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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
PLENARY SESSION 

УДК 629.5.01  

РОЗМІРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ СУХОВАНТАЖНИХ СУДЕН ЗМІШАНОГО 
ПЛАВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТІВ RSD04L и RSD04LG 
Єгоров Геннадій Вячеславович, д.т.н., проф., генеральний директор1,  

Тонюк Валерій Іванович, технічний директор,  
головний конструктор2 Морське Інженерне Бюро 

Україна, Одеса 
1 egorov@meb.com.ua, 2 vit@meb.com.ua 

 
Анотація. Показано, що найбільш оптимальним рішенням при перевезенні масових 
партій вантажів є використання судна з максимально можливими габаритами. 
Доказом цього служить розмірна модернізація цілої сітки суден змішаного плавання, 
спочатку спроектованої і побудованої під більш «вузькі» задачі судновласника більше 
10-15 років тому. 
Ключові слова: суховантажне судно; характеристики; проектування; економіка. 

Базові суховантажні судна проекту 003RSD04 відносяться за класифікацією, 
прийнятою в Бюро, до "азовсько-каспійських трьохтисячників", так як можуть гарантовано 
при малих осадках портів Азовського і Каспійського морів прийняти на борт партію вантажу 
в 3000 тонн (+ 10%). При осадці 3,60 м в прісній воді дедвейт 2590 тонн. При осадці 4,46 м  
в солоній воді дедвейт 3760 тонн. 

Всього в 2004-2010 роках в Туреччині було побудовано 12 суден, включаючи 6 суден за 
модернізованими проектами 003RSD04/ALB02 і 003RSD04/ALB03. Довжина габаритна 
89,7 м, ширина 15,6 м, висота борту 5,75 м. Судна проекту 003RSD04 проектувалися з одним 
трюмом ящикової форми для можливості перевезення негабаритних вантажів (див. 
рисунок 1). Розміри трюму 59,15 х 13,2 х 6,39 м [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Перевезення негабаритних вантажів  

на суховантажному судні проекту 003RSD04 
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Для можливості збереження одного трюму при обов'язковому виконанні вимог 
Міжнародної Конвенції СОЛАС-74 до імовірнісного індексу поділу на відсіки була 
розроблена спеціальна схема розташування баластних і сухих відсіків другого дна і другого 
борту з перетіканнями, що забезпечує мінімізацію крену при ушкодженнях борту. Міцність 
корпусу забезпечувалася, в тому числі, і при нерівномірному розподілі вантажу по довжині  
і ширині трюму. 

Згодом кон'юнктура ринку змінилась, з'явилась необхідність в додаткових вантажних 
просторах для перевезення масових вантажів з портів Азова і Каспію. Було прийнято 
рішення про розмірну модернізацію 6 суден проектів 003RSD04/ALB02 і 003RSD04/ALB03, 
в основу якої закладено концепцію використання максимально можливої довжини при 
існуючій ширині, не замінюваних головних двигунах і практично незмінній витраті палива 
при тій же експлуатаційній швидкості. 

Так з'явились проекти RSD04L (подовження суден проекту 003RSD04/ALB03, 
див. рисунок 2) і RSD04LG (подовження суден проекту 003RSD04/ALB02, див. рисунок 3). 
Роботи з модернізації суден виконувалися на заводах України і Туреччини. 

 

 
Рисунок 2 – Загальне розташування подовженого  

суховантажного судна проекту RSD04L 
 

 
Рисунок 3 – Загальне розташування подовженого  
суховантажного судна проекту RSD04LG 
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Основна задача подовження судна на 24,05 м за проектом RSD04L - збільшення 
дедвейту на менших осадках (3,8-4,5 м), які характерні для портів Азовського і Каспійського 
морів. Вага вставки разом з кришками - 304 тонни. 

Дедвейт при осадці 4,20 м зріс до 4772 тонн з 3442 тонни - на 1330 тонн, при осадці 
4,50 м - до 4289 тонни з 3054 тонн - на 1235 тонн. Дедвейт при осадці по ЛВВЛ 4,92 м -  
до 5457 тонн з 3945 тонн (плюс 1512 тонн). 

Після модернізації за проектом RSD04L судно отримало клас РМРС - КМ  Ice3 (hull; 
power at d = 4.55 m) Ice2 (power) R2-RSN АUT3. 

Довжина габаритна 114,2 м, ширина 15,6 м, висота борту 6,80 м. Обсяг баластних 
танків - 2370 куб.м. Два трюму судна сумарним об'ємом 7867 куб. м (більше на 2381 куб. м 
початкового значення) мають ящикові форму, гладкостінні і зручні для проведення 
вантажних робіт і розміщення вантажу без штивки. Розміри великого трюму (N 2) становлять 
54,6 х 12,7 х 8,0 м, другого (N 1) - 25,35 х 12,7 х 8,0 м. Довгий трюм дозволяє 
безперевалювально доставляти нестандартні вантажні місця з будь-якого європейського 
порту або порту району Перської затоки по внутрішніх водних шляхах в Каспійське море. 

Контейнеромісткість збільшилась до 191 TEU (151 в трюмах і 40 на кришках). На судні 
встановлені люкові закриття знімного типу ("Lift-away"). Робота з секціями люкового 
закриття здійснюється за допомогою козлового крана, який переміщується по рейках, 
встановлених по полиці комінгса вантажного люка. 

Одновальна установка потужністю 1850 кВт з гвинтом регульованого кроку  
і валогенератором. 

Збільшення відношення довжини до ширини судна дозволило зберегти витрату палива і 
швидкість при тому ж головному двигуні. Головне судно показало на ходових 
випробуваннях швидкість 11,7 вузлів. Швидкість в експлуатації 11,0 вузлів. 

На проекті RSD04LG подовження судна склало 25,35 м. Вага вставки разом з кришками 
- 393 тонни. 

Дедвейт при осадці 4,20 м збільшився до 4398 тонн з 3223 тонн - на 1175 тонн, при 
осадці 4,50 м - до 4900 тонн з 3603 тонн - на 1 297 тонн. Дедвейт при осадці по ЛВВЛ 4,85 м 
склав 5492 тонни (з 3557 тонн, збільшення на 1 935 тонн). 

Після модернізації за проектом RSD04LG судно отримало клас РМРС - КМ  Ice2 R2-
RSN(4.5) АUT3. 

Довжина габаритна 115,2 м, ширина 15,6 м, висота борту 5,75 м. Обсяг баластних 
танків - 2790 куб.м. Два трюму судна сумарним об'ємом 7377 куб. м (більше на 2882 куб.м, 
ніж у вихідного судна). Розміри великого трюму (N 2) складають 57,2 х 12,74 х 7,43 м, 
другого (N 1) - 25,35 х 12,74 х 7,43 м. 

Контейнеромісткість збільшилась до 161 TEU (106 в трюмах і 55 на кришках). На судні 
встановлені люкові закриття типу "Folding" з гідравлічним приводом. Максимальна тривала 
потужність ГД 1470 кВт. Швидкість в експлуатації 10,5 вузлів. 

Висновок. Створені проекти розмірної модернізації RSD04L, RSD04LG існуючих 
суховантажних суден проекту 003RSD04, які дозволяють істотно поліпшити економічні 
показники суден при незмінних операційних витратах. 
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ОСОБЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ CFD МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ВИНТО-РУЛЕВОГО КОМПЛЕКСА 

Король Ю.М., канд. техн. наук, доцент1, Корнелюк О.Н., ст. преподаватель2, 
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова1, 

Херсонская государственная морская академия2, 
г. Николаев, Украина1, г. Херсон, Украина2, 

yuriy.korol@nuos.edu.ua1, olganikkornelyuk@gmail.com2 

 
Аннотация. В докладе обоснована актуальность задачи по исследованию процессов 
гидродинамического взаимодействия гребного винта и судового руля. Исследование 
выполнено методами вычислительной гидродинамики при помощи CFD комплекса 
FlowSimulation. Определены гидродинамические характеристики изолированного 
руля, гребного винта и винто-рулевого комплекса. Верификация выполнена по данным 
физического эксперимента. Сформулированы задачи совершенствования этого 
комплекса и определения его гидродинамических характеристик за корпусом судна. 
Ключевые слова: совершенствование винто-рулевого комплекса; гидродинамические 
характеристики; методы вычислительной гидродинамики. 

Введение. На судовой руль находящийся в струе гребного винта набегает 
неоднородный закрученный поток, средняя осевая скорость которого больше аналогичной 
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составляющей скорости набегающего на этот комплекс потока. Очевидно, что 
гидродинамические характеристики (ГДХ) руля в таком потоке будут существенно 
отличаться от характеристик в однородном потоке и задача по их определению весьма 
актуальна. До недавнего времени единственным способом определения ГДХ рулей в струе 
гребного винта был физический модельный эксперимент. Так, например, в [1] приведены 
результаты исследования модели винто-рулевого комплекса (ВРК) в аэродинамической 
трубе (АТ) с поперечным сечением 3.5х2.5 м.  

В состав ВРК входил полубалансирный руль с профилем NACA0020, геометрические 
характеристики которого представлены на рис. 1, и 4-х лопастный гребной винт В4.40  
с дисковым отношением 0.4, диаметром 0.8D = м, шаговым отношением / 0.95P D = , 
относительным диаметром ступицы 0.25 и относительной толщиной лопасти на оси 0.050. 
Взаимное расположение элементов ВРК и модельных динамометров показано на рис.2. 

 

Рисунок 1 – Геометрические характеристики модели руля 

Исследование ГДХ руля и гребного винта выполнялось для двух скоростей 
набегающего потока в 10 и 20 м/с, при четырех значениях частоты вращения гребного винта 
в 2850, 2100, 1460 и 800 об/мин, для 15 значений угла перекладки руля α  в диапазоне от -40° 
до 35° и углов установки кронштейна в -5°, 0° и 5°. Кроме того, в 25 точках по периметру 
сечения S3 измерялось давления на поверхности пера руля. Для всех сочетаний исследуемых 
параметров построены таблицы и графики зависимостей для руля: коэффициента лобового 
сопротивления ( )xC α , коэффициента подъемной силы ( )yC α , коэффициента момента ( )mzС α  

и для винта – коэффициента упора ( , )T PK J constα = , коэффициента момента 

( , )Q PK J constα =  и КПД ( , )P J constη α = . Подготовка и исследования продолжались около 

12 лет [1], что, естественно, не соответствует современным требованиям к срокам разработки 
проектов. Поэтому представляется актуальным использование для решения задачи по 
определению ГДХ ВРК более мобильных и менее затратных методов и средств 
вычислительной гидродинамики [2]. 
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Рисунок 2 – Взаимное расположение элементов ВРК  
и модельных динамометров АТ 

Изложение основного материала. В настоящем докладе демонстрируются 
возможности CAD SolidWorks и CAE модуля этой системы FlowSimulation [3] по созданию 
3D моделей и определению ГДХ ВРК для угла установки кронштейна 0°, скорости 
набегающего потока 10 м/с и частоты вращения гребного винта 2100 об/мин. 

Во-первых, сгенерируем пространственные кривые профильных сечений лопасти, 
входящих и выходящих кромок для рассматриваемого гребного винта В4.40 при помощи 
авторской программы GSP3D [2]. Далее в CAD SolidWorks при помощи инструментов 
панели «элементы»: «бобышка/основание на границе» создаем 3D модель одной лопасти; 
«круговой массив» - остальные 3 лопасти; «повернутая бобышка/основание» - ступицу  
с использованием заранее подготовленного эскиза ее образующей; «скругления» - 
скругления в местах пересечения лопастей со ступицей. Аналогично создаем 3D модель 
привода и области вращения. Полученная 3D модель имеет вид, изображенный на рис.3. 

Для проверки соответствия ГДХ созданной модели гребного винта серийным 
испытаниям вагенингенской серии и сравнения этих характеристик с результатами 
планируемых исследований в составе ВРК создадим проект и выполним расчеты  
в модуле FlowSimulation. Результаты расчетов приведены на рис.4, где сплошными кривыми 
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изображены характеристики серийного, а пунктирными – разработанного с постоянным 
шаговым отношением. Различия незначительные, поэтому оставляем 3D модель гребного 
винта без изменений. 

 

   

Рисунок 3 – 3D модель привода, гребного винта,  
области вращения и дерево проекта FlowSimulation. 

 

                  
Рисунок 4 – ГДХ изолированного гребного винта В4.40 

 
Далее при помощи авторской программы FG сгенерируем профиль NACA0020  

с хордой равной 1.0 м, а затем при помощи программы AFPPROFIL – осуществим 
масштабирование и аффинные преобразования размещая профили в нужном направлении со 
смещением по оси Х и Z. Отделение кронштейна от руля осуществляем командой 
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«повернутый вырез» поворачивая специально созданный в диаметральной плоскости  
руля эскиз. 3D модель изолированного пера руля изображена на рис.5, а результаты расчетов 
ГДХ – на рис. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – 3D модель изолированного гребного винта и дерево проекта FlowSimulation 
 

 
Рисунок 6 – Результаты расчетов ГДХ изолированного руля  

в модуле FlowSimulation 
 
Следующим шагом является создание 3D модели ВРК, изображенной на рис. 7  

и моделирование его работы в CFD пакете FlowSimulation. 
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Рисунок 7 - 3D модель ВРК и дерево проекта FlowSimulation 
 
Результаты моделирования приведены на рис. 8, и 9. На рис. 8 сплошными 

линиями изображены результаты физического эксперимента [1], пунктирными – 
результаты расчетов при следующих установочных данных: тип задачи – внешняя, 
рабочая жидкость – вода, количество ячеек расчетной сетки 921420, скорость 
набегающего потока – 1.428 м/с (определена из условия равенства относительных 
поступей гребного винта в воздухе при 2100 об/мин и в воде при 300 об/мин). Замена 
воздуха водой выполнена с целью уменьшить степень нестационарности задачи  
и минимизировать расходы машинного времени. Физическое время для завершения 
расчета принято в первом приближении равным 1 с, что заняло для каждого угла атаки 
17 часов реального времени, а на весь расчет затрачено 7х17=119 час. Очевидно,  
что расчет следует продолжить на более мощном компьютере (для расчетов 
использовался компьютер с 8 поточным процессором Intel i7, 32 Гб оперативной памяти 
и SSD с 256 Мб). 

 

 
Рисунок 8 – Зависимости ( )xC α , ( )yC α  для руля с кронштейном  

(сплошная линия – эксперимент, пунктирная – расчет) 
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На рис. 9 изображены траектории движения жидкости при угле перекладки пера 
руля в 30°, которые свидетельствуют о сложном характере течения и существенной 
неоднородности набегающего на руль потока. 

 

 
 

Рисунок 9 – Траектории потока жидкости в районе ВРК при α = 30° 
 
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о несомненном 

преимуществе методов ВГД по сравнению с физическим моделированием при решении 
задач проектирования ВРК, которое заключается не только в повышении 
информативности, экономии средств и времени, но и лишено необходимости пересчета 
на натуру. Проблема повышения точности и скорости выполнения расчетов легко 
решается увеличением мощности вычислительной техники. 

Анализ полученных результатов свидетельствует об их физичности, а возможности 
методов ВГД позволят авторам в дальнейшем исследовать вопрос совершенствования 
элементов ВРК установкой грушевидной наделки на перо руля и интерцептора на его 
задней кромке. Кроме того, весьма ценным представляется планируемое авторами 
исследование гидродинамического взаимодействия натурных и модельных элементов 
движительно-рулевого комплекса, состоящего из корпуса судна, гребного винта и руля.  
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Korol Y.M., Korneliuk О.N. 
Features and results of CFD simulation of the isolated propeller-rudder complex. 
Annotation. The report substantiates the urgency of the problem of studying the processes of 
hydrodynamic interaction between the propeller and the ship's rudder. The study was carried out by the 
methods of computational fluid dynamics using the CFD complex FlowSimulation. The hydrodynamic 
characteristics of the isolated rudder, propeller and propeller-rudder complex have been determined. 
Verification was carried out according to the data of a physical experiment. The tasks of improving this 
complex and determining its hydrodynamic characteristics behind the ship's hull are formulated. 
Key words: improvement of the propeller-rudder complex; hydrodynamic characteristics; computational 
fluid dynamics methods. 
 
Король Ю.М., Корнелюк О.М. 
Особливості та результати CFD моделювання ізольованого гвинто-рульового комплексу 
Анотація. У доповіді обґрунтована актуальність задачі по дослідженню процесів гідродинамічної 
взаємодії гребного гвинта і суднового керма. Дослідження виконано методами обчислювальної 
гідродинаміки за допомогою CFD комплексу FlowSimulation. Визначено гідродинамічні 
характеристики ізольованого керма, гребного гвинта і гвинто-рульового комплексу. Верифікація 
виконана за даними фізичного експерименту. Сформульовані задачі вдосконалення цього комплексу 
і визначення його гідродинамічних характеристик за корпусом судна. 
Ключові слова: вдосконалення гвинто-рульового комплексу; гідродинамічні характеристики, 
методи обчислювальної гідродинаміки. 
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Abstract. On the basis of analyzing the research status of underwater acoustic FBMC 
communication and pilot-assisted channel estimation technology, a shallow water 
acoustic channel model is established in the paper, based on the study of the physical 
characteristics of the underwater acoustic channel.The FBMC based offset quadrature 
amplitude modulation(OQAM) technology(FBMC/OQAM) is introduced into the 
underwater acoustic communication. Based on FBMC to study the underwater acoustic 
channel estimation technology. By adapting the pilot structure to adapt to the complex 
and variable underwater acoustic channel, the iterative method is used to obtain the 
channel information with higher accuracy and further improve the performance of 
channel estimation. Theoretical analysis and simulation results show that iterative 
channel estimation algorithm based on the new interference approximation method(IAM) 
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pilot proposed in this paper has better performance in underwater acoustic channel. 
Keywords: Underwater communication; Underwater acoustic channel; FBMC; Pilot 
structure; Channel estimation. 

INTRODUCTION 
Ocean area accounts for 71% of the Earth's total area, and marine resources are of great 

significance to human development. At present, because orthogonal frequency division 
multiplexing(OFDM) based on cyclic prefix  (CP-OFDM) has features such as robustness to 
multipath effects and high spectral efficiency, it is beginning to be adopted by underwater acoustic 
communication. Inter-symbol interference (ISI) and inter-carrier interference (ICI) caused by cyclic 
prefix in OFDM will affect the communication system. The fifth generation cellular radio (5G) 
proposes to apply FBMC technology to wireless communication system[1,2]. The prototype filters of 
the FBMC/OQAM system include a raised cosine filter, a PHYDYAS filter[3], an isotropic 
orthogonal transform algorithm (IOTA) filter[4] , and so on. Because such prototype filters could 
reduce side lobes, FBMC/OQAM can alleviate ISI and ICI issues to provide higher transmission 
rates without guard intervals or cyclic prefixes unlike OFDM. Studies have shown that the 
application of FBMC/OQAM modulation scheme can outperform CP-OFDM in terms of bit error 
rate (BER) and spectral efficiency[5]. The influence of underwater acoustic communication 
technology on underwater positioning and navigation is also irreplaceable. It is a hot research topic 
to optimize the channel estimation technology to achieve high speed and reliability of underwater 
communication.  

Like other communication systems, channel estimation is critical for the FBMC / OQAM 
system to recover transmitted data at the receiver. Since the FBMC system only satisfies the real 
number field orthogonality, many channel estimation methods available for OFDM systems 
cannot be directly applied to the FBMC/OQAM system. This means that in FBMC/OQAM 
transmission, real-valued data will be subject to inherent interference from imaginary-valued 
data[6]. Aiming at the interference of imaginary part, researches have proposed some based on 
FBMC system channel estimation methods. According to different interference mechanisms, these 
pilot-assisted channel estimation methods can be divided into three categories: the first one is 
based on interference cancellation method. The pilot structure is designed at the transmitter. Such 
that the inherent interference does not affect the pilot position, and the conventional channel 
estimation method can be directly used at the receiver. For example, Auxiliary pilot[7] (AP), Code 
Auxiliary Pilot Method[8] (CAP), and discrete fourier transformation(DFT)-based FBMC system 
channel estimation method[9]. The interference cancellation method achieves better channel 
tracking performance while reducing spectral efficiency or increasing computational 
complexity[6]. The second is based on the IAM, for example, IAM-real (IAM-R)[10] whose 
intermediate pilot value is a real value 1± , so that the interference of the pilot symbols from the 
first-order neighbors contributes to channel estimation. IAM-imaginary (IAM-I) is similar to 
IAM-R, with an intermediate pilot element of j± . Interference approximation method-complex 
(IAM-C) is an improved method of IAM-R with an intermediate pilot element of 1±  or j± [11]. To 
further improve performance, an extended version of IAM-C (called EIAM-C) is proposed, with 
two pilot values around the pilot sequence being 1± or j± [12]. The interference approximation 
method can maximize the effect of intrinsic interference on the channel and realize channel 
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estimation of the FBMC/OQAM system. The third is the channel estimation method based on 
interference avoidance. The channel frequency domain response is derived mainly by 
computational techniques or filtering, such as Paired pilot method (POP). The advantage is that 
the whole system is not inherently designed. The interference calculation cancels out the inherent 
interference of the system in terms of operation. The disadvantage is that the POP scheme needs 
to be determined by the inverse equalizer, which leads to further errors, such as noise 
enhancement[13]. 

 In a complex marine environment, the speed of sound in water depends on the depth, 
temperature and salinity of the seawater[14]. Based on the FBMC/OQAM system, this paper 
conducts a comprehensive study on underwater temperature factors and underwater acoustic 
channel estimation techniques. On the basis of studying the interference approximation method, the 
IAM pilot is improved. The channel estimation accuracy is improved by multiple iterations, and its 
performance is verified by simulation. 

1 FBMC system model 

1.1 Bastic theory of FBMC/OQAM system 
The modulation and demodulation block diagram of the FBMC/OQAM system is shown in 

Figure 1. M indicates the number of subcarriers, ,m na  represents the n th OQAM symbol of the 
m th carrier, where { }1,2,..., 1m M∈ − . The steps of obtaining OQAM data are as follows: firstly, the 
transmission bit stream passing through the quadrature amplitude modulation (QAM) to obtain a 
complex symbol, secondly, the real number symbol are obtained by the real part and the imaginary 
part of the complex symbol, lastly,these data are transmitted by the virtual real part misalignment 
half symbol period. ( )g k  is a real symmetric prototype filter which of length is L . The data symbol 

,m na  is firstly to multiply the phase factor jπ( ) 2e m n+  to keep the real field orthogonal between the 
subcarrier and the FBMC symbol. Then, all data is modulated by inverse fast fourier transform 
(IFFT) onto the subcarriers, and added together after passing the prototype filter outputs . Lastly, 
transmit over the channel. Similarly, in order to recover the transmitted data, the received data is 
demodulated by a filter combined Fourier transform, and the signal on the subcarrier is converted 
into a complex signal by OQAM post processing. 

According to the system model, the baseband transmit signal ( )s k of the FBMC/OQAM 
system can be expressed as: 
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j2π ( )πj

2
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2
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The demodulated symbol 
0 0,ˆm na at the ideal channel 0 0( , )m n is expressed as: 

 

( )
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                                        (3) 

 
According to the definition of the ambiguity function, the orthogonality condition of the 

FBMC/OQAM  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1FBMC/OQAM  
 

system block diagrasystem can be expressed as: 
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∑
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where 0 0,
,

m n
m nξ is 1 when ( ) ( )0 0, ,m n m n= , and when ( ) ( )0 0, ,m n m n≠ the interference term between 

the filters is expressed as a pure imaginary number in the frequency domain[15]. Therefore, 
0 0,ˆm na  in 

formula (3) can be expressed as: 
 

0 0
0 0 0 0
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It can be seen from equation (5) that if you want to recover the original signal, you need to 
perform the real part operation to eliminate the imaginary part interference. 

1.2 Temperature and underwater acoustic communication 
Changes in the marine environment will affect the performance of underwater acoustic 

communications. This section examines the impact of changes in water temperature on 
communications. The transmission of sound in the ocean will be affected by the physical and 
chemical properties of seawater and will travel the sea through many paths. The specific path of 
propagation depends on the sound velocity structure in the water and the location of the transmitter 
and receiver[14]. Sound speed c is a function of temperature T , depth z  (or pressure) and seawater 
salinity S [16]. The speed of sound in a shallow water channel can be expressed as: 

  
1412 3.21 1.19 0.0167c T S z= + + +                                                (6) 

 
where c  is in units of m s . Transmission loss ( trL ) is defined as the cumulative decrease in 

sound intensity as sound waves propagate outward from the source. The acoustic signal in shallow 
water propagates within a cylinder bounded by a surface of water and the seabed, forming a 
cylindrical diffusion. The transmission loss caused by cylindrical diffusion and absorption can be 
expressed as: 

3
tr 10 log 10L r rα −= + ×                                                       (7)  

where α  is the absorption coefficient ( dB km ) and r is transmission distance( m ). Due to the 
presence of trace amounts of boric acid ( 3B/(OH) ) and magnesium sulfate ( 4MgSO ) in the ocean, the 
transmission of sound waves in the ocean is mainly attenuated by viscous absorption (viscosity can 
be considered as the flow resistance of the fluid) and ion relaxation effects [17]. The expression of 
the absorption coefficientα  [1, 18, 19] is given below: 

 

2 2
21 1 1 2 2 2

3 32 2 2 2
1 2

A P f f A P f f A P f
f f f f

α = + +
+ +

                                               (8) 
 

The ( )1 kHzf  in the formula (8) represents the relaxation frequency of 3B/(OH) , and the 
expression is: 

[ ]
0.5

4 1245/(273 )
1 2.8 10

35
TSf − + = × 

 
                                                (9) 

 

where, salinity S unit is1 1000 , the unit of temperature T  is oC . 
In formula (8), ( )2f kHz  represents the relaxation frequency of 4MgSO , and the expression is:  
 

[ ]8 1990/(273 )

2
8.17 10

1 0.0018( 35)

T
f

S

− +×
=

+ −
                                                     (10) 

 

In the formula (8), 1A  represents the 3B/(OH)  component in seawater and can be expressed as: 
 

(0.78 5)
1

8.6810 PHA
c

−=                                                       (11) 
 

where PH  is the PH  of water and c  is the speed of sound.  
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In formula (8), 1P  represents the depth pressure to which the 3B/(OH)  component in seawater 
is subjected, which can be expressed as: 

 

1 1P =                                                                    (12) 
 

In the formula (8), 2A represents the 4MgSO  component in seawater and can be expressed as: 
 

2 21.44 (1 0.025 )SA T
c

= +                                                        (13) 
 

In formula (8), 2P  represents the depth pressure of 4MgSO  component in seawater, which can 
be expressed as: 

4 9 2
2 1 1.37 10 6.2 10P z z− −= − × + ×                                                (14) 

 

In addition, 3A  in formula (8) represents the pure water (viscosity) component in seawater, 
and its expression is: 

4 5
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T
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− × ≤

= 
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 >

                                                (15) 

 

3P  in the formula (8) indicates the pressure to which the pure water (viscosity) component is 
subjected: 

5 10 2
3 1 3.83 10 4.9 10P z z− −= − × + ×                                              (16) 

 

The traditional absorption coefficient model is only a function of frequency, such as the Thorp 
model. The absorption coefficient model used in this paper includes environmental factors such as 
temperature, salinity, pH value, and water depth. Due to this paper studies the relationship between 
temperature factor and underwater acoustic communication,  other underwater environm -ental 
factors are limited : salinity is set to the global observation average of 35 ppt , depth is 20m, PH =8, 
and the absorption coefficient can be expressed as ( ),T fα ,Then the transmission loss in the shallow 
water area is expressed as: 

( ) ( ) 3
tr , , 10 log , 10L r T f r T f rα −= + ×                                        (17) 

 

The sound velocity curve and absorption coefficient will be affected by temperature changes, 
which will actually change transmission loss and bit error rate. In the research of underwater 
acoustic channel estimation technology, the emphasis is on reducing the bit error rate and improving 
the performance of underwater acoustic communication.  

2 Pilot-based underwater acoustic channel estimation technique for FBMC/OQAM 
systems 

2.1 Traditional interference approximate channel estimation algorithm 
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Suppose the channel of each subcarrier is a flat channel, ( )kη  is an additive white Gaussian 
noise with a mean of zero, so the received signal can be expressed as: 

 

( ) ( )
1

, , ,
0

( )
M

m n m n m n
m n Z

y k a g k H kη
−

= ∈

= +∑∑                                               (18) 

 

where ,m nH represents  the channel impulse  response   
in the frequency domain. The received 

0 0,ˆm na is demodulation of the 0n th FBMC/OQAM 

symbol on the 0m th subcarrier, which can be expressed as: 
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According to formula (4), when 0 0( , ) ( , )m n m n≠ , 0 0,
,

m n
m nξ  is a pure imaginary value, so 

0 0,ˆm na  can 

be further expressed as:  
( )0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, , , , ,ˆ jm n m n m n m n m na H a a η∗= + +                                        (20) 

 

Suppose that the pilot symbol is inserted at ( )0 0,m n , causing 
0 0 0 0, ,jm n m nu a∗= to be imaginary 

interference is ( )0 0,m n first-order neighborhood 
0 0,m nΩ .  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, , , , ,jm n m n m n m n m nc a u a a∗= + = +                                        (21) 
 

0 0,m nc  is the equivalent pilot data transmitted at the time-frequency grid point ( )0 0,m n . When 

the transmitted pilot symbol 
0 0,m na  and the neighbor range 

0 0,m nΩ  are known, the channel frequency 

domain response is estimated at ( )0 0,m n : 

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

, ,
, ,

, , ,

ˆˆ =
j

m n m n
m n m n

m n m n m n

a
H H

c a a

η
∗

= +
+

                                      (22) 

 

It can be seen from the above equation that if the accuracy of the channel estimation  
value is to be improved, the second term of the interference term on the right side of the equation 
(22) is operated to minimize the interference of the channel estimation. 

2.2 Improved IAM pilot channel estimation 
It can be seen from the above analysis that the interference term is the product of the  

symbols around the pilot and the internal product of the subcarrier basis function corresponding 
to the TFP. And the inner product of the prototype filter function called the time-frequency  
offset is the “interference coefficient” [13]. The interference weight coefficient matrix is generally 
expressed as:  
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 0

0 0

0 0

1 δ β 1 δ

1 γ 1 1 γ

1 δ β 1 δ

m m

m m

m m

W

 − − −
 
 = − − − 
 

− −  

                                                   (23) 

 

The expression in which the interference weight coefficient is expressed is shown in  
equation (24). This paper takes β =0.3239、 γ =0.5664、 δ =0.2058，usually γ 、β>δ  . 
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∑
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                                           (24) 

 

The transmission loss trL  in underwater acoustic communication has been obtained in the 
previous section. When the distance and frequency of the receiving end are fixed, the power  
of the received signal rP  is: 

( )
t

r
tr

P
P

L T
=                                                                (25) 

 

where tP  represents the power of the transmitted signal.The core principle of IAM channel 
estimation is to increase the equivalent pilot power and reduce the impact of noise on channel 
estimation.Guided by the idea of maximizing the equivalent pilot power, let 1a  be the amplitude of 
the pilot in an ideal environment, then the amplitude of the pilot in underwater acoustic 
communication can be expressed as: 

( ) ( )
2

1
1

tr tr

1aa a
L T L T

= =                                                    (26) 

 

From equation 26 can be seen, assuming that the transmission signal power is constant, the 
smaller the transmission loss caused by temperature , the better the effect of IAM channel 
estimation. Therefore, this paper proposes a new pilot structure to improve the impact of 
transmission loss on channel estimation. 

2.2.1 New IAM pilot structure design 
In the past channel estimation study based on the  system of FBMC, the channels used were 

all maritime wireless channels. In this paper, the FBMC/OQAM channel estimation method with 
different pilot structures is simulated in the underwater acoustic channel. It is found that the channel 
estimation performance of introducing complex structure pilot sequences is better than the 
traditional IAM-C and EIAM-C schemes. The pilot structure is designed according to equations 
(23) and (24). The new pilot structure proposed below is proposed. 

In the pilot structure shown in Fig. 2, when the subcarrier 3m ≤ , the pilot data is 0. When the 
subcarrier { }4,5,..., 1m M∈ −  is in the middle position, take the pilot sequence [ ]1 j j 1 j j− − + −  as a 
cyclic sequence, and the according to the value of the intermediate pilot sequence to discuss the 
power of the equivalent pilot data in the structure. When the intermediate pilot data is 1 j±  , the 
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number of subcarriers is odd, and the pilot sequence values on both sides are 0. At this time, the 
pilots of the left and right columns have an equivalent pilot power, that is 

22 2
1 1 j 2β 3.1863P a a= − + + = . It is worth noting that at 5m = , the equivalent pilot power is 23.0883a , 

which is approximately equal to 1P . When the subcarrier is in the even position, the intermediate 
pilot sequence is j± , and the pilot sequences on both sides are placed at j , and the equivalent pilot 

power is 22 2
2 1 2β 2jβ 2.4153P a a= + − = . Different from the EIAM-C pilot structure, the proposed 

pilot data of the left and right sides of the new IAM pilot structure is the same, so the interference 
weight coefficient γ  does not contribute to the equivalent pilot power. The new IAM pilot structure 
has an equivalent pilot power is ( ) 2

1 2 2 2.8007P P P a= + = . By comparison analysis, the equivalent 
pilot power fluctuates between IAM-C and EIAM-C. 

 
 

Fig.2  New IAM pilot structure 
 
2.2.2 Iterative based IAM pilot channel estimation 
In order to further improve the estimation accuracy, the IAM pilot structure proposed in this 

paper is iteratively operated, and the estimation error is reduced by reconstructing the equivalent 
pilot. The steps are as follows: 

Step1：Demodulating the pilot symbols received at the receiver to obtain an equivalent pilot; 
Step2：Based on the obtained equivalent pilot 

0 0,m nc , to obtain the channel estimate Ĥ at the 

time-frequency grid point . 
Step3：Using the estimated value Ĥ obtained by Step2 and the data demodulated by the time-

frequency grid point, the equivalent pilot is reconstructed according to equation (20) to obtain 
0 0

'
,m nc .  

Step4：The interference amount of the equivalent pilot to the channel estimation value 
obtained by the formula (22) is subtracted from the interference amount by the step Ĥ calculated by 
Step2 to obtain a more accurate channel estimation value 'Ĥ . 

Step5：Set the number of iterations in advance and repeat Step3 and Step4 to get a more 
accurate channel estimate.   

3 Simulation experiment  
This section selects the underwater acoustic channel environment and verifies the 

performance of the algorithm through Matlab simulation. The parameter settings are shown in  

t 

… 

f 

data 
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Table 1. The characteristics of underwater acoustic channel include bandwidth limitation, multipath 
effect, Doppler effect, ocean environment noise and time variation of channel. Fig.3 is the shallow 
seawater acoustic channel impulse response diagram selected in this paper. 

Table 1 Simulation parameter list 
Name Paramete

r 
Number of 

subcarriers 
128 

FBMC number 
of symbols 

10 

Modulation QAM 
Prototype filter PHYDY

AS 
Overlap factor 4 
Sampling rate 128 

Number of 
simulations 

10 
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Fig.3 Shallow seawater acoustic channel impulse response diagrame 

 
The iterative channel estimation method(It-IAM) based on the new pilot structure proposed in 

this paper  and the channel estimation method based on the traditional IAM-C and EIAM-C pilot 
structure are simulated. Fig. 4 is a comparison diagram of bit error rates of different pilot channel 
estimation methods in the above-described underwater acoustic channel environment. In the Fig.4, 
the channel estimation of It-IAM in the iteration 0, 1 time, 2 times is compared, It can be seen that 
the performance of estimation is average when no iteration, and the performance is significantly 
improved after 1 iteration, and when the the times of iteration is 2, the performance is not 
significantly improved compared to the once iteration. Since the equivalent pilot power of the  
It-IAM pilot structure fluctuates between the equivalent pilot power values of IAM-C and EIAM-C, 
when the It-IAM channel estimation is iterated 0 times, the bit error rate curve is also located in the 
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middle. It can be seen from Fig. 4 that the channel estimation after 1-2 iterations has an 
improvement of about 3-4 dB over EIAM-C at a BER of 10-2.  
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Fig.4 Performance Comparison of Algorithms  
in Underwater Acoustic Channel (1) 

 

In order to verify the effect of the algorithm proposed in this paper on underwater acoustic 
communication channels, there is a comparison and verification of pilot channel estimation methods 
based on interference approximation. As Fig.5 shows that simulation of IAM-R、IAM-I、IAM-
C、EIAM-C and It-IAM with iterating 1 time. From this similation ,it can be seen that in the same 
underwater environment, It-IAM algorithm proposed by this paper has the best performance. 
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Fig.5 Performance Comparison of Algorithms  
in Underwater Acoustic Channel (2) 

 
In the second section, the influence of temperature on the underwater acoustic communication 

process is analyzed. According to equation (8) to equation (16), the relationship between seawater 
absorption coefficient and underwater temperature can be obtained, as shown in Fig. 6. From 
equation (7), it can be found that the transmission loss is positively correlated, so the relationship 
between transmission loss and temperature in the underwater acoustic communication process can 
also be represented by the curve shown in Fig. 6. The It-IAM channel estimation performance 
introduced in this paper gradually increases with temperature increase when it is lower than o8 C , 
and the performance is negatively correlated when the underwater temperature exceeds o8 C . 
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Fig.6 Underwater absorption coefficient and temperature diagram 
 

4  Conclusion 
The paper applies the FBMC/OQAM system to the underwater, comprehensively analyzes the 

influence relationship between temperature factors and underwater acoustic communication. By 
studying the FBMC/OQAM channel estimation technique, an iterative channel estimation method 
for new pilot structure is proposed. It-IAM increases the equivalent pilot power by introducing 
complex numbers in the pilot structure design, and also reduces the interference of noise on channel 
estimation, and inserts the front end of the pilot structure for the frequency shift and delay 
characteristics in the underwater acoustic channel zero value. The performance of the algorithm is 
verified by simulation experiments, and the influence of underwater acoustic channel with different 
temperature on channel estimation performance is summarized. In the future, the underwater 
acoustic channel estimation technology will be studied in combination with the underwater salinity 
and depth factors to improve the underwater performance of the FBMC/OQAM communication 
system. 
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Guo Yinjing, Ph. D., Professor, Liu Zhen 
Дослідження технології канальної оцінки підводних акустичних FBMC на основі 
експериментального проекту. 
Анотація: На основі аналізу стану досліджень підводного акустичної зв'язку FBMC і технології 
оцінки каналу за допомогою пілота в статті створена модель акустичного каналу мілководдя, 
заснована на дослідженні фізичних характеристик підводного акустичного каналу. Технологія 
квадратурной амплітудної модуляції зі зміщенням (OQAM) (FBMC / OQAM) вводиться в підводну 
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акустичну зв'язок. Технологія квадратурной амплітудної модуляції зі зміщенням (OQAM) (FBMC / 
OQAM) вводиться в підводну акустичну зв'язок. На основі FBMC для вивчення технології оцінки 
підводних акустичних каналів. Шляхом адаптації пілотної структури для адаптації до складного і 
змінюваному підводному акустичному каналу ітераційний метод використовується для отримання 
інформації про канал з більш високою точністю і подальшого підвищення ефективності оцінки 
каналу. Теоретичний аналіз і результати моделювання показують, що ітеративний алгоритм оцінки 
каналу, заснований на новому пілотному методі апроксимації перешкод (IAM), запропонований у цій 
статті, має кращі характеристики в підводному акустичному каналі. 
Ключові слова: підводний зв'язок, підводний акустичний канал, FBMC, оцінка каналу. 
 
Guo Yinjing, Ph. D., Professor, Liu Zhen 
Исследование технологии канальной оценки подводных акустических FBMC на основе 
экспериментального проекта. 
Аннотация: На основе анализа состояния исследований подводной акустической связи FBMC и 
технологии оценки канала с помощью пилота в статье создана модель акустического канала 
мелководья, основанная на исследовании физических характеристик подводного акустического 
канала. Технология квадратурной амплитудной модуляции со смещением (OQAM) (FBMC / OQAM) 
вводится в подводную акустическую связь. На основе FBMC для изучения технологии оценки 
подводных акустических каналов. Путем адаптации пилотной структуры для адаптации к 
сложному и изменяемому подводному акустическому каналу итерационный метод используется для 
получения информации о канале с более высокой точностью и дальнейшего повышения 
эффективности оценки канала. Теоретический анализ и результаты моделирования показывают, 
что итеративный алгоритм оценки канала, основанный на новом пилотном методе аппроксимации 
помех (IAM), предложенный в этой статье, имеет лучшие характеристики в подводном 
акустическом канале. 
Ключевые слова: подводная связь, подводный акустический канал, FBMC, оценка канала. 
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NEW TECHNOLOGY OF DEEP-SEA RESOURCE EXPLORATION  
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dzj@ndsc.org.cn 

Abstract: It is all known China increase investment in researh and development deep sea 
equipment in recent years. In 1990s, start to research and develop technology of submersible. 
After decades of hard work, Chinese scientists solved series of key technology, for example, 
withstand high pressure, underwater acoustic communicate, underwater positioning, sailing 
control and so on. So far, China has owned 3 deep manned submersibles over 4500 meters. 
They are Jiaolong, Shenhai Yongshi and Fendouzhe. NDSC is reponsible for Jiaolong 
submersible's deep sea resource exploration . As chief engineer, our team is major in, 
research and develop submersible science,with HOV ROV and AUV. This presentation will 
focus on the sea trial and experimental application of the Jiaolong submersible. 
Keywords: Deep-sea resources; manned deep-sea exploration 
DING Zhong-jun  
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Нові технології в дослідження глибоководних ресурсів керованим підводним апаратом. 
Анотація. Всім відомо, що в останні роки Китай збільшує інвестиції в дослідження і розробку 
глибоководного обладнання. У 1990-х роках приступили до досліджень і розробки підводних 
технологій. Після десятиліть наполегливої роботи китайські вчені вирішили ряд ключових 
технологій, наприклад, витримувати високий тиск, підводний акустичну зв'язок, підводне 
позиціонування, управління плаванням і так далі. На даний момент Китай володіє 3-ма 
глибоководними пілотованими підводними апаратами на глибині понад 4500 метрів. Це Цзяолун, 
Шеньхай Юнші і Фендоучже. NDSC несе відповідальність за розвідку глибоководних ресурсів 
підводного апарату Jiaolong. Наша команда, як головний інженер, займається дослідженнями і 
розробками в області підводних наук, працюючи з HOV ROV і AUV. Цей доклад буде присвячений 
морським випробувань і експериментальному застосування підводного апарату Jiaolong. 
Ключові слова: глибоководні ресурси; пілотована глибоководна розвідка 
 
DING Zhong-jun  
Новые технологии в исследования глубоководных ресурсов обитаемым подводным аппаратом. 
Аннотация. Всем известно, что в последние годы Китай увеличивает инвестиции в исследования и 
разработку глубоководного оборудования. В 1990-х годах приступили к исследованиям и разработке 
подводных технологий. После десятилетий упорной работы китайские ученые решили ряд ключевых 
технологий, например, выдерживать высокое давление, подводную акустическую связь, подводное 
позиционирование, управление плаванием и так далее. На данный момент Китай владеет 3-мя 
глубоководными пилотируемыми подводными аппаратами на глубине более 4500 метров. Это 
Цзяолун, Шэньхай Юнши и Фендоучжэ. NDSC несет ответственность за разведку глубоководных 
ресурсов подводного аппарата Jiaolong.  Наша команда, как главный инженер, занимается 
исследованиями и разработками в области подводных наук, работая с HOV ROV и AUV. Этот 
доклад будет посвящен морским испытаниям и экспериментальному применению подводного 
аппарата Jiaolong. 
Ключевые слова: глубоководные ресурсы; пилотируемая глубоководная разведка 
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Abstract: This report mainly introduces the current development status of marine intelligent 
observation equipment. Firstly, the research progress of main observation platforms is 
introduced from five dimensions of space-based, space-based, sea surface, underwater and 
seabed. Then, the future development direction of marine intelligent equipment is discussed.  
At last, the reporter introduces the concept of China smart ocean strategy and discusses the 
development path of this project. 
Keywords: marine intelligent observation equipment, observation platform,sensors,smart 
ocean 
 
DU Libin 
Розробка морського інтелектуального обдаднання для спостереження та перспективи розвитку 
«розумного океану». 
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Анотація. Доповідь в основному знайомить з поточним станом розвитку морського інтелектуального 
обладнання для спостереження. По-перше, результати досліджень основних спостережних 
платформ представлені в п'яти вимірах: космічне, космічне, з поверхні моря, під водою і з морського 
дна. Потім обговорюється майбутній напрямок розвитку морського інтелектуального обладнання. 
Нарешті, доповідач представляє концепцію стратегії «розумного океану» Китаю і обговорює шляхи 
розвитку цього проекту. 
Ключові слова: морське інтелектуальне обладнання для спостереження, спостережна платформа, 
датчики, «розумний океан» 
 
DU Libin 
Разработка морского интеллектуального оборудования для наблюдения и перспективы 
развития «умного океана». 
Аннотация. Доклад в основном знакомит с текущим состоянием развития морского 
интеллектуального оборудования для наблюдения. Во-первых, результаты исследований основных 
наблюдательных платформ представлены в пяти измерениях: космическое, космическое,  
с поверхности моря, под водой и с морского дна. Затем обсуждается будущее направление развития 
морского интеллектуального оборудования. Наконец, докладчик представляет концепцию стратегии 
«умного океана» Китая и обсуждает пути развития этого проекта. 
Ключевые слова: морское интеллектуальное оборудование для наблюдения, наблюдательная 
платформа, датчики, «умный океан» 
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Abstract.  Since mobile monitoring for targets is a key task for national safe in ocean,  
USVs (Unmanned Surface Vehicles) have advantageous for maritime surveillance thanks to 
its autonomy, safety and low-cost. In the paper, we introduce the system design of the USV 
for maritime surveillance called as ‘JiuHang 750’. In the USV, a 7m-level aluminium alloy 
hull is designed as a vehicle which integrated navigation, obstacle detection, 
communication and monitoring devices. A sea trial for the USV is implemented in Qingdao 
in April 2021. 
Keywords: Uumanned surface vehicle; maritime surveillance; system design. 
 

INTRODUCTION 
USV(Unmanned Surface Vehicle) is a novel kind of multifunctional surface platforms, which 

has been applied in many oceanic fields in recent years, such as ocean survey, hydrology 
measurement, underwater acoustic communication, target tracking and so on[1-4]. 
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In early usage for USVs, a drone boat is designed by USA navy to collect radioactive water 
samples after atomic bomb Able and Baker blasts on Bikini Atoll in 1946. In the following years, 
the main application of USVs is mine sweeping, and the USVs expand slowly. According to 
application and velocity, USVs can be divided into two categories, which are non-military USV for 
ocean application and naval USV. In recent years, many non-military USVs are fabricated by 
dozens of universities and research institutes of ocean technology around the world. The 
‘BathyBoat’ USV has been designed to serve as a bathymetry and environmental monitoring 
platform by University of Michigan in 2008. The ‘Springer’ USV has been developed for 
environmental monitoring and pollutant tracking. The ‘SESAMO’ and ‘Charlie’ USVs are designed 
by CNR-ISSIA, which is applied to ocean survey and mine like object’s searching. The ‘ROAZ’ 
USV is designed and applied in maritime search and rescue by Autonomous Systems Laboratory in 
Instituto Superior de Engenharia do Porto. An USV built by Shanghai Maritime University is tested 
for measurement of depth and current velocity [5]. Over the past two decades, the military roles and 
contributions of Unmanned Surface Vehicles have grown dramatically, and this trend appears likely 
to continue. The naval USVs have been applied in C4ISR, mine countermeasures, submarine 
hunting, and weapon craft, such as ‘SeaHunter’, ‘KATANA’, ‘Protector’, ‘SPARTAN’, ‘Aragon’, 
‘Telemetron’ and so on. Marine Countries have published some reports and plans for naval USVs, 
such as The Navy Unmanned Surface Vehicle Master Plan (2007), U.S. Navy Employment Options 
for Unmanned Surface Vehicles(2013) [6], The USV portions of The Unmanned Systems Integrated 
Roadmap 2017–2042 (2017). The naval USV has advantage in solving 3D (Dull, Dirty and 
Dangerous) task due to low cost, low risk and low sensitive, which will be applied broadly in 
marine complex tasks. 

THE USV 
According to subsystems and functions, the ‘JiuHang 750’ USV is divided into USV unit and 

mothership control unit, and the diagrammatic sketch of the system is shown in Fig. 1, and the 
parameters of the system is given in Table 1. In USV’s system, the communication and detection 
devices are integration based on a main control computer and an OA&M (Obstacle Avoidance & 
Monitoring) computer. The main control computer is responsible for autonomous decision-making, 
planning, control and communication for the USV, while the OA-M computer is responsible for 
obstacle avoidance and monitoring management of the USV. The parallel processing for the two 
computers can actualize the control and the environment sensing independently, which can optimize 
the compute resource of the USV’s system. In the mothership control unit, the telemetry radio and 
satellite communication are used for transportation of the control instructions and state data in near 
and far distance separately. 
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Fig.1 Diagrammatic sketch of ‘JiuHang 750’ USV 

 
Table 1 System parameters of the USV 

USV Description and parameters 
Material/Size Aluminium alloy / 7.5m*2.8m 
Draft 0.4m 
Displacement 3t 
Maximum speed Larger than 30kn 
Dynamic 220hp 
Fuel tank 500L 

Devices/Sensors Description and parameters 
Marine radar Raymarine Quantum 2 X-band solid-state radar, 24-

mile range 
3D Lidar VLP-16, 16 channels,120m range 
Millimeter-wave radar ARS408-21, 250m range 
Stereovision Self-integration, 100m range 
Photoelectric platform Visible light camera, an infrared camera and a laser 

rangefinder 
 

The Vehicle 
A 7m-level aluminium alloy hull is designed and constructed for marine surveillance. The hull 

is a V-shape ship, which is a kind of planning ship, and the 3D sketch map is shown in Fig. 2. 
Compared with the other USVs, the advantages of the USV have three aspects. The first one is that 
the USV is a twin-function vehicle for autonomous control and remote control. The twin-function 
can be switched handily, which is helpful for initial debugging and special application in 
complicated environment. The second one is that forward skimming mast and antenna mount above 
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the USV can elevate detection ability for obstacle avoidance and decrease communication 
disturbance, which are designed for detection devices and communication antenna respectively. The 
last one is that a stern drive engine is adopted for the vehicle, which can improve maneuver ability 
for the USV. 

 
 

Fig. 2 3D sketch map of the ‘JiuHang750’ USV 
 

The Drive and Power 
A Volvo PENTA D3-220 DPS is adopted for the motor of the USV, and the engine is 

controlled through a digital interface for start, gear and throttle, and the steering is controlled by an 
electric oil pump. A FPGA (Field Programmable Gate Array) is set as the core of the drive module 
of the motor, which control the motor by the multilink hub and control the electric oil pump by the 
H bridge driver, the sketch map is shown in Fig. 3. An AC generator and a lithium battery are 
synthetized for the electric power of the USV. 
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Fig. 3 The drive design of the diesel motor 

 
Detection for Obstacle Avoidance 
In this paper, a multi-sensor obstacle detection system is established. The system is equipped 

with marine radar for far-field detection, and three sensors for near-field detection, including 3D 
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lidar, millimeter wave (MMW) radar and stereo vision, which is shown in Fig. 4. The marine radar 
(Raymarine, Quantum2) is the compact X-band radar, and it has a range of about 3km under the 
condition of 2m installation height and 100m blind zone. The 3D lidar (Velodyne, VLP-16) has a 
range of 100m with a range accuracy of ±3cm, and it contains 16 channels laser beam with a 
vertical field angle of 30°and a horizontal field angle of 360°. The MMW radar (Continental, ARS 
408-21) has a maximum range of 250m with a range accuracy of ±0.4m. The stereovision system 
was self-developed, and its baseline length is designed as 2m considering the width of USV, which 
can achieve an effective range of about 200m. 
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Fig. 4 Multi-sensor obstacle detection system (including monitoring sensor) 
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Fig. 5 Flowchart of obstacle fusion detection 
 
In order to meet the demand of USV collision avoidance, an obstacle fusion detection method 

for USV using D-S theory is adopted, in which the complementary characteristics of multi-sensor is 
taken into account. Figure 5 shows the flowchart of obstacle fusion detection. First, the grid map is 
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used as the environmental model of USV, and the grid frame of discernment Θ is set to {O, P, I}, 
where O represent obstacle area, P represent accessible area, and I represent unknown area. Second, 
the multi-sensor data are used as evidence to determine the attribute of each grid. Third, the mass 
functions of the evidence are assigned for each grid. At last, the D-S combination rule is used to 
make a final fusion decision of the grid attribute. 

Monitoring sensor 
A photoelectric platform is the crucial equipment which can search and monitor the target, 

and its real-time video of the target will be transmitted to the mother vessel, which is already shown 
in Fig. 4. The photoelectric platform integrates a visible light camera, an infrared camera and a laser 
rangefinder, which can range ship targets up to 5 km and identify ship targets (3m*3m) up to 3 km. 
The visible light camera supports 30x optical magnification and 1080p video transmission, and the 
80mm uncooled infrared camera ensures that the USV can work at night, and the laser rangefinder 
has an accuracy of 1m within 5 km. Continuous rotation can be achieved by the photoelectric 
platform in 360 degrees, with two axes of horizontal and pitching image stabilization. At the same 
time, combined with the high-precision gyro and servo control system, it can complete the all-
weather monitoring task steadily in the detection range. In the process of implementing the target 
tracking, not only the information of the photoelectric platform, but also the measurement 
information of the marine radar is considered. According to the comprehensive information, an 
optimal tracking and monitoring strategy have been selected in the USV.  

Sea Trial 
The sea trial for the USV is implemented in Qingdao in April 2021, which validates the 

system design and engineering preliminarily. The maximum speed of the USV is about 33 kn in the 
sea trial. The data transmission and target tracking based on the photoelectric platform are tested. 

 

 
 

Fig. 6 The ‘JiuHang 750’ USV in the sea trial 
 

CONCLUSIONS 
Aiming at maritime surveillance, the ‘JiuHang 750’ USV system is designed and constructed. 

The main control, obstacle avoidance and monitoring subsystem are introduced. The USV has been 
initially tested by sea experiment in Qingdao in April 2021. In the future, the target tracking for the 
autonomous control will be implemented and tested. 
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Бездротовий надподвіжний автомобіль «JIUHANG 750» для морського спостереження. 
Анотація. Оскільки мобільний моніторинг цілей є ключовим завданням національної безпеки в океані, 
USV (безпілотні наземні транспортні засоби) мають перевагу для морського спостереження завдяки 
своїй автономності, безпеки і низької вартості. У цій статті ми представляємо конструкцію 
системи USV для морського спостереження, що отримала назву «JiuHang 750». У USV корпус  
з алюмінієвого сплаву висотою 7 метрів спроектований як транспортний засіб, в якому інтегровані 
пристрої навігації, виявлення перешкод, зв'язку та моніторингу. Морські випробування USV 
почнуться в Циндао в квітні 2021 року. 
Ключові слова: Безпілотний наземний апарат; морське спостереження; проектування системи. 
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Высокоскоростной беспроводной надподвижный автомобиль «JIUHANG 750» для морского 
наблюдения. 
Аннотация. Поскольку мобильный мониторинг целей является ключевой задачей национальной 
безопасности в океане, USV (беспилотные наземные транспортные средства) имеют преимущество 
для морского наблюдения благодаря своей автономности, безопасности и низкой стоимости.  
В этой статье мы представляем конструкцию системы USV для морского наблюдения, 
получившую название «JiuHang 750». В USV корпус из алюминиевого сплава высотой 7 метров 
спроектирован как транспортное средство, в котором интегрированы устройства навигации, 
обнаружения препятствий, связи и мониторинга. Морские испытания USV начнутся в Циндао  
в апреле 2021 года. 
Ключевые слова: Беспилотный наземный аппарат; морское наблюдение; проектирование  
системы. 
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Анотація. Показана необхідність будівництва танкерів-хімовозів змішаного 
плавання. Такі судна більш затребувані на ринку на поточний момент. Визначено 
основні відмінності танкерів-хімовозів від класичних танкерів. Вказано основні 
вантажі, що перевозяться на них. 
Ключові слова: танкер; небезпечні вантажі; проектування; екологія. 

 
Уже при будівництві суден проектів RST27 відбувалось істотне розширення спектру 

перевезених наливних вантажів: до нафти і нафтопродуктів спочатку були додані вантажі, 
що підпадають під загальну назву «рослинне масло» (а серед них і компоненти біопалива, і 
відома зараз пальмова олія і т.п.), а потім і інша «легка» хімія, втім, що вимагає виконання 
нормативів по непотоплюваності і обладнанню, а також по покриттях танків до хімовозу 
типу ІМО 2 [1]. 

Нарешті, зростання перевезень Каспійським морем зажадало збільшення 
вантажопідйомності при осадках, характерних для портів Ірану і Туркменії. В результаті був 
створений новий концепт RST27M (див. рисунок 1), на базі танкерів проекту RST22 - 
концепт RST22TP (див. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 – Загальне розташування танкеру-хімовозу проекту RST27M 
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Головною особливістю танкерів-хімовозів змішаного ріка-море плавання, в порівнянні 
з іншими суднами нового покоління, є розширення спектру вантажів, що перевозяться. В 
одному рейсі забезпечується перевезення від трьох (проект RST27M) до шести (проект 
RST22TP) сортів вантажу. 

Крім нафти і нафтопродуктів, судна-хімовози можуть перевозити розширений перелік 
інших вантажів: масло касторове; масло какао; олія кокосова; олія кукурудзяна; масло 
бавовняне; масло арахісове; масло горіха «бассія»; масло лляне; масло з кісточок манго; 
масло оливкове; масло пальмоядрове; олеїн пальмоядровий; стеарин пальмоядровий; масло 
пальмове; олеїн пальмовий; стеарин пальмовий; олія ріпакова; масло рисове; масло 
сафлорове; масло масляного дерева; олія соєва; олія соняшникова; масло тунгове; спирт 
метиловий; ефір трет-бутиловий метилу; ефір третбутилового етилу; етиленгліколь; розчини 
лігносульфонату кальцію; етилацетат; гексан (всі ізомери); октанол (всі ізомери); розчин 
гідроксиду натрію; толуол; розчин нітрату карбаміду/амонію; ксилоли; ацетон; спирт 
етиловий; спирт ізопропіловий; діетиленгліколь; гліцерин. 

Судно проекту RST22TP може перевозити 53 хімічно небезпечних наливних вантажу. 
 

 
Рисунок 2 – Загальне розташування танкеру-хімовозу проекту RST22TP 

 
Судна задовольняють габаритам Волго-Донського судноплавного каналу і Волго-

Балтійського шляху. 
Відмінною особливістю суден-хімовозів, як і інших танкерів ріка-море плавання 

Морського Інженерного Бюро, є використання в якості єдиних засобів руху і управління 
повноповоротних гвинто-рульових колонок, відсутність поздовжньої перебірки в ДП, 
застосування заглибних насосів, повна відсутність набору в вантажних танках, розвинений 
тронк. 

Можуть цілий рік працювати в морських районах, відповідних обмеженому району 
плавання R2, в тому числі навколо Європи, і на внутрішніх водних шляхах. 

Умови експлуатації взимку: епізодичне цілорічне в незамерзаючих морях, в 
дрібнобитому розрідженому льоду неарктичних морів (самостійне плавання в дрібнобитому 
розрідженому льоду товщиною 0,40 м зі швидкістю 5 вузлів; плавання в каналі за 
криголамом в суцільному льоду товщиною 0,35 м зі швидкістю 3 вузла). 

Судна повністю відповідають міжнародним вимогам для перевезення наливних хімічно 
небезпечних вантажів ІМО2, включаючи двухвідсічну непотоплюваність. 
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Місткість 6 вантажних танків і 2 відстійних танків при 98% заповненні на танкері 
проекту RST27M - 8970 м³, дедвейт в морі - 7875 тонни при осадці 4,60 м, в річці при 
осадці 3,60 м - 5337 тонн, швидкість в експлуатації - 10,5 вузлів. Вантажна система  
виконана під одночасне перевезення трьох сортів вантажу, продуктивність вантажних 
насосів - 6 х 200 м³ / год. Встановлено два допоміжних парових котла продуктивністю  
по 2,5 т / год і два утилізаційних парових котла продуктивністю по 0,45 т / год. 

Місткість 6 вантажних танків і 2 відстійних танків на танкері проекту RST22TP 
становить 8089 куб. м, дедвейт в морі - 7033 тонни при осадці 4,60 м, в річці при осадці  
3,60 м - 4636 тонн, швидкість в експлуатації - 12,0 вузлів. Вантажна система виконана під 
одночасне перевезення 6 сортів вантажу, продуктивність вантажних насосів - 3 х 300 м³ / год 
і 3 х 200 м³ / год. Встановлено один термальний 1750 кВт і два утилізаційних котла по  
250 кВт. 

Висновок. Побудовані 6 танкерів-хімовозів змішаного плавання за проектами 
RST22TP та RST27M показали свою доцільність, успішно експлуатуючись з 2017 року. 
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проекту RT37. Показано, що проект не має аналогів за виконуваними функціями для 
досліджуваного району експлуатації. 
Ключові слова: екологічне судно-бункерувальник; характеристики; проектування; 
екологія. 

 
Морське Інженерне Бюро спроектувало танкер проекту RT37 (див. рисунок 1) на базі 

вже побудованих суден-бункерувальників проекту RT18 і суден-екологів проекту RT29, по 
суті, об'єднавши можливості цих проектів, і з урахуванням класу «М» (всі прототипи мали 
клас «О») при забезпеченні відносно невеликий осадці 1,80 м. 

Концепт RT37 представляє собою самохідний класу РРР  М 3,0 (лід 30) А танкер-
бункерувальник-екологічне судно, збирач забруднених нафтою і стічно-фанових вод, а також 
сухого сміття - сталеве, двохвальне однопалубне судно з баком і ютом, кормовим 
розташуванням надбудови і МВ, подвійним дном і подвійними бортами в районі вантажних 
танків і переробних установок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Загальне розташування річкового екологічного судна-бункерувальника 
проекту RT37 

 
Має розміри габаритні (довжина х ширина х висота борта) 51,60 м х 10,23 м х 2,60 м. 

Вантажопідйомність при осадці 1,8 м близько 280 тонн. 
Місткості вантажних танків для дизельного палива 82 куб. м, вантажних танків для 

масел - 17 куб. м., танків стічних вод - 59 куб. м., забруднених нафтою вод - 25 куб. м, танків 
для шламу - 2,1 куб. м. Швидкість при роботі на двох двигунах по 261 кВт на випробуваннях 
досягла 16,5 км/год (при контрактній 16,0 км/год). Екіпаж - 7 осіб (9 місць). 

Судно проекту RT37 називають "танкер-фабрика", так як він не тільки збирає відходи, а 
й переробляє їх, а заодно і заправляє судна, що обслуговуються. Загальний вигляд 
приведений на рисунку 2. 

Судно призначене для прийому з берега, транспортування і видачі на берег або інше 
судно нафтопродуктів (з температурою спалаху понад 60°С), дизельного палива і мастил 
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в'язкістю до 50 сSt при t=50°С. Також передбачене збирання, очищення або транспортування 
до місця переробки забруднених нафтою і стічно-фанових вод, а також сухого сміття. 

 

 
Рисунок 2 – Загальний вигляд річкового екологічного судна-бункерувальника  

проекту RT37 
 

По класу танкер проекту RT37 призначений для експлуатації на хвилюванні з висотою 
хвилі 3%-ої забезпеченості 3,0 м. 

Автономність судна по запасах палива і масла - 15 діб. Автономність судна по запасах 
провізії - 15 діб. Автономність судна по запасах води - 17 діб. 

Рульова рубка з великими рубочними вікнами і круговим оглядом виконана в кормі. 
Висота міждонного простору 900/1000 мм. Ширина бортових цистерн 1000/1200 мм. 
Для розміщення сухого сміття передбачені майданчики на головній палубі, які 

вміщають 37 контейнерів для сухого сміття об'ємом по 0,25 куб. м. 
Забезпечено одночасне виконання вантажних операцій з навантаження і вивантаження 

вантажною системою дизельного палива і масла, вантажною системою нафтовмісних вод  
і вантажною системою стічних вод. 

Вантажна система забезпечує закритий прийом вантажу береговими засобами і видачу 
вантажу судновими зануреними насосами, передбачає вантажні операції з навантаження  
і вивантаження одночасно до 4-х сортів вантажу: двох сортів дизельного палива і двох сортів 
мастила. 

Максимальна інтенсивність навантаження кожного танка дизельного палива складає  
50 куб.м/год. При цьому при прийомі вантажу через загальний маніфольд, загальна 
інтенсивність навантаження всіх танків дизельного палива - 100 куб.м/год. Максимальна 
інтенсивність навантаження кожного танка мастила становить 15 куб.м/год. 

Вантажна система нафтовмісних вод забезпечує закритий прийом НВВ від суден, 
очищення та видачу НВВ судновими зануреними насосами. Танки розділені на дві групи: 
бортові танки для очищених нафтовмісних вод, танки, розташовані по ДП - для забруднених 
нафтовмісних вод. Кожна група танків обладнана власним маніфольди, що забезпечує 
прийом і/або видачу НВВ на обидва борти. Для очищення нафтовмісних вод встановлено 
сепаратор НВВ. 
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Вантажна система стічних вод забезпечує закритий прийом стічних вод від суден, 
обробку стічних вод та видачу стічних вод судновими зануреними насосами. Також 
передбачається вакуумна установка збору стічних вод для суден, на яких не встановлені 
насоси стічних вод. Для обробки стічних вод передбачається установка обробки стічних вод 
фізико-хімічного типу. Ступінь очищення достатня для скидання очищеної води в міську 
каналізацію. Вантажні танки стічних вод обладнані засобами для розпушування опадів  
і промивання. 

Висновок. 30 вересня 2020 року екологічний «танкер-фабрика» проекту RT37 «Георгій 
Москальов» здав перший раз побутові стоки з суден. З тих пір, судно знаходиться в роботі і 
успішно виконує поставлені перед ним задачі. 
 
Egorov Gennadiy, Chernikov Dmitriy 
Creation of river ecologic-bunkering ship of RT37 project 
Text of the annotation. The necessity of creating of river ecologic-bunkering ship is determined. The main 
characteristics of the designed ship of RT37 project are presented. It is shown that the project has no 
analogues in terms of performed functions for researched area of operation. 
Keywords: ecologic-bunkering ship; characteristics; design; ecology. 
 
Егоров Геннадий Вячеславович, Черников Дмитрий Владимирович 
Создание речного экологического судна-бункеровщика проекта RT37 
Текст аннотации. Определена необходимость создания речного экологического судна-
бункеровщика. Приведены основные характеристики спроектированного судна проекта RT37. 
Показано, что проект не имеет аналогов по выполняемым функциям для исследуемого района 
эксплуатации. 
Ключевые слова: экологическое судно-бункеровщик; характеристики; проектирование; экология. 
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Анотація. Показана необхідність розвитку напрямків круїз, в тому числі, за рахунок 
розширення району плавання річкових пасажирських суден. Описано досвід 
Морського Інженерного Бюро в перекласифікації річкових пасажирських суден  
в судна змішаного плавання. 
Ключові слова: пасажирське судно; район плавання; обґрунтування; безпека. 

 
Круїзи на річкових пасажирських суднах активно розвиваються по всьому світу, 

продовжує розвиватися, в тому числі, напрямок диверсифікації таких круїзів. У Європі, 
наприклад, з 2019 року круїзна компанія «CroisiEurope» продовжила французькі річкові 
круїзи з короткостроковими виходами на морські ділянки завдяки прийнятій в 2018 році 
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французьким Урядом постанові, яка дозволяє короткостроковий вихід річковому круїзному 
судну на морську французьку ділянку при сприятливій погоді і належному технічному стані 
судна. Основні контрольовані параметри - швидкість вітру; значна висота хвилі; видимість; 
мінімальний надводний борт; остійність - кут затоплення, метацентрична висота; міцність, 
осадка носом і т.п. Такі ж круїзи трохи раніше були організовані по річці Сена до порту 
 Гавр, до Міделбурга в Нідерландах, по річці По до Венеції в Італії, по річках Гвадалквівір  
і Гвадіана до міста Кадіс в Іспанії [1]. 

На Дніпрі працює два основних круїзних пасажирських судна: «Вікінг Сінеус» (проект 
модернізації Морського Інженерного Бюро PV17 [2], див. рисунок 1) і «Принцеса Дніпра». 
Обидва судна перекласифіковані на змішаний клас РСУ М-ПР з річкового класу М. Це 
дозволяє працювати суднам на морській ділянці до Румунії і Болгарії. У Росії в 2020 році 
вперше на змішаний клас РРР М-ПР було перекласифіковано судно проекту Q-040 
«Олександр Пушкін» за проектом PV25 Морського Інженерного Бюро (див. рисунок 2). Це 
дозволило круїзній компанії організувати прямі круїзи на Соловецькі острови. 

 

 
 

Рисунок 1 – Загальне розташування пасажирського судна змішаного плавання  
проекту PV17 «Вікінг Сінеус» 

 
Такі перекласифікації стали можливі після виконання в 2007 році Бюро науково-

дослідницької роботи і натурних випробувань річкового пасажирського судна 
«Т.Г. Шевченко» проекту 302МК в морських умовах, відповідних району плавання М-ПР. 

На судні проекту PV25 «Олександр Пушкін» передбачені індивідуальні та колективні 
рятувальні засоби в такій кількості: 

• 33 рятувальних круга; 
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• 312 рятувальних жилетів плюс 22 дитячих рятувальних жилета; 
• дві рятувальні моторні шлюпки загальною місткістю 36 осіб (18 чоловік кожна); 
• дві морські евакуаційні системи з чотирнадцятьма рятувальними плотами загальною 

місткістю 280 чол. Морські евакуаційні системи мають конструкцію, що забезпечує посадку 
без попадання людей в воду. 

Судно проекту PV25 «Олександр Пушкін» відповідає підвищеним стандартам 
екологічної безпеки. Трубопровід видачі стічних вод дообладнуваний під фланцеве з'єднання 
міжнародного зразка. Система осушення дообладнана переносним водоструминним 
ежектором. Система нафтовмісних вод обладнана окремою сигналізацією про допустимий 
рівень підсланевих вод, незалежною від датчиків, встановлених для управління 
осушувальними насосами. Паливна система дообладнана запірними клапанами, 
встановленими на трубопроводах прийому палива. 

На судні проекту PV25 «Олександр Пушкін» встановлена нова аерозольна система 
пожежогасіння, нова система вуглекислотного пожежогасіння, модульна система 
пожежогасіння тонкорозпиленою водою і системи локального пожежогасіння. Загальна 
кількість пожежних кранів на судні 38 одиниць. 

Судно проекту PV25 «Олександр Пушкін» дообладнали засобами зв'язку, навігації та 
сигналізації. 

 
 

Рисунок 2 – Загальне розташування пасажирського судна змішаного плавання  
проекту PV25 «Олександр Пушкін» 

 
Висновок. Річкові круїзи розвиваються, розвивається, в тому числі, напрямок 

диверсифікації таких круїзів. Існуючий позитивний досвід перекласифікації річкових 
круїзних пасажирських суден дозволяє говорити про ефективність прийнятих рішень. 
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About reclassification of river passenger ships 
Text of the annotation. The necessity of developing cruise directions is shown, including by expanding the 
navigation area of river passenger ships. Experience of Marine Engineering Bureau in reclassification of 
river passenger ships into river-sea ships is described. 
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О переклассификации речных пассажирских судов 
Текст аннотации. Показана необходимость развития направлений круиз, в том числе, за счет 
расширения района плавания речных пассажирских судов. Описан опыт Морского Инженерного 
Бюро в переклассификации речных пассажирских судов в суда смешанного плавания. 
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УДК 629.56 
ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

КОНСТРУКЦІЇ ПЛАВУЧОЇ ЄМКОСТІ ДЛЯ ЗБИРАННЯ 
ПЛАСТИКОВОГО СМІТТЯ 

1Казимиренко Ю.О., д-р техн. наук, професор,2 

Савочкіна В. В., викладач Національний університет кораблебудування  
імені адмірала Макарова 

м. Миколаїв, Україна 
1ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7120-8226 

2ORCID:: http://orcid.org/0000-0001-7700-4921 
 
Анотація. Проаналізовано проєктно-технологічні фактори та удосконалено 
конструкцію плавучої композитної ємкості для збирання та короткочасного 
зберігання пластикового сміття у морських та річкових акваторіях. Одержані 
результати спрямовано на вирішення важливої науково-технічної проблеми 
створення суден і плавучих засобів екологічного флоту. 
Ключові слова: судна-сміттєзбиральники, плавуча ємкість, конструкція, 
композиційні матеріали, проєктно-технологічні фактори. 
 

Забрудненість морських і річкових акваторій пластиковим сміттям є важливою 
екологічною проблемою, вирішення якої пов’язано з проєктуванням спеціалізованих суден 
та плавучих засобів для його збирання та короткочасного зберігання. Шкідливий вплив, 
процеси деградації, деструкції, мікро- та нанорозкладання пластику у морському  
середовищі та у водоймах досліджено авторами роботи [1]. Досвід поводження зі сміттям у 
водному просторі регламентовано законодавчою базою України (Закон України про  
відходи № 187/98 ВР від 05.03.1998 р.); Міжнародним кодексом з управління безпечної 
експлуатації суден і попередження забруднення (1993 р.); Міжнародною Конвенцією 
запобігання забруднення скидами відходів і інших матеріалів (1972 р.); Міжнародною 
конвенцією з попередження забруднення з суден (МАРПОЛ 73/78); Конвенцією про доступ 
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя  
з питань, що стосуються довкілля (1991 р.). Це обумовлює актуальність розроблення 
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конструктивних заходів при проєктуванні елементів суден, застосування яких дозволить 
надійно ізолювати до моменту переробки або утилізації зібране пластикове сміття та 
перешкоджатиме його повторному потраплянню у навколишнє середовище.  

Мета роботи ‒ на підставі аналізу процесів експлуатації суден екологічного флоту 
дослідити проєктно - технологічні передумови для удосконалення існуючих конструкцій 
транспортних засобів під збирання та короткочасне зберігання пластикового сміття.  

Основна частина. Рішення проблеми збирання сміття у морських і річкових акваторіях 
у світовій практиці реалізується шляхом створення екологічного флоту [2], до якого 
відносяться судна-сміттєзбиральники, судна комплексної переробки відходів та позасуднові 
технічні засоби: плавучі причали, понтони, бар’єри. Враховуючи злободенність питання 
забрудненості водних ресурсів, їх застосування є актуальним, а підвищення ефективності 
експлуатації є важливою науково-технічною задачею, вирішення якої залежить від багатьох 
факторів: цільового призначення, способу поводження зі сміттям, географічної прив’язки  
з кліматичними умовами, кількості стоянок [3]. Це саме й визначатиме особливості 
конструкцій транспортних засобів (танків, контейнерів, ємкостей) для збирання та 
короткочасного зберігання сміття. На підставі аналізу патентних джерел [4-6] виявлено 
проблемні питання, які пов’язано з обмеженістю об’єму ємкостей для пластикового сміття та 
їх розташуванні на судні; необхідністю надання окремим транспортним засобам додаткової 
плавучості. Одним із шляхів їх вирішення є застосування відокремлених плавучих ємкостей, 
які за допомогою буксирів доставляють зібране сміття до пунктів прийому на інших суднах-
смиттєзбиральниках або до причалів. У сучасній практиці суднобудування модернізація 
окремих елементів розглядається як альтернатива будуванню нових суден та плавзасобів: це 
дасть змогу шляхом впровадження нових проектних рішень та технологій з використанням 
нових матеріалів підвищити техніко-експлуатаційні показники, екологічні і економічні 
фактори до новітнього рівня. Тому за прототип для проєктного дослідження обрано 
запатентовану [7] конструкцію вкладеного контейнера. Згідно з винаходом контейнер, який 
виготовлено з еластичного непроникного композиційного матеріалу, розташовано в середині 
плавучої танк-ємкості, що застосовуються у дозаправочних процесах при обслуговуванні 
суден. Простір між вантажним танком і зовнішньою обшивкою заповнено водяним баластом: 
зберігання рівнів наливного вантажу та баласту здійснюється за сигналом датчиків, якими 
улаштовані вантажна та баластна помпи. При тривалому зберіганні нафтопродуктів на 
плавучих ємкостях відбуваються процеси випаровування більш легких фракцій, що може 
призвести утворенню вибухонебезпечного середовища; цьому також сприятиме корозійне 
руйнування  зовнішньої обшивки. Проробка питання щодо проєктування плавучих технічних 
засобів для збирання сміття показала доцільність пристосування конструкції плавучої 
ємкості за умовами її удосконалення та розв’язання задач: 

• раціонального вибору та заміни матеріалів, застосування яких сприятиме 
підвищенню надійності конструкції та зниженню його маси; 

• розробки відповідних технологічних рекомендацій; 
• прогнозування міцності в умовах гідростатичних навантажень, хитавиці, замерзання 

тощо; 
• виявлення погіршення властивостей і деградації структури матеріалів внаслідок 

експлуатації шляхом порівняння існуючих даних з еталонними з метою прогнозування 
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проєктної, технологічної і експлуатаційної ситуації та управління процесом підвищення 
техніко-економічних показників; 

• визначення необхідних габаритних розмірів ємкості, включаючи товщини захисних 
шарів, які сприятимуть зниженню масогабаритних показників, підвищенню плавучості  
в залежності від сортаменту та коефіцієнту пакування пластикового сміття; 

• розв’язання аналітичних задач функціонування плавучої емкості та управління 
процесами завантаженості. 

Схематично конструкцію плавучої композитної ємкості для пластикового сміття 
наведено на рис. 1.  

 

Рисунок 1 ‒ Плавуча ємкість з вкладеним еластичним контейнером: 
1 ‒ зовнішня обшивка; 2 ‒ контейнер для пластикового сміття; 3 ‒ водяний баласт;  

4 ‒ полімерний корпус контейнера; 5 ‒ шар матеріалу плавучості; 6 ‒ робочий об’єм 
пластикового сміття; 7 ‒  помпи; 8 ‒ водна акваторія 

 
Плавуча ємкість містить зовнішню обшивку 1 із вуглецевої сталі або алюмінієвого 

сплаву, в середину якої розміщено контейнер 2 для пластикового сміття, який матиме 
шарувату конструкцію та складається з високоеластичного полімерного корпуса 4 та шару 
матеріала плавучості 5 типу синтактик [8]. На відміну від прототипу шар матеріалу 
плавучості може повністю заповнювати простір між корпусом контейнера та обшивкою, 
виключаючи його заповнення водним баластом, як це показано на рисунку. Промивка 
робочого об’єму 6 після розвантаження сміття здійснюється за допомогою помпи 7.  

Результати роботи спрямовано на вирішення важливої науково-технічної проблеми 
створення суден і плавучих засобів екологічного флоту. Подальші дослідження авторів 
пов’язано з вирішенням сформульованих вище науково-технічних завдань та впровадженням 
результатів досліджень. 

 
Висновки 
1. Аналіз процесів експлуатації суден екологічного флоту показав перспективність 

застосування позасуднових технічних засобів для збирання пластикового сміття у морських 
та річкових акваторіях та короткочасного зберігання до моменту його транспортування  
у пункти переробки.  
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2. Сформульовано проєктні, конструкторські та технологічні завдання і запропоновано 
удосконалення конструкції плавучої ємкості для пластикового сміття, що дозволить знизити 
масогабаритні показники, підвисити надійність та ефективність її експлуатації.  
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Анотація. Проведено аналіз статистичних даних по суднах змішаного плавання (СЗП). 
Отримано аналітичні залежності для визначення на початкових стадіях розробки 
проєкту головних розмірів і їх співвідношень, складових навантаження мас. Виконано 
розрахунки техніко-економічних характеристик варіантів СЗП. Отримано множину 
допустимих рішень, необхідну для формування математичної моделі, постановки задачі 
оптимального проєктування СЗП, розробки програми оптимізації. 
Ключові слова: варіантний метод; судно змішаного плавання; прибуток; техніко-
економічні характеристики; чистий прибуток, прибуток, експлуатаційні витрати. 
 

На початкових етапах розробки проєктів суден внутрішнього і змішаного плавання 
(СЗП) при вирішенні задачі вибір довжини, ширини і осадки проводиться з урахуванням 
габаритів шлюзів, глибин каналів, портів тощо. Тому з метою забезпечення найбільшої 
вантажопідйомності СЗП при заданих експлуатаційних умовах у даному випадку довжина і 
ширина вибираються максимально можливими і використовується варіювання коефіцієнта 
загальної повноти Cb і швидкості ходу vs [1]. 

Проведені автором роботи [1] розрахунки з використанням результатів буксирувальних 
випробувань моделей дозволили засвідчити підвищення такого економічного показника 
зазначених суден, як чистий прибуток від експлуатації СЗП, з ростом значення Cb до  
0,90 при швидкості ходу до 11 вуз.  

Метою цієї доповіді є проведення варіантних розрахунків техніко-економічних 
характеристик СЗП, таких як вартість побудови, експлуатаційні витрати, прибуток від 
експлуатації та чистий прибуток у діапазоні швидкості ходу до 12 вуз та при коефіцієнті 
загальної повноти: Cb = 0,84÷0,90. 

В [1] наводяться рекомендації використовувати при виборі Cb формули для суден з 
розвинутою річковою функцією у вигляді 

 

Cb= 1,04 − 0,98 Fr,.                                                         (1) 
 

а для СЗП 
Cb= 1,02 – 0,52 Fr – 2,50 Fr2                                                    (2) 

 

Формули (1) та (2) справедливі при Fr ˂ 0,2. 
Автор [1] відмічає, що на ефективність експлуатації СЗП суттєвий вплив на вибір 

величини коефіцієнта Cb має морехідність в умовах реального морського хвилювання і як 
результат – втрата швидкості. 
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Серед емпіричних формул, які дають можливість визначити вітро-хвилеві втрати швидкості 
СЗП, може бути використана формула Хохлова [2], характерна своєю універсальністю 
(навантаження судна – через водотоннажність, вплив зовнішніх факторів – через висоту хвилі та 
курсовий кут):  

Δv = Δvsе∙kΔv0,  (3) 
 

де Δvsе = (0,745 – 0,257∙q)∙h ‒ втрачена швидкість еталонного судна на хвилюванні, вуз; 
kΔv0 = 1 ‒ 1,3510-6∙Δ∙v0 ‒ коефіцієнт впливу водотоннажності та початкової швидкості судна 
на тихій воді на вітро-хвилеві зміни швидкості еталонного судна; h ‒ висота хвилі 3% 
забезпеченості, м; q ‒ курсовий кут, рад; Δ ‒ водотоннажність судна в рейсі, т; v0 ‒ швидкість 
судна на тихій воді, вуз. 

Швидкість судна в рейсі визначається як 
 

vр = v0 – Δv.                                                               (4) 
 

Для визначення водотоннажності Δ по заданому дедвейту DW на початкових стадіях 
розробки проєкту використовується значення ηdw = DW/Δ. 

Проведений аналіз статистичних даних по достатньо широкому діапазону сучасних 
суховантажних СЗП, наведених в роботі [1], дав можливість визначати значення ηdw  для 
різних значень питомої вантажомісткості µв наступним чином:  

µгр = 1,18 ÷ 1,30 – ηdw = 0,69÷ 0,70;  
µгр = 1,44 ÷ 1,81 – ηdw = 0,725÷ 0,727. 
В результаті обробки статистичних вказаних даних отримані формули для визначення 

довжини між перпендикулярами Lпп, ширини B, висоти борту D і відношення ширини до 
осадки B/d для окремих діапазонів дедвейту: 

Lпп = 4,747∙DW + 95,4; 3,0∙10-3 ˂DW˂ 7,0∙10-3;                                  (5) 

B = 0,2807∙DW + 14,8; 3,0∙10-3 ˂DW˂ 7,0∙10-3;                                  (6) 
 

D = 0,3131∙DW + 4,6818; 3,0∙10-3 ˂DW˂ 7,0∙10-3;                                (8) 
 

B/d = 0,2341∙B + 0,3554; 13,0∙˂B˂ 16,5∙;                                      (9) 
 

На основі наведених даних в [1] були отримані також залежності для відношення 
маси металевого корпусу до кубічного модуля Pмк/LBD, які дають можливість визначити 
масу корпусу Pкм суден, побудованих за проєктами Морського інженерного бюро (МІБ), 
і традиційних суден в функції LBD: 

− (пр. МІБ) (Pмк/LBD)=0,1784–0,039LBD; 9,0∙10-3˂LBD ˂ 14,0∙10-3       (10) 
− (Pмк/LBD) = 0,4147 – 0,039∙LBD; 3,5∙10-3 ˂ LBD ˂ 7,0∙10-3   (11) 
− (Pмк/LBD)= 0,157 – 0,0027∙LBD; 8,0∙10-3 ˂ LBD ˂ 12,5∙10-3   (12) 
− (Pмк/LBD)= 0,2114 – 0,0066∙LBD; 12,5∙10-3 ˂LBD˂ 14,0∙10-3   (13) 
Для визначення маси обладнання корпусу отримані формули відношення Pок/LBD 

виду: 
Pок/LBD = 0,0819 − 0,0022∙LBD; 3,5∙10-3 ˂ LBD ˂ 7,0∙10-3;   (14) 

 

Pок/LBD = 0,5711 − 0,0404∙LBD; 7,0∙10-3 ˂ LBD ˂ 14,0∙10-3.  (15) 
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Для визначення водотоннажності порожнем Δпор отримана також залежність 
відношення Δпор/Δ = f(Δ) в діапазоні 4,5∙10-3 ˂ Δ ˂ 10,0∙10-3: 

 

Δпор/Δ = 0,63 – 0,0369∙Δ.        (16) 
 

Для визначення опору води рухові суден найбільш прийнятним, основаним на великій 
кількості модельних експериментів, вважається метод Холтропа [4]. Цей метод, який передбачає 
використання широкого діапазону вихідних даних по коефіцієнту загальної повноти та 
відношеннях головних розмірів, і є орієнтованим в основному на морські судна. В роботі [1] 
відмічається, що співставлення повного опору СЗП за результатами проведеного модельного 
експерименту і розрахунку чисельними методами гідродинаміки з результатами розрахунку 
по статистичному методу Холтропа показує значну похибку при його використанні (27 −29% 
при vs = 10 ÷ 12 вуз). 

У зв’язку з цим при розрахунку опору води варіантів суден методом Холтропа, що 
розглядаються, вносилися коригування з використанням наведених в роботі [1] результатів 
модельного експерименту і розрахунку чисельними методами гідродинаміки проєкту RSD19. 

Цей проєкт був покладений в основу подальшого розрахунку варіантів як базовий. 
Технічні характеристики по ньому, отримані в роботі [1], а також з використанням Інтернет 
ресурсу [5], наведені в табл.1. При визначенні маси металевого корпусу і маси обладнання 
корпусу використані залежності (10) та (15). Розподіл інших складових водотоннажності 
порожнем Δпор був проведений з використанням залежностей роботи [3]. 

Таблиця 1.  
Технічні характеристики проєктів 

Довжина Lпп , м  135,69 135,69 135,69 135,69 
Ширина  B, м; 16,50 16,50 16,50 16,50 
Коефіцієнт Cb 0,84 0,86 0,88 0,9 
Висота борту D, м 6,4 6,4 6,4 6,4 
Осадка d, м  4,6 4,6 4,6 4,6 
Водотоннажність Δ, т 8957 9170 9383 9596 
Дедвейт DW, т 6534 6689 6845 7000 
LBD, м3 14330 14330 14330 14330 
Маса мет. корпусу Pмк ,т  2026 2058 2085 2113 
Маса облад. корп. Pок ,т  75,9 78 84 90 
Маса пристроїв Pпр ,т  101,7 114 124 134 
Маса систем Pс ,т 86,8 92 99 106 
Маса гол. ЕУ Pгэу ,т 64,4 69 70 72 
Маса постачання, майна Pпм ,т 5,4 6 7 8 
Маса постійн рідк. вант. Pрв ,т 30,1 31 32 33 
Маса озброєння. Pозбр ,т 2,9 3 4 5 
Маса електро-енерг. мех. Pее ,т 15,7 16 17 18 
Маса ел.-ен. систем Pеес,т 14,3 15 16 17 
Водотоннажність порожн. Δпор, т 2424 2481 2538 2596 
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Що стосується визначення вартості побудови судна, то за браком сучасних даних  
в основу цих розрахунків були покладені вартісні показники минулих років, які 
використовувалися при побудові СЗП на Херсонському суднобудівному заводі. 

Для розрахунку витрат на експлуатацію судна була використана традиційна методика з 
використанням сучасних даних з вартості палива, води, мастила, витрат на екіпаж та інші 
витрати [5]. Втрати швидкості враховувалися за формулою (3). Фрахтова ставка приймалась 
осередненою при транспортуванні зерна в прямому рейсі і контейнерів у зворотному рейсі. 

В табл. 2 і на рис. 1 наведені результати проведених варіантних розрахунків чистого 
прибутку (ЧП) для швидкостей ходу від 10,5 до 12 вуз і коефіцієнтів загальної повноти Cb = 
0,84 ÷ 0,90. 

Таблиця 2  
Результати розрахунку чистого прибутку (млн. $) 

Cb 
vs, вуз 

10,5 11 11,5 12 
0,84 2,494 2,532 2,561 2,553 
0,86 2,523 2,567 2,588 2,578 
0,88 2,550 2,593 2,599 2,587 
0,9 2,554 2,589 2,590 2,579 

 
 

 
 

Рисунок1 ‒ Залежність чистого прибутку від коефіцієнта Cb і швидкості vs. 
 
Аналіз отриманих результатів дає можливість стверджувати про доцільність 

підвищення значень коефіцієнта Cb  СЗП до 0,90 що співпадає з висновками в роботі [1]. 
Результати розрахунку показали також деякі переваги для значень Cb = 0,86-0,88 при 
швидкості 11,5 вуз. 

Аналогічні розрахунки чистого прибутку були проведені для СЗП інших розмірів. В 
табл.3 наведені характеристики одного з таких суден, а в табл. 4 і на рис 2 – результати 
розрахунку чистого прибутку. 

Таблиця 3. 
Технічні характеристики проєктів 

Lпп, м  122,4 122,4 122,4 122,4 122,4 
 B, м; 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 
 Cb 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 
 d, м  4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 
 Δ, т 8363,4 8567,4 8771,3 8975,3 9179,3 
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Таблиця 4. 

Результати розрахунку чистого прибутку (млн. $) 

Cb vs, вуз 

10 10,5 11 11,5 12 
0,820 2,811 2,900 2,968 3,025 3,056 
0,840 2,859 2,945 3,013 3,057 3,083 
0,860 2,898 2,979 3,038 3,077 3,098 
0,880 2,913 2,988 3,039 3,061 3,062 
0,900 2,927 2,994 3,033 3,060 3,035 

 
 

 
 

Рисунок 2 ‒ Залежність чистого прибутку від коефіцієнта Cb і швидкості vs. 
 

Результати по ЧП підтверджують попередні висновки, але показують переваги суден з 
меншими значеннями Cb на швидкостях 11,5 − 12,0 вуз, що можна пояснити зменшенням 
витрат при менших значеннях Δ та NЕУ. 

На рис. 3 та 4 наведені результати розрахунку експлуатаційних витрат Е та прибутку П 
варіантів суден, зазначених в табл. 3. 

 

 
Рисунок 3 ‒ Залежність експлуатаційних витрат Е 

від коефіцієнта Cb і швидкості vs. 
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Рисунок 4 ‒ Залежність прибутку від коефіцієнта Cb і швидкості v 

Висновки. 
1.Проведено аналіз статистичних даних по СЗП і отримані аналітичні залежності для 

визначення на початкових стадіях розробки проєкту головних розмірів і їх відношень, 
складових навантаження мас. 

2.Розрахунки техніко-економічних характеристик варіантів СЗП, проведені з метою 
вияснення впливу на їх економічні показники підвищених значень коефіцієнта загальної 
повноти і швидкості, показали ефективність експлуатації СЗП з Cb = 0,88 – 0,90 при 
швидкостях vs = 11,0 – 11,5 вуз. 

3.Проведені варіантні розрахунки дали можливість отримати множину допустимих 
рішень, необхідну для формування математичної моделі, постановки задачі оптимального 
проєктування СЗП, розробки програми оптимізації та її реалізації у подальшому. 

REFERENCES 
[1] Егоров, Г.В. (2007). Проектирование судов ограниченных районов плавания на основании 
теории риска. Спб.: Судостроение, 384. 
[2] Лубковский, В.К. (2009). Определение ветро-волновых потерь скорости судов 
смешанного плавания с измерением параметров волнения. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени канд. техн. наук. Новосибирск. 23 с. 
[3] Шостак, В.П. (1993). Статистические модели весовой загрузки и стоимости постройки 
судов. Сб. научных трудов УГМТУ, Николаев. 
[4] Holtrop, J.A. (1984). Statistical Reanalysis of Resistance and Propulsion Data. International 
Shipbuilding Progress. Vol. 31, (363), 272–276. 
[5] http://www.petrolbunkering.com/price-information. 

Кротов Александр Иванович, Савочкина Вера Владимировна 
Вариативный расчет технико-экономических характеристик судов смешаного река-море 
плавания 
Аннотация. Проведен анализ статистических данных по судам смешанного плавания (ССП). 
Получены аналитические зависимости для определения на начальных стадиях разработки проекта 
главных размеров и их соотношений, составляющих нагрузки масс. Выполнены расчеты технико-
экономических характеристик вариантов ССП. Получено множество допустимых решений, 
необходимые для формирования математической модели, постановки задачи оптимального 
проектирования ССП, разработки программы оптимизации. 
Ключевые слова: вариативный метод; судно смешанного плавания; прибыль; технико-экономические 
характеристики; прибыль, доход, эксплуатационные расходы. 
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Krotov O.I., Savochkina V.V. 
Variants calculation of performance characteristics of the river-sea ships. 
Annotation. The analysis of statistical data on mixed river-sea navigation vessels is carried out. Analytical 
dependencies are obtained to determine the main dimensions and their ratios that make up the mass load at 
the initial stages of project development. Calculations of the technical and economic characteristics of the 
river-sea ships options have been performed. A set of feasible solutions has been obtained, which are 
necessary for the formation of a mathematical model, the formulation of the optimal design problem for the 
river-sea ships, and the development of an optimization program. 
Key words: variable method; river-sea vessel; profit; technical and economic characteristics; profit, income, 
operating costs. 
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Аннотация. Проведено моделирование сопротивления движению модели 
катамарана проекта Delft-372 с использованием CFD FlowVision 2.3х пакета  
в широком диапазоне скоростей Fr=0,1...0,8. Выполнено сравнение результатов 
моделирования сопротивления с экспериментальными данными  в опытовом 
бассейне. Приведены рекомендации по использованию CFD пакета для использования 
при начальных стадиях проектирования скоростных катамаранов и судов разных 
типов.  
Ключевые слова: катамаран; сопротивление; судно; CFD; OpenFOAM;FlowVision. 

 
Вводная часть. В тезисах доклада [5] приведены результаты моделирования 

сопротивления одно- и двухкорпусной модели (Lpp=3м) пр. Delft-372, которые показали 
достаточно хорошее совпадение с экспериментальными данными в опытовых бассейнах 
[1,2,3,4]. 

В данной работе проведены расчеты моделирования модели пр. Delft-372 в часто 
используемом на практике CFD пакета FlowVision v2.3x фирмы Tesis, который обладает 
широкими возможностями визуализации полей скоростей, давлений, волн и др. 

Целью работы является сравнение эффективности CFD пакетов OpenFOAM v5.х  
и FlowVision v2.3x применительно к расчетам сопротивления движению судов различных 
типов для  их использования в начальных стадиях проектирования. 

Основная часть. Для сравнения эффективности CFD пакетов FlowVision v2.3x  
и OpenFOAM 5.х (mingw-w64 Double Precision (of5-64)) были проведены расчеты 
сопротивления катамарана проекта DELFT 372 для которого опубликовано много 
экспериментальных данных по сопротивлению в широком диапазоне чисел FrL=0,1...0,8 
[1,2,3,4].  
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В FlowVision  геометрия 3D модели корпуса катамарана (без турбулизаторов) Lpp=3м, 
созданная средствами программы FREE!ship Plus, была загружена в формате STL через 
фильтр подвижного тела.  

При  моделировании были заданы следующие данные: 

Параметр OpenFOAM FlowVision 
Плотность воды ρw, кг/м3 998.8 1000 
Кинематический коэффициент вязкости воды νw, м2/c 1.09*10-6 1.189*10-6 
Плотность воздуха  ρa, кг/м3 1 - 
Кинематический коэффициент вязкости воздуха νa, м2/c 1.48*10-5 - 
Шероховатость поверхности корпуса,  мкм 150 70 
motionSolver     rigidBodyMotion - 
RASModel  (модель турбулентности) kOmegaSST k-ε (стандарт) 
application        interDyMFoam VOF модель 
Количество ячеек  ~200000 ~250000 
Уровень адаптации сетки 4 2 
Шаг по времени 0,075 0,0025...0,005 
Количество ядер процессора (потоков) 10 1 

   
В FlowVision остальные параметры заданы по умолчанию. При моделировании 

катамарана относительное расстояние между ДП корпусов составляло H/Lpp=0,2. 
 

 
Рисунок 1 – Вид системы ячеек в ДП катамарана при t=6 сек и FrL =0,5. 

 

 
Рисунок 2 – Форма волновой поверхности и поле давлений левого корпуса катамарана  

при времени моделирования t=6 сек и FrL =0,5. 
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Время расчета в FlowVision от старта до стационарных значений сопротивления 
составляло от 4 до 10 сек.  

На рисунке 3 приведены характерные кривые сопротивления в зависимости от времени 

и числа 
gL

FrL
u

= для однокорпусной модели.  

 
Рисунок 3 – Зависимость полного сопротивления катамарана от числа FrL  

и времени моделирования. 
 

Для сравнения c экспериментом [2] результаты расчета в OpenFOAM полного 
сопротивления пересчитывались в безразмерный коэффициент полного сопротивления по 
формуле  

Ω
= 2

2
uρw

t
t

Rc , 

где u - скорость модели;  Ω - площадь смоченной поверхности корпуса. 
На рисунке 4 приведены результаты расчетов Сt для  модели  катамарана  проекта 

Delft-372  и при относительном расстоянии ДП корпусов H/Lpp=0,2 в зависимости от числа 
FrL  в сравнении с результатами моделирования в OpenFOAM и экспериментом в опытовых 
бассейнах. 

Как видно из графиков в FlowVision 2.3х достаточно хорошо моделируется 
сопротивление при числах FrL>0,35. При меньших числах FrL расхождение  
с экспериментальными данными достигает для катамарана 20% и при этом отсутствует горб 
сопротивления при FrL =0,3 как в экспериментах [1,2,3]. Однако, при расчетах ходкости 
применяются кривые полного сопротивления Rt(FrL

2), которые представлены на рис. 5  
и демонстрируют хорошее совпадение и при малых числах FrL.     
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициента полного сопротивления от числа FrL  

по результатам расчета в OpenFOAM 5.х, FlowVision 2.3x и по данным эксперимента. 
 

 
Рисунок 5 – Зависимость полного сопротивления модели (Rt,Н) от числа FrL  

по результатам расчета в OpenFOAM 5.х, FlowVision 2.3x и по данным эксперимента. 
 

Выводы. В результате проведенного моделирования в FlowVision сопротивления 
модели катамарана в сравнении с экспериментом показало достаточно хорошее совпадение  
в широком диапазоне FrL>0.1 и возможность использования CFD пакета FlowVision  
в начальных стадиях проектирования средне- и высокоскоростных катамаранов и судов.  
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Анотація. Проведені буксирувальні випробування  яхти чвертьтонного класу. 
Показани експеримен-тальні результати, і можливість поліпшення її ходових 
якостей за рахунок збільшення хвилєутворючої довжини. Є можливість практичного 
застосування результатів в вітрильних перегонах.  
Ключові слова: крейсерська яхта; модернізація; буксирувальні випробування. 

У зв'язку з появою нових будівельних матеріалів, технологій, методів комп'ютерного  
проектування існуючий яхтовий флот швидко застаріває. З огляду на тривалий час 
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експлуатації яхт, є необхідність в їх удосконаленні щоб підвищити їх перегонові якості і дати 
можливість успішно конкурувати в гонках з новими. 

Аналізу переробки корпусу яхти чвертьтонного класу крейсерського яхт-клубу НУК та 
аналізу її ходовості і присвячена ця робота. 

Більш десятка миколаївських яхт такого типу замінили свої кили і рулі по рекоменда-
ціям [1]. Було змінено озброєння від топового до 7/8 і збільшена площа вітрил. 

На близьких до критичних для водозміщующого режиму швидкостях була помічена 
динамічна просадка яхти, несприятлива інтерференція хвильової картини і внаслідок цього 
значна кормова хвиля, замивалося більш 1/3 транця. Тому була зроблена спроба зниження 
опору шляхом збільшення хвилєутворючої довжини до величини, що не приводить до 
виходу з обмірних величин для даного класу. 

Була виготовлена модель яхти з подовженою на 0,4м кормою і проведено модельний 
експеримент в дослідному басейні Національного університету кораблебудування імені адм. 
Макарова (НУК). Друга модель отримана шляхом обрізки кормовій частині до стандартної. 

Модель виконана в масштабі 1:7. Таким чином довжина моделі склала 0,864 м. 
Швидкість моделі при випробуваннях до 1,5 м/с, що відповідає швидкості яхти 7,4 

вузла, тобто охоплює весь водозміщуючий діапазон. 
Результати буксирувань були перераховані на натурну яхту по стандартній схемі.  
Для існуючого та модернізованого корпусу (тобто збільшеному по довжині на 0,4м) 

були проаналізовани: опір; бокова сила; вплив кута крену 5°, 10°, 15°; вплив кута дрейфу 
2°,4°,6°; вплив кута дифференту. 

На рис. 1 та рис. 2 зображені картини хвилєутворення для кормової кінцевості моделей 
при швидкості 6,15 вузл. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель існуючої яхти 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель модернізованої яхти 
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Побудова теоретичних креслень та 3D моделей корпусу були виконані за допомогою  
програмних комплексів RhinoCeros та AutoCad. В  САПР «Maxsurf» виконані розрахунки  
з гідростатики, остійності та ходовості для обох моделей. 

В результаті випробувань отримані такі висновки. 
На курсі фордевінд при нульовому крені опір модернізованої яхти менше від 24 до 12%. 
При кутах крену 5°,10°,15° менше від 21 до 11 %  при швидкостях від 4 до 7 вузлів 

відповідно. 
При дрейфі в 2 градуси (лавірування в слабкий вітер) при тих же швидкостях і кутах 

опір зменшується від 14 до 7 %. 
При дрейфі в 6 градусів (лавірування в сильний вітер) при тих же швидкостях і кутах 

опір зменшується від 25 до 8 %. 
Бокова сила зростає від 2 до 30%. 
В процесі випробувань було встановлено, що в ходовому діапазоні швидкостей 

дифферент на корму порядку 3-х градусів, всупереч широко поширеній думці, знижує опір 
для таких яхт від 4,6 до 6,2%. 

Модернізація існуючої яхти показала, що хвильова картина обтікання корпусу суттєво 
змінилася, що дало підвищення швидкості яхти в реальних морських перегонах.  
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Аннотация. В докладе рассматривается возможность исследования 
вероятностных характеристик процессов нелинейной качки СПБУ с использованием 
метода, открытого В.А. Некрасовым. 
Ключевые слова: СПБУ, теория марковских процессов, определения вероятностных 
характеристик качки судов. 

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) — это буровая установка, 
поднимаемая в рабочем состоянии над поверхностью моря на колоннах, опирающихся на 
грунт. Колонны подвижны в вертикальном направлении относительно основного корпуса 
(понтона). При её транспортировке с одной точки бурения на другую буксировкой, поднятые 
вверх колонны уменьшают остойчивость СПБУ за счет увеличения аппликаты центра 
тяжести установки и увеличивают силы ветрового воздействия.  

СПБУ во время транспортировки находится под действием турбулентного воздушного 
потока и создаваемого им нерегулярного морского волнения. Соответственно, движения 
СПБУ тоже носят случайный характер, это требует описание её движения с помощью теории 
случайных функций. Направление по исследованию вероятностных задач мореходности 
судов на основе применения теории марковских процессов впервые было открыто  
В.А. Некрасовым. Наиболее полное изложение применения теории марковских  
процессов к решению проблем определения вероятностных характеристик качки судов и их 
устойчивости приведено в монографии В.А. Некрасова [1]. Целью данной работы является 
попытка исследования вероятностных характеристик процессов нелинейной качки СПБУ 
с использованием метода, открытого В.А. Некрасовым.  

Большим количеством экспериментальных исследований [2] установлено, что 
процессы реального морского волнения и качки судов имеют распределения, близкие  
к нормальному, это обусловило широкое применение методов корреляционной теории, 
основанной на рассмотрении двух первых моментов случайных функций в вероятностных 
задачах мореходности судов. Согласно второй теоремой Дуба [3], которая утверждает, что 
если нормальный стационарный случайный процесс имеет спектральную плотность 
рационального вида, то он может быть представлен компонентой многомерного марковского 
процесса. Таким образом, с помощью способу, предложенному А.А. Свешниковым [3] 
можно составлять систему стохастических дифференциальных уравнений Ито первого 
порядка на основе аппроксимирующего спектра Неймана (или другие спектры). В этой 
системе уравнений процесс морского волнения является компонентой многомерного 
марковского процесса. 

Получившие в теории автоматического управления широкое распространение 
различные способы аппроксимации систем с распределенными параметрами системами  
с сосредоточенными параметрами позволяют использовать хорошо разработанный для 
последних аппарат теории преобразований случайных процессов. После выполнения 
аппроксимации процесс возмущающего момента может считаться процессом на выходе 
некоторой аппроксимирующей системы.  

Система нелинейных стохастических дифференциальных уравнений движения судна 
можно представить  

( ), ,d F t
dt

=
Y X Y                                                              (1) 
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где Y(t) – векторный случайный процесс, составляющими которого являются 
динамические координаты Yk(t); X(t) – векторный случайный процесс, компоненты которого 
суть возмущения. Нелинейное уравнение составляется с точностью до ε3 по предложению  
В. В. Луговского. 

Если спектральная плотность возмущения X(t) слабо меняется в пределах полосы 
пропускания динамической системы жидкость - судно, то возмущения X(t) можно считать 
белыми шумами в узком смысле, т.е. время корреляции возмущений намного меньше 
времени переходного процесс динамической системы. В этом случае движение судна близко 
по характеру к движению броуновской частицы. После построения бесконечной системы 
уравнений для моментов с использованием уравнения для характеристической функции  
и замыкания системы уравнений для моментов с помощью соотношений, справедливым для 
нормально распределенных случайных величин, такая задача непосредственно может 
рассматриваться в рамках диффузионного приближения. Когда в пределах полосы 
пропускания системы спектральную плотность возмущения нельзя считать постоянной, 
возможно введение дополнительных уравнений, преобразующих процесс белого шума  
в процессы возмущающих сил и моментов.  

Вследствие квазистационарности природы случайных процессов ветра и волн, 
действующих на судно, система дифференциальных уравнений для моментов преобразуется 
в следующую систему нелинейных алгебраических уравнений: 

 

                          
( )
( )

1 1 1 1 2

2 1 1 1 2

, , , 0

, , , 0

=

=

Q G G

Q G G

α µ

α µ
                                                     (2) 

 

где α1(t) - вектор статистических моментов первого порядка; μ2(t)- вектор центральных 
моментов второго порядка; G1(t) и G2(t) - векторы коэффициентов интенсивности 
возмущений первого и второго порядка. 

Когда рассматриваемая динамическая система находится под постоянным 
воздействием относительно небольших, но конечных возмущений и что начальные 
возмущения тоже являются конечными величинами, на основе теории устойчивости  
(λ, A, R, J) в системе уравнений (2) можно решать такую задачу: при известных значениях 
G1(t) и G2(t) определять подходящие параметры уравнений движения судна. Если структура 
системы уравнений (2) чрезвычайно сложная, то её решение находится с использованием 
методов нелинейного программирования. Такой подход может быть использован в процессе 
проектирования судов [4]. Задача определения границы области нелокальной устойчивости  
в среднем квадратическом процессов нелинейной качки судна в пространстве параметров 
действующих возмущений также может быть решена по этой схеме [5]. 

В задачах определения вероятностных характеристик процессов нелинейной качки 
СПБУ необходимо учитывать некоторые специфические вопросы: например, по правилам 
Регистров при определении остойчивости СПБУ следует учитывать её наклонения в разные 
стороны. 

Выводы. Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) – как плавучие 
инженерное сооружение, вероятностные характеристики процессов её нелинейного 
движения под действием стохастических возмущений могут быть исследованы методом, 
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впервые открытым В.А. Некрасовым, при это следует учитывать ряд специфические 
свойства данного инженерного сооружения. 
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Анотація. У доповіді розглядається можливість дослідження імовірнісних характеристик процесів 
нелінійної качки СПБУ з використанням методу, відкритого В.А. Некрасовим. 
Ключові слова: СПБУ, теорія марковських процесів, визначення імовірнісних характеристик качки 
судів. 
 
Dong Xinshuo 
Statement of the problem of determining probabilistic characteristics the processes of nonlinear 
rolling of the jack up floating drilling rig during its transportation based on the application of the 
theory of Markov processes. 
Annotation:The report discusses the possibility of studying the probabilistic characteristics of the nonlinear 
rolling  processes of the jack-up rig using the method discovered by V.A. Nekrasov. 
Key words: jack-up rig, theory of Markov processes, determination of probabilistic characteristics of ships 
pitching. 
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Abstract. The calculation tool for rapid and accurate determining the propeller mass, 
centroid coordinates, and inertia moments was developed. The approximate formulas for 
the propeller’s diametrical inertia moment and partially submerged volume have been 
proposed. The results are dedicated to increase accuracy of the initial data for shaft 
alignment and vibration calculations. 
Keywords: propeller, mass characteristics, software, shafting alignment and vibration. 
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Introduction.  
One of the most important objects in the marine propulsion shafting alignment and vibrations 
calculations is a propeller. Its volumetric and inertia properties have a significant impact on the 
calculation results: bearing loads and misalignment, shaft stress, vibratory amplitudes etc. 

The propeller is located on the cantilever end of the propeller shaft. Its location and great 
weight cause the significant shaft misalignment in the aft stern tube bearing. The longitudinal 
coordinate of the propeller’s gravity center can also influence the value of bearing misalignment.  
At the same time, the buoyancy force acting on the propeller tend to unload the aft stern tube 
bearing. During shaft alignment procedure, the propeller can be partially immersed due to 
lightweight ship loading condition. Also, propeller mass, polar and diametrical moment of inertial 
have significant impact on the axial, torsional and whirling vibrations of the marine propulsion 
shafting.   

There are several ways to assess the propeller's volumetric and inertia properties. The most 
accurate one is to calculate these characteristics in one of the CAD systems such as Rhinoceros, 
SolidWorks, AutoCAD etc. out of the exact 3D model. However, at the alignment and vibration 
calculation stage a propeller's 3D model usually is not available for the engineer as well as whole 
information about its mass characteristic. Sometimes, the propeller drawing is available, but 
building a 3D model out of the drawing could require time that is comparable with the shaft 
alignment or vibration calculation itself. That is why engineers use approximate approaches to 
assess propeller characteristics: 

• Mass is calculated by the approximate empirical formulas [1]; 
• Polar inertia moment is calculated by the approximate empirical formulas [2, 3]; 
• Diametrical inertia moment is assumed to be a half of polar inertia moment; 
• Center of the propeller’s mass is supposed to be in the middle of the hub’s length; 
• Immersed volume is to be calculated in the proportion to the immersion level.  
The big advantage of the approximate formulas is the rapid result. However, these formulas 

do not take into account the exact geometry of the propeller. That is why approximate formulas 
could lead to significant errors of the propeller volumetric and inertia characteristics and as a result 
– to error in shaft alignment and vibration calculations. 

The aim of the present research is to develop an engineering tool for rapid and accurate 
determining the propeller center of gravity, mass, polar and diametrical inertia moments, immersed 
volume based on the restricted amount of information about the propeller or the propeller drawing. 

Methodology. 
The program with the user interface (Fig. 1) has been developed for assessing volume, mass, 

centroid coordinates and inertia moments of the propeller as well as automatic building the 
propeller's 3D model. General geometric propeller parameters and the detailed geometry are used as 
initial data: 

• Propeller diameter D, m; 
• Number of blades, Z; 
• Rotation direction; 
• Expanded blade area ratio AE/A0; 
• Pitch of the blade, P, m; 
• Rake angle; 
• Fillet radius; 
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• Hub length Lh, m; 
• Outer diameter Dh, m, in intermediate, aft and forward sections; 
• Inner hub geometry (piece wise linear function of inner hub diameter, Di, m)  
• Blade sections geometry for different relative radii: 

o Blade section chord length; 
o Pitch of the section; 
o Maximum thickness; 
o Maximum camber; 
o Position of maximum camber; 
o Skewness. 

When blade sections geometry is not available, the Wageningen B-series propeller geometry 
can be generated for specified D, Z, AE/A0 and P [4, 5]. 

The propeller blade geometry is built by the traditional formulas used in the propeller  
design [5, 6]. The blade section is approximated by the analytical expression [7] in order to reduce 
the amount of the required initial data. The offset is added to the sections’ counters near the hub  
to develop fillet. The outer surface of the propeller hub is approximated by Akima approximation 
out of 3 sections' diameters. The inner hub surface is build out of aft and forward inner diameters  
or table of diameters to match the propeller drawing.  

The specialized data structure was developed and implemented to create and operate with 3D 
models, specifically marine propellers. This data structure consists of three general objects – nodes, 
faces and bodies that are in the relation with each other. A node contain coordinates in the virtual 
space, a face consists of several nodes (three or more), a body consists of faces. An algorithm of 
triangulation was implemented to provide simplification of complex faces topology. In addition, an 
algorithm of 3D model subdivision by arbitrary plane was implemented. This gives the possibility 
to get separate bodies of wet and dry parts of a partially submerged propeller (Fig. 2). The 3D 
model is visualized using OpenGL technology, the geometry also can be exported to the STL file, 
for example for using in CFD simulations. The developed algorithm for 3D modelling is general 
and in the future can be used to solve problems that is not related to the propeller geometry.  

 

 
Fig. 1 – User’s interface 
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Fig. 2 – Partially submerged propeller (60%) 

 
The general method for calculating geometric characteristics of 3D polygonal objects [8] has been 
implemented in order to assess geometric characteristics of the propeller’s 3D model. This method 
allows determining volume, centroid coordinates, inertia moments of an arbitrary close facet 3D 
geometrical object, for example a marine propeller. 

Results. 
In this research, geometrical characteristics of 14 different existing propellers (Fig. 3) were 

studied. Their main parameters and inertia characteristics are shown in the Table 1. The relative 
error of calculation using different approaches are shown in the Table 2. As can be seen, the 
developed method provides accurate enough results. Formulas for the propeller mass and polar 
inertia moment provided in [1] and [3] correspondingly also gives reasonable results.  

The calculated values of polar Ix and diametrical Iy(Iz) inertia moments allow to develop an 
approximate relation between them for typical marine propellers: Iy = Iz ≈ 0.6 Ix. This approximate 
formula allows more accurate assessing the diametrical inertia moment using the approximate 
formulas for the polar inertia moment. 

 

     
Fig. 3 – Propellers used in the research 
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Table 1 – Propellers’ parameters 
№ D 

m 
Z AE/A0 Lh 

m 
Dh, 
m 

ρ 
kg/m3 

M 1 
kg 

Ix
1 

kg.m2 
M 2 
kg 

Ix
2 

kg.m2 
Iy= Iy

2 
kg.m2 

M 3 
kg 

M 4 
kg 

Ix
5 

kg.m2 
Ix

6 
kg.m2 

1 1.600 3 0.500 0.420 0.342 7850 410 - 404 40.1 24.2 381 379 41.9 39.5 
2 1.000 4 0.550 0.300 0.188 7600 - - 96.2 3.25 2.15 90.0 93.3 4.00 4.07 
3 1.300 4 0.634 0.240 0.188 8300 - - 157 14.3 7.58 216 182 14.9 19.5 
4 1.575 4 1.175 0.700 0.230 7600 625 89.54 588 65.3 49.2 352 578 38.8 99.2 
5 1.700 4 0.850 0.335 0.321 7600 612 96.77 432 68.3 38.3 442 517 56.8 96.9 
6 1.800 4 1.000 0.450 0.368 7600 - - 689 113 67.8 525 771 75.6 158 
7 2.850 4 0.594 0.608 0.809 7600 - - 2586 735 437 2083 2658 752 837 
8 5.600 4 0.700 1.350 1.120 7600 - - 18696 24495 14147 15805 17726 22029 29747 
9 1.350 5 1.100 0.300 0.213 7600 346 32.629 311 30.4 17.1 221 311 17.9 42.2 

10 1.800 5 0.550 0.430 0.315 7600 573 89.45 474 69.1 40.1 525 452 75.6 76.9 
11 1.980 5 0.550 0.480 0.414 7900 1021 180.49 889 153 89.4 726 727 122 129 
12 7.900 5 0.800 1.612 1.422 7600 - - 43984 134218 73891 44374 46245 123082 195077 
13 8.250 5 0.795 1.650 1.456 7600 62950 219025 56323 178785 97669 50536 54041 152873 240462 
14 10.200 6 0.870 2.250 1.934 7600 123410 641735 112787 560362 308420 95509 113696 441632 775227 
 

1 The data from the propeller's drawings 

 

4 M = ρ {(0.025 (1.4 + 15.3 D) AE/A0 π D2 + 0.6 Lh (Dh
2 - Di

2)}, [1] 
2 The calculated values by the proposed method 5 Ix = 4 D5, [2] 
3 M = 90D3ρ/7600 6 Ix = 0.0002744 AE/A0 (AE/A0 + 3) ρ D5, [3] 

 

 

Table 2 – Propellers’ mass and polar inertia moments calculation error 
№ M 2/M 1, % M 3/M 1, % M 4/M 1, % Ix

2/ Ix
1, % Ix

5/ Ix
1, % Ix

6/ Ix
1, % 

1 -1.6 -7.1 -7.5 - - - 
4 -6.0 -43.7 -7.6 -27.1 -56.7 10.7 
5 -29.5 -27.8 -15.6 -29.5 -41.3 0.1 
9 -10.1 -35.9 -10.0 -6.8 -45.0 29.3 

10 -17.3 -8.5 -21.1 -22.8 -15.5 -14.0 
11 -13.0 -28.9 -28.8 -15.1 -32.6 -28.6 
13 -10.5 -19.7 -14.2 -18.4 -30.2 9.8 
14 -8.6 -22.6 -7.9 -12.7 -31.2 20.8 

 
 

 
Fig. 4 – Submerged volume vs. rotational angle (Propeller № 2) 
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The static buoyancy of the partially immersed propeller depending on the propeller phase 
angle and immersion level was studied. Buoyancy force is proportional to the submerged volume, 
water density (ρw = const.) and acceleration of gravity (g = 9.81 = const.). It is enough to research 
the submerged volume of the propeller because only this value varies with the propeller rotation and 
changing its submergence. The dependence of the submerged volume on the immersion and rotation 
angle for the 4-blades propeller model № 2 is shown on the Fig. 4. As can be seen, the relative 
submerged propeller volume and correspondingly buoyancy force vary with the propeller rotation. 
This variation is more significant for the immersions 20-45% and 55-80% (Fig. 2). It is important 
that during shaft alignment procedure, the level of propeller immersion 60-80% frequently takes 
place, especially for large cargo ships. It shows the significance of the developed tool spreading 
light on this uncertainty during shaft alignment calculation. 

The Fig. 5 shows the dependence of submerged volume on the immersion level for all studied 
propeller models, the values are been phase angle-averaged. It can be clearly seen that for all 
propellers the dependence is non-linear. Moreover, at the immersions approximately 40 and 60%, 
where the hub comes in and out of the water, the curves have knuckle points. The values correspond 
to the linear low only at the immersion 0, 50 and 100 %. The error of the linear assumption could 
reach 27% of the full submergence buoyancy. In order to reduce this error, the approximate 
polynomial formula was developed using the least square method:  

 

( ) 2 3 ,40.5 sign – 50 3.441 – 9.302 11.890 6.103V V Im Im Im Im Ims
 












= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ + +  

where V – total volume of the propeller, m3; ( 50) /100Im Im= − ; Im – level of the propeller 

immersion, %. The proposed formula reduces the possible error to 9%. 
 

 
 

Fig. 5 – Submerged volume vs. immersion level 
 

Conclusions. 
The specialized automatic engineering tool for rapid and accurate propeller volumetric and 

inertia properties calculation has been developed. This tool allows determining the propeller’s mass, 
gravity centroid coordinates, polar and diametric inertia moments, submerged volume out of main 
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propeller geometrical characteristics and, if available, blade sections' geometry. This tool does not 
have restrictions that are typical for the approximate regression formulas, so can be used for unusual 
modern propeller designs.  

The calculations for different propellers show good agreement with the mass and inertia 
moments mentioned on the drawings. The better accuracy of shaft alignment and vibration 
calculations can be provided using the developed program. Also, the recommendations for 
diametrical inertia moment and partially submerged propeller volume approximate estimation have 
been provided.  

Both developed general method and proposed approximate formulas are to be integrated in 
the ShaftDesigner software [9] for marine propulsion shafting alignment and vibration calculations.   
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Швидкий метод для точного визначення об’ємних та інерційних характеристик гребного 
гвинта 
Розроблено розрахунковий інструмент для швидкого і точного визначення маси, координат центра 
ваги та моментів інерції гребного гвинта. Запропоновано наближені формули для діаметрального 
моменту інерції гребного гвинта і частково зануреного об'єму. Результати призначені для 
підвищення точності вихідних даних для розрахунків центрування і вібрації валопроводов. 
Ключові слова: гребний гвинт, масові характеристики, програмне забезпечення, центрування та 
вібрація валопровода 
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Быстрый метод для точного определения объемных и инерционных характеристик гребного 
винта 
Разработан расчетный инструмент для быстрого и точного определения массы, координат центра 
тяжести и моментов инерции гребного винта. Предложены приближённые формулы для 
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диаметрального момента инерции гребного винта и частично погруженного объема. Результаты 
предназначены для увеличения точности исходных данных для расчетов центровки и вибрации 
валопроводов. 
Ключевые слова: гребной винт, массовые характеристики, программное обеспечение, центровка и 
вибрация валопровода 
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Анотація. Представлено результати розрахунків основних гідростатичних 
характеристик самохідного плавучого будинку (хаусбота) контейнерного типу на 
трьохпоплавковому понтоні. Наведено рекомендації, які слід врахувати під час 
проєктування, конструювання та побудові плавучих споруд даного типу. 
Ключові слова: хаусбот, морехідні якості, технологічність, контейнерні плавучі 
модулі, трьохпоплавковий понтон.  

 
В умовах обмеження земель під забудову у таких Європейських країнах, як Німеччина, 

Нідерланди, Італія, Франція широке розповсюдження отримали будинки на воді [1, c. 39-42], 
[2, c. 238-240]. Оскільки на території України розташовано великі внутришні акваторії 
(морські узбережжя, ріки, озера, лимани), а також у зв`язку із постійним зростанням 
вартості земельних ділянок, галузь будівництва на воді все більше набирає популярності 
і є перспективною. В той же час в Україні практично відсутня нормативна документація 
відносно будівництва житла на воді. 

Метою дослідження є розробка алгоритму розрахунку параметрів морехідності 
житлових плавучих будинків у відповідності до вимог Регістру судноплавства України [3, 
розділ IV].  

Теоретичною базою послужили наукові роботи в галузі проєктування та 
конструювання хаусботів, дебаркадерів, понтонів; нормативно-правова база Регістру 
судноплавства України, а також дослідження щодо модульного формування та 
конструктивно-технологічних рішень плавучих та берегових споруд [1, 2, 4-6]. У 
дослідженні прийнято до уваги розробки М.В. Савицького та С.Є. Шехоркіної, які 
відображають конструктивні задачі позиціонування хаусботів за допомогою якірних стійок, 
які водночас контролюють посадку плавучого будинку під час значних приливів та відливів, 
що характерно для нижньої течії Дніпра та Дунаю [1-6].  

mailto:2stterlych@ukr.net
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Архітектурі та конструюванню плавучих річкових вокзалів та павільйонів присвячено 
праці М.С. Єленського, Б.В. Іонова, Р.Я. Хігера.  

Архітектурі малоповерхових будівель на воді присвячено наукові праці  
І.С. Еконномова, А.В. Панфілової, В.Є. Баришева, Радіоновської М.С., М.Є. Шахової.  
В них розглянуті актуальні питання технологій формування плавучих споруд в різних 
умовах [6-8]. 

Питання залізобетонного суднобудування освітлені у працях О.С. Рашковського, М.Г. 
Слуцького, В.М. Коннова, О.М. Поступальсткого та інших [9-11]. Також у дослідженні 
використано результати авторських розробок [12-14]. 

Обєкт дослідження – морехідні якості хаусбота як плавучої споруди.  
Предмет дослідження – хаусбот (плавучий будинок) модульно-контейнерного типу на 

композитній понтонній основі (рис. 1). Хаусбот є розробкою авторів. Передескізне 
моделювання виконане у demo-версії 3D-пакету RhinoCeros. Основні характеристики 
хаусбота наведено у табл. 1.  

 

  

  
 

Рисунок 1 – Твердотільна модель хаусботу (розробка авторів) 
 

Таблиця 1 – Проєктні характеристики контейнерного хаусботу 

Довжина; ширина; осадка, м 9,5; 4; 0,32 
Швидкість ходу, вузлів 5,1 
Потужність енергоустановки, кВт 2х25 
Розрахункова висота хвилі, м 1,5 
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У дослідженні використано методи та методики теорії корабля, прикладної 
гідромеханіки, обчислювальної математики. 

У випадку, коли понтон не здійснює жодних дій, то на нього зі сторони води на кожен 
елемент змоченої поверхні діє по нормалі гідростатичний тиск р, рівнодяюча якого Q (сила 
плавучості) прикладена до центру тяжіння підводного обєму, так званого центру величини 
(ЦВ) [15] і направлена вертикально догори (рис. 2). Згідно законам плавучості [16] cила 
підтримки дорівнює силі тяжіння забортної води в об`ємі ∇  понтону, який занурено у воду: 

∇= gQ ρ . Тут і далі, ρ – масова густина забортної води; ∇ – об’ємна водотоннажність. 
Для рівноваги понтону необхідно, щоб головний вектор та головний момент усіх сил 

дорівнювали нулю [2, 15]. З першої умови отримано: 
 

          ,∇=∆ γ                                                                     (1) 
 

де gργ =  – питома густина забортної води. 

 
Рисунок 2 – Геометричний аналіз плавучості понтону 

 
На основі другого твердження зрозуміло, що ЦВ повинен знаходитись на одній 

вертикалі із центром тяжіння плавучого будинку. Будь-який плавучий засіб повинен мати 
запас плавучості [11, 16], що забезпечується об’ємом непроникної для забортної води його 
надводної частини  VH , розташованої вище ватерлінії (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Аналіз плавучості поплавка складеного понтону 
 

Виражений у частинах об’ємної водотоннажності коефіцієнт запасу плавучості kp 
повинен бути не менше 0,3 [3, 8, 14]. Із рівняння (1) зрозуміло, що об’ємна водотоннажність 
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дорівнювтим 
gρ
∆

=∇ , а завдавши коефіцієнт запасу плавучості, знайдено об’єм W поплавків 

понтону 

( ) .1
g

kkVW ppH ρ
∆

+=∇+∇=+∇=                                          (2) 

 

Об’ємну водотоннажність понтону також можна виразити залежністю 
 

( ) ,1
1 LAj ⋅=∇                                                                  (3) 

 

де L – довжина поплавків понтону, а площа поперечного перерізу одного поплавка, яка 
знаходиться під водою А1

(1)  визначається (рис. 3.) як різниця всієї площі поперечного 
перетину ( )1

0A та її надводної частини ( )1
НA   

 

,)1()1(
0

)1(
1 НААА −=                                                               (4) 

 

звідки, враховуючи, що ( )

p

Н

k
А

A
)1(

1
1 = отримано залежність  

 

,0
1 )1()1(

0 =
+

− H
p
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k
А                                                             (5) 

у якій 2)1(
0 RА p= , R – зовнішній радіус поплавка понтону (рис. 3.); площу )1(

НА знайдено 

як ∫ ∫ ∫ −===
)1( )1(

22)1( 22
H HA A

R

h
Н dzzRydzdAА , а шляхом перетворення після інтегрування до 

вигляду 
( ) ( ) ( )[ ]ζζζζ −−−−= 211arccos2)1( RАН ,                                           (6) 

де 
R
l0=ζ   –  відносна максимальна висота поплавків. 

Рівняння (6) приведено до трансцендентного для спрощення його використання при 
практичних розрахунках та табулювання при розробці електронних таблиць 

 

 ( ) ( ) ( ) ,
1

211arccos
+

=−−−−
p

p

k
kp

ζζζζ                                             (7) 

 

розв’язання якого залежить від величини kp.  
 Знаючи значення ζ доцільно геометрично визначити розмір b (рис. 3.) [15, 16]  
 

( ).222 22 ζζ −=−= RhRb                                                       (8) 
 

Положення центру величини (на рис. 3. точка С) визначено як положення центру 
тяжіння відносно центру тяжіння підводної частини площі ( )1

1A . Для цього використана 
залежність [13, 14] 

,)1()1(
0

)()(
0

H

y
H

y

C AA
SSz
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=                                                                      (9) 
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де )(
0

yS  та )( y
HS  – статичні моменти відносно вісі у для всього поперечного перетину 

поплавка та його надводної частини. Оскільки завчасно зрозуміло, що )(
0

yS = 0, а )( y
HS  можна 

розрахувати, як [15, 16] ∫ ∫ ∫ −===
)1(

22)( 22
HA

R

h

y
H dzzRzzydzzdAS , яка після інтегрування 

матиме вигляд ( )[ ]2
3

3)( 2
3
2 ζζ −= RS y

H , то залежність (9) прийме форму 
 

( )[ ]
( ) ( ) ( )[ ]ζζζζp

ζζ
−−−−−

−
−=

211arccos
2

3
2 2

3

RzC .                                      (10) 

 
Для хаусбота, який розглянуто у дослідженні (рис. 1) ζ = 0,56, а величина центру 

величини при цьому складатиме zC = – 0,2R.  
Резюме. Під час проєктування трьохпоплавкового понтону для плавучого будинку 

контейнерного типу при розрахунку плавучості, перш за все, необхідно визначити відносну 
максимальну висоту надводної частини поплавків ζ та  центр величини zC понтону у 
положенні рівноваги. Отримане рівняння для zC дає чітке представлення для прогнозування 
положення центру величини  С у залежності від типу та кількості поплавків у складеному 
понтоні.  
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понтоне 
Текст аннотации. Представлены результаты расчетов основных гидростатических 
характеристик самоходного плавучего дома (хаусбота) контейнерного типа на трёхпоплавковом 
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и разработке технологий постройки плавучих сооружений данного типа. 
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УДК 629.5.012 
АНАЛИЗ УЗЛА ВНЕШНЕГО НАБОРА В КОНСТРУКЦИИ СУДОВ 

ВНУТРЕННЕГО И СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ 
Луценко А.А., инженер-конструктор1, Михайлов Б.Н., к.т.н., доцент2 
Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова2, 

Украина, г.Николаев1,2 
euroliner_8@ukr.net1, boris.nick.nik@gmail.com2 

 
Аннотация. Работа посвящена актуальной проблеме использования внешнего 
набора при модернизации и ремонте судов внутреннего и смешанного плавания. 
Приведены результаты расчётов такой конструкции с использованием САЕ-
комплекса методом конечных элементов. 
Ключевые слова: судно внутреннего плавания; судно смешанного плавания; судно-
донор; баржа типа ДМ; внешний набор корпуса; местная прочность; концентрация 
напряжений. 

Цель работы –  повышение прочности и надёжности при модернизации и ремонте 
судов внутреннего и смешанного плавания при использовании внешнего набора. 

В связи с ростом объема перевозок внутренними водными путями и прибрежными 
(каботажными) линиями при дефиците собственного тоннажа  вопросы совершенство- 
вания конструкции корпуса судов указанного района плавания является достаточно 
актуальными. При этом одним из важных сегментов рынка являются грузовые несамо-
ходные суда, проекты которых разработаны с учетом использования судов-доноров-барж 
типа ДМ.   

Одним из важных вопросов для несамоходных барж внутреннего и прибрежного 
плавания является обеспечение общей продольной прочности корпуса, а так же  
местной прочности перекрытий [1], [2], [3], [4]. В тоже время, недостаточная высота 
перекрытий, высокая трудоемкость и стоимость установки продольного набора на  
суда при ремонте и   модернизации,  создают условия и задачи для поиска и проверки 
соответствия требованиям Правил классификационных обществ нетрадиционных 
конструктивных узлов, одним из которых является узел внешнего продольного набора для 
днищевого перекрытия судов,  созданных с использованием двух-трех корпусов стандартных 
барж типа Дунай-море.  

При проведении прочностного  анализа узла внешнего продольного набора 
применительно к конструкции днищевого перекрытия сдвоенной баржи типа ДМ выполнена  
проверка соответствия напряжений требованиям Правил РУ. 

 Анализ местной прочности узла выполнен путем построения модели в среде  
САЕ-комплекса с последующим расчетом напряжений и перемещений с помощью МКЭ  
при внешних нагрузках от груза и противодавления забортной воды – 2,0… 4,0 кПа. 

Исходная конструкция модели принята согласно чертежам днищевого перекрытия 
баржи типа ДМ. На рис.1 представлен вариант конструкции с внешними продольными 
ребрами жесткости, которые могут быть альтернативой традиционному продольному набору 
внутри двойного дна.  
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Рисунок 1 – Вариант конструкции узла днищевого перекрытия  

с внешним продольным набором. 

 

На  рис.2  представлена конечно-элементная модель такого перекрытия. 
 

 
Рисунок 2 – Конечно-элементная модель. Общий вид. 

Габаритные размеры модели: длина - 8,4 м (14шпаций), ширина 9,0м, высота- 0,43м. 
Практическая шпация - 0,6 м. Условия закрепления модели - жестка заделка по периметру. 
Нагрузка: центральная часть модели (4 шпации)- 4,0 кПа, на остальной части- 2,0 кПа.  

Результаты расчета представлены на рисунках 3-5:  
1) Максимальные напряжения в местах пересечения продольных и поперечных 

балок составили около 3,7 МПа 
2) Максимальные напряжения во внешних продольных балках -около 13,2 МПа. 

 

 
 

Рисунок 3 – Напряжения в местах пересечения балок набора.  
Максимум в пересечении продольная балка- стенка флора 3,7 МПа. 
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Рисунок 4 – Максимальные напряжения в продольных балках.  
Максимум 13,2 МПа в опоре продольной балки в ДП. 

 

 
Рисунок 5 – Напряжения по Мизесу. Вид на днище. 

Суммарные опасные напряжения для конструкций при использовании стали категории 
А составляют: 

- Нормальные 𝞼𝞼0=kн∙Reн=1∙235=235 МПа; 
- Касательные Tay0=0,57∙ 𝞼𝞼0=0,57∙235=133,95 МПа. 

Суммарные допускаемые напряжения согласно [4]  составляют: 
-  в продольном днищевом наборе на опоре [𝞼𝞼]=0,95∙ 𝞼𝞼0=223,25 МПа ; 
- в наружной обшивке днища на опоре [𝞼𝞼]= 0,95∙ 𝞼𝞼0=223,25 МПа. 

Уровень напряжений от общего изгиба в днищевом перекрытии сдвоенной баржи ДМ 
составил около 50 МПа.  

Ожидаемые суммарные напряжения от местного и общего изгиба в днищевом 
перекрытии составили: 

- в продольном днищевом наборе на опоре 𝞼𝞼сумм=13,2+50,0=63,2 МПа; 
 - в наружной обшивке днища на опоре         𝞼𝞼сумм=4,2+50,0=54,2 МПа. 
При допускаемых напряжениях 223,25 МПа прочность обеспечена. 
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Выводы 
Напряжения в продольных балках, а так же в местах пересечения продольного 

внешнего и поперечного внутреннего рамного набора  соответствуют требованиям  
Правил РУ. 

Применение внешнего продольного набора позволяет повысить общую и местную 
прочность перекрытий корпуса без существенного увеличения трудоемкости и стоимости 
работ за счет отказа от технологической операции вскрытия двойного дна. 
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Анотація. Представлено етапи побудови теоретичного креслення корпусу судна  
в системі AutoCad з використанням 3D моделі суднової поверхні, що створена  
в програмному комплексі Maxsurf. Описані задачі обміну файлами між програмами 
Maxsurf та AutoCad. Наведено докладний опис наступного порядку операцій: 
створення сітки теоретичного креслення, візуалізація характерних кривих 
теоретичного креслення для 3D моделі у Maxsurf та подальша передача проекцій 
теоретичного креслення в AutoCad у форматі .dxf-файлів, побудова 2D 
теоретичного креслення корпусу судна.  
Ключові слова: програмний комплекс Maxsurf, 3D модель суднової поверхні, експорт 
файлів, теоретичне креслення судна, система AutoCad. 

 
Вступна частина. Сьогодні основний акцент при підготовці інженерів-

кораблебудівників в Національному університеті кораблебудування робиться саме на 
впровадження в навчальний процес сучасних CAD/CAM/CAE систем, що використовуються 
у суднобудівній галузі. Протягом  всього терміну навчання, починаючи з першого семестру,  
студенти під час лабораторних та практичних занять, роботи над курсовим та дипломним 
проектуванням активно засвоюють навички використання наступних програм: Freeship, 
AutoCAD, Maxsurf, PropCad, Rhinoсeros, SolidWorks, PropCad та ін.  Особливості 
використання програмного комплексу FORAN описані в [1]. Можливості створення 
тривімірної моделі науково-дослідного судна за допомогою системи Rhinoсeros представлені 
в [2]. Задачі автоматизації процесу створення контейнеровозу під час дипломного 
проектування в Аveva Marine розглянуті в [3]. В [4] особлива увага приділяється розробці 
методів побудови якісних 3D моделей суднової поверхні з використанням SolidWorks. 

В зв’язку з таким розмаїттям програм, які опановують під час навчання студенти, 
актуальними стають задачі обміну файлами між програмами.  

Мета роботи – сформулювати та описати основні етапи побудови 2D теоретичного 
креслення судна в системі AutoCad за даною 3D моделлю суднової поверхні в Maxsurf 
Modeler Advanced, використовуючи процедуру експорту проекцій у вигляді .dxf-файлів  
з модуля Maxsurf Modeler Advanced. 

Основна частина. Як відомо, процес розробки проекту судна складається з багатьох 
етапів, серед яких можна виділити наступні основні стадії проектування: 

 – ескізний (концептуальний) проект, Conceptual Design; 
– техничний (класифікаційний) проект, Basic Design; 
–робочий проект (робоча конструкторська документація), Detailed Design.  
Програмний комплекс Maxsurf компанії Bentley Systems Maxsurf – це спеціалізоване 

рішення, яке надає проектантам в суднобудівній галузі повний набір програмних засобів для 
всіх етапів проектування, розрахунку та будівництва судна. Однією з найважливіших 
особливостей Maxsurf є те, що робота в усіх модулях здійснюється з єдиною моделлю  
3D-поверхні, яка дозволяє автоматично вносити зміни і спрощує зв'язок і координацію  
між різними етапами проектування. 

Рішення Maxsurf базується на таких промислових стандартах, як NURBS-моделювання 
поверхонь, обмін даними DXF і IGES, а також на безпроблемній взаємодії між Maxsurf 
та Rhinoceros, AutoCAD, ShipConstructor, SolidWorks. 
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Саме необхідність забезпечення переходу між різними стадіямі проектування, такими 
як концептуальний проект, технічний проект та створення робочих креслень, вимагає від 
проектанта по-перше, вільного володіння навичками роботи в різних програмах, по-друге, 
вміння використовувати інструментарій обміну файлами між програмами. 

Окреслимо наступні етапи підготовки тривимірної моделі Maxsurf до експорту  
в AutoCad:  

– виставлення системи координат; 
– створення сітки теоретичного креслення в Maxsurf Modeler Advanced; 
– візуалізація обводів ватерліній, батоксів, шпангоутів; 
– експорт проекцій в вигляді .dxf-файлів  до AutoCad; 
– оформлення теоретичного креслення в AutoCad. 
Розглянемо приклад побудови теоретичного креслення в системі AutoCad на основі 3D 

моделі суднової поверхні балкеру, створеної в системі Maxsurf. В якості вихідних даних 
представлена 3D модель суднової поверхні балкеру (рис.1), вантажопідйомністю 65000 т та 
наступними головними розмірами: 

– довжина між перпендикулярами L = 224,31 м 
– ширина В = 33, 91м 
– осадка по КВЛ d= 12,71 м 
– висота борту D  = 19,51 м. 

 
Рисунок 1 – 3D модель суднової поверхні балкеру в Maxsurf Modeler Advanced 

Вважаємо, що наш приклад має 20 теоретичних шпангоутів, 9 ватерліній, 4 батокси. 
1. Виставлення системи координат у вікні Frame of Reference.Вказуємо головні 

розміри судна та розташування Baseline, DWL, FP,AP, Midships, Zero Point (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Вікно параметрів системи координат Frame of Reference 
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2. Створення сітки теоретичного креслення відбувається за допомогою команди 
Design Grid (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3– Команда Design Grid 
 

В вікні Design Grid,використовуючи команду Add обираємо кількість шпангоутів, що 
дорівнює 21. Далі обираємо спосіб розташування шпангоутів, вказуючи у вікні Space 
відстань між шпангоутами (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Вікно вибору способу  
розташування шпангоутів по  довжині судна 

 
Використовуючи інструменти команди Design Grid розставляємо лінії сітки (gridlines) 

теоретичного креслення, вказуючи відстань між шпангоутами, ватерлініямі та батоксами.  
Результат розміщення ліній шпангоутів по довжині судна наведено в таблиці вікна 

Design Grid у стовпці Stations (рис.5). 
Далі аналогічним методом створюємо ватерлінії та батокси, вказуємо відстань між 

ними по висоті та ширині судна відповідно. 
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Рисунок 5 – Вікно результату розташування шпангоутів 
 

3. Візуалізація кривих шпангоутів, ватерліній та батоксів. 
Отримаємо проекції Теоретичного креслення в вікнах Profile, Plan та Body Plan в 

наступному вигляді (рис.6-8). 
 

 
 

Рисунок 6– Проекція Body Plan з шпангоутами  
в Maxsurf Modeler Advanced 

 

 
Рисунок 7 – Проекція Plan з ватерлініями 
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Рисунок 8– Проекція Profile з батоксами 
 
4. Експорт проекцій Profile, Plan, Body Plan до AutoCad в вигляді .dxf-файлів 

здійснюється шляхом створення DXF – файлу для кожної проекції окремо за однаковою 
процедурою: відкриваємо вікно проекції, потім в вкладці File обираємо Export, Export DXF 
and IGES (рис.8). Файли зберігаємо у форматі DXF (рис.9). 

 

 
Рисунок 8 –  Команда Export DXF and IGES 

 

 
Рисунок 9 – Файли у форматі DXF 

 
5. Оформлення теоретичного креслення в AutoCad можливе після копіювання 

отриманих DXF – проекцій в один файл AutoCad та компоновки теоретичного креслення з 
трьома проекціями Бік, Напівширота, Корпус (рис.10). 
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Рисунок 10 – Теоретичне креслення, що експортоване 
з Maxsurf Modeler Advanced в AutoCad 

 
Висновки.  
1. В доповіді розглянута процедура використання засобів сучасних CAD-програм для 

вирішення задачі побудови 2Dтеоретичного креслення в системі AutoCad, використовуючи 
3D модель судна в Maxsurf Modeler Advanced. 2. Сформульовані етапи підготовки поверхні 
для експорту у вигляді .dxf-файлів до AutoCad. 3. Надані детальні практичні рекомендації  
у вигляді ланцюжка операцій зі створення теоретичного креслення. 
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Клева Я.А., Гончарук А.О. 
Особенности построения теоретического чертежа судна с использованием обмена файлами 
между Maxsurf и Autocad 
Аннотация. Рассмотрены этапы построения теоретического чертежа корпуса судна в системе 
AutoCad с использованием 3D модели судовой поверхности, созданной в программном комплексе 
Maxsurf. Описаны задачи обмена файлами между программами Maxsurf и AutoCad. Приведено 
описание следующего порядка операций: создание сетки теоретического чертежа, визуализация 
характерных кривых теоретического чертежа для 3D модели в Maxsurf и дальнейшая передача 
проекций теоретического чертежа в AutoCad в формате .dxf файлов, построение 2D 
теоретического чертежа корпуса судна. 
Ключевые слова: программный комплекс Maxsurf, 3D модель судовой поверхности, экспорт файлов, 
теоретический чертеж судна, система AutoCad. 
 
Klova Y., Honcharyk А. 
Features of the construction of a Lines Plan of the vessel using the exchange of files between Maxsurf 
and Autocad 
Text of the annotation. The paper describes stages of forming a lines plan in the AutoCad using a 3D model 
of the ship's surface, created in the Maxsurf . The tasks of file exchange between Maxsurf and AutoCad 
programs are considered. The description of the following order of operations is given: creating a grid of a 
lines plan, visualization of curves of a lines plan for a 3D model in Maxsurf and further transfer of 
projections of a lines plan to AutoCad in the .dxf file format, the creation of a 2D lines plan of a ship's hull. 
Key words: Maxsurf, 3D model, export of files, lines plan, AutoCad  
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Аннотация. В данной работе приводится историческая справка о десантных 
кораблях разных поколений с указанием возможностей каждого поколения, 
эволюцией возможностей, современным состоянием флота этих кораблей и 
направлениями их будущего развития. Анализируются особенности универсальных 
десантных кораблей типа LHA, LHD, LPA. Путем анализа истории развития и 
особенностей существующих десантных кораблей отыскивается наиболее 
эффективный универсальный десантный корабль, который может удовлетворить 
требованиям будущих десантных операций.  
Ключевые слова: десантные корабли, историческая справка, три разных поколения, 
направления будущего развития, УДК типа LHA, LHD, LPA, корабли типа LCS серии 
Freedom и Independence. 

 Введение. Десантные операции – это вид совместных операций, проводимых силами 
флота, сухопутных войск, авиации и воздушно-десантных войск. Они считаются самыми 
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сложными боевыми операциями в истории человечества. Решающая роль в ходе ведения 
морских десантных операций принадлежит десантным кораблям, которые являются 
основным средством доставки и высадки сил десанта, а также обеспечивают огневую 
подготовку и поддержку их действий. Поэтому целью данной работы является анализ 
развития, исследование свойств и выявление эффективности десантных кораблей, которые 
продолжают иметь актуальное значение для формирования концепции современного 
десантного корабля. 

Основная часть. История развития десантных кораблей не столь долгая. По мере того, 
как ВМФ главных морских стран смещали акцент на прибрежные районы, этот тип кораблей 
и связанные с ним технологии быстро развивались. При этом, в истории развития десантных 
кораблей можно выделить три поколения, которые, в основном, определялись по уровню 
доступности побережья во время выполнении десантных операций.  

Первое поколение десантных кораблей образовалось в период их возникновения  
в начале 20-го века и развивалось до его 80-х годов. Вплоть до Первой мировой войны для 
высадки морских десантов использовались обычные корабли самого разного назначения. Но 
во время Первой мировой войны появились корабли, специально приспособленные для 
перевозки и высадки десанта. Обычно полагают, что первоначальной формой десантного 
корабля был корабль под названием «Эльпидифор», который появился в Черноморском 
флоте в 1916 году. Расцвет десантных кораблей специализированной постройки приходится 
на период Второй мировой войны. В отличие от Первой, она характеризовалась огромными 
масштабами десантных действий. Это привело к быстрому развитию десантных кораблей: 
увеличились не только их типы, но и их количество. 

Главным преимуществом первого поколения десантных кораблей специализированной 
постройки являлась возможность высадки десантов и выгрузки грузов в необорудованных 
местах побережья, на пляжи, плёсы и др. Для этого они имели усиленную конструкцию 
корпуса, по возможности малую осадку и плоское днище. Кроме того, на десантные корабли 
иногда возлагалась роль непосредственной огневой поддержки десанта, для чего они обычно 
оснащались артиллерией, зенитными орудиями и ракетами, установками залпового огня 
(РСЗО).   

Опыт Второй мировой войны выявил стратегическую важность десантных операций. 
Но морские теоретики и специалисты уже заметили, что традиционный метод ведения 
десантной операции, основанный на лобовых атаках стал терять свою актуальность  
в мировой практике, и в связи с этим стали терять свое значение некоторые десантные 
корабли того времени, прежде всего танко-десантные корабли (ТДК). Танко-десантные 
корабли, как типичный представитель первого поколения десантных кораблей имеет много 
недостатков. Данный тип десантных кораблей имеет возможность подходить только  
к определенным районам береговой линии (плесы, пляжи), составляющие четыре- 
пять процентов общей протяженности мирового побережья. Еще одной особенностью  
ТДК являются их скоростные характеристики, скорость хода ТДК около 10 – 15 уз., а при 
подходе к точке десантирования она снижается в два-три раза. При таких условиях  
ТДК становятся легкой мишенью для береговой артиллерии. Практика доказала, что  
для первого поколения десантных кораблей, их доступность побережья составляла только 
лишь 15 – 17% [1].  
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Появление десантного катера на воздушной подушке определило развитие десантных 
кораблей второго поколения. 

Катер на воздушной подушке (Landing Craft Air Cushion, LCAC) может создать 
избыточное давление воздуха под днищем корпуса с помощью мощных вентиляторов на 
корабле, тем самым образуя воздушную подушку между водой или землей, чтобы поднять 
весь или большую часть корпуса. Основной особенностью десантных катеров на воздушной 
подушке является то, что LCAC способен перемещаться со скоростью 30-40 узлов или  
даже выше при боевой загрузке, что значительно сокращает время, в течение которого 
десант подвергается огневой защите вражеского берега, ускоряет скорость высадки,  
и повышает безопасность десантных войск. Кроме этого, катер на воздушной подушке имеет 
хорошую проходимость, его меньше ограничивают приливы, глубина воды, подводные 
препятствия, прибрежный уклон морского дна и качество дна.  

Таким образом, с помощью LCAC, второе поколение десантных кораблей имело 
возможность производить десантирование на необорудованное побережье в 70 % случаях  
его протяженности [2]. Однако, второе поколение десантных кораблей только лишь 
повысило эффективность десантных операций по сравнению с первым поколением, 
основанном на доктрине «горизонтального захвата», но не смогло принципиально 
преодолеть существенные ограничения для проведения десантных операций на побережье, 
такие как, например, необходимый рельеф дна, отсутствие препятствий, преодолимость 
береговой полосы и т.п.  

Использование вертолетов радикально изменило представления о высадке десанта на 
побережье. В США и Англии первые десантные вертолетоносцы, обеспечивающие новую 
теорию «вертикального захвата», то есть высадку десанта в тыл противодесантной обороны 
(ПДО) появились уже с начала 50-х годов. Реализация этой концепции привела  
к кардинальному снижению массы оружия морской пехоты, поскольку его стремились 
реализовать в соответствии с характеристиками грузоподъемности транспортно-десантных 
вертолетов (ТДВ). Штурмовая авиация и ударные вертолеты подавляли противовоздушную 
оборону (ПВО) противника, ТДВ высаживали в тыл обороны десант морских пехотинцев  
и рельеф побережья уже не играл особой роли – доступность стала стопроцентной [1].  
В связи с этим появилась концепция универсального десантного корабля. Это означало, что 
развитие десантных кораблей вошло в третье поколение. 

Концепция универсального десантного корабля родилась в США в годы вьетнамской 
войны, когда ВМС США столкнулись с проблемой координации действий разнородных 
десантных кораблей, осуществлявших высадку десанта. Все они исполняли разные функции 
— корабли-доки несли высадочные средства, танко-десантные корабли осуществляли 
перевозку наземной техники, морская пехота располагалась на другом типе кораблей,  
а её перевозкой занимались вертолёты, базировавшиеся на десантных вертолетоносцах. 
Также были необходимы штабные корабли, осуществлявшие координацию высадки  
и действия на берегу. 

Ещё одной проблемой стало удаление десантных кораблей от зоны десантирования, для 
безопасности от действий береговой артиллерии. Наилучшим выходом было признано 
удаление их за горизонт на 25-30 км, однако время высадки по-прежнему считалось равным 
получасу, иначе противник мог оказать серьёзное противодействие. Если вертолёты, 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

91 

производившие высадку личного состава, вполне удовлетворяли этому требованию, то 
тихоходные десантные баржи, доставлявшие на берег тяжёлую технику – не удовлетворяли. 
Стало необходимым использование скоростных десантных кораблей на воздушной подушке, 
и соответственно, новых кораблей-доков, взаимодействующих с ними. 

В результате исследований флот США заказал новый тип десантных кораблей — 
универсальные десантные, способные осуществлять практически все функции необходимые 
для высадки десанта. 

Универсальный десантный корабль (УДК) — подкласс десантного корабля, 
объединяющего в себе большинство функций, необходимых для высадки морской пехоты 
десанта. По общим характеристикам этот новый тип корабля имеет общие черты с двумя 
другими классами кораблей такими как авианосец и десантный корабль прежних поколений.  

Универсальный десантный корабль может выполнять следующие основные функции: 
Во-первых, как десантный корабль, он способен осуществлять транспортировку  

и высадку сил морской пехоты и бронетанковой техники на оборудованное или 
необорудованное побережье противника. 

Во-вторых, он обычно может содержать 20-30 единиц авиатехники на борту, включая 
пассажирские, штурмовые вертолеты и истребители с коротким взлётом и вертикальной 
посадкой. В десантных операциях пассажирские вертолеты могут высаживать боевые 
группы в глубине территории противника, а штурмовые вертолеты или истребители  
с коротким взлётом и вертикальной посадкой могут оказывать солидную огневую поддержку 
высадившимся силам десанта. 

В-третьих, УДК может действовать как боевой информационный центр, командный  
и координационный центр всей операции.  

Кроме того, поскольку десантные операции неизбежно будут сопровождаться большим 
количеством внезапных жертв, УДК оснащен полным медицинским оборудованием  
и способен размещать сотни пострадавших. Это позволяет ему служить как плавучий 
госпиталь.   

УДК создал новый формат проведения десантных операций. Загоризонтная высадка 
позволяет не подвергать корабль опасности артиллерийского и ракетного обстрела с берега. 
Современный УДК оснащен комплексом оружия самообороны, способным отразить 
случайные атаки прорвавшихся ракет, вражеских самолетов и диверсионных групп [3].  

УДК имеют много подклассов, так, например, УДК типа LPH, УДК типа LPD, УДК 
типа LHA, УДК типа LHD и так далее. Исходя из истории развития универсального 
десантного корабля США, выделим особенности этих типов кораблей.  

В период с 1959 по 1970 г. в США строились специально спроектированные десантные 
вертолётоносцы типа «Иводзима» с их обозначением Landing Platform Helicopter (LPH). 
Эти корабли оснащены большей полетной палубой и доковой камерой, вмещающей  
до 20 вертолетов, 2 больших десантных корабля и более 1500 морских десантов. Они  
также оборудованы системой оружия самообороны. Корабли могут доставлять морскую 
пехоту и наземную боевую технику на берег по воздуху и по морю с помощью палубных 
вертолетов и десантных катеров, выполняя трехмерные операции по высадке. Однако 
крупным недостатком УДК типа «Иводзима» была способность перевозить и высаживать 
только пехоту с лёгким оружием, без возможности высадки тяжелой техники.  
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Вследствие этого, в период с 1965 по 2015 гг. на службе ВМС США находились 
десантно-вертолётные корабли-доки (ДВКД) типа «Остин» (Landing Dock Platform, LPD). 
Главной особенностью ДВКД являлось возложение перевозки и высадки тяжелой техники 
на десантные транспорты-доки. Они оснащены вертолётной палубой в кормовой  
части корабля над доковой камерой и имеют дополнительно в надстройке ангар  
с возможностью постоянного базирования 4 вертолётов СН-46. Полное водоизмещение  
этих кораблей 17 000 т. 

Универсальные десантные корабли типа «Тарава» (Landing Helicopter Assault, LHA), 
строившиеся в период с 1971 по 1980 г., объединили конструкцию десантного корабля-дока 
и десантного вертолётоносца. Такие корабли имели авианосную архитектуру со сплошной 
полётной палубой и ангаром постоянного базирования вертолётов. Они оснащены более 
полным вооружением и оборудованием самообороны, а также амфибийной интегрированной 
тактической системой передачи данных и морской тактической системой управления 
морской пехотой.  

В 1980-е гг. ввиду очевидных преимуществ в десантных операциях катеров на 
воздушной подушке (LCAC), американцы начли внедрять их на ВМФ для расширения их 
возможностей амфибийных сил. В результате этого, они построили новую серию 
универсальных десантных кораблей типа «Уосп» (Landing Helicopter Dock, LHD). Эти 
корабли имели более крупный транспортный док для размещения LCAC. В отличие от УДК 
типа «Тарава», корабли ориентированы в основном на высадку при помощи LCAC,  
а не вертолётов. Корабли также оборудованы системой самообороны корабля (SSDS), 
обеспечивающей автоматический перехват противокорабельных ракет [4]. 

Чтобы всесторонне проанализировать современную десантную операцию, необходимо 
упомянуть главных противников десантных кораблей — прибрежные боевые корабли 
(Littoral Combat Ship, LCS). Эти корабли проектировались как модульные, и существуют 
сведения о том, что одним из модулей являлся десантный корабль. Более того, не 
исключалось дальнейшее преобразование такого десантного корабля в гибрид LHA-LPA. 

Прибрежный боевой корабль, также называемый литоральным боевым кораблем, 
представляет собой высокоскоростной, маневренный, скрытый надводный корабль. Он 
разработан для удовлетворения острой потребности в мелкосидящих кораблях в прибрежных 
военных операциях для борьбы с возникающими потенциальными «асимметричными» 
угрозами, включая прибрежные мины и бесшумные подводные лодки с дизельными 
двигателями. На сегодняшний день линейка LCS включает два класса кораблей — Freedom и 
Independence.  

Литоральный боевой корабль типа «Freedom» представляет собой полуглиссирующий 
стальной монокорпус с алюминиевой надстройкой. Длина корпуса составляет 115 м, 
водоизмещение — 3500 т, скорость достигает 47 узлов. Конструкция включает 
реконфигурируемую несущую конструкцию для сменных специфичных для разных миссий 
модулей, полетную палубу с интегрированной системой взлёта, посадки и обслуживания 
вертолетов, а также возможность спуска и подъёма пилотируемых и беспилотных катеров 
как с кормы, так и с борта. 

Литоральный боевой корабль типа Independence—это трехкорпусный корабль 
(тримаран). Основные принципиальные требования для этого типа кораблей — скорость, 
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стабильность и пассажирский комфорт. Корпус типа тримаран обеспечивает стабильность 
и комфорт, превышающий таковые как на судах с традиционном монокорпусом, так и на 
судах типа катамаран. Хотя корпус тримарана существенно увеличивает площадь 
поверхности судна, корабль тем не менее в состоянии достигать существенных скоростей  
до 44 узла при запасе хода в 8000 км.  

По мере того, как третье поколение десантных кораблей начинает вступать в строй, они 
уже входят в совершенно новый этап развития и будущее направление их развития 
становится более ясным, главным образом, в следующих областях:  

Во-первых, обнаруживается тенденция к укрупнению габаритности, универсализации  
и систематизации этих кораблей. С одной стороны, увеличение тоннажа таких кораблей 
приведет к увеличению загрузки топливом, что позволит им осуществлять свою 
деятельность в среднем и далеком море, выполняя военные и невоенные задачи. С другой 
стороны, с увеличением тоннажа кораблей, пространство в трюмах, площадь и количество 
палуб соответственно увеличатся. Это позволит значительно повышать их боеспособность за 
счет перевозки большего числа военнослужащих и техники. 

Универсализация и систематизация являются также важными тенденциями в развитии 
новых поколений универсальных десантных кораблей. Например, Голландская верфь «Роял 
Шельд» выпустила серию универсальных десантных кораблей. Среди них, тип "L800" 
является самой маленькой версией. Переработав эту базовую версию, можно произвести 
несколько более мощных десантных кораблей. Когда военные расходы ограничены, 
универсализация и систематизация военных кораблей нового поколения приведут  
к значительной экономии средств, а также к удобности их эксплуатации и ремонта после 
прохождения службы. 

Во-вторых, выявляется более высокий уровень информатизации, более сильная 
способность боевого взаимодействия в строю. С быстрым развитием информационных 
технологий, основанных на компьютерных, коммуникационных, сетевых и программных 
технологиях, новое поколение десантных кораблей будет находиться на более высоком 
уровне информатизации и становится более боеспособным.  

В-третьих, в новом поколении десантных кораблей уделяется большое внимания на 
комплексную оборону, в результате чего их выживаемость получает дальнейшее повышение. 

Помимо того, новое поколение десантных кораблей также придает большое значение 
подводной обороне. Почти все новые десантные корабли нового поколения оснащены 
торпедами, гидроакустическим противодействием и т.д. Кроме того, новое поколение 
десантных кораблей может провести борьбу с подводными лодками с помощью 
противолодочных вертолетов. Военно-морские силы США также планируют оснастить 
новое поколение десантных кораблей системой противоминной обороны [6].  

Наконец, необходимо отметить, что в последние годы, в связи с быстрым развитием 
информационных технологий, новых материалов, технологий и автоматизации, концепция 
боевых действий будет смещаться в сторону беспилотных и интеллектуальных операций. 
Такова общая тенденция развития современных войн и она может стать единственным путем 
осуществления будущих войн. 

Чтобы соответствовать этой тенденции в аспекте десантных операций Китай планирует 
построить новое поколение универсальных десантных кораблей типа 076. Сообщается, что 
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данный тип кораблей будет оборудован угловой полетной палубой, электромагнитной 
системой запуска самолета (EMALS), интегрированной электрической силовой установкой 
(IEP), 30-тонной платформой палубных подъемников. Такие десантные корабли имеют 
полное водоизмещение более 40,000 т. Главной особенностью данного типа УДК является их 
оснащение беспилотными штурмовиками-невидимками, которые могут наносить точенные 
удары по береговым и прибрежным объектам обороны противника в первой волне 
десантных операций, которая устранит препятствия для последующей высадки морской 
пехоты и тяжелой техники. 

Выводы. В результате анализа десантных кораблей разных поколений установлены 
основные характеристики современных универсальных десантных кораблей и направления 
их будущего развития. На этой основе определен наиболее перспективный тип десантного 
корабля для выполнения операций в современных условиях ведения прибрежных войн. 
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Li Chaojie 
CONCEPT OF MODERN UNIVERSAL LANDING SHIPS 
Abstract. This work deals with the historical background on amphibious assault ships of different 
generations, indicating the capabilities of each generation, the evolution of capabilities, the current state of 
the fleet of these ships and the directions of their future development. The features of the universal 
amphibious assault ships of the LHA, LHD, LPA types are analyzed. By analyzing the history of development 
and features of existing amphibious assault ships, the most effective universal amphibious assault ship is 
found that can meet the requirements of future amphibious operations. 
Keywords: landing ships, historical background, three different generations, directions of future 
development, ships type LHA, LHD, LPA, LCS type Freedom and Independence. 

Лі Чаоцзе 
Концепція сучасних універсальних десантних кораблів 
Анотація. У даній роботі наводиться історична довідка про десантні кораблі різних поколінь із 
зазначенням можливостей кожного покоління, еволюцією можливостей, сучасним станом флоту 
цих кораблів і напрямками їх майбутнього розвитку. Аналізуються особливості універсальних 
десантних кораблів типу LHA, LHD, LPA. Шляхом аналізу історії розвитку і особливостей існуючих 
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десантних кораблів відшукується найбільш ефективний універсальний десантний корабель, який 
може задовольнити вимогам майбутніх десантних операцій. 
Ключові слова: десантні кораблі, історична довідка, три різних покоління, напрямки майбутнього 
розвитку, УДК типу LHA, LHD, LPA, кораблі типу LCS серії Freedom та Independence. 
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Анотація. У дослідженні зроблено аналіз інформації, наявної у доступних джерелах, 
пов'язаної з особливостями проєктування суден типу PACSCAT. Наведено основні 
технічні характеристики «відносно сучасних» суден та кораблів типу PACSCAT, 
побудовано статистичні діаграми. Аналіз матеріалів дозволив навести перелік 
недоліків та переваг суден типу PACSCAT, зокрема з точки зору застосування його 
за військовим призначенням. 
Ключові слова: високошвидкісне судно; повітряна подушка; скеги; підйомний 
комплекс, PACSCAT. 

 
Метою дослідження є синтез та аналіз матеріалів, пов’язаних з проєктуванням  

та побудовою суден типу PACSCAT, особливо сучасних досліджень та тенденцій 
розвитку у цій сфері; аналіз технічних характеристик суден цього типу; виокремлення 
основних частин PACSCAT та аналіз їх особливостей; визначення переваг та недоліків 
PACSCAT. 

Вступна частина. Сучасний стан ВМС України, а також всієї суднобудівної галузі  
в цілому, вимагає оновлення та розвитку. Можливість створити такий інженерно складний 
об’єкт, як катер типу PACSCAT, може сприяти процесу відродження багатьох підприємств 
суднобудування та суміжних галузей. Створення високо технологічного досконалого 
проєкту може не тільки забезпечити ВМС України ефективними знаряддями виконання їх 
задач, а й вийти на світовий ринок судно- та кораблебудування з конкурентоспроможною 
пропозицією. 

Основна частина [1]. PACSCAT - Partial Air Cushion Support CATamaran, це судно 
катамаранного типу з аеростатичним розвантаженням (судно на повітряній подушці (ПП) 
скегового типу). 

PACSCAT як система складається з двох основних складових: основний корпус та 
підйомний комплекс (ПК). Функцією ПК та скегів є підтримання основного корпусу на 
достатньому віддаленні від поверхні моря, але цю задачу вони вирішують різними 
способами. ПК утворює під’ємну силу дією статичного тиску повітря на днищеву частину 
основного корпусу, розташовану між скегами, скеги ж утворюють гідростатичну, а у ряді 
випадків і гідродинамічну підйомну силу при взаємодії свого об’єму та форми з поверхнею 
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води. Однак, не менш важливою функцією скегів є утримання (разом із гнучким 
огородженням (ГО) ПК) повітря під днищем судна. [2, 3],  

На рисунку 1 наведено схему системи PACSCAT [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Схема системи PACSCAT 

На цей час, досвід будування PACSCAT має вісім країн (рис. 2). Розподілення кількості 
PACSCAT за призначенням відображено на рис. 3. 

 

 
Рисунок 2 – Розподілення кількості PACSCAT за країнами походження 

 
Номенклатура основних техніко-економічних характеристик (ТЕХ) PACSCAT 

практично повністю відповідає номенклатурі ТЕХ водотоннажних суден. До основних ТЕХ 
(для військових кораблів – тактико-технічні вимоги) PACSCAT відносяться: 

- призначення та задачі, які він повинен вирішувати; 
- пасажиромісткість, корисний вантаж чи склад функціонального обладнання; 
- водотоннажність (порожнем, стандартна, нормальна, повна та ін.); 
- швидкість (повна, економічна, експлуатаційна та ін.); 
- дальність плавання; 
- автономність (за запасами палива, провізії та ін.); 
- морехідні якості (за умовами нормальної експлуатації, за безпекою плавання та ін.); 
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- комплектація особовим складом; 
- габаритні розміри корпусу, скегів; 
- склад та потужність головної енергетичної установки (ГЕУ), яка зазвичай складається 

з двигунно-рушійного та ПК; 
- склад та потужність електроенергетичної системи; 
- маса палива (нормальний запас, в перевантаженні та ін.); 
- конструктивні особливості основних підсистем (гнучких огороджень ПП, рушіїв, 

нагнітачів, тощо). 
 

 
Рисунок 3 – Розподілення кількості PACSCAT за призначенням 

У питаннях архітектурного та компонувального проектування значну роль відіграють 
результати аналізу найкращих зразків суден означеного функціонального типу. У першому 
наближенні, границі зміни водотоннажності, головних розмірів та потужності енергетичної 
установки можуть визначатися на основі аналізу статистичних даних побудованих або 
спроєктованих суден аналогічного призначення. 

Як показує огляд побудованих PACSCAT (рис. 4), найбільш поширеними у 80-90 роки 
були легкосплавні матеріали, але із розвитком композиційних матеріалів, їх попит у сфері 
створення високошвидкісних суден, зокрема PACSCAT, став превалюючим. 

 

 
Рисунок 4 – Розподілення кількості (у відсотках) PACSCAT за матеріалом корпусу 
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В таблиці 1 наведено перелік деяких проєктів типу PACSCAT та їх основні 
характеристики. 

Таблиця 1. Основні технічні характеристики деяких проектів типу PACSCAT [5], [6], 
[7], [8], [9] 

Країна Росія Норвегія Норвегія Великобританія Японія Україна 

Призначення військове цивільне військове військове цивільне військове 

Проект 1239 Comman-
der 27 Skjold ISDC Kubo 58208 

Рік побудови 1984-1999 2000-ні 1999 2007 1989-1995 проєкт 
Габаритні розміри, м       
довжина 64 26,6 46,8 30,0 70,0 33 
ширина 17,2 10,4 13,5 7,7 18,6 12 
осадка:       
у водо-
тоннажному 
режимі 

3,8 3,0 2,3 - 3,5 1,4 

на ПП 1,0 0,8 0,8 - 1,1 0,9 
Водотоннажніст
ь повна, т 1000 15 (DW) 260 175 200 (DW) 145 

Швидкість, 
вузли       

на ПП 55 42 60 - 50 не менше 
50 

без ПП 18-20 - - - - 30-35 
Дальність 
плавання, милі 2500 600 800 - 500 600 

Морехідність, 
бали 

До 5  
(включно) 

До 4 
(включно) 

До 6 
(включно

) 
2 (30 вузлів) До 6 

(включно) 
До 3 

(включно) 

Головний 
двигун       

Марка 
2 ГТУ М10-1 

2 дизеля  
М-511А 

- 
2 ГТ 

Allison 
571-K 

MTU ГТД UGT3000 

Максимальна 
потужність, к.с. 

2х18000 
2х10000 2х1960 2x8160 - 2х15780 2x4760 

Рушій       

Тип 

Гвинти-
тандем в 
опускних 
колонках 

Водомет Водомет Водомет Водомет Водомет 

Кількість 2х2 2 2 2 2 2 
Допоміжний 
двигун       

Тип M-503Б  MTU 183 - ГТД, ДД  - 

Потужність, к.с. 2х3300 2х490 2x816 - 1х1,970, 
3х1,970 - 

Матеріал 
корпусу 

легко-
сплавний 

компо-
зитний  

компо-
зитний 

легко-
сплавний 

легко-
сплавний 

легко-
сплавний 
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Однією з головних переваг суден типу PACSCAT у порівнянні з водотоннажними 
суднами є можливість руху з високою швидкістю при меншій необхідній потужності. Але це 
явище спостерігається тільки на відносно високих швидкостях, що пояснюється великими 
витратами потужності на утворення ПП. Отже, основною від’ємністю ЕУ PACSCAT  
є наявність підйомної системи – нагнітачів, що забезпечують безперебійне постачання 
повітря у ПП. 

ЕУ PACSCAT складається з наступних складових частин: головні двигуни; рушії; - 
підйомна система; системи та пристрої, що обслуговують ЕУ. 

Загальна статистика застосування типів ЕУ зображена на рис. 5. 
 

 

Рисунок 5 – Статистика застосування типів ЕУ 

Повітронагнітачі PACSCAT за аеродинамічною схемою, як правило, центробіжні, але 
інколи застосовують і осьові. 

В якості рушіїв можуть бути застосовані: 
- широколопатні гребні гвинти регульованого кроку; 
- суперкавітуючі гребні гвинти регульованого кроку; 
- осьові водометні рушії. 
Порівняння коефіцієнту корисної дії рушіїв цих типів демонструє перевагу гребних 

гвинтів, однак зручність компонування водометних рушіїв в скегах у більшості випадків 
визначає їх більш широке застосування на PACSCAT (рис.6). 

 
Рисунок 6 – Статистика застосування типів рушіїв 
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Загальна компоновка ЕУ PACSCAT здебільшого визначається особливостями форми та 
розмірів скегів. У той же час прийнятий при проєктуванні тип рушіїв суттєво впливає на 
форму та розміри скегів. Як правило, ЕУ PACSCAT складається з системи руху, що 
розділена побортно, та системи підтримання, яка розміщена в основному корпусі. 

ПК PACSCAT (рис. 7) включає в себе елементи ЕУ (повітронагнітачі з привідними 
двигунами), корпусу (скеги) та специфічні елементи: повітроводи, ресивери, ГО області 
повітря підвищеного тиску, пристрою керування параметрами повітряних потоків (не 
обов’язково). 

 
Рисунок 7 – Складові ПК та ЕУ: 1 – рушійний комплекс, 2 – носове ГО, 

3 – система нагнітання повітря, 4 – скег, 5- кормове ГО. 

ГО ПП PACSCAT представляє собою еластичну підднищову конструкцію, яка разом із 
скегами служить для утворення замкненого по периметру днища простору, яке дозволяє 
обмежити витікання повітря та підтримувати статичний тиск повітря. Поділяється на носове 
та кормове ГО. 

Основними елементами ГО є: 
- глісуючий жорсткий або напівжорсткий елемент, розташований у нижній частині 

огородження; 
- гнучка надувна оболонка, що ущільнює основну частини простору між скегами – від 

глісуючого елементу до основного корпусу; 
- гнучкі в’язі, що забезпечують зміну форми огородження, утримують від вивертання 

назовні під дією тиску ПП, а у ряді випадків забезпечують підтягування огородження до 
основного корпусу або його прибирання (в цьому варіанті повинне бути передбачено 
підйомно-опускний пристрій). 

Головним недоліком PACSCAT є відносно висока ціна та вартість експлуатації. Це 
пов’язано з достатньо складною конструкцією та вимогами дотримуватись вагової культури, 
як у авіації, хоча у порівнянні з суднами на ПП амфібійного типу, ця вимога менш вагома. 

Виготовлення кормового та носового загороджень ПП вимагає розробки проєкту 
конструкції та самого еластичного матеріалу, але в Україні є підприємства, які здатні з цим 
впоратись. 
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Основними перевагами PACSCAT є їх швидкість та морехідність, а у порівнянні  
з суднами на ПП амфібійного типу, ще й висока прогнозована керованість, як  
у водотоннажного судна. 

Оскільки PACSCAT це катамаран, то він має всі переваги катамарану [10]: велика 
площа робочої палуби, гарна поперечна остійність, непотоплюваність, живучість, скритність. 

Завдяки високій швидкості та морехідності такий носій може забезпечувати успіх 
рятувальних операцій, надавати першу екстрену допомогу в рятуванні та евакуації людей до 
прибуття основних засобів допомоги, ефективно приймати участь в підготуванні військових 
операцій та вогневій підтримці десанту. 

Двохрежимність руху (нерозвантажений та розвантажений режими) PACSCAT 
дозволяє на основі його платформи створювати кораблі протичовнового та протимінного 
призначення, які в якості основного робочого режиму використовують докавітаційний тихий 
хід, а велика швидкість застосовується на терміновому переході в заданий район. 

Можливості PACSCAT дозволяють їм мати велику ефективність в таких спеціальних 
системах, як протипожежна портова служба, коли необхідно поєднувати низьку швидкість та 
маневреність пожежного катера, необхідну при проводженні по акваторії порту суден  
з легкозаймистими вантажами, з можливістю розвивати високу швидкість та швидко 
прибувати в район раптової пожежі. 

Обладнання, в залежності від призначення корабля, може замінюватись за модульним 
принципом. 

Висновки. Особливості PACSCAT (відносно висока швидкість і морехідність, високий 
коефіцієнт утилізації маси за корисним навантаженням, можливість створення суден  
з великою вагою) можуть бути реалізовані лише за умови створення підсистем, які 
формують структуру судна та задовольняють вимогам, що до них висуваються. Так, не 
тільки корпус PACSCAT повинен мати форму та розміри, що забезпечать низький опір на 
тихій воді та хвилюванні, а й розміщені в ньому підсистеми повинні мати достатню міцніть 
для руху на високих швидкостях на морському хвилюванні та мінімальні маси при  
достатньо високій надійності конструкції в експлуатації, енергетична установка також 
повинна бути легкою та потужною.  

На основі корпусу та ЕУ може створюватись платформа для цілого типоряду кораблів. 
Саме так переваги відпрацьованої скегової гідродинамічної схеми проявляться у вищій мірі. 
Висока швидкість навіть в умовах сильного хвилювання, стабілізація корпусу при русі –  
ці якості дають величезну перевагу при плануванні та нанесенні ракетних ударів по цілям 
противника. Корабель може виходити скритно в район виконання завдання в режимі 
катамарану, а після нанесення удару переходити на високі швидкості для уникнення 
контрудару. 
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Анотація. Проаналізовано характеристики науково-дослідних суден катамаранного 
типу. Встановлено можливості сучасних науково-дослідних катамаранів і напрямки 
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їх майбутнього розвитку. Відзначено, що при розробці проекту науково-дослідного 
судна катамаранного типу ключовими аспектами є висока морехідність в умовах 
схвильованого моря, велика площа палуб, можливість застосування змінних 
лабораторій, комфорт та надійність. 
Ключові слова: науково-дослідне судно, катамаран, основні характеристики, 
статистичний аналіз, морська геологія, фізична океанографія, хімічна океанографія, 
морська біологія. 

 
Вступ. Розвиток технологічних ресурсів допоміг зробити революцію в конструктивних 

аспектах науково-дослідних катамаранів. На даний час існує досить багато науково-
дослідних суден (НДС) катамаранного типу, які використовуються для визначення  
і виконання різних морських і океанографічних завдань. Кожне судно само по собі 
є новаторським, що дає безцінні знання про морські сфери. 

Науково-дослідні судна (НДС), а саме катамарани , які проаналізовано в даній роботі,  
як правило, можна розглядати в межах трьох основних груп на основі використання: 
загального призначення (класичні біологічні, фізичні, хімічні, геологічні та океанічні 
інженерні дослідження, або їх комбінація); спеціального призначення (гідрографічне 
обстеження, картографування, геофізичне чи рибальське господарство); або унікального 
(глибоководне буріння, або підтримка підводних операцій). 

Вони можуть бути використані просто як системи доставки та підтримки 
дослідницьких пристроїв, таких як буї та прив’язні ненаселені підводні апарати (ROVs - 
прив’язані, приводяться в дію та роботу керуванням з поверхні), а також пристрої 
дистанційного керування або автономні підводні транспортні засоби (AUV – автономні 
безекіпажні підводні апарати). 

Тому метою даної роботи є огляд стану  та перспектив  розвитку науково-дослідних  
(НДС) катамаранного типу. 

Основна частина. За останні кілька років різко зросла суспільна обізнаність про 
критичну роль морів у складних екологічних та природних небезпеках. Як наслідок, зараз 
переглядаються багато напрямів (дослідження багатоканальних сейсмічних ділянок, 
морського дна, вібробурення, перевірки стану і визначення траси трубопроводів і кабельних 
магістралей, батиметричної розвідки і пошуку фрагментів загиблих кораблів або літаків 
тощо), які важливі для національного та світового здоров'я та безпеки. Парадигма одного 
дослідника, який вирушає в море, щоб вивчити конкретну дослідницьку проблему, 
поступилася місцем більшому науковому колективу, що займається багатодисциплінарними 
дослідницькими круїзами для вивчення більш складних питань. Технологічні розробки  
на автономних мобільних платформах, нерухомих лабораторіях, датчиках, дистанційному 
зондуванні та моделюванні продовжуватимуть розширювати наукове розуміння морського 
середовища, але не позбавлять потреби в науково-дослідних суднах. 

Парк майбутнього повинен підтримувати все більш складні, мультидисциплінарні 
науково-дослідні проекти, включаючи підтримку автономних технологій, систем 
спостереження за морем (океаном), досліджень процесів, дистанційного зондування та 
моделювання. Будуть потрібні пристосовані, технологічно розвинені судна глобального 
класу. Критичні міждисциплінарні дослідження прибережних запасів потребуватимуть 
здатних суден регіонального класу, які працюють на більших глибинах. 
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Дослідницькі катамарани були розроблені для широкого спектру науково-дослідної 
діяльності [1-3]. За допомогою систем і пристроїв, які використовуються на  цих суднах 
(гідролокатори, сонари, датчики руху, навігаційне обладнання, система динамічного 
позиціонування, гідравлічне обладнання тощо) можна досліджувати і створювати дуже 
докладні зображення того, як виглядає морське дно, як на поверхні, так і нижче. За вимірами 
можна стежити в реальному часі на великій кількості екранів в спеціальній кімнаті на  
борту. Це дослідницьке обладнання, яке представляє інтерес в основному для геологів, але 
все більший інтерес проявляють біологи, океанологи та морські археологи. Кожне таке судно 
придатне для виконання багатоцільових досліджень та забезпечує основні засоби для 
морських дисциплін прибережних та регіональних районів (класифікація суден для розробки 
багатоцільових досліджень вказана в таблиці 1.) 

Таблиця 1. – Класифікація суден за науковими дослідженнями 
Морська геологія Вивчення морського дна та будови дна за допомогою збору 

зразків та аналізу. 
Фізична океанографія Вивчення руху водних мас. Теплові вимірювання та акустичні 

властивості та оптичні властивості морської води. Опис 
основних властивостей океану, таких як: прикордонні 
прибережні умови, глибина води, профіль морського дна та 
вивчення зміни властивостей морської води. 

Хімічна океанографія Хімічний аналіз твердих частинок у суспензії у морській воді; 
включаючи забруднюючі речовини. 

Морська біологія та 
рибне господарство 
морських видів  

Збір та аналіз фіто- та зоопланктону, риб, інших морських видів 
тощо; Бентонічна та пелагічна проба. Інтегровані дослідження 
екосистем. Дослідження рибного господарства та оцінка запасів 
акустичними засобами. 

Забруднення Забруднення: спостереження та вимірювання забруднення моря, 
атмосферного повітря та аналізу води. Збір зразків 
забруднюючих речовин. 

 
Зростаюче використання автономних транспортних засобів вже змінило роль 

дослідницького парку. Науково-дослідні судна все частіше використовуються як платформи 
для підтримки синхронних операцій декількох транспортних засобів, що вимагає можливості 
перевезти більше інструментів, обладнання та персоналу. Системи спостереження за морем 
та морським дном також посилять тиск на флот суден для наукових досліджень. Науково-
дослідні катамарани знадобляться для підтримки встановлення, експлуатації та 
обслуговування інфраструктури наукових лабораторій, а також розгортання  нових наукових 
програм та досліджень. Морські лабораторії та автономні транспортні засоби впливатимуть 
на майбутні вимоги до судна щодо акустичних комунікацій, простору на палубі, корисного 
вантажу, причалу, пуску та відновлення остійності. Обслуговування морських  
лабораторій, запуск та відновлення автономних транспортних засобів призведе до 
збільшення вимог до суднового часу. 
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У більшості випадків на НДС катамаранного типу є наступні лабораторії  – головна 
(велика частина наукового обладнання в якій замінюється під конкретну експедицію, тут же 
зазвичай проходять наради і заняття), "мокра" (для ведення хімічних, геологічних  
і біологічних досліджень), метеорологічна, комп'ютерна та біоаналітична ("чиста").  
У багатьох європейських країнах прийнято мати значно більшу кількість 
вузькоспеціалізованих лабораторій. Окрім основних наукових лабораторій на усіх НДС 
передбачають спеціально обладнані майданчики (з підведенням необхідних кабелів  
і трубопроводів) для розміщення знімних лабораторій контейнерного типу. Залежно від 
водотоннажності, можуть бути встановлені від двох до восьми стандартних 20-футових 
контейнерів - лабораторій. 

 

 
Рисунок 1 – Кількісний стан науково-дослідних катамаранів   

в різних країнах світу 
 

 
Рисунок 2 – Розподіл швидкості науково-дослідних катамаранів 

 
Середня швидкість науково-дослідних катамаранів обумовлена тим, що під час руху 

судна, необхідно виконувати різні операції, використовуючи необхідну апаратуру, що  
може знаходитися на палубі чи за бортом [4]. Тому основна задача таких суден, тривалий  
час знаходитися у відкритому морі за будь-якої погоди і при цьому виконувати необхідні 
дослідження. А використання більшої швидкості, і як наслідок, більшої потужності 
енергетичної установки, є недоцільним. Але не зважаючи на це зустрічаються порівняно 
швидкі науково-дослідні катамарани, швидкість яких від 23 – 34 вузлів. 
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Висновок. У результаті аналізу характеристик науково-дослідних суден катамаранного 
типу встановлено можливості сучасних науково-дослідних катамаранів і напрямків їх 
майбутнього розвитку. При розробці проекту науково-дослідного судна катамаранного типу 
ключовими аспектами є висока морехідність в умовах схвильованого моря, велика площа 
палуб, можливість застосування змінних лабораторій, комфорт та надійність. На цій основі 
визначено, що науково-дослідне судно катамаранного типу є одним з найбільш 
перспективний тип кораблів для виконання дослідницьких робіт та операцій на морі та 
морському дні в сучасних умовах. 
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Секція № 3. КОНСТРУЮВАННЯ, МІЦНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ СУДЕН, 
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

SECTION № 3. CONSTUCTION, STRENGTH AND RELIABILITY OF 
SHIPS, MARINE FACILITIES AND ENGINEERING STRUCTURES 
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Анотація. В доповіді представлена установка для експериментального дослідження 
стійкості пластин з низьким модулем повздовжньої пружності в умовах одночасної 
дії стискаючих та зсувних напружень, яка розроблена на кафедрі будівельної 
механіки і конструкції корпусу корабля Національного університету 
кораблебудування імені адмірала Макарова. 
Ключові слова: стійкість; прямокутна пластина; складне навантаження; 
експериментальне дослідження. 

 
Вступна частина. Оцінка стійкості пластинчатих елементів корпусних конструкцій з 

можливим влаштуванням у них вирізів та підкріплюючих елементів при складному 
навантаженні є складною задачею, що немає повноцінного вирішення дотепер [1, 2, 3]. 
Результати, отримані за допомогою чисельного дослідження таких елементів, потребують 
експериментального підтвердження. Наразі відома невелика кількість робот, пов’язані із 
експериментальним дослідженням стійкості при складному навантаженні, однією з яких є 
робота професора Коростильова Л. І. [4]. Кафедрою будівельної механіки і конструкції 
корпусу корабля розроблено обладнання для дослідження стійкості пластинчатих елементів 
при одноосьовому стисканні, зсуву та їх одночасної дії у площині пластини з низьким 
модулем пружності.  

Ціль роботи – ознайомлення з установкою для дослідження стійкості пластинчатих 
елементів при одночасній дії одноосьового стискання та зсуву в площині пластини. 

Основна частина. Поставлена задача вирішується створеною установкою для 
дослідження статичної стійкості пластин з низьким модулем пружності, що має два 
незалежних один від одного навантажувальних пристроїв. Один із пристроїв важільного 
типу забезпечує прикладання навантаження к горизонтальним крайкам пластини-моделі, при 
стисканні їх рівномірно розподіленим або ступінчастим навантаженням будь-якого виду, а 
також дозволяє рівномірне наближення горизонтальних крайок. Другий пристрій (також 
важільного типу), за допомогою підкріплених уздовж крайках пластини-моделі жорстких 
сталевих смуг, гнучкого троса і системи блоків, дозволяє імітувати дотичне навантаження по 
контуру пластини-моделі. 
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Опорний пристрій створеного обладнання забезпечує шарнірне обпирання або жорстке 
затиснення кожної з чотирьох крайок пластини-моделі, а вертикальні крайки взагалі можуть 
не мати опорного контуру, тобто бути вільними. 

Визначення величин критичних навантажень та лінійних переміщень точок пластини-
моделі у напрямку, перпендикулярному до її площини, фіксуються за допомогою 
індикаторів, що встановленні з двох сторін на жорстку нерухому базу. 

На рисунку 1 зображено схему прикладання навантажень до пластини-моделі, на 
рисунку 2 зображено загальний вигляд обладнання. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема навантаження пластини-моделі 
 

 

 
Рисунок 2 – 3D-модель установки 

 

Висновки. Обладнання для експериментального дослідження стійкості пластин  
з низьким модулем повздовжньої пружності дозволяє виконувати оцінку стійкості при 
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рівномірно розподіленому або ступінчатому одноосьовому стисканні, рівномірному зсуву  
в площині пластини та їх одночасній дії. Граничні умови по контуру пластини можуть 
забезпечувати шарнірне обпирання та жорстке затиснення по чотирьом крайками або з двома 
вільними вертикальними крайками. Варіативність характеру навантаження та видів 
граничних умов по контуру пластини дозволяють виконувати різноманітні експериментальні 
дослідження. 
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Аннотация. Выполнен анализ биографических данных директора Николаевского 
кораблестроительного института Ефима Федоровича Чубова. Рассмотрены его 
административная, научная и педагогическая работа в период с 1931 по 1965 годы  
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Выпускник Николаевского кораблестроительного института 1931 года по 
специальности «Паротурбиностроение» Ефим Федорович Чубов со студенческих лет 
интересовался проблемами прочности машин и механизмов. После окончания института  
в апреле того же года он был зачислен в аспирантуру [1−4]. Позднее в том же году 
аспирантами стали Архангородсикй А. Г., Барг А. Я., которые также специализировались по 
прочности корпуса судов и судостроительным сталям. Это был первый организованный 
институтом набор в аспирантуру с целью укрепления преподавательского состава 
собственными научными кадрами. 

Однако, следует отметить, что еще в мае 1930 года 18 выпускников института были 
зачислены на курсы семинара повышенного типа, аналога аспирантуры, среди которых были 
А. М. Басанец, И. Д. Лясковский, А. М. Степанов (приказ по институту № 38 от 28.05.1930 г.). 
В последствии они успешно защитили кандидатские диссертации, получили звания доцентов 
и были назначены заведующими различных кафедр института. 

Первоначальное направление научных исследований Ефима Федоровича было связано 
с динамической прочностью турбин. Однако, серьезных результатов в этом направлении он 
не получил. К тому же привлечение к учебной работе на кафедре сопротивления материалов 
и, особенно к административной, оставляло мало времени для науки.  

Отчеты на кафедрах аспирантов первого набора о результатах научных исследований, 
 в том числе Чубова Е. Ф. перед специально назначенными комиссиями (приказ по институту 
№ 77 от 21.04.1934 г.) показали их отставание в решении конкретных задач. Для Ефима 
Федоровича такое положение было вполне оправданным, так как он в 1932 году  
принимает активное участие в отставании права Николаевского института на существование. 
В 1933 году он по март месяц исполняет обязанности директора института (приказ по 
институту № 2 от 3.01.1933 г.), работает ассистентом на кафедре сопротивления материалов 
и заведует механической лабораторией. И позднее, в 1934 году Ефим Федорович заведует 
научно-исследовательским сектором (приказ по институту № 4 от 20.01.1934 г.). 

В начале 1935 года он снова исполняет обязанности директора института (приказ по 
институту № 26 от 4.02.1935 г.), продолжает работать ассистентом на кафедре 
сопротивления материалов, а с августа месяца назначается помощником заведующего 
учебной частью. В том же году Ефим Федорович выполнил экспериментальные 
исследования в механической лаборатории Ленинградского института инженеров 
коммунального строительства сложных швеллерных балок на изгиб. Целью исследований 
было подтверждение гипотезы плоских сечений при изгибе и установления закона 
распределения напряжений в области появления пластических деформаций. Им была 
спроектирована установка для испытания балок, в которой поперечная нагрузка на балку 
создавалась водой.  

В 1936 году Чубов Е. Ф. назначается на должность заведующего научно-
исследовательским сектором (приказ по институту № 31 от 7.02.1936 г.) и активно 
занимается научной работой. Он проходит подготовку в научно-исследовательском 
институте математики и механики Ленинградского государственного университета по 
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применению оптического метода для исследования напряженного состояния  
в деформируемых телах.  Одновременно изучает постановку практических занятий по 
оптическому методу, волновую теорию света и кристаллооптику, а также теорию 
гармонических колебаний. 

В 1938-1939 годах Ефим Федорович принимает активное участие в научно-
исследовательских работах, которые выполнялись совместно кафедрами сопротивления 
материалов и строительной механики корабля. В частности, исследует механические 
свойства судостроительных сталей, изучает свойства различных типов насалочных 
материалов применяемых при спуске судов с наклонных стапелей. В 1939 году он 
участвовал в натурных испытаниях по определению напряжений в конструкциях днища  
и башен стального плавучего дока грузоподъемностью 5000 тонн. Нагрузки на док 
имитировали положение судна на подошве волны соответствующим балластированием  
на тихой воде. 

На ряду с работой в институте, в 1939-1940 годах Чубов Е. Ф.  – ученый секретарь 
Николаевского отделения Всесоюзного научного инженерно-технического общества 
судостроения (ВНИТОС). Его активная деятельность в должности ученого секретаря была 
высоко оценена на высшем уровнем в 1939 году. Президиум товарищества, возглавляемый 
академиком А.Н. Крыловым, представил Ефима Федоровича на Сталинскую стипендию для 
талантливых ученых-судостроителей. 

В послевоенное время, с прибытием в институт из Москвы доктора технических наук, 
профессора Лунца Ефима Борисоовича, возглавившего в 1948 году кафедру строительной 
механики корабля, Ефим Федорович продолжил активно работать в области исследования 
гашения колебаний в судостроительных сталях. В этом направлении в свое время работал,  
и профессор Лунц Е.Б., который оказывал всяческую помощь и поддержку Ефиму 
Федоровичу в выполнении научных исследований. В лаборатории кафедры строительной 
механики корабля до сих пор сохранилась установка для исследования колебаний балки и их 
гашению, на которой выполнял эксперименты Чубов Е.Ф.  

В 1950 году в ученом совете Одесского политехнического института Ефим Федорович 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние затухания на резонансные 
амплитуды при поперечных колебаниях стержней, выполненных из судостроительных 
сталей» и ему присуждена ученая степень кандидата технических наук, а в 1951 году Ефим 
Федорович был утвержден в ученом звании доцента по кафедре сопротивления материалов. 
В 50-х годах Ефим Федорович практически занимается административной работой и только 
под конец этого десятилетия одновременно по совместительству работает на кафедре 
сопротивления материалов в должности доцента. В этот период институт увеличивает прием 
студентов на судостроительные специальности и поэтому Ефим Федорович часто принимает 
участие в учебной работе кафедры. 

В начале 60-х годов он продолжает в основном свою административную деятельность, 
занимается строительством общежития и Нового корпуса института на проспекте Ленина 
(теперь проспект Центральный). Эксплуатация последнего произошла уже после увольнения 
Ефима Федоровича из института в 1965 году. 

После увольнения из института, где он директорствовал на протяжении 25 лет, Ефим 
Федорович Чубов продолжал работать на Судостроительном заводе имени 61 коммунара. 
Ушел из жизни после тяжелой болезни 3 февраля 1982 г. 
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Кандидатская диссертация и две рукописные статьи Ефима Федоровича были переданы 
в конструкторское бюро Судостроительного завода имени 61 коммунара. 
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Анотація. Виконано аналіз розподілу відношень дотичних напружень, які виникають 
при згині в стінках балок суднових конструкцій в залежності від геометричних 
характеристик таких балок. За результатами розрахунків побудовано графік 
відношень середніх дотичних напружень к максимальним дотичним напруженням  
в перерізах балок таврового профілю в залежності від відношень  площини стінки  
і всього поперечного перерізу.     
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Ключові слова: балки таврового профілю; деформація зсуву; дотичні напруження; 
нерівномірність розподілу. 

 
Вступна частина. В складі суднового корпусу балки таврового профілю є одним  

з найбільш поширених елементів. Розрахунки відносно коротких балок такого профілю 
включають вирішення питань врахування деформацій зсуву, вплив яких в даному випадку 
може бути значним. При деформаціях зсуву виникають дотичні напруження, які 
розподіляються в стінці і поясках балок при їх згинанні. Такі фактори, як наявність  
крім приєднаного вільних поясків різної геометрії впливають на розподіл дотичних 
напружень в перерізі даних балок [1]. Відповідно, характер розподілу дотичних напружень  
в балках суднокорпусних конструкцій представляє інтерес для вивчення.    

Ціль роботи.  На прикладі розрахункових схем перерізів балок суднокорпусних 
конструкцій, характерних для таврового профілю, дослідити залежність розподілу відношень 
середніх дотичних напружень к максимальним дотичним напруженням, які виникають при 
згинанні даних балок в залежності від  відповідних відношень площин стінки і всього 
поперечного перерізу.  

Основна частина. Припущення про рівномірність розподілу по висоті стінки  
дотичних напружень, виникаючих при згині балок суднових корпусних конструкцій, які 
складаються з стінки і поясків, дозволяє використовувати в розрахунках середні значення 

дотичних напружень срt . Їх значення можна розраховувати за формулою ωt N
ср =  [2],   

де N – перерізуюча сила в перерізі, а ω - площа поперечного перерізу стінки балки. 
Методика, яка дозволяє врахувати вплив деформацій зсуву в балочних системах таврового 
профілю суднових конструкцій використовує саме це припущення [3]. Максимальні  
ж дотичні напруження в однозв’язному перерізі можна визначити за формулою  

Д.І. Журавського:   
s

s It
SxN )(

=t ,  де )(xN  – перерізуюча сила; ∫∫= zdydzS – статичний 

момент відсіченої частини sF відносно нейтральної осі; )(xI – момент інерції площі того  

ж перерізу відносно нейтральної осі; а st – товщина профілю в тій точці, для якої 

визначається напруження st . Використовуючи зазначені формули зробимо аналіз розподілу 
дотичних напружень, які виникають в перерізі балок суднокорпусних конструкцій. 

Представлені на рисунку 1 розрахункові схеми поперечних перерізів включають 
в себе таврові балки з стінкою (на схемі – 2), достатньо розвинутим приєднаним (1), та 
комбінацією вільних поясків (3). Геометричні характеристики для наведених перерізів 
відповідають або близькі реальним значенням для днищевого набору діючих суден та 
представлені в табл. 1.  

   

 

 

 
 

 

  

  

   

  
 

 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

114 

 
 

Рисунок 1 – розрахункові схеми поперечних перерізів балок таврового профілю 
а – переріз балки з стінкою і приєднаним пояском; б – переріз балки з стінкою, приєднаним 
пояском і малим вільним пояском; в – переріз балки з стінкою та симетричними приєднаним 
і вільним поясками;  г – переріз балки з стінкою та збільшеними симетричними приєднаним  

і вільним поясками.  

Таблиця 1 – геометричні характеристики поперечних перерізів балок таврового профілю 
 

Розрахункова 
схема 

Розміри 
приєднаного 
пояску,мм.  

Розміри 
стінки,мм 

Розміри 
вільного 

пояску,мм 
а 1200×10 800×8 – 
б 1200×10 800×8 120×8 
в 1200×10 800×8 1200×8 
г 1800×10 800×8 1800×8 

 
Площини поперечного перерізу стінки ω , всього перерізу maxF та їх 

відношення
maxF

ω представлені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – площини поперечного перерізу стінки ω , всього перерізу maxF  та їх відношення 

maxF
ω  

Розрахункова 
схема 

 
Площина 

стінки ω , м2 

 

Площина 
всього 

перерізу 

maxF м2 

 

Відношення
maxF

ω  

а 6,4×10-3 8,4×10-3 0,35 
б 6,4×10-3 9,36×10-3 0,33 
в 6,4×10-3 28×10-3 0,23 
г 6,4×10-3 38,8×10-3 0,165 

 
Використовуючи формулу для розрахунку середніх дотичних напружень срt та 

формулу Д.І. Журавського, прийнявши N = 1950 кН, отримані значення середніх дотичних 
напружень срt в  стінці розрахункових схем і максимальні дотичні напруження maxt   

в наведених перерізах, а також їх відношення 
maxt

t ср які представлені в таблиці 3. 
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Таблиця 3 – значення середніх дотичних напружень срt в  стінці розрахункових схем і 

максимальні дотичні напруження maxt  в наведених перерізах, а також їх відношення 
maxt

t ср . 

 
Розрахункова 

схема 
срt , МПа 

 
maxt , 

МПа 
Відношення

maxt
t ср  

а 305 420 0,73 
б 305 377 0,81 
в 305 300 1 
г 305 311 1 

 

Окремо, для більшої показовості, розрахуємо значення maxt  та 
maxt

t ср виключно для 

стінки балки наведених перерізів. Максимальні значення дотичних напружень визначимо за 

формулою  
ω

t N
2
3

max = , [4]. При цьому maxt = 457 МПа. Відповідно відношення 
maxt

t ср = 0,67. 

Це значення позначимо як «стінка». 
На основі отриманих даних стосовно наведених розрахункових схем побудовано графік 

залежності відношень дотичних напружень 
maxt

t ср від  відношень площин 
maxF

ω , який 

представлений на рисунку 2.  
 

 
 

Рисунок 2 – графік  залежності відношень  
maxt

t ср від 
maxF

ω  

  
Висновки. Наведені в графіку результати показують, що відношення значень середніх 
дотичних напружень по висоті стінки балки срt  к максимальним maxt  в усьому  
перерізі  лінійно залежать від геометричних характеристик таких балок, однак мають певні 

особливості. Відповідно, відношення  
maxt

t ср можна вважати коефіцієнтом нерівномірності 

розподілу дотичних напружень по висоті стінки балок таврового профілю суднокорпусних 
конструкцій. 
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Аннотація. Проаналізовано особливості виконання у студентських роботах та на 
практиці розрахунків на втому суднокорпусних вузлів різними методами. Описано 
напрямки подальшого удосконалення експериментально-теоретичного методу. 
Ключові слова: втомна міцність; конструктивний вузол; посадка судна; 
еквівалентні напруження; концентрація напружень 
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Вступ. Конструкції корпусів суден зазнають дії змінних зовнішніх навантажень,  

різної природи, інтенсивності та характеру зміни у часі. Ці навантаження з часом призводять 
до появи тріщин втоми у критичних точках суднового корпусу. Розташування критичних 
точок, де потрібна перевірка утомної міцності, у корпусах суден деяких типів наведено у [1]. 

При застосуванні методів, що представлені рекомендаціях [2, 3, 4], для визначення 
втомної міцності конструкцій суден, що вже експлуатуються, або проектуються, необхідно 
мати достатню інформацію щодо параметрів посадки судна та його завантаження, 
конструкції судна, терміну та умов експлуатації з моменту його спуску. 

При застосуванні експериментально-теоретичного методу до оцінки циклічної міцності 
зварних конструкцій, основи якого викладені у роботах [5, 6], окрім зазначеного вище 
потрібно мати результати втомних випробувань моделі вузла, схожого за геометрією та 
способом передачі зусиль до вузла, що досліджується. Також необхідно володіти 
статистичними даними щодо радіусів переходу від основного металу до металу шва для 
вузла, що розглядається. На базі таких даних можна відповідно до [7] визначити теоретичний 
коефіцієнт концентрації напружень для досліджуваної конструкції. Ця статистика залежить 
від параметрів зварювання. 

Метою цього дослідження є аналіз досвіду практичних розрахунків на втому та 
окреслення напрямків подальшого удосконалення експериментально-теоретичного методу. 

Основна частина. Застосування експериментально-теоретичного методу та методів 
номінального напруження й напруження в «гарячій точці» до розрахунку на втому вузлів 
корпусу траулеру проекту 1288 з розмірами 106,9×16×10,2 [8] та балкеру з розмірами 
182,7×32,6×15,25 виявило ряд важливих аспектів. 

Так, при виконанні студентських дипломних та наукових робіт, а також при 
практичних розрахунках діючих суден можливо зіткнутись з проблемою нестачі вихідних 
даних для розрахунку на втому конструктивних вузлів. Особливо, це актуально при 
виконанні робіт студентами, через обмеженість часу виконання. В останніх можуть бути 
відсутніми дані з посадки судна, моментів інерції еквівалентного брусу відносно 
горизонтальної та вертикальної осей, згинальних моментів на тихій воді. 

На базі таких даних виконується розрахунок компонентів напружень для визначення 
сумарного розмаху еквівалентних номінальних напружень з експлуатаційною 
забезпеченістю, що діють на вузол, за формулою 

 

∑ ∑∑
= = =

Σ σσρ+σ=σ
3

1

3

1

3

1

2 2
j j v

vjjvjp ,                   (1) 

 

де σj – складові розмахів змінних напружень; ρjv ≈ ± 0,5 – коефіцієнти кореляції складових 
напружень, що розглядаються. 
 При відсутності зазначеної вище інформації у студентських роботах її потрібно 
наближено приймати за прототипами або визначати за апроксимаційними залежностями. 
 Для широкого практичного використання експериментально-теоретичного методу 
потрібно розробка бази “точок прив’язки” до експериментальних даних втомних 
випробувань моделей типових конструктивних вузлів, також потрібно володіти  
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значеннями теоретичних коефіцієнтів концентрації для таких моделей при забезпеченості 
97,6% та 50%. 
 Потрібно також розширення узагальнених статистичних даних із радіусів та  
кутів нахилу профілю шва в місці переходу від основного металу до металу шва, 
представлених у [9]. 

Висновки. 
1. Для виконання практичних робіт із розрахунку втомної міцності та довговічності  

на прикладі конкретного судна потрібно мати результати його диферентовки як мінімум  
для двох розрахункових станів: «судно з повним вантажем» та «у балласті». Крім  
того, потрібно визначити значення максимальних згинальних моментів на тихій воді для цих 
двох розрахункових станів. При відсутності таких даних потрібно мати результати 
розрахунків зазначених величин для судна-прототипу, близького за параметрами до 
досліджуваного. 

2. Для зручності практичного використання експериментально-теоретичного методу  
у розрахунках циклічної міцності суднокорпусних конструкцій необхідно розробити базу 
даних «точок прив’язки» до втомних випробувань моделей типових вузлів, а також 
розширювати наявні статистичні дані із радіусів та кутів нахилу профілю швів в місці 
переходу від основного металу до металу шва. 
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Аннотація. Розглянуто проектування опорної конструкцій на крановому судні для 
укладання та транспортування суднового гаку. Спроектовано оптимальну 
конструкцію мінімальної ваги відповідно до вимог Правил класифікації та побудови 
морських суден Регістру Судноплавства України. Перевірена міцність корпусних 
конструкцій палуби в районі кріплення опори за допомогою болтів. 
Ключові слова: кранове судно; конструкція;судновий гак; напружено-деформований 
стан. 

 Вступительная часть. Для кранового судна была поставлена задача спроектировать 
опорную конструкцию для укладки и транспортировки гака судового  крана. Задача  
является актуальной и практически необходимой с целью проектирования оптимальной 
опорной конструкции минимальной массы. Проектирование конструкции и расчеты 
прочности были выполнены согласно требований Правил Регистра Судоходства  
Украины [1]. 
 Цель работы. Спроектировать оптимальную опорную конструкцию минимального 
веса для гака судового крана для его укладки и транспортировки на палубе. 
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 Основная часть. Габариты опорной конструкции для гака определялись согласно 
размеров и веса судового гака с учетом рекомендаций государственного стандарта [2]. 
 Схема опорной конструкции гака приведена на рис. 1. Подпалубный набор в районе 
установки опорной конструкции показан на рис. 2. Схема крепления опорной конструкции 
для гака к палубе с помощью болтов приведена на рис. 3. Конечноэлементная схема 
конструции вместе с палубой и вертикальной нагрузкой при контакте гака с опорой 
приведена на рис. 4. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема размещения опорной конструкции для гака на палубе 
 

 
Рисунок 2 – Схема набора палубы под опорной конструкцией для гака 

 
 
 Предварительно размеры связей опоры для гака были оценены по простым 
зависимостям строительной механики корабля как для балок. Далее конструкция была 
смоделирована в учебной версии программы SolidWorks [3] и рассчитана на прочность  
в модуле Simulation этой программы. 
 Конструкция была рассчитана для следующих 4-х вариантов нагружения: 

1) вертикальная сосредоточенная нагрузка F = 30 кН на крайнюю балку опоры  
от удара гака; 
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2) горизонтальная сосредоточенная нагрузка F = 30 кН на крайнюю балку опоры от 
удара гака; 

3) вертикальная сосредоточенная нагрузка F = 30 кН на среднюю балку опоры от удара 
гака; 

4) нагрузка F = 50 кН на каждый обух для крепления опорной конструкции гака к 
палубе. 
 Также в расчете учитывался собственный вес гака и конструкции его опоры. 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема крепления опорной конструкции для гака  
к палубе с помощью болтов 

 

 
Рисунок 4 – Конечноэлементная схема конструции с палубой  

и вертикальной нагрузкой 30 кН 
 
 Результаты расчета опоры и конструкции палубы приведены на рис. 5-7, это прогибы  
и максимальные напряжения по Мизесу, действующие в связях. Для всех вариантов 
нагружения были определены действующие в связях опоры для гака и корпусных 
конструкциях палубы касательные и нормальные напряжения. 
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Рисунок 5 – Суммарные перемещения, действующие в конструкции опоры 
 

 
 

Рисунок 6 – Суммарные напряжения по Мизесу, действующие в конструкции опоры 
 

 
 

Рисунок 7 – Суммарные напряжения по Мизесу, действующие в конструкции опоры  
в районе приложения сосредоточенной нагрузки 

 Выводы. Была спроектирована опорная конструкция для укладки и транспортировки 
гака судового крана. Конструкция соответствует требованиям Правил Регистра Судоходства 
Украины и учитывает различные нагрузки, действующие при укладке и транспортировке 
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гака на палубе. Определены действующие в связях опоры и корпусных конструкциях палубы 
касательные и нормальные напряжения, которые не превышают допускаемых. Показано, что 
прочность спроектированной конструкции опоры и палубных связей обеспечивается  
в соответствии с требованиями Правил Регистра Судоходства Украины. 
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Анотація:  Об’єктом дослідження є клейове з’єднання шаруватого композитного 
валопроводу до металевого фланцю. Наводяться результати дослідження 
особливостей напружено-деформованого стану клейового прошарку, на основі яких 
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надані рекомендації стосовно проектування клейового з’єднання композитної труби 
до сталевої.  
Ключові слова: Композитний валопровід, адгезивне з’єднання, напружено-
деформований стан.  

Застосування композиційних матеріалів при виготовленні  валів для передачі крутного 
моменту від двигуна до гребного гвинта є одним із багатьох сьогоденних напрямків для 
зменшення  ваги судна. Проведені дослідження вказують про можливість досягнення 
економії до 70% в порівнянні зі сталевими аналогами. Вузол з’єднання металевих та 
композитних частин валопроводу є окремою проблемою, що вимагає вивчення. Як правило, 
для цього часто використовується механічне з’єднання, яке має деякі недоліки, як то 
концентрації напружень, значна трудомісткість процесу створення.  

Композиційні матеріали поступово замінюють метали при виготовленні силових деталей 
в суднобудівній, аерокосмічній та автомобільній техніці. Такі деталі, як вали, вимагають 
високої міцності на кручення без збільшення ваги. Металеві вали для передавання крутного 
моменту мають багато обмежень, таких як велика вага, низькі дозволені швидкості та менші 
характеристики гасіння вібрації [1].  

Основною перевагою є те, що вони не просто легші, вони також менш складні. Сталеві 
вали мають обмежену довжину. Тому звичайні приводні лінії, як правило, складаються  
з декількох частин. Композитні вали, оскільки вони мають меншу масу, можна зробити 
довшими, що призводить до спрощення конструкції. 

Композитні вали не піддаються корозії в морському середовищі. Коефіцієнт теплового 
розширення (для вуглецю) становить одну восьму частину від сталевого. Вони працюють 
тихіше, що є особливою перевагою високошвидкісних машин, які поглинають коливання та 
резонанси краще, ніж метали. Знижена вага означає, що критичні швидкості обертання 
композитних приводів вищі. Композити мають переваги для певних військових кораблів, 
а вали із армованого склом пластику (GRP) використовуються на тральщиках за їх 
немагнітні властивості. 

Інша важлива перевага полягає в тому, що, коли сталеві вали виготовляються  
з монолітного матеріалу, що має ізотропні властивості, то композит може мати різні 
властивості у різних частинах конструкції – ті, які необхідні для задоволення різних вимог. 
Наприклад, змінюючи кут, під яким прокладаються нитки, а також кількість  шарів, отже, 
і товщину стінки, виробники можуть створити найкращу комбінацію із властивостей, щоб 
поглинути очікувані навантаження, особливо крутний момент. 

Дослідники показали, що вали з композитних матеріалів пропонують перспективне 
застосування в різних секторах. Генрі та ін. ін. [2] використовували малу вагу та високу 
міцність композиційних  матеріалів, для проектування валу гвинтокрила. 

Рао та ін. ін. [3] проаналізували композитний гребний гвинт для автомобільного 
застосування і дійшли висновку, що композиційні матеріали пропонують кращі крутильні 
властивості порівняно зі звичайними сталевими валами. 

Джордж Марш [4] вивчав потенційне застосування композитних валів, особливо  
в морських програмах. Дослідження підкреслило, що композитні вали не тільки зменшують 
вагу, але й зменшують складність системи. Дослідження також узагальнило багато 
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застосованих до експлуатації валів, виготовлених із вуглецевого волокна, що 
використовується на круїзних суднах та рятувальних шлюпках. 

В даній роботі досліджуються можливості та особливості застосування  клейового 
способу з’єднання. Схематично вузол та навантаження, що він сприймає показано  
на рис .1 

 

 
Рисунок 1 – Вузол кріплення композитного валу до сталевого фланця 

Композитні труби для валопроводів виготовляються методом спірального намотування, 
тому як модель використана шарувата структура, в якій кожний шар представляє собою 
ортотропне тіло з осями симетрії, що  відповідають куту намотки.  

Для дослідження прийнято умовне  судно з потужністю двигуна в 1 мВт. Крутній 
момент та упор, що діють на вал розраховані за відомими співвідношеннями, приймаючи 
середньостатистичні  дані. 

На першому етапі проведено розрахунок оптимального кута армування та  кількості 
шарів односпрямованого карбонового волокна, що задовольняють умовам міцності. 
Чисельне моделювання проводилось із застосуванням методу скінченних елементів. 

Найбільш суттєвим  силовим фактором, що впливає на напружений стан трубчастого  
валу є крутній момент, про це свідчить той факт, що оптимальним кутом намотування є 450, 
при якому напруження в волокнах σ1 мінімальне, як показано на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Максимальні нормальні напруження вздовж волокон. 

Виявлено, що навантаженість шарів при з’єднанні склеюванням по товщині не 
рівномірне, і складає градієнт 37%. Найбільш навантаженим є шар, що граничить з клеєм. На 
рис. 3 показано розподіл напружень вздовж волокна σ1 по товщині стінки вала. 
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Рисунок 3 – Епюра  розподілу напружень у волокнах σ1 по товщині стінки вала 

На другому етапі  досліджено вплив товщини клею та модулю пружності на   
навантаженість адгезива. Вже перші дослідження показали, що обсяг клею, що включений  
в роботу дуже малий. Найбільш навантаженою є  зона клею, що відділена від фланця,  
при цьому інтенсивність напружень дуже швидко зменшується. протилежний край  
прошарку адгезиву майже не завантажений. Розподіл інтенсивності напружень вздовж 
контакту показано на рис. 4а.  Спостерігається також нерівномірність навантаженості  
клею по товщині. Зона, що розташована на поверхні композитного валу характер- 
ризується більшою інтенсивністю напружень ніж та що торкається сталевої циліндра  
фланця (рис.4 б).   

 

       
 

Рисунок 4 – Ілюстрація нерівномірності розподілу інтенсивності напружень. 
а -  по дожині клею, б – то товщині клею 

Для пошуку шляхів досягнення  менш навантажених  станів та більш рівномірного 
розподілу напружень було  здійснене дослідження впливу товщини клею  та його 
податливості на напружений стан з’єднання.  Товщина клею варіювалася від 6 мм до 20 мм у 
відповідності з технологічними обмеженнями. Модуль пружності змінювався від 1 гПа до 3,5 
гПа, що відповідає реальним пропозиціям на ринку постачання полімерних клеїв. 

Результати розрахунків показали, що при збільшенні товщини клею ширина зони клею, 
що включається в роботу збільшується, а концентрації напружень на краю зменшуються.  На 
рис.5 показано залежність ширини навантаженої зони від товщини клею та його модуля, а на 
рис. 6 – інтенсивність напружень. 
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Рисунок 5 – Залежність ширини навантаженої зони від товщини клею  
та модуля пружності 

 

 
 

Рисунок 6 – Вплив модуля пружності та товщини клею  
на інтенсивність напружень в небезпечній точці. 

Таким чином, для досягнення мінімальних концентрацій напружень необхідно 
вибирати якомога більш товстий шар клею а сам клей має бути більш податливим (має мати 
малий модуль пружності). 

Як видно з рис 6, збільшення товщини клею суттєво впливає на зниження концентрацій 
напружень до величини 16-17 мм, подальше потовщення практично не має сенсу.  

Основні висновки з проведених досліджень. 
1. З’єднання із застосуванням клею характеризується значною нерівномірністю 

розподілу напружень як по довжині прошарку клею, так і по товщині.  
2. Напруження в самому валі теж розподіляються нерівномірно: більш навантаженими 

є внутрішні шари композитного валопроводу. 
3. Більш рівномірному навантаженню з’єднання сприяє застосування адгезивів  

з якомога меншим модулем пружності.  
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4. Збільшення товщини клею до 1,5-1,7% діаметра вала. теж сприяє  розвантаженню 
клейового з’єднання. 

5. Ефективна довжина нахлисту   складає не більше  4-5 товщин клею.    
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Анотація. Наведено розрахункові результати досліджень визначення 
закономірності розподілення деформацій, які викликано технологічними операціями 
виконання вирізів круглої форми у пластинах металевих башт плавучих доків. 
Описано їх вплив на міцність та стійкість у залежності від виду технологічних 
операцій, розмірів та матеріалу пластин. 
Ключові слова: технологічні операції, суднові пластини, плавучі доки, міцність та 
стійкість. 

У складі металевих башт плавучих ремонтних доків досить часто зустрічаються 
пластини із круглими вирізами, які передбачено як для зменшення маси конструкцій, так  
і для забезпечення доступу до різноманітних приміщень. При виготовлені секцій башт 
плавучого доку вирізування отворів діаметром більше 60 мм здійснюється киснево-
ацетиленовим або плазмовим вирізуванням [1, 2].  Нерівномірне розподілення високих 
температур , яке характерне для цих технологій вирізування, призводить до створення після 
охолодження металу до залишкових деформацій та механічних напружень. Під час 
приварювання до пластини кільцевого пояску або ребра жорсткості, які найчастіше 
підкріплюють кромку отвору, також виникає залишковий напружено-деформований стан [3]. 

Слід зазначити, що саме плавучі доки (на відміну від транспортних, промислових, 
спеціальних та інших суден) сприймають значні знакозмінні та періодичні механічні 
навантаження під час занурення або спливання із судном, яке докується [4]. Таким чином, 
залишкові деформації та напруження, які зумовлені технологією виготовлення отворів, 
здійснюють вплив на міцність та надійність конструкцій башт плавучих доків.  

У теорії деформації пластин, які мають отвори, розробленою академіком  
Ю.А. Шиманським [5] наведено наближені залежності для визначення коефіцієнтів 
концентрації механічних напружень. В роботі вітчизняних вчених професора  
Коробанова Ю.М. та інженерів Ліщука О.М. і Ліщука І.М. [6] вказується на негативний 
вплив цих деформацій на стійкість набору та рекомендується їх враховувати шляхом 

mailto:2stterlych@ukr.net
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введення у розрахункові залежності (які використовуються для визначення критичних 
напружень) спеціального коефіцієнту, який не залежить від розмірів вирізу та пластини  
і дорівнює 0,70. Рекомендовані значення поправочного коефіцієнту, який враховує форми та 
розміри вирізів, наведено також у роботі [7], де поправочний коефіцієнт отримано методами 
теорії пружності. У дослідженні [8] наведено поправочні коефіцієнти із урахуванням 
відношення діаметру вирізу до ширини пластини, а у статті професора Сіверса М.Л.  
[9]  представлено результати дослідження розтягнення ділянки палуби, яка має ряд 
технологічних отворів. Наступні вишукування мають уточнити ці залежності, оскільки  
вони різняться між собою і не враховують навантаження, які виникають за рахунок 
вспливання-занурення на істотну глибину. 

Відомо, що після теплового вирізування круглого отвору, а також після приварювання 
до кромки його пояску по всій довжині окружності вирізу виникає зона пластичних 
деформацій. Причому при наявності пояску така зона має місце не тільки у пластині, але  
й у самому пояску. Ширина зони пластичних деформацій практично постійна по довжині 
окружності вирізу, що підтверджується даними експериментальних досліджень, які 
проведено для колових зварених швів [10]. Після нагрівання при вирізуванні або зварюванні 
та охолодженні в зоні пластичних деформацій метал скорочується в коловому напрямку, що 
приводить до зменшення діаметру вирізу. Для оцінювання технологічних деформацій 
пластини можна ввести фіктивне радіальне навантаження, яке рівномірно розподілене по 
контуру отвору і направлене до його центру. Величина цього навантаження може бути 
знайдена шляхом розгляду умов  рівноваги виділеної ділянки зони пластичних деформацій 
елементарної довжини 

0sr
Eq u

= ,                                                                        (1) 

 

де q – фіктивне радіальне навантаження, Па; Е – модуль пружності першого роду 
металу пластини, Па; u  – погонний об’єм поздовжнього укорочення, яке викликане 
зварюванням або різанням, м2; s – товщина металу пластини, м; r0 – радіус вирізу, м. 

Погонний об'єм поздовжнього укорочення залежить в основному від теплофізичних 
характеристик металу та ефективної погонної енергії зварювання та різання. Він може бути 
розрахований за широко відомою методикою у суднобудуванні [11]. Для суднових 
конструкцій при природньому охолодженні об'єм поздовжнього укорочення становить 

 

Пq
сγ
αu 29,0= ,                                                                (2) 

де 
γ
α
с

 – коефіцієнт теплової деформації, м3/Дж; qП – ефективна погонна енергія при 

зварюванні та різанні, Дж/м; 
R
r

с 0= ; R – зовнішній радіус пластини, м. 

При наявності кільцевого пояску одна частина фіктивного навантаження  
сприймається їм, а інша – пластиною. Співвідношення цих частин визначається  
із умов рівності радіального переміщення пояску та кромки отвору в пластині. При цьому 
можна використовувати відомі рівняння теорії пружності для пластини із круговим  
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отвором, контур якого піддається рівномірному тиску. У даному випадку використане 
рівняння Дорохова П.І. [12]  
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де q1 – фіктивне радіальне навантаження, яке сприймає пластина, Па; k – поправочний 
коефіцієнт; μ – коефіцієнт Пуассона; s1 – товщина пояску, м. 

Виконані за залежністю (3) розрахунки показали, що для реальних значень 
1

0

s
r

  та k 

частина навантажень, яка сприймається пластиною, складає 0,90…0,99 від загальної, яка 
визначена за залежністю (1) з урахуванням (2). Таким чином, із похибкою у безпечний бік 
можна стверджувати, що пластина сприймає своє фіктивне навантаження, яке має місце під 
час різання та зварювання. 

Виходячи з цього, із використанням відомих рішень теорії пружності [13] знайдено 
радіальні та окружні деформації пластини 
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де rε  – радіальна деформація; rε  – окружна деформація; r – відстань від точки, у якій 
відбувається деформація до центру отвору, м. 

Для перевірки можливості використання залежностей (1) та (4) при оцінюванні 
залишкових технологічних деформацій, які виникають при виконанні круглих отворів, 
проведено вимірювання деформацій у пластині із сталі ВСт3сп, яка має розміри 8х800х800 
мм, після вирізування у ній киснево-ацетиленовою горілкою центрального кругового отвору 
діаметром 160 мм. Вимірювання виконувалося за допомогою механічного знімного 
деформометра із базою 10 мм та електронним індикатором. Співставлення результатів 
вимірювань із розрахунками показано на рисунку 1.  Як видно з рисунку 1, їх збіг свідчить 
про можливість використання залежностей (1), (2) та (4) для розрахунку технологічних 
деформацій пластин із круглими отворами. 

Розрахунки та результати вимірювань доводять, що після виконання отворів в 
коловому напрямку метал пластини знаходиться у стисненому стані. Такий стиск може 
призвести до втрати стійкості пластини одразу після вирізування отвору або при варення 
пояску, а також може сприяти втраті стійкості пластини при певних значеннях напружень, 
менших ніж критичні. 

Втрата стійкості пластини після вирізування отвору виникне при умові крrq σ≥ , де 

крrσ – критичні радіальні напруження, Па. 
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Рисунок 1 – Деформації від теплового вирізуванняу сталевій  
пластині круглого отвору діаметром 160 мм 

____ теоретичний розподіл радіальних деформацій 
♦ експериментальний розподіл радіальних деформацій 

------ теоретичний розподіл колових деформацій 
■ експериментальний розподіл колових деформацій 

 
Із теорії зварювальних деформацій та напружень відомо, що при заварюванні  

колових швів та вварюванні в листи жорстких фланців критичні радіальні напруження 
залежать виключно від радіусу зони пластичних деформацій і практично не залежать  
від зовнішнього діаметру пластини. Критичні напруження в даному випадку можна 
визначити як [10, 11]  

 

,3
2кр sr
D

n
r =σ                                                                   (5) 

 

де D – циліндрична жорсткість пластини, Н·м; rn = r0 + bП – радіус зони пластичних 
деформацій, м; bП – ширина зони пластичних деформацій, м. Останній може бути 
визначений за методикою, описаній в [14].  

Для визначення можливості втрати стійкості пластин з корпусних маловуглецевих  
та низьколегованих сталей після теплового різання отворів або після приварення  
до кромок отворів поясків виконано відповідні розрахунки  за формулами (1), (2), (5) 
(таблиця 1). 

Погонна енергія нагрівання при цьому розрахована із використанням даних 
дослідження [11]. Отримані за результатами розрахунків графічні залежності  
(Рисунок 2) дозволяють встановити чи виникне при відомій товщині та радіусу  
отвору втрата стійкості пластини після виконання технологічних операцій зварювання та/або 
різання. 

410⋅ε
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б) 
Рисунок 2 – Можливість втрати стійкості пластини після теплового вирізування  

а), та під час приварення пояску до кромки отвору б) 
 

киснево-ацетиленове вирізування, 2см
Дж5200=

S
qП  

 
плазмове вирізування, 2см

Дж1670=
S

qП  

 ручне електродугове зварювання 
 напівавтоматичне зварювання у середовищі СО2 

 
Таблиця 1 – Параметри режиму двостороннього при варення поясків 
 

Параметр Товщина пластини, мм 
4 6 8 10 12 14 16 20 

Катет шва, мм 3 4 5 5 6 6 8 8 
Кількість проходів для одного шва 1 1 1 1 1 1 2 2 
Інтенсивність питомої енергії для 
одного проходу для ручного 
дугового зварювання, Дж/см2 

3800 4300 4600 3700 4300 3700 2800 2300 

Інтенсивність питомої енергії 
для одного проходу для 
напівавтоматичного  зварювання у 
середовищі СО2, Дж/см2 

2200 2500 2700 2100 2500 2100 1600 1400 

 
Під час експлуатації плавучого доку пластини із отворами підлягають дії зовнішніх 

зусиль. При цьому втрата стійкості може мати місце при навантаженнях набагато меншими, 
ніж визначеними за теоретичними залежностями. Зовнішні навантаження, при яких даний 
вид пластин може втратити стійкість, можна визначити за залежністю 

 

,KPВ σσ EK=                                                               (6) 
 

де КЕ – коефіцієнт, який враховує наявність технологічного напружено-деформованого 
стану; KPσ  – критичні напруження, Па. 

Область стійкості Область стійкості 

Область втрати стійкості Область втрати стійкості 
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Для визначення коефіцієнту КЕ застосовувалася теорема П.Ф. Папковича [3], згідно 

якої 1
КР 

В

кр

=+
σ
σ

σ r

q . Тоді 

.1
крr

Е
qК

σ
−=                                                                  (7) 

 

Із використанням залежностей  (7), (5) та (1) коефіцієнт КЕ розраховано для 
суднобудівних маловуглецевих та низьколегованих сталей. Як видно із наведених 
залежностей, цей коефіцієнт, який враховує наявність технологічного напружено-
деформованого стану, знаходиться у широкому діапазоні  та залежить від конкретних 
технологій вирізування та зварювання, а також від товщини пластини та радіусу отвору. 

Резюме. 1. Виконання круглих отворів у пластинах башт плавучого доку викликає 
створення технологічного залишкового напружено-деформованого стану, складові якого 
можуть бути визначені за допомогою наведених у статті залежностей. 

 2. Під час проєктування конструкцій металевих башт плавучих доків розміри отворів із 
вільними та підкріпленими поясками кромками повинні прийматися так, щоб одразу після 
виконання цих отворів не виникала втрата стійкості.  

3. Наявність залишкового технологічного напружено-деформованого стану призводить 
до зниження стійкості металевих пластин башт із кругими отворами, які можна врахувати за 
допомогою введення коефіцієнта КЕ, який залежить від технологій вирізування та/або 
зварювання,  а також товщини пластини та радіусу отвору.  
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Исследование технологических деформаций пластин с круглыми вырезами для металлических 
башен плавучего дока 
Текст аннотации. Приведены расчетные результаты исследований определения закономерности 
распределения деформаций, вызванных технологическими операциями выполнения вырезов круглой 
формы в пластинах металлических башен плавучих доков. Описаны их влияние на прочность и 
устойчивость в зависимости от вида технологических операций, размеров и материала пластин. 
Ключевые слова: технологические операции, судовые пластины, прочность и устойчивость. 
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Анотація. Реалізується методика баластування аварійного судна при посадці на 
ґрунт та запобігання його викидання силами хвиль та вітру на мілину.  Розглянуто 
математичну модель позиціонування судна при контакті із дном акваторії шляхом 
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прийняття та переміщення рідкого баласту вздовж корпусу. Запропоновано 
розрахункові залежності та номограми для визначення раціональної кількості 
баласту, його позиціонування та переміщення. Надано рекомендації щодо 
запобігання дрейфу судна під час аварійного контакту із ґрунтом. З’ясовано, що 
запропоновані графічні залежності підвищать ефективність запобігання дрейфу 
аварійного судна та сприятимуть підготовці екіпажу судна до погіршення погодних 
умов, зменшенню ступеню пошкоджень та об’єму рятувальних робіт. 
Ключові слова: аварійне судно, посадка на мілину, мілководдя, хитавиця суден. 
   

Постановка задачі. Баластування аварійного судна після непередбаченої посадки на 
ґрунт відоме як найбільш ефективний спосіб запобігання подальшого викидання судна на 
мілину. Досвід морської практики [1, 2] та відповідні нормативні документи [3, 4, 5] 
визначають якісну сторону поставленого питання. У зв’язку з цим склалися твердження: 
якщо судно сіло на мілину, то прийняття рідкого баласту в будь-якій кількості створює 
сприятливу дію. Інший варіант – баластувати судно до припинення дрейфу, а при його 
поновленні продовжити приймання баласту. 

Зрозуміло, що такий підхід не сприяє стабілізації аварійної ситуації і крім того вносить 
невпевненість та неоднозначність дій екіпажів аварійних суден.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що кількісна регламентація баластування 
дозволить подолати відмічені недоліки та більш успішно використовувати цей метод при 
виконанні аварійно-рятувальних робіт. 

Отримана мета досягнута шляхом створення та аналізу математичної моделі 
аварійного судна, яке підлягає баластуванню і в той же час дрейфує під впливом дій вітру та 
хвиль в умовах мілководдя та із високою ймовірністю викидання судна на мілину. 

Прийнята гідродинамічна модель процесу викидання судна на мілину передбачає 
відповідну схематизацію фізичних явищ. У якості наукового методу прийнято положення 
лінійної гідродинамічної теорії хитавиці в умовах мілководдя згідно методики, 
запропонованою у роботі [6]. Силові впливи вітру та хвиль на судно, яке дрейфує в зоні 
мілководдя приводить до періодичних ударів корпусу об ґрунт.  

Аналіз досліджень та публікацій за темою статті. Вплив мілководдя на приєднані 
маси 3322 ,λλ  площинного контуру отримано шляхом осереднення залежностей  
Т.Н. Хавелока,  Ю.М. Гулієва, Д. Прохаски [7, 8] для шпангоутів із коефіцієнтом повноти  
від 0,7 до 0,9. 

Інтерполяційна залежність цього осереднення виражається коефіцієнтом 
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де d – осадка судна, м; Н – глибина акваторії, м. 
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В той же час залежності, які розглядаються отримано із дослідів вертикальної  
вібрації контурів на незбуреній вільній поверхні, тому не враховують параметрів 
хвилювання. Для наближеного оцінювання приєднаних мас судна при вертикальних 
коливаннях використовувались теоретичні залежності Д. Воссерса [9] для круглого  
циліндру, який здійснює коливання на мілкій воді, а також результати дослідження 
хитавиці великотоннажних суден на портових акваторіях, наведених В.В. Бурячком [10].  
Для повністю розвитого хвилювання ця залежність апроксимується виразом 
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де 0σ – частота хвилювання, с-1; В – розрахункова ширина судна, м; g = 10 м/с2 – 
прискорення сили тяжіння. 

Основний текст. На мілководді за мірою зменшення відносної глибини 
H
d  істотно 

збільшуються приєднані маси корпусу судна 3322 ,λλ . Починає істотно домінувати вплив 
обтікання опорних площадок корпусу із нерівностями на мілині та кінцевостей корпусу 
судна. Гіпотеза площинних перерізів стає неприпустимою. Теоретичні та експериментальні 
залежності доводять, що   
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у зв’язку з цим для збереження фізичного смислу коефіцієнтів необхідно задати їх 
числові значення. Враховуючи, що теоретичні залежності приєднаних мас 3322 ,λλ  від 

відносної глибини 
H
d , рівних 1,1…1,25, є справедливими і для реальних умов ділянка 

корпусу до контакту з ґрунтом екстраполюється  ступеневою функцією, яка апроксимує цю 
залежність. Після дослідження максимумів величини приєднаних мас  3322 ,λλ  приймаються 
як константи. На базі обробки експериментальних даних В.Г. Павленко [11], а також 
досліджень Інституту гідромеханіки НАН України [12] для моделей побудованих суден та 
еліпсоїда обертання [2] зростання приєднаних мас при поперечно-вертикальній хитавиці 
більш точно у порівнянні із (1) можна апроксимувати як 
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Залежність приєднаних мас від частоти хитавиці приймаються аналогічно із 
залежністю (2) 
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Із виходом на мілководдя морські хвилі видозмінюються. Довжини та висоти хвиль 

змінюються таким чином, що крупні хвилі зменшуються по довжині, а малі – зростають із 
висотою. Зростання висоти гребня та одночасне зменшення глибини западення враховується 
поправкою 
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де λ – довжина хвилі, м; h – висота хвилі, м; Aξ  – абсциса хвилі, м.   
Враховуючи вищенаведене, а також рівняння для гідродинамічних сил [9], складено 

систему рівнянь, яка описує процес викидання судна на мілину та відображає вплив 
баластування аварійного судна на даний процес. При цьому використано вже відомі 
залежності висоти хвилі від її частоти [6], а також прийнято до уваги рухомої системи 
координат, яка запропонована у кораблебудуванні (рис. 1). Тут і далі система (x; y; z) – 
рухома система координат відносно центру тяжіння судна G. Система (ξ; η; ζ) є нерухомою 
системою координат відповідно центру коливань судна О під час хитавиці. 

 

 
 

Рисунок 1 – Загальнокорабельна система координат  
при хитавицi судна. 
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де    перший вираз системи – рівняння вертикальної хитавиці; другий – рівняння 
поперечно-горизонтальної хитавиці; третій – змінення приєднаних мас та коефіцієнтів 
демпфування; четвертий – поправка амплітуди хвилі при ході на мілководді; п’ятий – 
частота розвиненого хвилювання; шостий – зміни глибини при дрейфуванні на мілині;  
D – водотоннажність без баласту, кН; РБ – вага баласту, кН; γ – питома вага забортної води, 
кН/м3; S0 – площа ватерлінії, м2; f1 та f2 – відповідно площа носової та кормової частини 
ватерлінії, м2; +

1x  та −
2x  – відповідно центри тяжіння носової та кормової частин ватерлінії, 

м2; cW – коефіцієнт повноти ватерлінії; ξ, η, ζ – відповідно абсциса, ордината та апліката 
нерухомої системи координат, м; α – максимальний кут хвильового схилу, рад. 

Для чисельного прикладу розглянуто два судна: багатоцільове судно типу ріка- 
море «Микола Бобровніков» проекту 17620 та буксиру «Бакай» проекту G06(B, F, K, L). 
Вибір саме цих суден визначається тим, що вони охоплюють широкий діапазон змін 
коефіцієнтів приєднаних мас та демпфування. Основні характеристики цих суден наведено  
у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Головні характеристики теплоходів «Микола Бобровніков» та «Бакай» 
 

Характеристика, одиниця 
вимірювання 

Чисельне значення 
«Микола Бобровніков» «Бакай» 

Водотоннажність, т 2270 625 
Довжина між 

перпендикулярами, м 
126,80 27,92 

Ширина на міделі, м 16,6 9,70 
Висота борту, м 6,70 4,80 
Осадка по КВЛ, м 4,80 3,38 
Водяний баласт, т 3485 53 
Валова місткість, т 5180 355 
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Вплив баластування на параметри зіткнення корпусу із ґрунтом при висоті хвилі 2 м 
наведено на рис.2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Вплив баластування на параметри зіткнення корпусу із ґрунтом  
при  h = 2 м; відносна кількість баласту 

                                0;                                ; 
D
PБ42,0                             

D
PБ84,0

 
 

Із зростанням ступеня баластування 
D
PБ  від 0 до 0,8 максимум швидкості  зіткнення 

зміщується від 
H
d   рівного 0,92 до 1,0 та зростає з 0,58 до 0,67 Аξ . Таким чином, 

баластування в процесі дрейфу доцільно проводити лише після досягненням 
H
d  значення 

1,2, тим самим запобігає зріст пошкоджень корпусу у порівнянні із ударами о ґрунт   
без баласту. Після розгляду граничних параметрів судна, яке випрошено на мілину  
при різних висотах хвиль та кількості прийнятого баласту побудовано діаграму (рис. 2). 

Робоче поле діаграми обмежується прямою 
КРH

d , яка характеризує зону руйнування 

хвилями. 
При визначенні потрібної кількості баласту для запобігання дрейфу необхідно  

«увійти» в діаграму із величиною відносної аварійної осадки 
H
d  та інтерпольованим 

значенням висоти хвилі, яка спостерігається або очікується. Величина, яка розраховується 
знімається із точки їх перетину з вісі відносного баласту, як частина водотоннажності  
при осадці d.  



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

141 

 
 
 

Рисунок 2 – Діаграма потрібного баластування судна 
                   для буксирних та промислових суден,                      для транспортних суден. 
 
Аналіз отриманих результатів. Порівняння результатів використання діаграми із 

даними фактичних баластувань доводить, що фактично прийнята кількість баласту на 
суднах, які потрапили у аварію без вантажу – надлишкова, а на суднах у вантажі – 
недостатня.  Урахування динаміки у вказаних задачах знижує величину необхідного баласту 
приблизно в 1,5 рази при використанні у розрахунках хвиль із 3% забезпеченістю. 

Таким чином, наведена діаграма дозволяє визначити мінімальну кількість баласту, 
необхідну для запобігання дрейфу судна на мілині. Прийняття меншої кількості баласту 
недоцільно.  

Практичний приклад. «Аварійне судно «сидить» на кам’янистому  ґрунті, днище має 
великі пошкодження, забаластовано всі вільні танки, в трюмах знаходиться вантаж, який 
псується від солоної води, отримано штормове попередження», – дуже багато подібних 
ситуацій описано на інтернет-порталах [11-13] у науковій, довідковій та художній літературі 
[14-17]. 

Зрозуміло, що для прийняття раціонального рішення екіпажу необхідно знати 
мінімально можливу кількість рідкого баласту для того, щоб рішуче прийняти забортну воду 
в один трюм згідно розрахунку та не чекати, доки це «зробить» стихія через ушкоджене 
днище з усіма відсіками. 

Висновки з перспективами. Використання запропонованої діаграми підвищить 
ефективність використання даного способу запобіганню дрейфу аварійного судна, буде 
сприяти завчасній його підготовці до погіршення погодних умов, зменшенню ступеня 
пошкодження корпусу та об’єму аварійно-рятувальних робіт.    

h3% = 2 м h3% = 4 м h3% = 6 м 
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Подяка. Автор висловлює подяку капітанам далекого плавання Гречко Валерію 
Васильовичу та Лопатньову Костянтину Костянтиновичу за консультаційну допомогу та ряд 
цікавих фактів з аварійно-рятувальних робіт на морському транспорті. 

 
REFERENCES 

[1] Yarkin P.I. (2006) Steer the ship. OSMA. 156 p [In Russian]. 
[2] Snopkov V.I. (2004) Steer the ship. Textbook. for universities. 3rd ed. St. Petersburg: ANO 
NPO Professional, 536 p [In Russian].. 
[3] Guidelines for the technical supervision of ships in service (2003). Register of Shipping. S.Pb. 
226 p [In Russian].. 
[4]  SOLAS 74. International Convention for the Safety of Life at Sea (2015). S.Pb. CSISh. 1088 p 
[In Russian].. 
[5] Code of Merchant Shipping of Ukraine. Internet resource. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/95-%D0%B2%D1%80#Text [In Ukrainian].. 
[6] Borisov RV, Semenova V.Yu. Ship dynamics (2006). S.Pb. SpBSMYU. 94 p [In Russian]. 
[7] Guliev, Yu.M. Ships Propellers (1961) Moscow: Sea transport. 134 p [In Russian]. 
[8] Sizov V.G. On one method of improving the shape of the vessel (2006). OSMU Bulletin. 
Odessa: ONMU.  Issue. 19.P. 14–19 [In Russian]. 
[9] Vossers G. Fundamentals of the Behavior of Ships in Waves (1961). JSP.  p.13–28 [In Russian]. 
[10] Buryachok V.V. Towards the theory of the pitching of large-tonnage vessels in the port waters 
(1982). Proceedings of the Soyuzmorniiproekt. 212 p [In Russian]. 
[11] Pavlenko V.G. The speed and controllability of ships (1991). Moscow. Sea transport. 397 p [In 
Russian]. 
[12] Institute of Hydromechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Official site. 
URL: http://www.hydromech.com.ua/rus/activity.html [In Russian]. 
[13] Accidents and incidents. Internet resource. URL: https://mortrans.info/allnews [In Russian]. 
[14] Rodionov A.A., Aung Kui Mint. Numerical modeling of emergency destruction of the bottom 
overlap in contact with a pitfall (2014). "Proceedings of the Krylov State Scientific Center". Issue 
82 (366). SPb.  p. 31-36 [In Russian]. 
[15]  Muromov I. One Hundred Great Shipwrecks (2015). Moscow: Veche. 321 p [In Russian]. 
 
S. Terlych 
The information technologies  applications  improvising  in  ship and ships constructions   durability 
and vibration.  
Text of the annotation. The technique of ballasting the damaged vessel when landing on the ground and 
preventing the ejection of waves and wind forces aground is being implemented. A mathematical model of 
the positioning of a vessel in contact with the bottom of the water area by taking and moving liquid ballast 
along the hull is considered. The relevance of the study is that the quantitative regulation of ballasting will 
overcome the shortcomings and more successfully use this method in the implementation of rescue 
operations. This fact is achieved by creating and analyzing a mathematical model of an emergency vessel, 
which is subject to ballasting and at the same time drifts under the influence of wind and waves in shallow 
water and with a high probability of throwing the vessel ashore.  The adopted hydrodynamic model of the 
process of throwing a ship aground provides an appropriate schematization of physical phenomena. The 
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force of wind and waves on a vessel drifting in a shallow area leads to periodic hull impacts on the ground.  
Calculated dependences and nomograms are proposed for determining the rational amount of ballast, its 
positioning and movement. Recommendations are given for preventing the drift of a vessel during emergency 
contact with the ground. Recommendations are given for preventing the drift of a vessel during emergency 
contact with the ground. Тhe proposed graphical dependencies will increase the efficiency of preventing the 
drift of the damaged vessel and contribute to the preparation of the ship's crew for worsening weather 
conditions, reducing the degree of damage and the volume of rescue operations. The research results are 
used in the educational process in training specialists in specialty 135 "Shipbuilding" during the study of the 
theory of the ship and ship repair items. 
Keywords: emergency ship, grounding, shallow water, vessel dynamics. 
 
Терлыч С.В. 
Технология балластировки судна при посадке на мель 
Текст аннотации. Реализуется методика балластировки аварийного судна при посадке на грунт и 
предотвращения выброса силами волн и ветра на мель. Рассмотрена математическая модель 
позиционирования судна при контакте с дном акватории путем принятия и перемещения жидкого 
балласта вдоль корпуса. Предложены расчетные зависимости и номограммы для определения 
рационального количества балласта, его позиционирования и перемещение. Даны рекомендации по 
предотвращению дрейфа судна во время аварийного контакта с грунтом. Даны рекомендации по 
предотвращению дрейфа судна во время аварийного контакта с грунтом. Выяснено, что 
предложенные графические зависимости повысят эффективность предотвращения дрейфа 
аварийного судна и способствуют  подготовке экипажа судна к ухудшению погодных условий, 
уменьшению степени повреждений и объема спасательных работ. 
Ключевые слова: аварийное судно, посадка на мель, мелководье, качка судов. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ЕКСТЕР’ЄРУ КОРАБЛЯ 
1Терлич Станіслав Володимирович, к. т. н.; 

2Татарченко Олександр Борисович, к.і.н., доцент 
1Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 

м. Миколаїв, Україна,  
2Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна 

 1ORCID: 0000-0002-6044-3087; 
2ORCID: 0000-0001-8790-2194 

 
Анотація. Проведено короткий історичний аналіз еволюції екстер’єру бойових 
ударних кораблів з XVII по ХХ століття. З’ясовано основні критерії змінення форми 
корпусу, надбудов, димових труб, щогл корабля. Проаналізовано фактори 
технологічності форми корпусу, надбудов та конструкцій    
Ключові слова: екстер’єр корабля, динамічність, технологічність форми 
   

Протягом усієї історії військового кораблебудування архітектура зовнішнього вигляду 
(екстер’єр) корабля була нерозривно пов’язана із особливостями озброєння, яке 
використовується та тактики бою. Для давньогрецьких кораблів, які пересувалися по 
акваторії за допомогою весел та вітрила, характерна наявність у носовій частині ватерлінії 

mailto:2stterlych@ukr.net
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металевого тарану, за допомогою якого ламали весла та пошкоджували обшивку ворожого 
корабля. Носовій кінцевості надавали вигляд морського чудовиська із велетенськими зубами 
та очами. Кормова кінцевість, яка високо підіймалася над водою, імітувала хвіст чудовиська. 
Для кораблів того часу вітрило відігравало роль допоміжного рушія, але переміщення його  
в ніс від міделя візуально підкреслювало спрямованість вперед [1-3]. 

Практично до ХІІІ століття військово-морський флот переважно складався із гребних 
кораблів, які були оснащені допоміжним вітрилом. У Х-ХІІІ столітті водночас із побудовою 
гребних кораблів (галер) з’явився та став поступово розвиватися виключно вітрильний тип 

корабля – неф. При невеликому відношенні довжини до ширини ( { }33,3...61,2∈
B
L ) неф мав 

дві щогли, оснащені вітрилами та високі надбудови бака та юту. На кормі обладнувалася 
платформа для стрільців, а на щоглі – спостережний марс. Швидкохідні нефи мали назву 
галіони. На транцевій кормі галіона навішувався руль. Щогли оснащувалися прямими 
вітрилами.  

У ХІV-XV століттях вітрильні судна озброювалися гарматами. Окрім гармат, кораблі 
додатково озброювались катапультами, балістами та арбалетами із металевими пружинами. 

На вітрильних кораблях  XVII століття спрямовані догори рангоут та вітрила 
створювали ефект  вертикальної динаміки, а нахилений над водою у носовій кінцевості 
бушприт – горизонтальної динаміки (рис 1). 

 

 
Рисунок 1 – Вітрильне судно XVII століття, http://hobbyport.ru/ 

 
Типові парусні кораблі відрізнялися стрункістю та легкістю силуету. Особлива увага 

приділялася прикрашенню корабля: транцева корма виконувалася у вигляді фасаду палацу, 
який було прикрашено орнаментним різьбленням укрупненої форми та зображенням 
алегоричних сцен. Для кріплення швартовного тросу на кормі корабля пристосовувалися 
бронзові кільця у пащі лева. Зображенням левових голів досить часто прикрашалися  
також канонерські порти. Ніс корабля завершувався відмінною носовою фігурою, яка за 
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традицією отримала назву галіона. Традиція прикрашати вітрильні кораблі галіонними 
фігурами існувала до середини ХІХ століття. 

Використання сталі для побудови корпусу судна, установка механічного двигуна та 
гребного гвинта призвели до скорочення кількості вітрил, а потім – до повної відмови від 
них.  Розвиток озброєння, а саме  встановлення гармат із нарізними стволами та збільшення 
калібру озброєння викликало появу нового типу корабля – броненосця  із невеликою 
кількістю крупнокаліберних, добре захищених гармат. На броненосцях була прийнята 
таранна форма носу із розрахунку на нанесення ворожому кораблеві пробоїни при зближенні 
та таранному ударі. 

Екстер’єр корабля різко змінився. Наприклад, броненосець США «Іndiana» замість 
красивого кліперського носу має завал форштевня (рис 2).  Втрачена візуальна стрімкість та 
динамізм силуету. Велика висота димових труб створює ефект спрямованості догори, що 
компенсує зменшення вертикальної динаміки  у порівнянні із парусними кораблями. Дві 
броньовані башти, які розташовано симетрично міделя, обтяжують корпус, чим 
підкреслюють силу та непохитність. Цьому фактору також допомагають вісім гармат  
у чотирьох баштах спардеку. Єдиним елементом, який зміщує візуальний центр в напрямку 
руху, є щогла. Вона не передбачає наявність вітрил, але грає немаловажну роль у силуеті 
корабля. 

 
Рисунок 2 – Броненосець «Indiana», http://war-book.ru/ 

Бойові дії у ХХ столітті дали зрозуміти, що при існуючій тактиці морського бою 
таранна форма носової кінцевості не виконує свою основну функцію. Після введення на 
кораблях далекомірів та та систем керування артилерійським вогнем збільшилася кількість 
гармат одного, найбільш крупного калібру, а швидкострільні установки малого калібру для 
відображення атак міноносців розосереджувалися по всій довжині корпусу. 

Далекомірні артилерійські пости та пости наглядання обладнуються на щоглах.  
В результаті цього щогли конструюють більш стійкими: трьох-, чотирьох-, а іноді 
восьминогими. 

Досвід встановлення легких ґратчастих щогл на лінійному кораблі США «Michigan»  
у 1908 році (рис. 3) завершився невдало. Щогли складалися із тонких трубок, які 
з’єднувалися кінцевими в’язями. Їх підвищена вібрація під час ходу судна змусила  
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в подальшому перейти до суцільних трубчатих конструкцій.  Ажурні трубчаті щогли більш 
досконалої конструкції були встановлені на ряді інших лінійних кораблів США: «Нью 
Мехіко», «Вест Вірджинія» та інші. 

 

 
Рисунок 3 – Лінійний корабель «Michigan», http://flibusta.site/ 

 
Після першої світової війни кораблебудівники приділяють значну увагу зниженню 

опору руху корабля, у тому числі й повітряного. Для цього надбудовам, орудійним баштам, 
щоглам та трубам придають обтічні форми.  

Враховуючи нахил форштевня , на носу робиться ярко виражена сідлуватість палуби, 
яка підкреслює горизонтальну динаміку корабля. Труби виконуються із нахилом до корми. 
До озброєння лінійних кораблів стали включати торпедні апарати.  Лінкори та крейсери 
обладнуються катапультами для злітання гідролітаків.  

У період другої світової війни під час бойових дій на морі приймали участь лінійні 
кораблі із потужним артилерійським озброєнням та потужним броньованим захистом. 
Баштова артилерія головного калібру встановлювалась у діаметральній площині лінійного 
корабля в одну лінію із піднесенням. Різноманітні бойові задачі виконували крейсери, на 
яких окрім артилерійського озброєння не рідко встановлювалися торпедні апарати. На 
озброєнні ескадрених міноносців окрім торпедного озброєння знаходились глибинні бомби 
та артилерія. Протиповітряна та протичовнова оборона на переході морем як правило 
здійснювалась сторожовими кораблями.    

По завершенню другої світової війни припиняється побудова лінійних кораблів.  
Велику увагу приділяють проєктуванню атомних підводних човнів, авіаносців, крейсерів  
для базування гелікоптерів та кораблів-ракетоносців. Основним озброєнням надводних 
кораблів стали керовані ракети, які здатні знищувати кораблі супротивника на віддаленні  
у сотні миль. Скорострільність корабельної артилерії значно збільшилась. 

Великий розвиток отримали протичовнові кораблі. Висока швидкість ходу, сучасні 
засоби гідроакустичного нагляду, озброєння самонавідними торпедами та 
бомбометальниками дозволили їм у взаємодії із протичовновою авіацією ефективно 
боротися із підводними човнами. 

За останні роки багато країн перейшли до будування багатоцільових крейсерів-
вертольотоносців. До складу їх озброєння входять ракетні, артилерійські установки, 
штурмові та багатоцільові гелікоптери. Посилені щогли (особливо фермових конструкцій) 
несуть значну кількість громіздких антенних постів радіолокаційних станцій. 
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Архітектурною особливістю багатьох крейсерів стає наявність подовженого баку та 
кормової гелікоптерної площадки. Розміщення гелікоптерів також передбачається на 
сучасних фрегатах та сторожевих кораблях. Гелікоптери базуються у спеціальних ангарах 
або безпосередньо на палубі. Кораблі даного класу мають розвинуті надбудови, щогли 
фермової конструкції або щогли-труби. 

Для французьких фрегатів характерно наявність однієї димової труби та досить великої 
кількості обтічників антенних постів радіолокаційних станцій. 

У фрегатів США, які оснащено потужними гідролокаційними пристроями, 
приймально-випромінювані пристрої гідролокаційної станції розташовані у носовій 
бульбовій наділинці. Для запобігання пошкодження цієї конструкції під час якірних  
операцій якірний клюз лівого борту конструктивно зміщений до форштевня, а клюз правого 
борту виконаний як палубний клюз та значно зміщений до носу. Подібно розміщено якірні 
клюзи на ескадрених міноносцях США. 

У відповідності із задачами, передбаченими на флоті, ескадрені міноносці озброєні 
зенітним керованим озброєнням, універсальною та зенітною артилерією, протичовновими 
керованими ракетами, торпедами, реактивними бомбометами та бойовими гелікоптерами 
палубного базування.  

Ескадрені міноносці, як правило, мають подовжений бак, дві димові труби, фермові 
щогли. Поєднана ходова рубка із ходовим містком виконується закритою. Головний 
командний пост розташовується у ходовій рубці. На цьому ж ярусі надбудови 
розташовується бойовий інформаційний пост та штурманська рубка. Ілюмінатори рубок 
засклені броньованим склом. 

З метою зменшеності залиття палуби в носовій частині на верхній палубі передбачено 
велика сідлуватисть, а також передбачається значний розвал носових шпангоутів. 

Для зручності змивання радіоактивних опадів, з’єднання ширстреку із палубним 
стрингером виконувалося круглим (наприклад, на італійських ескадрених міноносцях типу 
«Імпавідо»). Аналогічне рішення прийнято на деяких сторожевих кораблях, які забезпечують 
протиповітряну оборону. Багато з них мають на озброєнні гелікоптери, торпедні апарати та 
артилерію калібром до 127 мм. Гелікоптери розміщуються у кормовій частині. Наприклад  
на канадських СКР типу «Аннаполіс» злітно-посадочна площадка розташована на  
палубі кормової надбудови, яка розширена від борту до борту. Гелікоптерний ангар 
сплановано за димовими трубами, які зміщено до бортів для збільшення площі площадки 
обслуговування палубної авіації. 

Для боротьби із надводними силами противника призначені швидкохідні ракетні та 
торпедні катери невеликої водотоннажності. На деяких з них для підвищення швидкісного 
режиму використовуються нові принципи руху – на підводних крилах, на повітряній 
подушці та на повітряній каверні [4]. 

Необхідність захисту від ядерної зброї наклала свій відбиток на архітектуру кораблів, 
які будуються. Перед проєктантами з’явилася задача забезпечити достатню герметизацію, 
створити обтікаємі конструкції з яких легко змити радіоактивний пил та які ефективно 
сприймають ударну хвилю.  Основна увага приділяється герметизації головних постів 
корабля. На ряді кораблів відмовляються від встановлення ілюмінаторів для основного 
корпусу та надбудови. З метою протиатомного захисту підвищується міцність рубок, щогл, 
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димових труб. Труби та щогли досить часто об’єднують до єдиного комплексу, який  
уявляє із себе сильно розвинеті димові труби із встановленими на них площадками та реями 
звичайних щогл. Для зменшення ваги таких щогл конструкції виготовлюють із сплавів  
на основі алюмінію. 

Наприкінці ХХ століття під час проєктування та конструювання кораблів більше уваги 
стали приділяти композиції екстер’єру, намагаючись за можливістю забезпечити його 
гармонійність. Гармонійність екстер’єру досягалася супідрядністю основних елементів 
форми, а також достатньою ясним відображенням у формі особливості призначення корабля, 
озброєння, швидкості ходу. 

Супідрядність елементів композиції екстер’єру виражається відповідним нахилом 
носових стінок надбудов, щитів гарматних башт, щогл та труб. Характерні елементи 
композиції силуету корабля: надбудови, пускові установки, торпедні апарати, щогли, димові 
труби, гелікоптерні ангари та площадки. Динаміка форми силуету підкреслюється 
характерними лініями – палубною лінією із сідлуватістю в носу та лінією форштевня, яка 
нахилена у сторону руху. Пониження надбудов у напряму кормової кінцевостіпідсилює 
динаміку силуету бокового виду. 

При роботі над просторовою структурою корабля необхідно врахувати, що нормальна 
трапецевидність  надпалубних конструкцій (надбудов, рубок, башт) складає враженя про 
постійне завершення споруди. Нависання верхніх ярусів надбудови над нижніми, як це 
зроблено на атомному крейсері «Long Beach» (рис. 4), робить його менш естетичним. 

 

 
Рисунок 4 – Атомний крейсер «Long Beach», http://hobbyport.ru/ 

 
Під час розроблення екстер’єру корабля у якості основних засобів композицій широко 

використовуються: пропорційність та масштабність, контраст та нюанс, метричне 
повторення, колір та світлотіньова пластика.  

Пропорції виражають кількісний взаємозв’язок частин та цілого, що виступає у вигляді 
різних математичних співвідношень, у правильності геометричної побудови форм, у чіткому 
дотриманні єдиної пропорційної міри побудови як окремих частин, так і цілого. Добре 
скомпонований у пропорціях корабель, які побудовано на достатньому інженерному рівні, є 
зразком гармонії та красоти.   
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Відношення ступеня детального пророблення силуету до абсолютних розмірів корабля 
прийнято називати масштабністю [1]. У дослідженні професора  Ю.М. Павлюченка [4] 
досить доступно пояснено порівняння екстер’єру ракетного катера та крейсера. У 
дослідженні стверджується, що екстер’єр ракетного катеру характеризується узагальненими 
чіткими нечисельними елементами форми, а екстер’єр крейсера насичений різноманітними 
дрібними деталями композиції.  

При невиконанні вимог масштабності, то має місце спотворення інформації про 
призначення корабля, тобто порушується його тектоніка. Наприклад, роздрібленість силуету 
німецького протичовнового катера типу «Albatros» (рис. 5) призвела до порушення 
масштабності екстер’єру.   До екстер’єру багатьох кораблів включено контрастуючи 
елементи конструкцій (труби, щогли). Принчип контрасту побудовано на протиставлені 
«високе - низькому», «вертикальне - горизонтальному». Контрастне поєднання у композицію 
робить форму помітніше, виділяє її серед інших. В той же час активація форми не гарантує 
гармонії. Для її досягнення необхідно підпорядкувати контраст інтересам композиції, знайти 
до нього міру, добавити до нього нюанс [2]. В іншому випадку силует візуально 
«розвалиться» на частини. 

 
Рисунок 5 – Протичовновий катер «Albatros», http://navyword.narod.ru/ 

Наприклад, на французькому фрегаті із керованим ракетним озброєнням (фрегат КРО) 
«Suffren» масивна щогла-труба контрастує горизонтальній динаміці корпусу, підкреслюючи 
його функціональне значення. В той же час за допомогою сферичного обтічника антенного 
постуьрадіолокаційної станції діаметром 12 метрів, який встановлено на носовій надбудові 
перед димовою трубою – здійснено нюансування композиції екстер’єру (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Фрегат КРО Suffren, http://seaforces.org/ 

 
У статті для дослідження виявлення контрасту, як основного композиційного елементу, 

розглянуто на прикладі бразильського ескадреного міноносця «Niteroi» (рис. 7) та 
канадського есмінця «Iroquois» (рис. 8).  «Niteroi» має палубні конструкції, які не 
контрастують із корпусом. Плавні обводи корпусу поєднуються із округленими формами 
надбудови. Навіть димова труба та гелікоптер на кормовій площадці вписуються у плавну 
аеродинамічну криву обтікання створюючи монолітний силует корабля. Неістотно 
виділяються тільки гарматні башти, що підкреслює функціональне призначення корабля. 

 

 
 

Рисунок 7 – Есмінець «Niteroi», 
http://zonewar.ru/ 

 

Рисунок 8 – Есмінець «Iroquois», 
http://commi.narod.ru/ 

Інший корабель – канадський ескадрений міноносець «Iroquois» характеризується 
силуетом, побудованим на контрастних співвідношеннях. Плавним обертанням корпусу 
контрастують вертикальна щогла та вертикальні стінки надбудов, у результаті чого 
композиційний образ змінюється на користь більш вираженої тектоніки корабля.  

На фоні надбудов есмінця «Iroquois» відображено відносно сучасний стиль у техніці, 
при якому кутуватість поєднується із плавними кривими лініями сполучення площин.  

Висновки. Короткий огляд еволюції екстер’єру військового корабля показує, що у всі 
часи кораблебудівники намагались створити образний та гармонійний силует корабля. 
Сучасний корабель є складною об’ємно-просторовою структурою. Багато його  розмірних 
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співвідношень у значному ступені визначені особливостями енергетичної установки та 
озброєння. У зв’язку з цим під час розроблення екстер’єру необхідно комплексно 
враховувати вимоги доцільності, економіки та естетики. 
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S. Terlych, A. Tatarchenko 
The nvestigation of the ship exterior   
Text of the annotation. The brief historical analysis of the evolution of the exterior of warships from the 
seventeenth to the twentieth century. The main criteria for changing the shape of the hull, superstructures, 
chimneys, mast of the ship are clarified. Factors of manufacturability of the form of the case, superstructures 
and designs are analyzed. 
Keywords: ship exterior, dynamism, manufacturability of the form. 
 
Терлыч С.В., Татарченко А.Б. 
Исследование эволюции экстерьера корабля 
Текст аннотации. Проведен краткий исторический анализ эволюции экстерьера боевых ударных 
кораблей с XVII по XX века. Выяснены основные критерии изменение формы корпуса, надстроек, 
дымовых труб, мачт корабля. Проанализированы факторы технологичности формы корпуса, 
надстроек и конструкцій. 
Ключевые слова: экстерьер корабля, динамичность, технологичность формы. 
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕНЕТРОН  
Дармосюк Игорь Леонидович, руководитель Херсонского филиала  

Компания Пенетрон-Одесса 
Украина, г. Херсон 
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Аннотация. Что такое «Пенетрон»? 
Это система материалов, применяемых для гидроизоляции сборных и монолитных 
бетонных и железобетонных конструкций. Материалы системы «Пенетрон» 
применяются только по влажной поверхности, не нужно их предварительная сушка, 
что значительно снижает затраты при выполнении работ. Применение материалов 
системы «Пенетрон» одинаково эффективно как с внешней, так и с внутренней 
стороны конструкции, независимо от направления давления воды. 
Ключевые слова: Гидроизоляция глубокого проникновения; Пенетрон; Пенекрит. 
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Гидроизоляционные материалы Пенетрон 
Что такое «Пенетрон»? 
Это система материалов, применяемых для гидроизоляции сборных и монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций. В основную линейку входят шесть материалов: 
«Пенетрон» – сухая строительная гидроизоляционная проникающая смесь, 

предназначенная для гидроизоляции бетонных и железобетонных элементов конструкций за 
счет повышения их водонепроницаемости путем заполнения пор и микротрещин 
дендритными кристаллическими новообразованиями и свойства «самозалечивания» трещин 
раскрытием до 0,4 мм. https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/penetron/ 

«Пенекрит» – сухая строительная гидроизоляционная поверхностная смесь, 
предназначенная для гидроизоляции статичных трещин, швов, стыков, вводов 
коммуникаций, сопряжений и примыканий за счет высокой водонепроницаемости  
и отсутствия усадки. Обладает повышенной адгезией к бетону, металлу, камню, пластику  
и другим материалам. Характеризуется удобоукладываемостью и тиксотропностью. 
https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/penekrit/ 

«Пенетрон Адмикс» – сухая гидроизоляционная добавка в бетонную смесь, 
предназначена для гидроизоляции ограждающих конструкций путем повышения  
и обеспечения водонепроницаемости бетона на стадии бетонирования или изготовления за 
счет заполнения пор кристаллическими новообразованиями и приобретения бетоном 
свойства «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм. https://penetron.com.ua/ 
products/gidroizolyaciya/penetron-admiks/ 

«Пенебар» – гидроизоляционный полимерно-бентонитовый гидроактивный 
расширяющийся жгут, предназначенный для гидроизоляции технологических (рабочих) 
швов бетонирования при строительстве зданий и сооружений, а также для гидроизоляции 
мест ввода инженерных коммуникаций как на этапе строительства, так и при выполнении 
ремонтных работ. При взаимодействии с водой гидроизоляционный жгут способен  
разбухать до 300 %. При наличии воды в ограниченном пространстве «Пенебар» создает 
плотный водонепроницаемый гель, образующий барьер для фильтрации влаги. 
https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/penebar/ 

«Пенеплаг» – сухая строительная гидроизоляционная поверхностная быстро-
схватывающаяся смесь, предназначенная для мгновенной остановки течей воды за счет 
повышенной стойкости к размыванию водой, быстрого схватывания и расширения при 
последующем твердении. https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/peneplag/ 

«Ватерплаг» – сухая строительная гидроизоляционная поверхностная быстро-
схватывающаяся смесь, предназначенная для быстрой остановки течей воды за счет 
быстрого схватывания и расширения при последующем твердении. https://penetron.com.ua/ 
products/gidroizolyaciya/vaterplag/ 

Помимо этого в линейке представлены инъекционные материалы «ПенеПурФом» и 
«ПенеСплитСил», а также система для гидроизоляции деформационных швов 
«ПенеПокси». 

https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/penepurfoam/ 
https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/penesplitsil/ 
https://penetron.com.ua/products/gidroizolyaciya/peneband/ 
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Особенности материалов «Пенетрон» 
1. материалы системы «Пенетрон» применяются только по влажной поверхности; не 

требуется их предварительная сушка, что значительно снижает затраты при выполнении 
работ; 

2. технология применения материалов не требует сложной и длительной подготовки 
поверхности; 

3. материалы просты в использовании, следует лишь четко соблюдать инструкцию по 
применению; 

4. применение материалов системы «Пенетрон» одинаково эффективно как с внешней, 
так и с внутренней стороны конструкции, независимо от направления давления воды; 

5. использование материалов «Пенетрон» приводит к значительному повышению 
марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости; 

6. в случае механического повреждения обработанной поверхности приобретенные 
высокие гидроизоляционные и защитные свойства бетонной конструкции сохраняются; 

7. наиболее эффективный и экономичный в сравнении с другими видами и способами 
гидроизоляции; 

8. обработанный растворной смесью «Пенетрон» бетон или бетон с гидро-
изоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс» сохраняет паропроницаемость; 

9. обработанный растворной смесью «Пенетрон» бетон или бетон с гидро-
изоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает коррозионную стойкость к 
воздействию агрессивных сред; 

10. обработанный растворной смесью «Пенетрон» бетон или бетон с гидро-
изоляционной добавкой «Пенетрон Адмикс» приобретает свойство «самозалечивания» 
трещин шириной до 0,4 мм; 

11. материалы применяются на строящихся и эксплуатируемых сооружениях всех 
категориях трещиностойкости; 

12. применение материалов позволяет предотвратить коррозию арматуры в железобетоне; 
13. материалы применяются даже при воздействии высокого гидростатического 

давления; 
14. обработанный бетон сохраняет все приобретенные гидроизоляционные свойства 

даже при наличии высокого радиационного воздействия; 
15. материалы сертифицированы для использования в системе хозяйственно-питьевого 

водоснабжения; 
16. материалы не токсичны, не горючи, не взрывоопасны; 
17. материалы имеют длительный срок хранения – 18 месяцев с даты производства при 

условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. 
18. применение материалов позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию – на 

весь срок службы бетонного сооружения. 
 Где применяются материалы «Пенетрон» 

Материалы применяются для устройства и восстановления гидроизоляции 
существующих и находящихся в стадии строительства монолитных и сборных бетонных  
и железобетонных конструкций всех категорий трещиностойкости класса не ниже В10 
(М150), например: 
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Гидротехнические сооружения: 
− Резервуары (открытые, обвалованные, заглубленные и т. д.) 
− Шлюзы 
− Плотины 
− Бассейны (открытого и закрытого типа) 
− Колодцы 
− Доки 
− Причалы 
− Конструкции очистных сооружений (аэротенки, отстойники, насосные и т. д.) 
− Бетонные дамбы и т. д. 

Конструкции объектов жилищного и коммерческого строительства: 
− Фундаменты 
− Подвальные помещения 
− Подземные сооружения (парковки, гаражи, переходы и т. д.) 
− Балконы 
− Эксплуатируемые и неэксплуатируемые кровли 
− Лифтовые шахты и т. д. 
− Сооружения промышленного и агропромышленного назначения: 
− Производственные помещения 
− Бассейны градирен 
− Овощехранилища 
− Дымовые трубы 
− Шахты 
− Бункеры 
− Бетонные сооружения, подверженные агрессивному воздействию и т. д. 

Объекты ГО и ЧС: 
− Убежища 
− Пожарные резервуары и т. д. 

Объекты энергетического комплекса: 
− Бассейны выдержки ОЯТ 
− Насосные станции 
− Хранилища ОЯТ 
− Каналы 
− Эстакады топливоподачи 
− Кабельные тоннели 
− Бетонные сооружения, подверженные радиационному воздействию и т. д. 

Объекты транспортной инфраструктуры: 
− Тоннели (автомобильные, железнодорожные, пешеходные и т. д.) 
− Метрополитены 
− Аэродромы 
− Элементы мостов и дорог и т. д. 
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Типовые узлы 
Эксплуатируемая конструкция                                           Конструкция на этапе строительства 
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Darmosiuk Ihor 
Waterproofing materials Penetron 
Annotation. What is “Penetron”? It is a system of materials, used for waterproofing prefabricated and solid 
concrete and reinforced concrete structures. The materials of a system “Penetron” are applied only on wet 
surfaces, you don't need pre-drying that significantly reduces performance of work.  
Application of the materials of a system “Penetron” is equally effective with both external and internal 
construction sides, regardless of the direction of water pressure.  
Keywords : deep penetration waterproofing, Penetron, Penecrete. 
 
Дармосюк Игорь Леонидович 
Гидроизоляционные материалы Пенетрон 
Аннотація. Що таке «Пенетрон»? 
Це система матеріалів, що застосовуються для гідроізоляції збірних і монолітних бетонних і 
залізобетонних конструкцій. Матеріали системи «Пенетрон» застосовуються тільки по вологій 
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поверхні, не потрібно їх попередня сушка, що значно знижує витрати при виконанні робіт. 
Застосування матеріалів системи «Пенетрон» однаково ефективно як з зовнішньої, так і з 
внутрішньої сторони конструкції, незалежно від напрямку тиску води. 
Ключові слова: Гідроізоляція глубокого проникнення; Пенетрон; Пенекрит. 
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Анотація. Наведено алгоритм вибору судна для проведення переобладнання та 
оцінювання його придатності, який засновано на статистичних залежностях, що 
пов’язують вихідні характеристики судна із вимогами технічного завдання на 
переобладнання. 
Ключові слова: переобладнання, проєктування, статистичні залежності  
   

Практика переобладнання судна зумовлена, з одного боку, наявністю плавучої 
споруди, використання якої за основним призначенням є неефективним, а з іншого – 
відсутністю або недостатньою кількістю суден конкретного типу, необхідністю у їх 
функціональних можливостей у короткі терміни. При існуванні плавучих засобів які не 
використовуються та при наявності потреби у нових суднах практично постійно виникають 
питання переобладнання [1]. 

На ранніх стадіях розроблення відповідних проектів необхідно реалізувати наступні 
основні задачі: 

- вибрати судно для переобладнання за заданим навантаженням мас (без твердого 
баласту), виходячи із водотоннажності порожнем ΔПОР; 

- визначити кількість та місця розташування статей вагового навантаження які можна 
додати, ліквідувати або змінити під час переобладнання при відомих аплікатах центрів мас 
вантажів, які змінюються. 

На рис. 1 наведено приклад переобладнання рейдового буксиру у моторну яхту 
шляхом заміни надбудови та верхньої палуби у кінцевостях (ескізи прийнято з [2], рисунок 
авторів). 

Ефективність та якість рішень цих задач можна підвищити при використанні 
статистичних відношень між елементами та характеристиками суден до та після 
переобладнання, а також вимогами технічного завдання на переобладнання. Наведені 
статистичні співвідношення отримано для промислових, буксирних, науково-дослідних 
суден, криголамів, а також можуть бути використані під час переобладнання суден, дедвейт 
до переобладнання яких  dw знаходиться у діапазоні {0,11…0,49} ΔПОР. 
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Вимірювач маси вантажів, які встановлюються на судно можна розрахувати 
використовуючи залежність аналогічну для отримання коефіцієнтів утилізації за 
вантажопідйомністю [3] із урахуванням можливих похибок, описаних у [4]. 

 

065,0057,0 ±+
∆
∆

=
∆ ПОР

ПОРУСТР δ
,                                                 (1) 

 

де РУСТ – маса вантажів, які встановлено на судно, включаючи твердий баласт, які входять до 
складу водотоннажності порожнем, т; Δ – повна водотоннажність, т; δΔПОР = РУСТ – РСН ;           
РСН – маса вантажів, які знято з судна при переобладнання і які входять до водотоннажності 
порожнем, т. 

 
Рисунок 1 – Судно-донор буксир типу «Ярославец» (зверху)  

переобладнаний у моторну яхту (знизу) 
 

Вимірювач маси вантажів, які знято з судна можна представити залежністю 
аналогічно (1) 
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Тоді вимірювач маси навантаження порожнем складатиме 
 

.047,0006,0
511,0

±+
∆

∆
=

∆
∆

ПОР

ПОРПОР δδ
                                          (3) 

 

Вимірювач маси дедвейту прийме вигляд 
 

,195,0008,0
257,1

±







+

∆
∆

−=
ПОР

ПОР

dw
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де  – dwδ  змінення дедвейту під час переобладнання. 
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Безрозмірне відношення 
ПОР

ПОР

∆
∆δ

, яке використане у якості аргументу в залежностях 

(1)–(4), характеризує об’єми переобладнання судна (якщо 0
511,0

≠
∆

∆

ПОР

ПОРδ
), та може бути 

прийняте у якості параметру переобладнання. 
Встановлено також наступні залежності для відносної аплікати центру тяжіння судна 

порожнем після переобладнання 

,112,0614,0173,0

;108,0602,0202,0

1

1

±+=

±+=

D
z

D
z

D
z

D
z

CHgПОРg

УСТgПОРg

              (5) 

де 1ПОРgz – апліката центру тяжіння судна порожнем після переобладнання, м;

D – висота борту, м; УСТgz – апліката центру тяжіння вантажів, які встановлено, м;

CHgz – апліката центру тяжіння вантажів, які знято, м. 

Коефіцієнти у залежностях (2)–(5) отримано шляхом статистичного оброблення 
відповідних переобладнаних суден [5] за методом найменших квадратів [6]. 

Алгоритм вибору судна для переобладнання згідно заданій масі вантажів, які 
встановлюються РУСТ наведено на рис.2.  

 

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритму вибору судна 
для переобладнання 
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Згідно нього: 
1) Призначається у першому наближенні маса твердого баласту РТБ, який буде 

прийнятий на судно при переобладнанні. За статистичними даними у 70% випадків вона не 
перевищує 10% від водотоннажності порожнем після переобладнання. 

2) РУСТ = Р`УСТ + РТБ. 

3) Прийняти а
РУСТ =
∆

. 

4) За залежністю (1) для а визначити b
ПОР

ПОР =
∆
∆δ

. 

 

5) За формулою (3) для b розрахувати cПОР =
∆
∆δ

. 

6) 
а

РУСТ=∆ . 

7) ∆⋅=∆ сПОРδ . 
 

8) 
b
ПОР

ПОР
∆

=∆
δ

. 

 

9) ПОРПОРПОР ∆+∆=∆ δ1 . 

10) Уточнити РТБ = 0,1ΔПОР. 

11) Повторити обчислення 2-10 доки кількість твердого баласту не буде співпадати у 

2 та 10. 

12) dw = Δ – ΔПОР. 

13) За залежністю (4) для 
ПОР

ПОР

∆
∆δ

 визначити d
dw
dw

=
δ . 

14) δdw = d·dw. 

15) dw1 = dw + δdw. 

16) Δ1 = Δ ПОР 1 + dw. 

          17) Згідно значень Δ1 та ΔПОР призначити судно для переобладнання. 
Судно, яке призначене для переобладнання, повинне мати повну водотоннажність в 

діапазоні {1,1…1,15}Δ1, а водотоннажність порожнем – близьке до ΔПОР (з відхиленням не 
більше запасу водотоннажності, яке визначено ваговим навантаженням проєкту). Результати 
будуть тим надійніше, чим ближче нормативи остійності та непотоплюваності , задані при 
проєктуванні, до тих – яким повинне відповідати судно після переобладнання. Якщо задана 
швидкість судна, то наближено можуть бути отримані його головні розмірювання [7]. 

Визначення кількості та положення вантажів, які будуть встановлені на конкретне 
судно під час переобладнання при заданій масі та аплікаті центру тяжіння вантажів, які 
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знімаються (та входять до складу водотоннажності порожнем) може бути здійснена за 
стандартним алгоритмом [8]. 

Завдавши згідно креслень загального розташування аплікатою центру тяжіння 
твердого баласту zg TБ, розраховується апліката центру тяжіння вантажів, які встановлюються 
(без твердого баласту). 

.1

ТБУСТ

ТБgТБУСТgУСТ
УСТg РР

zРzР
z

−

⋅−⋅
=  

 

Таким чином, за допомогою статистичних співвідношень розраховується можлива 
кількість вантажів та аплікат їх центру тяжіння. Завчасно може бути визначений потенціал 
переобладнання будь-якого судна або плавучої споруди, що повинне знайти відображення у 
проектній документації. 
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Evaluation of the suitability of conversion vessels  
Text of the annotation. An algorithm for selecting a vessel for conversion and assessment of its suitability is 
presented, which is based on statistical dependences that link the initial characteristics of the vessel with the 
requirements of the technical task for conversion. 
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Щедролосев А.В., Терлыч С.В., Коновалова А.В. 
Оценка пригодности судов для переоборудования 
Текст аннотации. Приведен алгоритм выбора суда для переоборудования и оценки его пригодности, 
основанный на статистических зависимостях, связывающих выходные характеристики судна с 
требованиями технического задания на переоборудование. 
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Анотація. Наведено аналіз конструктивних та технологічних рішень для суднового 
металевого корпусу із урахуванням економічної ефективності. 
Ключові слова: конструкція, технологічність, трудомісткість, аналіз, методи 
оптимізації 
   

Під час проєктування суднового корпусу вимоги технологічності досить часто  
мають протиріччя із необхідністю зниження металоємності, покращення плавності обводів 
корпусу судна, наявності циліндричного вставлення, тощо. Компроміс можливий  
виключно на основі використання критеріїв оптимізації проєктних рішень, аналіз  
яких досить складний та трудомісткий [1, 2]. В той же час у ряді випадків можуть  
бути корисними спрощені оперативні оцінювання, одне з яких розглянуте у даному 
дослідженні. 

Показник економічної ефективності проєктного рішення, яке розглядається (цільова 
функція) із достатнім наближенням може бути представлений у виді одного з параметрів 
(шпації, довжини циліндричного вставлення корпусу, відношення довжини надбудови  
до довжини по ватерлінії і т.п.) який є сумою наступних складових 

 
( ) ( ) ( ) 021 RsRsRs ++=Φ ,                                                      (1) 

 

де Ф(s) – цільова функція, яка залежить від параметрів s, оптимальний вибір якого 
належить визначити;  R1(s) – економічна складова показника, яка визначає трудомісткість 
виготовлення конструкції; R2(s) – складова, яка відображає залежність від параметру s 
«конкуруючої» якості конструкції; R0 – частина величини Ф(s), яка не залежить від 
параметру s.  

Далі  введене припущення, що існує таке значення  0
2ss =   при якому величина R2(s) 

досягає мінімуму, тобто виконується умова 
 

0
)(2 =

ds
sdR

 при 0
2ss = , 

 

а у діапазоні значень s близьких до 0
2s , величина R1(s) може розглядатись у вигляді 

лінійної функції до s. 
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При цьому задача дослідження зводиться до оцінювання того, у якій мірі врахування 
вимог зниження трудомісткості виготовлення конструкції здійснюватиме вплив на 
відхилення оптимального за сукупністю вимог значення ОПТss =  від часного оптимуму 0

2s .  
Із урахуванням введених допущень функції R1 та R2 приймуть наступний вигляд 
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т1 та т2 – коефіцієнти, які чисельно дорівнюють відсотку змінень коштовних 
показників відповідних якостей (R1 та R2) при відхиленні величини s від 0

2s  на 10%. 
Підставивши функції (2) із урахуванням вимог (1)  до умови, яке визначає шукане 

оптимальне рішення ,)(
ds

sdΦ
 отримано  

( ),10
2ОПТ ∆+= ss                                                              (3) 

 

де 
( )
( ) .05,0 0

22

0
21

2

1

sR
sR

m
m
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У якості апробації розглянуто задачу оптимального вибору шпації поперечного набору 
палубних та днищових перекриттів керуючись кількісними даними про її вплив на 
трудомісткість та металоємність таких перекриттів, наведених у посібнику [1]. Аналыз цих 
даних дозволяє прийняти [ ]5;31 ∈m  , а  [ ]4;22 ∈m  . З урахуванням цього 

 

( ) ( )
( ).10,0...05,0 0
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≈∆                                                       (4) 

При оцінці співвідношення 
2

1

R
R

 у залежності (4) слід мати на увазі, що перший із 

параметрів визначається «чистою» трудомісткістю виготовлення конструкції, то при 
оцінюванні другого з них окрім власної вартості металу конструкції ( )0

22 sR M  необхідно 
враховувати також негативний вплив маси конструкцій на ефективність використання              
судна [3]. Як показали оцінки  у працях [4, 5], цей вплив може бути уточненим: у варіанті 
даного дослідження це може бути реалізовано шляхом множення величини  ( )0

22 sR M   на 
коефіцієнт КМ , який для вантажних суден може досгати значень 3…5 та більше. 
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і результати проведеного аналізу, які представлено залежностями (3) та (4) приводять 

до висновку про те, що оптимальні розміри шпації перекриттів в даному випадку неістотно 
(до 7%) перевищують її значення, при яких забезпечується мінімум металоємності 
конструкцій. 

Також під час апробації розглянуто задачу щодо оптимальної довжини циліндричного 
вставлення корпусу судна, збільшення якої зменшує трудомісткість її виготовлення. 
Виходячи із даних у роботах [1, 6] це зниження пропорційне величині  
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де lЦ та L – довжина циліндричного вставлення та корпусу судна відповідно; *
1m  – 

коефіцієнт, який чисельно дорівнює 0,03…0,05. 
З іншої сторони, аналіз результатів серійних випробувань моделей суден,  

а також комп’ютерного моделювання ходовості [7] із зміненням лінійних параметрів 
циліндричного вставлення при інших фіксованих значеннях параметрів водотоннажності  
та головних розмірювань доводить, що повний опір руху суден при характерних  
для транспортних суден чисел Фруда Fr = 0,20…0,25 змінюється пропорційно  
величині 
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де у залежності від значень коефіцієнту повноти водотоннажності, який змінюється у 

діапазоні СВ ≈ 0,65…0,87, величина ν змінюється у рамках 3…6. При цьому значення 
довжини циліндричного вставлення  min

Цl , яке відповідає мінімуму опору, у залежності від 

коефіцієнту загальної повноти змінюються орієнтовно у діапазоні min
Цl  ≈ (0,1…0,3)L. 

Оскільки опір руху судна може бути постійно пропорційними витратами палива [8], 
необхідного для підтримання паспортної швидкості, у якості функції R2 прийнято вартість 
пального, яке витрачене на забезпечення руху судна у період нормального терміну 
окупності, рівного орієнтовно 7 рокам [9].  

З урахуванням вищенаведеного розрахункові значення параметрів ті , відповідні формі, 
наведеній у (2) дорівнюватимуть 
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де ( )min

1 ЦlR  – трудомісткість виготовлення корпусу судна при min
ЦЦ ll = ; ( )min

2 ЦlR  – 

витрати на пальне у межах строку окупності судна. 
У зв’язку із порівняємостю величин ( )min

1 ЦlR  та ( )min
2 ЦlR  із виразу (5) зрозуміло, у цьому 

випадку оптимальні з точки зору трудомісткості значення параметру Цl  не можуть істотно 

відрізнятись від оптимальних за умовами опору руху судна. 
Резюме. Наведені результати кількісних оцінок оптимальних проєктних рішень не 

повинні розглядатися у якості достатньо загальних, оскільки використані при їх отриманні 
вихідні дані мали часний характер. Тем не менш ці результати свідчать про необхідність 
спеціальних обґрунтувань при відступу від оптимальних параметрів конструкцій, 
направлених на зниження трудомісткості їх виготовлення. Таке оцінювання може найчастіше 
виконуватися за допомогою наочних прикладів. 
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Анотація. Реалізуються комп’ютерно-орієнтовні математичні моделі на основі 
методу п’яти моментів в розрахунках згинання суднових перекриттів при 
особливостях в процесі проектування їх конструкції, в розрахунках спуску суден зі 
стапеля та постановці в док для виконання ремонтних робіт.    
Ключові слова: математичні моделі; метод п’яти моментів; згинання суднових 
перекриттів; врахування особливостей перекриттів в їх конструкції при спуску 
суден та постановці в док. 
   

Мета дослідження – розробка комп’ютерно-орієнтованих математичних моделей на 
основі узагальнених розрахункових балочних схем перекриттів суднового корпусу 
(днищових, бортових і палубних) на основі методу п’яти моментів у вирішені наступних 
задач: розрахунок згинання суднових перекриттів, довільних за їх конструкцією, опорними 
закріпленнями, зовнішніми навантаженнями відповідних в’язей, врахування особливостей 
сприйняття зовнішнього навантаження балками днищових перекриттів при спуску суден  
з поздовжнього стапеля і постановці в сухий або плавучий доки для виконання ремонтних 
робіт. 
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Виклад основного матеріалу. Під час проектування суден, а в подальшому при 
проведенні спуску зі стапеля і докуванні, можуть бути реалізовані спрощені балочні моделі 
і відповідні розрахункові методи. Ці спрощені моделі і методи їх реалізації дозволяють при 
невеликих витратах часу з підготовки вихідних даних і проведення розрахунків отримати 
оціночні результати, які у подальшому можуть бути уточнені з використанням більш 
доскональних підходів. Тому в даній публікації розглядаються задачі, реалізовані авторами в 
розрахунках згинання суднових перекриттів з урахуванням їх особливостей на основі 
спрощених балочних математичних моделей.  

При проектуванні судна, а потім в процесі спуску зі стапеля і постановці в док на 
основі нормативних документів [1, 2] існуючі програмні комплекси [3, 4] з використанням 
методу скінчених елементів (МСЕ) дають вичерпну інформацію в розрахунках як загальної, 
так і місцевої міцності суден та їх конструкцій. Але ці комплекси використовуються на 
останніх стадіях роботи і потребують значних витрат часу на підготовку вихідних даних, 
отримання та аналізу результатів розрахунків. У зв’язку з цим на проміжних стадіях розгляду 
міцносних проблем  можуть бути використані спрощені розрахункові моделі і методи їх 
реалізації. 

Одним з таких методів є відомий в будівельній механіці корабля метод п’яти 
моментів (М5М), заснований на теоремі п’яти моментів і узагальнений та універсалізований 
авторами [5-8] в задачах загальної та місцевої міцності суден та їх контрукцій – суднових 
перекриттів. Так, розрахункові схеми цих практичних задач засновані на розгляді 
багатопрогонної непризматичної балки на пружних проміжних опорах із коефіцієнтами 
податливості і за прогинами Аі (і = 1, …, п) і пружньо затисненою в кінцевих перерізах 
з коефіцієнтами податливості за кутами повороту A1 та An (рис. 1).  

 

R1

R2
Ri-1 Ri 

Ri+1 

Rn-1 

Rn

Рисунок 1 – Розрахункова схема багатопрогонної балки на пружних опорах 
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Розглядається балка, яка завантажена ступенево-рівномірним навантаженням 
інтенсивністю qi, а у кінцевих перерізах – зосередженими силами Р1 та Рп і зовнішніми 
моментами M1 та Mn. Довжина прогонів li, момент інерції перерізів Іі та площі стінок балок ωі 
у прогонах загалом різні. У загальному випадку багатопрогонна балка може мати початкові 
прогини 0

iw на проміжних пружних опорах. При цьому враховуються такі випадки: 

1) при зміщених пружних опорах просадки 0
iw  відраховуються від криволінійної вісі 

балки у початковому ненавантаженому стані до цієї вісі; 
2) при розміщенні пружних опор уздовж координат лінії Ох та постановці на них

криволінійної балки (наприклад при спуску судна з криволінійного стапеля або постановці 
судна в док) просадки 0

iw  відраховуються  від координатної лінії Ох до вісі балки (рис. 1,а). 
При навантаженні балки пружні опори отримують додаткові вертикальні переміщення 

iw і займають положення, як це показано на рис. 1, б. 
Для розкриття статичної невизначеності такої універсальної багатопрогонної балки за 

М5М з урахуванням вказаних особливостей та деформацій відсутні моменти Mij (рис. 1,б), а 
потім реакції Rij та просадки опор ijw  [5]. 

Зазначена універсалізована схема багатопрогонної балки може бути використана як при 
проектуванні суднової конструкції, так і в задачах розрахунку загальної міцності суден при 
спуску з поздовжнього стапелю (рис. 2) та постановці суден в сухий, або плавучий док для 
здійснення ремонтних робіт (рис. 3), а також у навчальному процесі [5-8].  

Рисунок 2 – До розрахунку згинання 
судна при спуску з поздовжнього стапеля 

Рисунок 3 – До розрахунку згинання 
судна при постановці в док 

На основі поширеного та універсального М5М при проектуванні суден реалізовані 
розрахункові схеми згинання днищових (рис. 4), бортових (рис. 5) та палубних (рис. 6) 
перекриттів.  
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Рисунок 4 – Розрахункова схема згинання днищового перекриття 

Днищове перекриття (рис. 4) у загальному вигляді розглядається у трапецієдальному 
вигляді в плані довжиною L для перехресних балок (ПБ), розміщених по ширині перекриття 
на довільних розмірах bj, а балки головного напряму (БГН) можуть бути розміщені за 
довільною шпацією аі. Враховується розподіл поперечного навантаження на перекриття: 
якщо число БГН т < 5, тоді інтенсивність навантаження на ці балки приймається величиною 
q1, а на ПБ – величиною q2, що впливає на значення вузлових реакцій Rij [5]. 

На поперечних переділках судна, що обмежують перекриття, ПБ приймаються жорстко 
затисненими, а по бортам – пружно затисненими з коефіцієнтами податливості A1 та A2.  

Рисунок 5 – Розрахункова схема бортового перекриття 

Бортове перекриття теж розглядається з нерегулярним розташуванням шпангоутів 
на відстанях аі та бортових стрингерів на відстані bi. Поперечне навантаження приймається 
за трапецієдальним законом від гідростатичного тиску води за значеннями інтенсивностей q1 
та q2 (рис. 5). 

а) 

б) 

а) 

б) 

A
2
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Палубне перекриття з люковим вирізом за розмірами с і d, у загальному вигляді може 
мати нерегулярне розташування бімсів та полу бімсів на відстанях аі та карлінгсів-комінгсів 
(карлінгсів) на відстанях bj. Поперечне навантаження на кришках люків приймається 
рівномірно розподіленим величиною інтенсивності q1 (a при відсутності навантаження q1 = 
0), за межами люка та відсутністю навантаження на нього – інтенсивністю q2.  

Задача про розрахунок згинання днищових перекриттів з урахуванням їх особливостей 
була подовжена у випадках спуску суден з поздовжнього похилого стапеля та постановок 
суден в сухий або плавучий доки для здійснення ремонтних робіт. Хоча в роботі [4] 
зазначено, що місцева міцність днищових перекриттів при докуванні звичайно 
забезпечується, але це не завжди пов’язано із задачами спуску суден з поздовжнього 
похилого стапеля та докуванням суден з декількома ДОП та суден зі значними звісами 
кінцевостей суден за межі ДОП. 

Так, необхідно мати на увазі [6, 8] що при спуску суден з поздовжнього похилого 
стапеля та при докуванні БГН днищового перекриття сприймають навантаження 

інтенсивністю 
l

Dq 1=  при спусканні суден (D1 – cпускова вага судна,  l – довжина БГН),   

l
Dq 2=  при постановці судна в сухий док (D2 – докова вага судна) та 

l
VDq γ+

= 2  при 

постановці судна в сухий док (γV – сила підтримки з боку води в доку). 
 

 
 

Рисунок 6 – Розрахункова схема палубного перекриття 
 
Полосове навантаження від  ДОП, які сприймає ПБ як балка на пружних опорах  

в місцях розміщення БГН, замінюється еквівалентним розподіленням навантаження  
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реакцій ДОП 
CP

CP
1 b

R
q i= , де Ri CP – осереднена реакція пружних опор ДОП за осередненою 

відстанню між кільблоками bCP у межах перекриття.  
Реакції полосового навантаження на ПБ перекриття від спускової доріжки 

інтенсивністю q2 також слід розраховувати через осередні значення реакцій пружних опор 
ПБ в місцях розміщення БГН. 

За умови визначеної універсалізації М5М система лінійних алгебраїчних рівнянь 
відносно невідомих опорних моментів Міj (рис. 1) має загальний вигляд [5]: 

 

∑∑
= =

=
m

i

n

j
kijij DMd

1 1
, k = 1 – K,  

 

де dij – коефіцієнти при невідомих опорних моментах, які залежать від лінійних 
розмірів балок перекриття, геометричних розмірів їх перерізів, коефіцієнтів податливості  
в граничних умовах балок перекриття; Dk – вільні члени системи рівнянь, які враховують  
окрім зазначених факторів вид навантаження на балки перекриття, характеристики 
деформації зсуву у стінках балок та їх матеріалу. 

У результаті розв’язання системи рівнянь розраховуються опорні моменти Mij, реакції 
опор Rij та їх просади wij. За результатами розрахунку, визначаються найбільш навантажені 
перерізи балок зі знаходженням максимальних значень перерізуючи сил maxN , згинальних 

моментів maxM , нормальних та дотичних напружень з перевіркою місцевої міцності балок 
перекриття. 

Треба  також зауважити, що окрім забезпечення міцності балок днищових перекриттів 
в процесах спуску судна з похилого поздовжнього стапелю і постановці в док треба 
контролювати відсутність втрати стійкості ослаблених вирізами стінок флорів, 
вертикального кіля, стрингерів, які зазнають значних локальних навантажень. Виконання 
відповідних розрахунків стійкості цих елементів суднових днищових конструкцій  
з визначенням фактичних коефіцієнтів запасу стійкості [9] забезпечить безаварійну 
експлуатацію і ремонт суден. 

Висновки. 1) Розроблено алгоритм і розрахункову методику з розгляду задач 
розрахунку згинання перекриттів в процесі проектування суден, їх спуску з поздовжнього 
похилого стапелю та постановки в сухий або плавучий доки. 2) Реалізована спрощена 
балочна модель оцінки згинання суднових перекриттів на основі М5М, який поширений та 
універсалізований для практичних розрахунків з урахуванням таких факторів: 
нерегулярності розстановки балок перекриття, довільності їх граничних умов; розподілу 
навантаження між балками обох напрямків і видів навантаження на перекриття; врахуванню 
деформації зсувів в стінках балок; врахування особливостей деформування днищових 
перекриттів суден при їх спуску з похилого поздовжнього стапелю і докуванню за рахунок 
розгляду полосового навантаження балок. 
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O. Luginin, S. Terlych, R. Korshykov 
To the calculation of ship coverings taking into account their specifications while designing of ships, 
lowering from the building and installation in the dok 
Text of the annotation. Computer-oriented mathematical models are implemented based on the method of 
five moments in the tasks of calculating the bending of ship floors that arise in the process of designing their 
structure, in the calculations of launching ships from the slipway and docking for repair work. 
Keywords: mathematical models; method of five points; bending of ship floors; taking into account the 
peculiarities of overlapping when launching ships and docking. 
 
Лугинин О.Е.,  Терлыч С.В., Коршиков Р.Ю. 
К расчету судовых перекрытий с учетом их особенностей при проектировании судов, спуске со 
стапеля и постановке в док 
Текст аннотации. Реализуется компьютерно-ориентированные математические модели на основе 
метода пяти моментов в задачах расчет изгиба судовых перекрытий которые возникают  
в процессе проектирования их конструкции, в расчетах спуска судов со стапеля и постановке в док 
для выполнения ремонтных работ. 
Ключевые слова: математические модели; метод пяти моментов; изгиб судовых перекрытий; 
учета особенности перекрытий при спуске судов и постановке в док. 
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КРИТЕРИИ ПРИМЕНИМОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНА  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА  

КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАЛЫХ СУДОВ 
Кузнецов А.И., к.т.н., доцент1, Грабенко А.А., аспирант2 

Национальний университет кораблестроения имени адмирала Макарова 
Украина, г. Николаев 

anatoly1954.kuznetsov@gmail.com1,  korobanova.alla@gmail.com2 

Аннотация. В докладе рассматриваются перспективы применения полиэтилена 
низкого давления в качестве материала корпусных конструкций малых судов. 
Приведен анализ характеристик материала по сравнению с традиционно 
применяемыми материалами. Представлена модель жизненного цикла корпусных 
конструкций малого судна с конструкциями из рассматриваемого материала. 
Показана эффективность применения данного материала для малых служебных 
судов. 
Ключевые слова: полиэтилен низкого давления; корпусные конструкции; малые суда. 

Вступление 
Необходимость данного исследования состоит в потребности выработки критериев  

в соответствии с которыми рассматриваемый материал может быть рекомендован для 
применения в качестве материала корпусных конструкций малых судов различного 
назначения. При этом необходимо рассматривать все факторы, влияющие на экономические, 
эксплуатационные и экологические результаты создания малого судна с конструкциями из 
полиэтилена низкого давления (ПНД) 

Основная часть 
Наиболее полно схема сравнения различных конструкционных материалов для  

малых судов представлена в работе [1]. Схема рассматривает жизненный цикл  
малого судна с учетом всех возможных факторов на которые влияет материал корпусных 
конструкций. 

Рассмотрим конструкции малого судна из ПНД согласно указанной схеме. 
1. Фактор влияния на архитектурно конструктивный тип и эксплуатационные 

характеристики  судна 
Влияние на формообразование проектируемого судна и эксплуатационные 

характеристики существенно и, прежде всего, зависит от относительной массы  
корпусных конструкций .Относительная масса конструкций в значительной мере  
определяет свободу общепроектных решений – чем меньше масса конструкций,  
тем больше возможности увеличения дедвейта, повышения скорости и т.п. В работе [2] 
приведены данные по относительной массе конструкций малых судов из ПНД  
(в соответствии со схемой оценки изложенной в работе [1]. Сводные результаты показаны  
в табл.1. 
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Таблица 1 
Относительная масса конструкций и относительное влияние материалов  

на свободу принятия решений при проектировании судна 

N/N Материал Исполн. 
Примечание Относ. 

масса 

Относ. влияние 
свободу приня-

тия решений 
1. Сталь (база) Ст Судостроительная сталь кат.А 1,0 1,0 
2. Легкий сплав АМг АМг6 0,6 1,66 

3. Древесина 

Др1 Рейка 0,9 1,1 
Др2 Клинкер 0,9-1,1 1,1-0,91 
Др3 Рейка многослойная 0,8-0,9 1,25-1,1 
Др4 Фанера 0,73 1,37 
Др5 Холодно формованный ламинат 0,7 1,43 

4. Арм. пластик АрмПл Монолит 0,7 1,43 
  АрПлС Сэндвич 0,5 2,0 
5 Армоцемент АрмЦ Идеальное исполнение 1,2 0,83 
  АрмЦ Приемлемое исполнение 1,75 0,57 
6 ПНД  Сварные конструкции 0,64 1,56 

 
3. Фактор соотношения общих масс корпусных конструкций 
Данное соотношение прослеживается по колонке «Относительная масса» Табл. 1. 

Показатель для конструкций из ПНД находится очень близко к показателю конструкций из 
легких сплавов (0.64/0.6). Материал является перспективным для конструкций скоростных 
судов. 

3. Фактор стоимости изготовления корпусных конструкций 
В табл. 2  приведены относительные стоимости изготовления корпусных конструкций 

малых судов из различных материалов (данные по верфям юга Украины). Сравнивались 
стоимости единицы массы конструкций ($/кг). 

Таблица 2 
Относительная стоимость изготовления корпусных конструкций 

N/N Материал Относ. Стоимость конструкций* 
1. Сталь (база)** 1,0 
2. Легкий сплав 4,6-5,4 (2,76-3,24)*** 

3. Древесина 6,5-8,0 (5,53-6,8)*** 
4. Арм. пластик 1,2-3,0 (0,84-2,1)*** 
5 Армоцемент Нет данных 
6 ПНД 2,19-2,63(1,4-1,68) *** 
* Данные локальные, могут отличаться от расположения верфей и налоговой 
политики. 
** Не рассматривается плазменное напыление анодного покрытия 
*** Данные в скобках – с учетом корректировки на относительную массу 
корпусных конструкций 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

174 

4. Фактор срока службы 
Срок службы корпусных конструкций малых судов с конструкциями из ПНД на 

данный момент достаточно достоверно определен быть не может из-за относительно 
недавнего применения материала в качестве корпусных конструкций малых судов. 
Ограниченные данные позволяют прогнозировать  срок эксплуатации как 50+. Сравнение 
относительных сроков эксплуатации конструкций выполненных из различных материалов 
приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Относительный срок службы 

N/N Материал Относительный срок службы 
1. Сталь (базовый вариант) 1 
2. Легкий сплав 2+ 
3. Древесина 1 – 4 
4. Армированный пластик 0,5 
5 Армоцемент 2+ 
6 ПНД 2+ 
 

5. Фактор обслуживания конструкций в эксплуатации 
Эксплуатация судов, конструкции которых изготовлены из различных материалов 

существенно отличается по объемам ремонтов, обслуживания конструкций, внешнему виду 
конструкций в процессе эксплуатации, следовательно, и по расходам на содержание. 
Соотношения основных эксплуатационных характеристик для конструкций из различных 
материалов представлены в таблице 4. Следует принимать во внимание, что в данной 
таблице колонка оценивающая ремонт в случае повреждений подразумевает повреждения 
связанные со старением конструкций и не принимает во внимание аварийные повреждения. 

Таблица 4 
Соотношения основных эксплуатационных характеристик 

 

Материал Кап. 
ремонт 

Ремонт в случае 
повреждений 

Окраска 

Сталь (базовый 
вариант) 

1,0 (0,2)** 1,0 1,0 (0,42-1,67)**** 

Легкий сплав 0 4,6-5,4 (2,76-3,24)*** 0,67 (0,42-1,67)**** 
Древесина 0 6,5-8,0 (5,53-6,8)*** 1,0-2,0*  (0,42-1,67)**** 
Армированный 
пластик 

0 1,2-3,0 (0,84-2,1)*** 0,2 (0,17-0,42)**** 

Армоцемент 0 Нет данных 0,67 (0,42-1,67)**** 
ПНД 0 0 0 

* Верхняя граница диапазона применима к судам с большим количеством 
лаковых покрытий 

** С учетом замены 20% конструкций 
*** Данные в скобках – с учетом корректировки на относительную массу 

корпусных конструкций 
**** Данные в скобках – по отношению к стоимости изготовления корпус-

ных конструкций базового варианта (нижняя граница – служебные суда, 
верхняя – яхты) 
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6. Фактор ликвидности 
По экспертным оценкам относительная ликвидность малых судов может находиться 

(по схеме предлагаемой в работе [1]) в промежутке между ликвидностью судов со стальными 
и легкосплавными конструкциями. См. Табл.5. 

Таблица 5 
Соотношения характеристик ликвидности 

Материал Относительная ликвидность 
Сталь (базовый вариант) 1 

Легкий сплав 2 
Древесина 5+ 

Армированный пластик 0,5 - 
Армоцемент 0 

ПНД 1,5 
 

7.Фактор утилизации конструкций 
Шкала оценки фактора утилизации приведена в табл. 6. 

Таблица 6 
Соотношения характеристик утилизации 

Материал Относительная стоимость вторичного сырья 
Сталь (базовый вариант) 1 (0,05)* 

Легкий сплав 5,4 (0,27)* 
Древесина 0,5 (0,025)* 

Армированный пластик -1 (-0,07)* 
Армоцемент 0 

ПНД (0,025)* 
* Данные в скобках – относительно к стоимости изготовления корпусных 

конструкций базового варианта. 
 

Модель эксплуатации корпусных конструкций из ПНД (аналогичная приведенным  
в работе [1]) представляет собой затраты на изготовление конструкций в начале жизненного 
цикла плюс реализацию конструкций как вторичного сырья в его конце. Относительные затраты 
на изготовление и эксплуатацию корпусных конструкций за полный жизненный цикл (по 
сравнению с базовым вариантом стальных конструкций – стоимость конструкций принята за 1) 
приведенные к моменту ввода судна в эксплуатацию (см.рис. 1) и эти - же затраты при-
ходящиеся на 1 год эксплуатации судна (см. рис.2). Норма дисконта принималась равной 0,1. 

 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
Выводы 
В докладе рассмотрены перспективы применения полиэтилена низкого давления  

в качестве материала корпусных конструкций малых и скоростных судов различного 
назначения. Показана эффективность применения данного материала для малых служебных 
судов. 
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Кузнецов А.І., Грабенко А.А. 
Критерії застосовності поліетилену низької тиску в якості матеріалу корпусних конструкцій 
малих суден 
Аннотація. У доповіді розглядаються перспективи застосування поліетилену низького тиску  
в якості матеріалу корпусних конструкцій малих суден. Наведено аналіз характеристик матеріалу  
в порівнянні з традиційно застосовуваними матеріалами. Наведено модель життєвого циклу 
корпусних конструкцій малого судна з конструкціями з розглянутого матеріалу. Показана 
ефективність застосування даного матеріалу для малих службових судів. 
Ключові слова:поліетилен низького тиску; корпусні конструкції; малі судна. 
 
Kuznetsov A.I., Grabenko A.A. 
Low-pressure polyethylene as a material for hull structures of small craft 
The report discusses the prospects of using low-pressure polyethylene as a material for the hull structures of 
small vessels. The analysis of the characteristics of the material in comparison with traditionally used 
materials. A model of the life cycle of hull structures of a small vessel with structures made of the material 
under consideration is presented. The effectiveness of the use of this material for small service vessels is 
shown. 
Keywords: low-pressure polyethylene; hull structures; small craft 
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Секція № 5. МОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОКЕАНОТЕХНІКА 
 

SECTION № 5. MARINE TECHNOLOGY AND OCEAN ENGINEERING 
 
 

УДК 629.12 
КОМПЛЕКС МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ 

АМФІБІЙНИХ СУДЕН НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ 
Зайцев Володимир Васильович, д.т.н., професор1, Зайцев Валерій 

Володимирович, д.т.н., доцент2, Зайцев Дмитро Володимирович, к.т.н., доцент3, 
Лукашова Вікторія Валеріївна, асистент4, Чжан Вейи, студент магистратуры5   

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  
Україна, Миколаїв 

zvv1949@gmail.com1, zvalv1974@gmail.com2, zdmvl1982@gmail.com3, 
viptory2010@gmail.com4, 565386928@qq.com5 

ORC ID: 0000-0002-3637-92731, ORC ID: 0000-0002-8590-56712,                                 
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Анотація. У доповіді представлено методику виконання симуляцій амфібійніх суден 
на повітряній подушці (СППА) для різних режимів їх експлуатації. Розглянуто різні 
типи симуляцій таких суден та шляхи їх втілення в функціонуюче програмне 
забезпечення. Особливу увагу приділено опису створення інтерактивної симуляції  
в режимі реального часу. Описано основні математичні моделі, які беруть участь  
в реалізації таких симуляцій, і показано їх структуру для різних амфібійних суден на 
повітряній подушці. Описаний комплекс математичних моделей, втілений  
в програму, дозволяє поглиблено аналізувати експлуатаційні характеристики СППА 
до завершення їх проектування і до початку будівництва. 
Ключові слова: амфібійне судно на повітряній подушці, математична модель, 
повітряна подушка, гнучке огородження, підіймальний комплекс, програмне 
забезпечення 

Введение. Несмотря на то, что амфибийные суда на воздушной подушке применяются 
уже не одно десятилете и существует большое количество литературы, которая связана  
с теорией таких судов и с практикой их проектирования, до сих пор существет ряд 
нерешенных проблем, связанных с этими судами. Существуют различные методики, теории 
и публикации [1-7], которые позволяют рассчитывать и проектировать различные комплексы 
и системы СВПА и в итоге это позволяет создавать успешные в эксплуатации суда. Но при 
этом, до сих пор, основной проблемой остается достаточная точность погнозирования 
эксплуатационных характеристик СВПА при различных режимах. Поэтому нередки случаи, 
когда успешный проект СВПА рождается после ряда неудачных проб и ошибок.  
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Отчасти эта же проблема до сих пор держит правила постройки СВПА, изложенные  
в документах классификационных обществ, в сумбурном и противоречивом состоянии.  
В некоторых случаях классификационное общество для принятия проекта видит в качестве 
решения проблемы создание одного-двух работающих прототипов. 

Такая ситуация привела к тому, что создание проектов СВПА является очень  
дорогой процедурой, а появление новых судов этого типа и их эволюция происходят очень 
медленными темпами. 

В связи с этим, целью работы является описание основных математических моделей  
и пути объединения их в единый комплекс, который позволит в процессе интерактивной 
симуляции погнозировать с высокой точностью эксплуатационные характеристики 
различных СВПА.   

Основная часть. Симуляцию СВПА можно создавать с различной точностью  
и в первую очередь на точность влияет количество степеней свободы, которое учитывается  
в этом случае. Наиболее сложными, но единственно подходящими для реальных 
практических задач являются симуляций СВПА с 6-тью степенями свободы. 

Такие симуляции могут быть разного типа, например: чисто расчетные; интерактивные; 
интерактивные с симуляцией в режиме реального времени. 

Интерактивные с симуляцией в режиме реального времени – самые эффективные, 
поэтому их рекомендуется применять для наших целей. В этом случае, нашей задачей 
является создание программы симуляции СВПА с 6-тью степенями свободы. 

Среди базовых требований к такой симуляции есть такие: компилируемый язык 
программирования, например, С++ (это необходимо для высокой скорости работы 
программы); программа должна быть интерактивной и должна иметь графический 
интерфейс; программа должна иметь возможность работать в реальном времени. 

В соответствии с этими требованиями в качестве среды разработки можно выбрать 
Microsoft Visual Studio (язык Visual C++). 

Для реализации возможности интерактивности, графического интерфейса  
и работы в реальном времени необходимо выбрать соответствующие основные 
библиотеки: FreeGlut – для реализации графики; Armadillo – для ускорения математических 
расчетов. 

Полезно встроить в программу возможность переключаться между режимом 
"Реального времени" и "Ускоренным режимом расчетов". Ускоренный режим расчетов 
полезен в процессе отладки алгоритмов программы. 

Как и любой другой технический проект программа симуляции создается  
в течение нескольких основных этапов: создание математических моделей; 
прототипирование программного обеспечения; непосредственное кодирование на 
компилируемом языке. 

Первый этап – создание математических моделей является самым важным и самым 
трудоемким. От того какими будут математические модели зависит качество результата 
симуляции. 
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При создании интерактивной симуляции с учетом режима реального времени  
задача значительно усложняется потому, что нужно не просто выполнять расчет,  
а выполнить его в жестко ограниченных временных рамках. Отсюда следует то, что в таких 
математических моделях должен быть найден разумный компромисс между точностью  
и скоростью расчета. 

Второй этап – Прототипирование. Его удобно выполнять с помощью 
специализированного математического софта. MathCAD; Maple; Wolfram Mathematica; 
SMath Studio. Наиболее удобным, по нашему опыту, являются математические  
пакеты MathCAD и SMath Studio. Эти программные пакеты удобны в качестве  
инструмента прототипирования в связи с тем, что позволяют быстро и наглядно  
перевести алгоритмы и математические модели в вычисляемый вид. Эти особенности 
позволяют минимизировать возможное количество ошибок при создании программы-
прототипа.  

Во время третьего этапа – Непосредственное кодирование. Алгоритмы, написанные  
в MathCAD или SMath Studio, численные результаты расчетов которых служат эталоном  
в процессе программирования на языке Visual C++.  

В процессе кодирования на языке Visual C++ для ускорения расчетов полезно 
использовать одну из библиотек для научных расчетов. На сегодняшний день очень удобной 
и одновременно одной из самых быстрых является математическая библиотека под 
названием "Armadillo". Основные ее преимущества: высокая скорость работы, синтаксис и 
возможности, которые подобны MatLAB. 

Для реализации графического интерфейса и вывода на экран результатов расчета  
в графическом виде можно применить библиотеку FreeGLUT, которая, конечно, не 
единственный вариант. Сегодня существует огромное количество графических библиотек, 
различных графических движков. Большой популярностью сегодня пользуется графический 
движок Unreal Engine 4.  

Для разработки математических моделей симуляции СВПА с 6-тью степенями  
свободы нужно обязательно создавать не просто математические модели, а комплекс 
математических моделей с установленными связями между ними. Далее приведен  
перечень основных математических моделей, которые должен содержать комплекс. 

Во-первых, это математические модели, которые описывают особенности конструкции 
СВПА, которое будет моделироваться: движительно-рулевой комплекс; подъемный 
комплекс; гидродинамические математические модели; аэродинамические математические 
модели. 

Во-вторых, это математические модели, которые описывают внешнюю  
средуи в которой будет моделироваться СВПА: ветер; воду; морское волнение;  
ландшафт.  

В-третьих, это математическая модель твердого тела с 6-тью степенями свободы, 
которая является ядром всей симуляции. В зависимости от того, какое СВПА планируется 
симулировать, будет различный набор математических моделей, которые описывают 
конструкцию СВПА. На рисунках 1 и 2 показаны два различных СВПА. 
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Рисунок 1 – СВПА проекта Pelican 
 

 
 

Рисунок 2 – СВПА проекта ACV-20 
 
Эти два судна отличаются не только размерами, но и своими конструктивными 

особенностями. Они состоят из различных наборов элементов, которые входят  
в движительно-рулевой комплекс. У СВПА "Pelican" есть подруливающие устройства, 
а у СВПА "ACV-20" таких устройств нет. Состав и конструкция их подъемных комплексов 
тоже отличаются друг от друга и так далее. 

Поэтому для создания математических моделей, которые описывают конструкцию 
СВПА, необходимо иметь основные конструктивные чертежи этого СВПА и основные  
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3D-модели. Для разработки этих математических моделей нужны не только чертежи,  
но и четкое понимание того, как работают те или иные конструктивные элементы СВПА. 
Нужно знать их основные характеристики: геометрические размеры и взаимное 
расположение в пространстве. 

В качестве примера показана часть конструктивной информации, которая необходима 
для создания математических моделей, которые описывают конструкцию СВПА Pelican 
(рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3 – Конструкция гибкого ограждения СВПА проекта Pelican 

 

 
 

Рисунок 4 – Подруливающее устройство СВПА проекта Pelican 
 
Далее представлены принципиальные схемы некоторых математических моделей  

с указанием входных и выходящих параметров (рис. 5, 6). 
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Рисунок 5 – Математические модели для определения аэродинамических сил  
и моментов, возникающих при работе носовых подруливающих устройств 

 

 
 

Рисунок 6 – Математические модели для определения аэродинамических сил  
и моментов, возникающих на корпусах насадок 

 
Выводы. Описанная методика создания комплекса математических моделей позволяет 

выполнять имитационное моделирование любых СВПА с 6-тью степенями свободы, что 
снизит расходы на проектирование и постройку головного СВПА с точно предсказуемыми 
мореходными качествами и эксплуатационными характеристиками.  
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Zaytsev V.V., Zaytsev Val.V., Zaytsev D.V., Lukashova V.V., Zhang Weiyi 
Complex of mathematical models for simulating hovercraft  
Abstract. The report presents a methodology for creating simulations of hovercraft for various modes of 
their operation. Various types of simulations of such ships and the ways of their implementation into 
functioning software are considered. Particular attention is paid to describing how to create an interactive 
simulation in real time. The basic mathematical models that are involved in the implementation of such 
simulations are described and their structure is shown for various hovercraft. The described complex of 
mathematical models, embodied in the software, allows an in-depth analysis of the operational 
characteristics of hovercraft before the completion of their design and before the start of construction. 
Keywords: hovercraft, mathematical model, air cushion, flexible skirt, lifting complex, software 

Зайцев В.В., Зайцев Вал. В, Зайцев Д.В., Лукашова В.В., Чжан Вейі 
Комплекс математических моделей для симуляции амфибийных судов на воздушной подушке 
Аннотация. В докладе представлена методика создания симуляций амфибийных судов на воздушной 
подушке (СВПА) для различных режимов их эксплуатации. Рассмотрены различные типы симуляций 
таких судов и пути их воплощения в функционирующее программное обеспечение. Особое внимание 
уделено описанию создания интерактивной симуляции в режиме реального времени. Описаны 
основные математические модели, которые участвуют в реализации таких симуляций и показана их 
структура для различных амфибийных судов на воздушной подушке. Описанный комплекс 
математических моделей, воплощенный в программу, позволяет углубленно анализировать 
эксплуатационные характеристики СВПА до завершения их проектирования и до начала постройки. 
Ключевые слова: амфибийное судно на воздушной подушке, математическая модель, воздушная 
подушка, гибкое ограждение, подъемный комплекс, программное обеспечение 
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Анотація. Розглянуто підходи до проектування гребного гвинту для роботи  
у направляючій насадці. Виконано порівняння ефективності комплексів зі звичайним 
та спеціально спроектованим серійним гвинтом. Показано, що комплекси мають 
близьку ефективність у практично значимому діапазоні навантажень. Особливості 
спеціального гвинту можна пояснити міркуваннями надійності та технологічності. 
Ключові слова: гвинт у насадці; гвинти серії Ка; усічений контур лопаті. 

 
Введение. Условия работы гребного винта в составе судового движительного 

комплекса «гребной винт – направляющая насадка» существенно отличаются от условий 
работы изолированного гребного винта. В насадке может использоваться и обычный винт, но 
существует несколько подходов к проектированию специальных гребных винтов, 
приспособленных к работе в насадке. Они основаны на весьма небольшом числе научных 
работ, и их применение носит вариантный характер. 

Особенности формы лопастей винта для комплекса «гребной винт – направляющая 
насадка» ассоциируются с целым рядом различных причин, структура и иерархия которых, 
на наш взгляд, недостаточно изучены. Это приводит к затруднениям при выборе 
оптимальной формы лопастей в тех или иных случаях, а также к недостаточно четкому 
пониманию взаимосвязей между геометрическими и гидродинамическими 
характеристиками. 

Целью настоящей работы является анализ конструктивных особенностей гребного 
винта, предназначенного для работы в направляющей насадке. 

Основная часть. В отечественной литературе известен метод А.М. Басина [1, c. 423], 
позволяющий с помощью ряда поправок конвертировать гидродинамические характеристики 
изолированного винта в гидродинамические характеристики комплекса «гребной винт – 
направляющая насадка». Этот подход был особенно ценен в период отсутствия более 
обоснованных данных о гидродинамических характеристиках комплексов. Методологически 
он следует принципу проведения самоходных испытаний и выполнения расчетов ходкости, 
согласно которому направляющая насадка рассматривается как выступающая часть корпуса. 

Позднее были разработаны методика расчета и правила проектирования комплекса 
«гребной винт – направляющая насадка», изложенные в ОСТ 5.4129-75 и получившие 
большое распространение в отечественной проектной практике. Хотя данная методика 
стремится рассматривать гребной винт и направляющую насадку как единый движительный 
комплекс (в частности, при расчете коэффициентов взаимодействия рекомендуется считать 
насадку деталью движителя), в ней можно заметить и ряд отступлений от этой концепции. 
Наиболее ценная часть ОСТ 5.4129-75, приложение 3, содержит результаты систематических 
серийных испытаний обычных гребных винтов в направляющих насадках. Например,  
в серии 1 использованы винты известной серии Т И.А. Титова, геометрия которых в целом 
близка к серии В Нидерландского института гидродинамики. 

Вместе с тем, в ОСТ 5.4129-75 приведен ряд рекомендаций по выбору геометрических 
элементов и разработке теоретического чертежа гребного винта, среди которых 
определенный интерес представляют сведения об оптимальной форме контура лопасти  
и распределении циркуляции вдоль радиуса. Указано, что применение усеченной формы 
контура лопасти может дать выигрыш в КПД комплекса лишь при высоких шаговых 
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отношениях P/D > 1.1 и большой удельной нагрузке. Предложенное распределение 
циркуляции вдоль радиуса разработано с целью снижения интенсивности концевого вихря и 
вредного влияния кавитации в нем на долговечность внутренней обшивки насадки. 
Очевидно, применение усеченного контура лопасти и заданного распределения циркуляции, 
ведущего к переменному вдоль радиуса шагу, представляют собой существенные 
модификации серийного гребного винта. При этом не представлены экспериментальные 
данные, позволяющие учесть последствия подобных модификаций. 

В зарубежной практике широкую известность приобрела работа M.W.C. Oosterweld [2], 
в которой, среди прочего, представлены результаты систематических модельных испытаний 
винтов серии В, а также специально разработанных винтов с усеченным контуром лопасти в 
различных направляющих насадках. Серии последних получили обозначение K в честь 
изобретателя турбин с подобной формой лопаток V. Kaplan. Таким образом, гребные винты 
серий К можно считать первым типом винтов, специально спроектированных для работы в 
направляющей насадке. Рассмотрим их основные конструктивные особенности. 

Во внешнем виде винтов серии К (рис. 1) обращают на себя внимание широкие края 
усеченных лопастей и их симметричный контур, выполненный практически без 
саблевидности и откидки. Винты серий Ка, предназначенные для работы в ускоряющих 
(конфузорных) насадках, которые применяются на буксирных и транспортных судах, имеют 
постоянное распределение шага вдоль радиуса. Профилировка лопастей авиационно-
сегментная, причем кривизна сечений подобрана таким образом, что нагнетающая сторона 
большинства сечений (кроме корневых) представляет собой прямую линию. 

 

 
 

Рисунок 1 – Гребной винт серии Ka 4-70  
в направляющей насадке №19А 

 
Несмотря на столь заметные геометрические особенности, гидродинамические 

характеристики и эффективность винтов серии Ка в составе комплекса «гребной винт-
направляющая насадка» довольно слабо отличаются от показателей обычных гребных 
винтов. В качестве примера на рисунке 2 представлена зависимость максимального КПД 
двух комплексов в свободной воде от коэффициента нагрузки по моменту при постоянном 
числе оборотов KnQ: 
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, 

 
где: VA – скорость комплекса; 
 n – число оборотов винта; 
 ρ – плотность воды; 
 NP – подводимая к винту мощность; 
 J – относительная поступь; 
 KQ – коэффициент момента винта. 
Первый комплекс состоит из винта Ka 4-70 и насадки №19А по данным [2], второй из 

винта Т 4-75 и насадки №6 ЦНИИ им. акад. Крылова по данным ОСТ 5.4129-75. На рисунке 
2 также показана аналогичная зависимость для изолированного гребного винта серии В 4-70, 
и отмечены значения KnQ, соответствующие современному буксиру-толкачу [3] и судну 
ограниченного района плавания (СОРП) [4]. 
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Рисунок 2 – КПД гребных винтов в зависимости от удельной нагрузки 

 
Как видно из рис. 2, комплекс с винтом серии Ка не имеет явных преимуществ по 

сравнению с обычным винтом серии Т, работающим в насадке, практически во всем 
диапазоне удельных нагрузок, где комплекс «гребной винт – направляющая насадка» 
эффективнее изолированного гребного винта. 

В работе [2] геометрические особенности лопастей винтов серий К обоснованы,  
в основном, соображениями надежности эксплуатации и технологичности изготовления. 
Усеченный контур лопасти приводит к одинаковой малой величине зазора по всей хорде 
концевого сечения, поэтому снижается вероятность застревания крупных предметов, 
попадающих в зазор со стороны входящей кромки. Увеличенная ширина лопасти в концевом 
сечении позволяет локально повысить дисковое отношение в районе, подверженном 
повышенной кавитации. Постоянный вдоль радиуса шаг и плоские образующие 
нагнетающей стороны позволяют значительно упростить технологию производства. При 
этом, согласно выводам [2], распределение шага вдоль радиуса в данном случае сказывается 
на эффективности комплекса незначительно, поэтому может быть принято постоянным. 
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В настоящее время большая часть комплексов «гребной винт – направляющая насадка» 
в мировом судостроении проектируется на основе серии Ка, хотя винты и насадки часто 
подвергаются модификациям, направленным на исправление недостатков оригинальной 
серии. Чаще всего к таковым относят склонность к сильной кавитации в зазоре [5], а также к 
повышенной шумности и вибрации. В соответствии с современными тенденциями, лопастям 
придают большую саблевидность, что часто требует одновременного введения откидки для 
упрощения формы лопасти и ее корректного размещения относительно насадки. Очевидно, 
подобные модификации могут приводить к потере технологических преимуществ 
оригинальной серии. Тем не менее, саблевидность и откидка слабо влияют на 
гидродинамические характеристики, что позволяет сохранять опору на надежную 
экспериментальную базу [2]. 

Выводы. Подходы к конструированию гребных винтов для работы в составе комплекса 
«гребной винт – направляющая насадка» развивались от использования обычных винтов  
в сторону их модификации, либо полного перепроектирования с применением особенностей 
формы лопастей, нехарактерных для обычных гребных винтов. Основные причины введения 
указанных особенностей связаны не столько с гидродинамическими характеристиками  
и эффективностью, сколько с соображениями надежности эксплуатации и технологичности 
изготовления. По эффективности в свободной воде специально спроектированные для 
работы в насадке гребные винты известной серии Ка довольно слабо отличаются от обычных. 

Важным направлением дальнейшего совершенствования конструкции гребного винта 
для работы в направляющей насадке является снижение кавитации в зазоре между краем 
лопасти и насадкой, а также шума и вибрации. 
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серийным винтом. Показано, что комплексы имеют близкую эффективность в практически 
значимом диапазоне нагрузок. Особенности специального винта можно объяснить соображениями 
надежности и технологичности. 
Ключевые слова: винт в насадке, винты серии Ka, усеченный контур лопасти. 
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Аннотация. Построены модели корпуса судна и пера руля в среде Solid Works. 
Сделан гидродинамический расчет пера руля в SW Flow Simulation, проведено 
сравнение сил и моментов с аналитическим методом. Сделана попытка 
гидродинамического расчета пера руля за корпусом судна в SW Flow Simulation. 
Ключевые слова: перо руля; гидродинамические характеристики; вычислительная 
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В процессе проектирования обеспечиваются необходимые мореходные качества судна. 

Среди них – управляемость – мореходное качество, влияющее на эффективность 
эксплуатации и безопасность мореплавания. Пассивные средства обеспечения 
управляемости – традиционные рули рассчитываются исходя из нормируемой площади пера 
руля, с дальнейшим определением прочных размеров конструктивных элементов исходя из 
условных расчетных нагрузок по правилам Регистра [1] или с использованием 
унифицированных требований МАКО [2]. Другой путь определения расчетных нагрузок – 
гидродинамический расчет пера руля в потоке жидкости за корпусом судна с учетом влияния 
гребного винта [3]. Эта методика расчёта предусматривает определение боковой силы на 
руле, обеспечивающей судну заданную  поворотливость и устойчивости на курсе,  
и крутящего момента на баллере. 

С целью упрощения использования методики [3]  в [4] применена аппроксимация 
графических зависимостей аналитическими выражениями. Методика, изложенная в [4]  
применима для расчета гидродинамических сил и момента на баллере для небалансирных 
(руль за рудерпостом) и балансирных рулей, широко применяющихся на современных судах. 
Методика учитывает влияние  корпуса судна и винта на процесс обтекания пера руля.  

Методами вычислительной гидромеханики в среде SW Flow Simulation сделан анализ 
пера изолированного (без учета влияния корпуса и винта) руля грузового судна [5]. 

Моделирование обтекания  корпуса судна в среде  Flow Vision осуществлялось  
с использованием модели «свободная поверхность», причем корпус судна помещался  
в расчетную область (бокс) при помощи фильтра «подвижное  тело» [6].   
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Имитационное моделирование и изучение гидродинамических явлений в комплексе 
"корпус-винт-руль" проводились в Университете Цзяо Тонг (Шанхай, КНР) [7].   

Цель работы: Применение программного обеспечения SW для построения 
твердотельной модели корпуса судна и модели пера руля, определения расчетных нагрузок 
на перо руля с учетом влияния корпуса в программном модуле SW Flow Simulation. 

Для судна, имеющего следующие размерения: длина  L=110м; ширина B=20м; высота 
борта D=11,2м; осадка d=8,8м; скорость хода 16узлов, былa построена твердотельная модель 
корпуса (рис. 1) путем дискретной аппроксимации контуров шпангоутов, представленных  
в bmp формате [6] с последующим оцифрованием полученных ординат в приложении 
Advanced Grapher. 

  
 

Рисунок 1 – Модель корпуса и пера руля в SW 
 

Судно оборудовано балансирным рулем, опирающимся на пятку  ахтерштевня 
(высота 5,2 м; ширина 3,4 м; ширина балансирной части 0,85 м, максимальная толщина 
профиля 0,65 м) с профилем близким по форме к профилю типа NACA с утолщенной  
задней кромкой (рис. 2). 

 
Обычно создание проекта в SW Flow Simulation состоит из нескольких этапов [6], а именно:  
– создание области расчета;  
– задание математической модели;  
– задание физических параметров модели и параметров метода расчета  

 

Рисунок 2 – Профиль модели пера руля - пунктирная линия (сплошная – профиль NACA) 
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– задание граничных условий;  
– задание начальной расчетной сетки;  
– задание глобальных параметров;  
– запуск варианта проекта на расчет;  
– оценка сходимости;   
– визуализация, анализ и сохранение результатов расчета.  
При решении задач внешнего обтекания возникают следующие проблемы:  
– создание твердотельных моделей обтекаемых тел;  
– адекватность физического и численного экспериментов;  
– выбор размеров бокса;  
– учет начальной турбулентности набегающего потока;  
– устойчивость вычислительного алгоритма;  
– оценка сходимости;  
– учет подвижности обтекаемых объектов.  
Неожиданным препятствием для настоящего исследования оказалось невозможность 

использования модели «свободная поверхность».  В [7] при исследовании взаимодействия 
корпуса, гребного винта и пера руля в университете  Цзяо Тонг (Шанхай, КНР) был 
разработан   солвер (решатель) "naoe-FOAM-SJTU" на основе пакета с открытым исходным 
кодом Open Source Field Operation and Manipulation (OpenFOAM), библиотеки C ++ для CFD. 
Используя метод деформируемых (подвижных) сеток и модуль иерархии тел  смоделировано 
движение судна с винто-рулевым комплексом и проанализированы силы, момент и давление. 
Метод деформируемых сеток снимает ограничения топологии сетки между смежными 
телами и позволяет сеткам независимо перемещаться в пределах расчетной области. 

Учитывая необходимость специальных методов для моделирования руля за корпусом 
судна, дальнейший расчет проводился в SW Flow Simulation для изолированного руля (рис. 
3) при скорости потока равной скорости движения судна (8,22 м/с). Верификация 
результатов, полученных в SolidWorks Flow Simulation, проводилась путем сравнения 
величин сил и моментов с аналогичными величинами полученными в [5] (рис. 4). Обнаружен 
нехарактерный вид кривых FnSW (нормальная сила на пере руля) при  v=9,25 и 7,25 м/с из [5], 
что могло быть следствием ошибок при настройках локальной сетки.  

 

 
Рисунок 3 – Модель пера руля в расчетной области:  

а) глобальная и локальная сетки; б) распределение давления по поверхности модели 
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 Результаты  CFD моделирования в настоящем исследовании в части нормальной силы 
FnSW (круглые незалитые маркеры (рис.4)) практически совпадают с величиной нормальной 
силы Fn, полученной по эмпирической формуле из [8] (сплошная линия +круглые незалитые 
маркеры). 

 
 

Рисунок 4 – Зависимости нормальной силы на пере руля Fn, Fn SW,  
момента на баллере Mб, MбSW и момента гидродинамических сил М SW  

от угла перекладки α 
 
Общий вид зависимости момента гидродинамических сил МSW, полученной  

в настоящем исследовании, имеет характерный максимум при углах перекладки близких  
к α=25…30° (рис. 4), что особенно хорошо заметно на графике безразмерной зависимости 
См(α) (рис.5). На рис 5 так же представлены зависимости коэффициентов лобового 
сопротивления Сx и боковой силы Сy  для руля относительного удлинения λ=1,53,  
коэффициенте компенсации хб=2,5 и профиле  NACA.  

 

 
Рисунок 5 – Зависимости коэффициентов Сх, Су, См от угла перекладки  

для руля относительного удлинения λ=1,53, коэффициенте  
компенсации хб=2,5 и профиле  NACA.удлинения 

 

Вывод. Методами вычислительной гидромеханики в среде SW Flow Simulation 
определены гидродинамические характеристики пера руля реального грузового судна. 
Получены зависимости для безразмерных коэффициентов боковой силы, лобового 
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сопротивления и гидродинамического момента. Гидродинамический расчет имеет 
оценочный характер в виду неучета  влияния корпуса и винта на обтекание пера руля. 
Результаты исследования  могут быть использованы в учебном процессе. 
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Аннотация. Предлагается докоммерческое предложение создания инновационного 
производственно-коммерческого центра по выпуску безмоторных экологически 
чистых ми-никрылоходов. Представлены: бизнес- и маркетинг-планы с кратким 
описанием характери-стик предлагаемой новой продукции, организационный  
и финансовый планы, анализ рынка потребителей и конкурентов, сырья  
и материалов, ресурсов труда и финансов и т.п. 
Ключевые слова: акваскіппер, проект, план, затраты, доходы. 

В 1958 году в Московском авиационном институте (МАИ) [1] проводили продувку 
модели махолета (или орнитоптера - летательного аппарата, летающих посредством взмахов 
крыльев), то есть в аэродинамической трубе с помещенной в нее моделью создавали 
встречный ветер со скоростью примерно 22 км/час, так вот на машущих крыльях модели 
средняя подъемная сила возросла в 8 раз по сравнению с неподвижными крыльями. Вот  
это увеличение аэродинамических сил на машущем крыле, обусловленное 
нестационарностью обтекания воздухом машущего крыла, делает машущий полет 
привлекательным и открывает потенциальная возможность создания индивидуального 
транспорта – летательных аппаратов, которым не требуются аэродромы, способных взлетать 
с пятачка, которым не страшны пробки на дорогах. 

У самолета тяга от пропеллера или реактивная разгоняет планер (фюзеляж с крыльями) 
по взлетной полосе, а возникающая на неподвижных крыльях подъемная сила поднимает 
самолет в небо. У махолета машущие крылья должны дать и тягу, и подъемную силу, что 
осуществить технически значительно сложнее, чем полет на неподвижных крыльях. За  
почти тысячелетнюю историю махолёта, полномасштабных пилотируемых человеком 
аппарататов было не более десяти. На фоне неудач построенных махолетов (имея ввиду не 
модели, а полноразмерные пилотируемые аппараты) «светлым лучом в темном царстве», 
являются водные махолеты.  

Водный махолет – аппарат, перемещающийся по воде за счет колебания крыла под 
водой. В 1953 году идею водного мускулолета (Wasserläufer) реализовал баварский инженер 
Юлиус  Шук. У последователей, как и у Шука, аппараты получались громоздкими  
и тяжелыми, так что через пару сотен метров пилот уставал. Были попытки приспособить 
мотор для колебания подводных крыльев. Был даже по проекту инженеров МАИ изготовлен 
экспериментальный катер с машущими подводными крыльями – водный моторный махолет, 
но в производство он не был запущен. Летучая рыба была разработана Алланом Эбботтом и 
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Алеком Бруксом в 1984 году [2]. Погофойл с понтонами плавучести был разработан в США 
в 1989 году. Trampofoil был разработан в Швеции в 1998 году. AquaSkipper был разработан  
в США в 2003 г. Последний, усовершенствованный так, что он стал весить 12 кг, под 
названием акваскипер начали выпускать. Возникающие на подводном крыле 
гидродинамические силы движут аппарат вперед. Но для этого человек или пилот должен 
подпрыгивать на раме (отличный тренажер: и эмоции, и нагрузки). При этом подводные 
крылья, связанные с рамой движутся под водой вниз-вверх параллельно самим себе,  
а аппарат совершает аквапланирование с горизонтальной скоростью 9…30 км/ч.  

Цель работы: показать возможность создания производственно-коммерческого центра 
по выпуску нового как для Николаева так и для Украины оригинального водноспортивного 
инвентаря. 

Выполнен анализ [3] текущего состояния украинского рынка производства, продажи, 
проката и ремонта безмоторного водноспортивного транспорта (безмоторные парусные 
яхты, байдарки, водолеты, аквабайки, минигидрокрылоходы, водные шары, самокаты, лыжи, 
диски, горки, каноэ,катамараны и т.п.) по цене товара, видам используемой энергии, типу 
причалов, гаражей, частоты ремонтных работ и прогноз развития на перспективу. 
 Проанализированы цены на украинском, европейском, американском и российском 
рынках относительно данного товара и вида услуг, условия расчета и другие специфические 
особенности рынка безмоторного водноспортивного минитранспорта Украины. Все эти виды 
транспорта делятся на: премиум-класс – стоимостью от 400 тыс. грн. до нескольких 
миллионов грн.; средний – 200…400 тыс. грн.; потребительский (наиболее дешёвый) – 
15…200 тыс. грн. 

Количество безмоторного водноспортивного транспорта премиум класса достигает 
сотен единиц, среднего и потребительского (кроме водолетов) - десятки тысяч.  Они 
наиболее распространены по областям: Киевской, Одесской, Днепровской, Запорожской, 
Херсонской и Николаевской. Количество же водолетов (акваскипперов) по Украине 
насчитывается не более 2-х десятков (в спортивных и прокатных базах, у частных 
владельцев Киева, Херсона, Днепра и др.) 

 
Таблица 1 – Распределение безмоторного водноспортивного минитранспорта по регионам 
Украины 

 

Регион  Количество, шт. Относительное количество,  % 
всего акваскиппер всего акваскиппер 

Днепр 469 3 0,053 0,0064 
Запорожье 245   0,028   
Киев 5936 4 0,672 0,00067 
Николаев 125   0,014   
Одесса 1461 2 0,165 0,0014 
Херсон 149 1 0,017 0,0067 
Другие  452   0,051   
Всего по Украине 8837 10 1,000 0,01517 
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Краткая характеристика новой продукции (akvaskipрer), предлагаемой для 
производства и реализации 

К производству предлагается водное одноместное безмоторное транспортное средство,  
позволяющее передвигаться  по  воде благодаря мускульной силе самого водителя. Может 
эксплуатироваться на реках, озерах, прибрежных районах морей и океанов, использоваться 
для спортивных гонок, активного отдыха на воде и выполнения различных трюков, а также 
при служебных и спасательных операциях (доставка спасателя и спасательных средств таких 
как надувной круг, матрас, жилет, лодка и т.п к спасаемому), может также использоваться  
в решении военно-прикладных задач быстрой и бесшумной переброски ударных групп 
боевых пловцов в ночное время и т. п.   

Время сборки-разборки 5…10 мин. Стоит 15 тыс. руб. в России, в США 500…700 $. 
 (по данным на 30.05.2011 г.). Водолет как средство тренировки, отдыха и развлечения 
сочетает товарные свойства - транспортабельность, прочность, легкость применения, со 
стабильными ходовыми качествами и элегантным дизайном. Изобрел и запатентовал водолет 
в 2007 году 37-летний изобретатель, пилот и судостроитель, выходец из Зимбабве Майк 
Пьюзи, ныне основатель одноименной фирмы в США по производству и продаже 
акваскипперов. По состоянию на 30.05.2018 г. в мире продано около 250 тыс. акваскипперов 
Pumpаbike в том числе в странах США, Европы, Азии, Африки, Австралии и России, 
набирают они популярности и в Украине.  

Аqua-skipper (рис 1). Технические характеристики 
Масса aqua-skipper (нетто):                             11,5 кг 
Масса aqua-skipper в упаковке (брутто):           15 кг 
Скорость минимальная:                            7…8 км/ч 
Скорость максимальная:                            35 км/ч 
Масса водителя:                                            36…130 кг 
Упаковка и габариты: 
Габариты в коробке:                  1240×710×190 мм 
Габариты в собранном виде: 2400×2200×1300 мм 
Габариты в разобранном виде, упакованные в сумку:  1150×600×150 мм 
Цена (30.05.2011 г.) за бизнес-комплект: 
Акваскиппер:                              15 000…22 000 руб. 
Сумка-чехол:                                  1 000…2 500 руб. 
Жилет страховочный:                       850…1100 руб. 
Гидрокостюм Gaastra:                   6 500…7 000 руб. 
Всего:                                          23 350…32 600 руб. 
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Рисунок 1 - Акваскиппер  в движении 

Материал: Свехпрочный авиационный алюминиевый сплав марки 7005 (рама, крылья, 
платформа, руль); Стеклоуглеволокно, кевлар (пружина, ручки руля, покрытие платформы, 
корпус); Пластик; Герметик. Гарантийный срок - 2 года. 

Гидрокостюмы Gaastra (рис. 2). 

Основные реквизиты центра 
 Наименование:  Открытое Акционерное Общество (ОАО) Производственно-торговый 

центр по безмоторному водноспортивному транспорту "Ольвия" с ограниченной 
ответственностью. 

Юридический статус: Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) LTD.  
Юридический адрес: 54002 Украина, г.Николаев, Каботажный спуск 2/1. Телефон: +38 

(0512) 67 57 54 e-mail: sahqua@gmail.com 
Форма собственности: частная. 

 Виды деятельности: производство, ремонт, покупка, продажа, прокат, 
эксплуатационный надзор,  техническое обслуживание, поставка сертифицированных 
запасных частей и комплектующих к водолету "Akvaskipper" и другим; сдача в аренду 
прибрежных причалов и гаражей для водолетов. 

Совладельцы центра: 
Быков Д.М. - председатель правления акционеров (70 % капитала); 
Завгородний М.В. - генеральный директор центра (20% капитала); 
Репницын В.Д. - технический директор центра (10% капитала). 

 Особенностью проекта [5] является необходимость больших инвестиций, планируемых 
вложить в: строительство главного помещения производственно-торгового центра и пяти 
модульных причалов, закупку (аренду) дорогостоящего оборудования, разработку 

Рисунок 2 – Акваскиппер  в собраном, разобраном виде. Гидрокостюм 

mailto:sahqua@gmail.com
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инженерной и логистической инфраструктур, разработку маркетинговой политики по вводу 
в рынок нового вида товара и услуг. 
  Для данного проекта более возможным является вариант строительства 
производственно-торгового центра на территории действующего СРЗ кампании "Нибулон"  в 
Николаеве (либо аренды существующих производственных и складских помещений с 
соответствующим оборудованием, что сравнимо со стоимостью самого строительства). 
Наименование сооружения: существующее двухэтажное блочное здание. 
 За пределами расположено: пять модульных причалов и пять гаражей на акватории 
Старого яхтклуба. Количество работников, мест на производстве - 33 человек. 
Продолжительность строительства - 5,5 месяцев. Трудоемкость строительства - 2055 
чел./дней. Площадь застройки - 0,288 га. Затраты основных строительных материалов 
(включить в оплату за аренду существующего здания, как за строительство нового): блоки 
цементные - 16 шт.; сталь - 27,0 листов; кирпич - 17,0 тыс. шт.; цемент - 5,0 тонн; лес - 175,0 
м3. Стоимость  земельного  участка  площадью  0,288 га  ( для  г. Николаев Украина  
ориентировочно - 500 грн./кв.м). Общая расчетная полезная стоимость строения - 435 935, 00 
грн. (по ценам на 30.05.2018 г.). 
 Окружение проекта (Environment of the Industry) 
 Внешним окружением инвестиционного проекта являются компоненты:  общество, 
экономика и политика, законодательная сфера, научные разработки, технический  прогресс, 
рынок товаров, способов производства и т.д. 
 Внутренним окружением проекта являются участники: 
 Инициатором инвестиционного проекта выступает ОАО "Ольвия", которое является 
одновременно и Заказчиком, тоесть будущим владельцем и пользователем результатами 
проекта. 
 Инвестор: ОАО "Ольвия" - 473 000 грн., Банк "Приват Банк" - 400 000 грн. 

- Проектант: ЗАО "Никгипроград". 
- Поставщик (определяется в результате тендера).Генеральный подрядчик строительства 

(сдачи в аренду цеха): ОАО "Ольвия". 
- Консультант: фирма Майк Пьюзи - "Аkuaskipper" Зимбабве (США). 
- Руководитель   проекта:   технический       директор    центра   "Ольвия"     

В.Д.Репницын.  
 На Украине фирм изготовителей безмоторного водноспортивного транспорта 
насчитывается не более десяти. Одна из них расположена в Николаеве. Это фирма яхтенного 
оборудования "Wind", имеющая возможность перепродажи некоторых типов акваскипперов 
из России. Некоторые фирмы находятся в Киеве. Проведя тендерные исследования этих 
фирм, пришли к выводу, что все существующие отечественные материалы, комплектующие 
и оборудование целесообразнее покупать в Украине, а недостающие - под заказ в других 
странах.  
 Основными конкурентами создаваемого предприятия следует считать фирмы, успешно 
действующие на рынке проектирования, производства и обслуживания безмоторного 
водноспортивного транспорта: 1 - ОАО "Дуэт" г.Днепр. 2 - ПП "Водомерка" г.Одесса. 3 - 
"ПП Банжуков" г.Бердянск. 4 - Частная судоверфь "Паруса Украины" г.Херсон. 
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Таблица 2 - Сравнительная характеристика конкурентов 

Исследовательские показатели Конкуренты 
1 2 3 4 

Качество услуг высокое высокое высокое среднее 
Объем услуг в месяц 48000 60000 40000 53000 

Виды услуг 10 7 5 7 
Гарантийный срок 6 мес. 1 год 6 мес. 6 мес. 
Средняя стоимость 10000 12000 10000 7000 

Технологический уровень высокий средний средний ниже среднего 
Скорость выполнения месяц месяц месяц месяц 

Наличие причалов нет нет есть нет 
Уровень обслуживания средний низкий высокий низкий 

Наличие маркетинговой политики есть есть есть есть 
  

 Организационно-производственный план: 
 1-й этап: 2021 год: строительство помещения ремонтной мастерской (1 этаж), 
включающий в себя складские помещения, пост охраны, главный офис (2 этаж), пяти 
модульных причалов на акватории Старого яхтклуба, покупку 5 гаражей и причалов для 
сдачи их в аренду туристам и отдыхающим. 
 2-й этап: 2022 год: расширение действий услуг центра путем: 
- постройки причалов не только для сдачи в аренду, но и на заказ; 
- продажа комплектующих для безмоторного водноспортивного транспорта; 
- перепродажа безмоторного водноспортивного транспорта, бывшего в употреблении. 
 3-й этап: 2023 год: 
 Дальнейшее завоевание рынка планируется во взаимодействии с развитием 
безмоторного водноспортивного спорта и туризма. Для этого центр "Ольвия" планирует 
организовать строительство новых причалов для сдачи их в аренду и расширения услуг: 
- прокат водолетов, гидрошаров, серферов, виндсерферов, безмоторных яхт, катеров, лодок и 
др. для туристов и отдыхающих; 
- обучение управлением водолетом, яхтой, катером и т. п.; 
- начало строительства плавучих причалов; 
- продолжение выпуска, продажи и проката водолетов и другого безмоторного 
водноспортивного транспорта. 
 Стратегические цели проекта:  
- получение ежегодной валовой прибыли не меньше 20% от производственных затрат; 
- обеспечить завоевание части рынка в объеме не менее 43% на протяжении 4 лет; 
- развить и стабилизировать новое производство на протяжении первого года работы; 
- закупать импортное высококачественное оборудование ведущих фирм, гарантирующих его 
высокое качество; 
- увеличить соотношение между собственными и кредитными средствами в сторону 
собственных средств. 
 Критерии эффективности проекта: 
- середина проекта - капиталовложение не менее 4 млн. грн.; 
- срок реализации каждого этапа проекта - не более 1 года; 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

199 

Ответственный за выполнение проекта - руководитель проекта, технический директор центра 
ОАО "Ольвия" Репницын А.Д. 

Таблица 3 - Численность наемных работников центра ОАО "Ольвия" 

Наименование должностей и профессий Количество Оклад, грн. Всего, грн. 
Исполнительный директор 1 40 000 40 000 
Финансовый директор 1 32 000 32 000 
Главный технолог 1 20 000 20 000 
Главный бухгалтер 1 15 000 15 000 
Главный механик 1 10 000 10 000 
Главный энергетик 2 20 000 40 000 
Менеджер по комплектации и внешним 

 
2 15 000 30 000 

Менеджер по продажам 1 18 000 18 000 
Менеджер по работе с клиентами 1 15 000 15 000 
Специалист по контролю и качеству 1 20 000 20 000 
Специалист по диагностике и испытаниям 1 17 000 17 000 
Системный администратор 1 13 000 13 000 
Главный конструктор 1 15 000 15 000 
Комплектовщик 2 18 000 36 000 
Электрик 1 12 000 12 000 
Слесарь ремонтного участка 2 20 000 40 000 
Сварщик 2 20 000 40 000 
Фрезеровщик 2 20 000 40 000 
Дизелист 1 20 000 20 000 
Маляр судовой 1 15 000 15 000 
Сборщик судовой 3 10 000 30 000 
Водитель-экспедитор 1 9 500 9 500 
Охранник 3 8 000 8 000 
Всего 33 - 469 580 

 Таким образом, ежемесячные затраты на  основную заработную плату составляют       
469 580 грн.  
ежегодные – 5 634 960 грн. 

Таблица 4 - Общие затраты на оплату труда 

№ Статья Значение тыс.грн. 
1 Основная заработная плата (ОЗП) 469,580 
2 Дополнительная заработная плата (ДЗП = 12% от ОЗП)* 563,496 
3 Фонд заработной платы (ФЗП = ОЗП + ДЗП) 1033,076 
4 Отчисления в Пенсионный Фонд (33,2% от ФЗП) 1746,086 
5 Отчисления в Соцстрах по больничному ( 1,5% от ФЗП) 342,981 
6 Отчисления в Соцстрах по безработице (1,3% от ФЗП) 13,429 
7 Отчисления в Соцстрах от несчастных случаев (1% от ФЗП) 10,331 
8 Затраты на оплату труда (ЗОТ) 4178,979 
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Финансовый план.  Прогноз производства и продаж товаров и услуг центра "Ольвия" 
 Выходя из количества установленного оборудования, рабочих мест, причалов  
и гаражей, сдаваемых в аренду, а также среднего уровня цен на произведенные товары  
и предлагаемые услуги, рассчитанного на основе анализа цен конкурентов, 
производственного плана, объем денежных поступлений (доходы центра ОАО "Ольвия") 
определяется на следующем уровне:  
Таблица 5 - Доходы центра ОАО "Ольвия" 

№ Наименование товара, 
 услуги 

Единица 
измерения 

Цена, 
грн./ед. 

Количество, 
ед. 

Всего, 
грн./мес. 

1 Гидрокостюм к водолету шт. 17 000 17 290 840 
2 Сумка-чехол к водолету шт. 5 000 19 95 000 

3 Продажа водолета 
(акваскиппера) компл. 48 000 6 288 000 

4 Жилет страховочный к водолету шт. 3 500 14 49 000 

5 Обучение вождению на 
водолете час. 1 200 72 86 400 

6 Водолет - комплект Стандартный 56 000 6 336 000 

7 Продажа акваскиппера Бизнес-
комплект 118 000 3 354 000 

8 Аренда модульных причалов 40 кв.м/мес. 80 000 5 400 000 

9 Постройка модульных 
причалов 63 кв. м 113 400 1 113 400 

10 Сопутствующие  услуги час. 6 000 300 1 790 000 

11 Продажа безмоторного 
водноспортивного транспорта 

Стандартный 
набор 178 080 1 178 080 

Всего: 3 980 720 
 Таким образом суммарные годовые доходы центра ОАО "Ольвия" планируются в 
объеме 3 980 720 грн.  
Таблица 6 - Первичные затраты 

Первичные (постоянные) затраты 
1 Заработная плата 46 958 000 
2 Налог на зарплату 25 131 920 
3 Налог на землю 1 440 000 
4 Загрязнение окружающей среды 1 238 400 
5 Амортизационные отчисления 34 917 580 

       Всего:                                                                                              109 685 900 
Первичные (переменные) затраты 

1 Банковский кредит 14 333 330 
2 Налог на прибыль 99 518 000 
3 Коммунальные платежи 3 580 200 
4 Реклама 3 041 660 
5 Горючее 2 084 000 
6 Сырье и материалы 8 164 200 
7 Транспортные затраты 1 200 000 
8 Административные затраты 3 084 000 

Всего:                                                           135 005 390 
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Точка безубыточности: 

,
)( vp

FВЕР
−

=  

 

где F = 109685900 -  величина постоянных затрат за период времени t;  
        р = 3986720 - цена единицы продукции 
 v  = 135005390 - величина переменных затрат на единицу продукции;. 

%.42,0
1350053903980720

109685900
=

−
=ВЕР  

 Из полученных данных видно, что предприятие является прибыльным, при этом 
коэффициент безубыточности ВЕР соответствует нормативу (должен быть меньше 1). 
 Вывод. Таким образом,  показаны реальность, целесообразность и экономическая 
выгодность создания производственно-коммерчекого центра по выпуску современного 
ексклюзивного екологически чистого безмоторного миникрылохода, пользующегося 
спросом у широкого потребителя. 
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Репніцин А.Д., Зінкін В.М., Стоян В.А., Гук М.М. 
Перспективи реалізації виробничо-комерційного проекту з випуску водноспортивна 
безмоторних глайдеров в м. Миколаїв. 
Анотація. Пропонується попередкомерційна пропозиція створення інноваційного виробнично-
комерційного центру з випуску безмоторних екологічно-чистих мінікрилоходів. Представлені: бізнес- 
та маркетинг-плани з коротким описом характеристик пропонуємої нової продукції, організаційний 
та фінансовий плани, аналіз ринку споживачів та конкурентів, сировини та матеріалів, ресурсів 
праці та фінансів тощо. 
Ключові слова: акваскіппер, проект, план, затраты, доходы. 
 
Repnitsyn А.D., Zinkin V.N., Stoyan V.А., Guk М.N. 
Prospects for the implementation of an industrial and commercial project for the production of water 
sports non-motorized gliders in Mykolaiv 
Abstract. The pre-commercial proposal is proposed for the creation of an innovative production and 
commercial center for the production of non-motorized, environmentally friendly mini-winged craft. 
Presented: business and marketing plans with a brief description of the characteristics of the proposed new 
products, organizational and financial plans, market analysis of consumers and competitors, raw materials 
and materials, labor and finance resources, etc. 
Key words: aquaskіpper, project, plan, costs, income. 
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Land subsidence in the Yellow River Delta  
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Abstract: : In recent decades, the land subsidence in the Yellow River Delta has been 
analyzed by using various fine monitoring technologies including remote sensing, surface 
and underground monitoring technologyand, combined with field investigation, experiment 
and model simulation. The superposition of various factors complicates the spatiotemporal 
distribution law and formation mechanism of subsidence. Integrating multi-source 
monitoring data to quantitatively evaluate the annual contribution ratio of various 
subsidence factors. To provide scientific and technological support for disaster prevention 
and mitigation and environmental protection in the Yellow River Delta. 
Keywords: Land subsidence, Groundwater, Human activities, The Yellow River Delta 
 
Liu Yong  
Просідання землі в дельті Жовтої ріки 
Анотація В останні десятиліття просідання землі в дельті Жовтої ріки аналізувалося з 
використанням різних технологій точного моніторингу, включаючи дистанційне зондування, 
технологію наземного і підземного моніторингу, а також в поєднанні з польовими дослідженнями, 
експериментами і моделюванням. Накладення різних факторів ускладнює просторово-часовий закон 
розподілу і механізм формування просідання. Інтеграція даних моніторингу з декількох джерел для 
кількісної оцінки річного співвідношення різних чинників просідання Забезпечити наукову і технічну 
підтримку для запобігання і пом'якшення наслідків стихійних лих і захисту навколишнього 
середовища в дельті Жовтої ріки. 
Ключові слова: просідання землі, підземні води, людська діяльність, дельта Жовтої річки. 
 
Liu Yong  
Проседание земли в дельте Желтой реки 
Аннотация. В последние десятилетия проседание земли в дельте Желтой реки анализировалось с 
использованием различных технологий точного мониторинга, включая дистанционное зондирование, 
технологию наземного и подземного мониторинга, а также в сочетании с полевыми исследованиями, 
экспериментами и моделированием. Наложение различных факторов усложняет пространственно-
временной закон распределения и механизм формирования проседания. Интеграция данных 
мониторинга из нескольких источников для количественной оценки годового соотношения различных 
факторов проседания. Обеспечить научную и техническую поддержку для предотвращения и 
смягчения последствий стихийных бедствий и защиты окружающей среды в дельте Желтой реки. 
Ключевые слова: проседание земли, подземные воды, человеческая деятельность, дельта Желтой 
реки 
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Abstract: The central Pacific El Nino is separated into two types, which are characterized 
by substantially different developing mechanism. According to comparisons between the 
evolution of air-sea coupled processes and heat budget analyses, this study discovered the 
distinct dynamical mechanism of the onset of CP-II El Nino. The Ekman feedback is the 
major contributor to changes in mixed-layer temperature. A 2.5-layer model and a coupled 
model are used to demonstrate that anomalous westerly wind stress in the subtropical North 
Pacific can generate anomalous convergences at the upper layer, suppress the 
climatological upwelling, and cause the positive SST anomalies in the central Pacific. 
Keywords: El Niño，subtropical forcing，Ekman feedback 
 
Guan Cheng-yang  
Вплив субтропічного північного Тихого океану на насичення центрального Тихого океану Ель-
Ніньо 
Анотація Центрально-тихоокеанське Ель-Ніньо ділиться на два типи, для яких характерні істотно 
розрізняються механізми розвитку. Відповідно до зіставленням еволюції пов'язаних процесів повітря-
море і аналізом теплового балансу, це дослідження виявило виразний динамічний механізм початку 
CP-II Ель-Ніньо. Зворотній зв'язок Екмана вносить основний вклад в зміни температури змішаного 
шару. 2,5-шарова модель і пов'язана модель використовуються для демонстрації того, що аномальне 
напруга західного вітру в субтропічній північній частині Тихого океану може викликати аномальні 
конвергенції в верхньому шарі, придушувати кліматологічний апвелінг і викликати позитивні аномалії 
ТПО в центральній частині Тихого океану. 
Ключові слова: Ель-Ніньо, субтропічна вплив, зворотний зв'язок Екмана 
 
Guan Cheng-yang  
Влияние субтропического северного Тихого океана на насыщение центрального Тихого океана 
Эль-Ниньо 
Аннотация. Центрально-тихоокеанское Эль-Ниньо делится на два типа, для которых характерны 
существенно различающиеся механизмы развития. В соответствии с сопоставлением эволюции 
связанных процессов воздух-море и анализом теплового баланса, это исследование обнаружило 
отчетливый динамический механизм начала CP-II Эль-Ниньо. Обратная связь Экмана вносит 
основной вклад в изменения температуры смешанного слоя. 2,5-слойная модель и связанная модель 
используются для демонстрации того, что аномальное напряжение западного ветра  
в субтропической северной части Тихого океана может вызывать аномальные конвергенции  
в верхнем слое, подавлять климатологический апвеллинг и вызывать положительные аномалии  
ТПО в центральной части Тихого океана. 
Ключевые слова: Эль-Ниньо, субтропическое воздействие, обратная связь Экмана 
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Abstract.  Aiming at the self-powered problem of ocean buoys, a single pendulum 
permanent magnet wave energy power generation device combined with a small-volume 
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spherical buoy is proposed. Based on the electromagnetic properties of permanent magnet 
materials, combined with the pendulum energy capture mechanism that is easy to vibrate, 
the design scheme and power generation principle of the device are discussed, and the 
power generation performance of the device is studied. The final result shows that: the 
pendulum is in the reciprocating state of frequency f=0.5Hz and amplitude A=15°, the peak 
value of induced electromotive force U0=27.7V and the optimal output power P0=2.07W, 
which can effectively meet the power supply requirements of ocean buoys. 
Keywords: Buoy power supply; Wave energy converter; Electromagnetic conversion; 
Numerical simulation. 

 
INTRODUCTION 
In the context of the continuous development of the marine renewable resource industry and 

the depletion of traditional energy sources, the development and utilization of marine resources has 
become an irreversible trend. With the further development and advancement of various ocean 
strategies, ocean exploration equipment has become an important guarantee for understanding and 
managing the ocean. As the carrier of the detection equipment, marine buoys are mostly powered by 
solar energy and storage batteries. Affected by the working environment and nature of work, energy 
supply has become a bottleneck for large-scale promotion and long-term stable operation[1]. Wave 
energy, as a clean and renewable energy with large storage and wide distribution, provides a new 
solution for ocean buoys to achieve local energy acquisition and energy self-sufficiency. It is of 
great significance to the development and utilization of marine resources, the monitoring of the 
marine environment, and the early warning of marine disasters. 

 
BASIC STRUCTURE AND PRINCIPLE OF POWER GENERATION DEVICE 
The schematic diagram of the structure model of the single pendulum permanent magnet 

power generation device studied in this paper is shown on Figure 1. The structure mainly includes 
electrical box equipped 1 with conversion circuit and battery, swing yoke 2, coil iron core 3, fixed 
yoke 4, permanent magnet 5, coil winding 6, pendulum rod 7 and spherical floating body housing 8. 
The swing yoke, the fixed yoke and the coil core are all made of soft magnetic materials, and the 
pendulum rod and the floating body shell are made of non-magnetic materials. The permanent 
magnet is selected from the rare earth material NdFeB, which has the advantages of high magnetic 
energy product, high residual magnetic induction, and high coercivity. The permanent magnet and 
the fixed magnetic yoke are fixedly connected with the floating body shell, the pendulum rod is 
connected with the floating body shell through the rotating shaft. The coil and the swing magnetic 
yoke can swing relative to the shell under the drive of the pendulum rod. 
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Fig.1 Computational domain 
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Single pendulum permanent magnet power generation device uses the principle of inertial 
pendulum. But under the excitation of the waves, the system is in a state of relative motion, so it is 
different from the classic pendulum[2]. When the shell of the buoy body undergoes a swaying motion 
under the impact of the wave by the wave force, the pendulum moves relatively between the inside 
of the buoy and the outer shell of the buoy through the drive of the rotating shaft and the action of 
its own gravity. As a result, the relative movement between the coil winding and the permanent 
magnet fixedly connected to the pendulum is caused. According to the definition of Faraday's law 
of electromagnetic induction, it can be known that when the closed coil winding and the permanent 
magnet move relative to each other, the coil will cut the magnetic induction line. The movement of 
the coil, and the magnetic flux in the coil will also change with the movement of the pendulum, the 
reby generating induced electromotive force. When the coil is driven by the external wave force to 
swing back and forth, a periodically changing induced electromotive force is generated to complete 
the entire energy collection and conversion process. 

 

MAGNETIC CIRCUIT ANALYSIS 
The analysis of the magnetic field can be simplified to the analysis of the magnetic circuit by 

the analogy of the circuit. The division of the magnetic circuit usually follows the following 
principles: the material of each magnetic circuit is the same, the cross-sectional area of the magnetic 
circuit is basically the same, and the magnetic flux flowing through is the same. The intensity of the 
magnetic field in the air gap determines the power and efficiency of power generation. The 
following analysis is performed to express the magnetic flux in the air gap. 

The magnetic resistance of a permanent magnet can be expressed as: 
 

µ
=

⋅
m

m
m m

hR
A

                                                                                (1) 

 

In the formula, hm is the thickness of the permanent magnet; μm is the permeability of the permanent 
magnet; Am is the cross-sectional area of the permanent magnet. 

The air gap reluctance can be expressed as: 
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In the formula, δ is the air gap width; μδ is the permeability in the air gap; Aδ is the cross-sectional 
area of the air gap. 

The magnetomotive force is: 
m
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= =                                                               (3) 

 

In the formula, Hm is the magnetic field intensity; Bm is the magnetic induction intensity of the 
permanent magnet. 

From this, the magnetic flux in the air gap can be obtained: 
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In a permanent magnet generator, the phase electromotive force can be written as: 
 

j j
j

t

d d dE
dt d d

θ

θ

λ λ
= =                                                               (5) 

 

In the formula, λj is the flux linkage in a single phase; θ is the angular displacement. 
The expression of flux linkage can be written as： 

 

( )sinj j jN Nλ φ Φ εθ= =                                                        (6) 
 

In the formula, ε is related to the pole pitch[3]; jΦ is the peak magnetic flux. 

Substituting formula (9) into formula (8), we can get: 
 

( )sinj j
j j

t

d d dE N
dt d d

θ

θ

λ λ
Φ ε εθ θ= = =                                           (7) 

 

In the magnetic circuit structure of the power generating device designed in this paper, the 
lines of magnetic force follow the principle of minimum reluctance of the main magnetic circuit, 
which always start from the N pole of the permanent magnet and return to the S pole of the 
permanent magnet through the path with the smallest reluctance[4]. As shown on Figure 2, the 
operating process of the device can be simply explained by the path changes of the magnetic lines 
of force[5]. 

 

A+ A-

N S

 

A+ A-

N S

   
(a)                                (b) 

A+ A-

N S

 
(c) 

 

Fig.2 Schematic diagram of device operation principle 
 

It is stipulated that the flux linkage is positive in the clockwise direction. When the swing yoke 
is operating at position a, the iron core of the swing yoke is aligned with the N level of the 
permanent magnet. At this time, the flux linkage flowing through the phase coil reaches the positive 
maximum value; When the device continues to move to position b, the flux linkage at this time is 0; 
After moving to position c, the iron core of the oscillating yoke is aligned with the S level of the 
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permanent magnet, and the flux linkage flowing through this phase coil reaches the reverse 
minimum value at this time. The operating process of the device is exactly the process in which the 
above three states alternately occur, which causes the flux linkage passing through the coil to 
periodically change, thereby generating a cyclically changing induced electromotive force. 

 
TRANSIENT SIMULATION ANALYSIS  
 The magnetic field line diagram and magnetic density cloud diagram of the power generation 
device in the initial state are shown on Figure 3. 
 

 
 

Fig.3 Magnetic induction line and magnetic density distribution map 
 

Assuming that the buoy remains stationary and the pendulum part is relatively shaken, the 
transient simulation is used to simulate the power generation process of the device. According to the 
results of the static simulation, the initial parameters of the transient simulation are shown in Table 
1. 

Tab.1 Transient simulation initial parameter  

project value unit 

Number of permanent magnets 10 piece 
Permanent magnet magnetization 
method 

radial —— 

Permanent magnet thickness 30 mm 

Air gap width 1 mm 

Number of coil windings 6 phase 

Number of turns of a single coil 200 turn 

Relative permeability  6000 —— 

 
This article mainly studies the power generation performance of the device, so we will not 

discuss the motion of the device in the sea. Here only the results obtained through experiments are 
given: the pendulum is considered to perform reciprocating oscillation with frequency f=0.5Hz and 
amplitude A=15° movement. The 6-turn coil is defined as an independent 6-phase winding, and the 
coil is set as a multi-turn twisted wire type, the skin effect is ignored by default, and the number of 
turns per phase N=200. The displacement curve of the pendulum in the transient simulation process 
is shown on Figure 4, and the speed curve of the pendulum is shown on Figure 5. 
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Fig.4 Swing displacement curve                           Fig.5 Swing speed curve 

 
The coil flux linkage and no-load electromotive force obtained by simulation are shown on 

Figure 6 and Figure 7. 
 

t(s)
0 0.5 1 1.5 2

Fl
ux

 li
nk

ag
e(

W
b)

-2

-1

0

1

2 A B C D E F

       t(s)
0 0.5 1 1.5 2

U
(V

)

-10

0

10
A B C D E F

 
Fig.6 The flux linkage curve                 Fig.7 Induced electromotive force curve 

 
Comparing Figure 6 and Figure 7, it can be seen that the flux linkage on the single-phase 

winding and the induced electromotive force show a corresponding periodic change, the change 
period is 1s, the maximum magnetic flux is 1.92Wb, and the maximum induced electromotive force 
is 10.57V. At the same time, it can be seen from Figure 10 that phase A, phase C and E are the same 
phase, phase B, D phase and F are the same phase, so we consider the idea of using the same pole 
series to combine phase A, phase C and phase E into one Phase_A combines phase B, phase D and 
phase F into one phase Phase_B, which can not only increase the induced electromotive force 
generated in the single-phase winding, but also facilitate the later electric energy processing. The 
combined flux linkage and induced electromotive force waveforms are shown in Figure 8 and 
Figure 9. 
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Fig.8 Optimized magnetic link                   Fig.9 Optimized induced electromotive force 
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It can be seen from Figure 8 and Figure 9 that the flux linkage and induced electromotive 
force in the two-phase windings are both corresponding periodic changes. It can be seen that the 
induced electromotive force amplitudes generated by Phase_A and Phase_B are equal in magnitude 
and opposite in phase. Compared with the coil structure before optimization, the single-phase 
output capacity of no-load electromotive force is increased by 2.6 times, and the output capacity of 
the single-phase winding is improved without causing significant loss of electric energy, which is of 
great significance to the later electric energy processing and application. 
SIMULATION RESULT CALCULATION 

Under low frequency conditions, the inductance in the coil is negligible compared to the 
impedance[6]. The internal resistance of the coil can be expressed as: 

 

c
c

c

LRc
A

ρ= ⋅                                                                   (8) 

In the formula, ρc is the resistivity of copper; Lc is the length of the enameled wire; Ac is the cross-
sectional area of the enameled wire. 

Select the enameled wire with a diameter of dc = 0.8mm, and its resistivity ρc = 34.8Ω/km, so 
that the internal resistance of the single-phase coil Rc = 46.2Ω can be obtained. It is easy to know 
that when the external resistance is the same as the internal resistance of the coil winding, that is, 
when R0 = Rc, the device can achieve the best output power. The expression is: 

 

( )2

0
0

2 2

c

U
P R

R R
= ⋅

+
                                                            (9) 

 

Substituting the resistance value into the above formula, the optimal single-phase output power 
can theoretically be obtained as P0 = 2.07W. 
CONCLUSIONS 

In order to solve the self-powered problem of marine buoys, this paper proposes a single 
pendulum permanent magnet wave energy generating device combined with a small-volume 
spherical buoy. The electromagnetic characteristics of the two-dimensional model of the power 
generation device were analyzed in two modes, static and transient, and its power generation ability 
was studied. The final results showed that: under the swing frequency of f=0.5Hz, the peak value of the 
induced electromotive force generated by the single-phase winding U0=27.7V, and the best output 
power P0=2.07W. It can effectively meet the power supply requirements of various marine 
instruments and sensor nodes carried by marine buoys, and has broad application prospects. 
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LI Wen-hong, GUAN Chao, LIU Chen 
Аналіз електромагнітних характеристик одиночного маятникового перетворювача енергії хвилі 
на постійних магнітах 
Анотація Для вирішення проблеми океанських буїв з автономним живленням пропонується одне 
маятниковий пристрій для вироблення енергії хвиль на постійних магнітах, поєднане з сферичним 
буем невеликого обсягу. На основі електромагнітних властивостей матеріалів постійних магнітів в 
поєднанні з маятниковий механізмом захоплення енергії, який легко коливається, обговорюються 
конструктивна схема і принцип вироблення енергії пристрою, а також досліджуються 
характеристики вироблення енергії пристроєм. Остаточний результат показує, що: маятник 
знаходиться в стані зворотно-поступального руху з частотою f = 0,5 Гц і амплітудою A = 15 °, 
пікове значення наведеної електрорушійної сили U0 = 27,7 В і оптимальна вихідна потужність  
P0 = 2,07 Вт , що може ефективно відповідають вимогам до електропостачання океанських буїв. 
Ключові слова: електропостачання буїв; перетворювач енергії хвиль; електромагнітне 
перетворення; чисельне моделювання. 
 
LI Wen-hong, GUAN Chao, LIU Chen  
Анализ электромагнитных характеристик одиночного маятникового преобразователя энергии 
волны на постоянных магнитах  
Аннотация. Для решения проблемы океанских буев с автономным питанием предлагается одно 
маятниковое устройство для выработки энергии волн на постоянных магнитах, совмещенное  
с сферическим буем небольшого объема. На основе электромагнитных свойств материалов 
постоянных магнитов в сочетании с маятниковым механизмом захвата энергии, который легко 
колеблется, обсуждаются конструктивная схема и принцип выработки энергии устройства,  
а также исследуются характеристики выработки энергии устройством. Окончательный результат 
показывает, что: маятник находится в состоянии возвратно-поступательного движения  
с частотой f = 0,5 Гц и амплитудой A = 15 °, пиковое значение наведенной электродвижущей силы 
U0 = 27,7 В и оптимальная выходная мощность P0 = 2,07 Вт, что может эффективно отвечают 
требованиям к электроснабжению океанских буев. 
Ключевые слова: электроснабжение буев; преобразователь энергии волн; электромагнитное 
преобразование; численное моделирование. 
 
 
УДК 629.5 

ESTIMATION OF STATE-OF-CHARGE FOR LITHIUM BATTERIES 
BASED ON VARIABLE-ORDER FRACTIONAL ORDER MODEL 

Zhenfu Zhang1, Xiaoyang Zhang1, Shunyong Mao1, Ruituo Huai2,*, Zhihao Yu1,* 
1College of Ocean Science and Engineering,  

Shandong University of Science and Technology, Qingdao, China 
2College of Electrical Engineering and Automation,  

Shandong University of Science and Technology, Qingdao, China 
Correspondence 
Ruituo Huai, College of Electrical Engineering and Automation, Shandong University of Science 
and Technology, Qingdao 266590, China. Email: huairuituo@163.com 
Zhihao Yu, College of Ocean Science and Engineering, Shandong University of Science and 
Technology, Qingdao 266590, China. Email: zhihaoa@163.com 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

211 

Funding information 
Key Technology Research and Development Program of Shandong, Grant/Award Numbers: 
2019GHY112051, 2019GHY112072; Natural Science Foundation of Shandong Province, 
Grant/Award Numbers: ZR2017MEE072, ZR2020MF098 

Abstract: Accurate estimation of state-of-charge (SOC) for lithium batteries is of great 
importance for the stable operation of battery management systems (BMS). However, low 
accuracy of the commonly used integer order models limit the improvement of SOC 
estimation accuracy. Therefore, this study proposes a SOC estimation method for lithium 
batteries based on a variable-order fractional order model. Firstly, a variable-order 
fractional order model is established for the low accuracy of integer order model, and the 
fractional order and model parameters are identified by genetic algorithm (GA) in each 
SOC region. Secondly, in order to improve the algorithm’s robustness to initial noise 
variance, a fractional order adaptive particle filter (FOAPF) is proposed in this study for 
SOC estimation. Finally, the superiority of the established variable-order fractional order 
model is demonstrated under dynamic current conditions, and the SOC estimation accuracy 
of FOAPF algorithm based on this model can be maintained within 1 % under specific 
experimental conditions. 
Keywords: lithium battery, state-of-charge, variable-order fractional order model, genetic 
algorithm, fractional order adaptive particle filter 

1 INTRODUCTION 
The ocean is of great significance to the survival and development of human beings. China is a 

large ocean country, with a vast ocean activity space and rich ocean resources, which has great 
potential to transform ocean advantages into development advantages[1]. It is worth mentioning that 
the exploration of the ocean is naturally inseparable from the supply of electricity. Lithium battery 
is very suitable for ocean operations as a high energy density battery, with the advantages of small 
size and light weight[2]. 
1.1 Research status of SOC estimation methods 

State-of-charge (SOC) is the core state of a lithium battery. There are many SOC estimation 
methods known in the literature, mainly divided into four categories, such as the ampere-hour 
integration (AHI) method, the open-circuit voltage (OCV) method, the model-based method, and 
the data-driven method. And among them, the model-based method can be divided into equivalent 
circuit model (ECM)-based method and electrochemical model-based method. The advantages and 
disadvantages of the above SOC estimation methods have been listed in Table 1. 

 
Table1 Comparison of SOC estimation methods 

Methods Advantages Disadvantages 
AHI method Simple principle 

Low calculation cost 
Open-loop control 

Accumulated error existing 
OCV method High accuracy 

Good robustness 
Unsuitable for online applications 

Require regular calibration 
ECM-based method Closed-loop control 

High accuracy 
Suitable for online applications 

 
Require a high-accuracy battery 

model 
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Electrochemical model-
based method 

Very high accuracy Large calculation cost 
Difficulty in identify parameters 

Data-driven method High adaptability Too large calculation cost 
Highly dependent on training data 

 
As shown in Table 1, considering the accuracy, robustness and calculation cost of the 

algorithms, the ECM-based methods are most suitable for online estimation of SOC. Kalman filter 
(KF)[3], particle filter (PF), sliding mode observer, and H-∞ observer[4] are the most commonly used 
methods for SOC estimation based on ECM. Among these algorithms, the PF algorithm has been 
widely used in recent years because of its high accuracy, good robustness, and better adaptability to 
different noise models. The process of PF algorithm is mainly divided into two steps: the first step 
is the prediction of particles, which changes the distribution position of particles by the importance 
sampling process and calculates the corresponding weights; the second step is the update of 
particles, which resamples the particles by the weights obtained from the previous process, 
duplicates and eliminates them, and resets the weights of particles[5]. Many derivative algorithms of 
particle filtering have appeared, such as adaptive particle filter (APF), extended Kalman particle 
filter (EPF), unscented particle filter (UPF)[6] and dual particle filter (DPF)[7]. 

Although some research works have been done to keep the SOC estimation accuracy  
within 1 % by the ECM-based method, these experimental results are based on a high precision 
ECM. Once the established ECM is less than ideal, any algorithm based on the ECM will not be 
able to achieve its own theoretical accuracy. In other words, the establishment of an accurate ECM 
is the key and foundation to achieve high accuracy estimation of SOC[8]. 
1.2 Research status of battery equivalent model 

In recent years, there has been an increasing number of studies on the exploration and 
improvement of battery equivalent models. Generally speaking, there are three main types of 
equivalent models for batteries: electrochemical model, ECM and data-driven model. 
Electrochemical model [9] is a physically meaningful model that is closest to the internal state of the 
battery and reflects a large amount of information about the internal state of the battery with a high 
theoretical accuracy. However, its structure is too complex and the parameters of the model are 
extremely difficult to identify, which limit its online application. Data-driven model [10] does not 
have to consider the internal reaction state of the battery, or even the relationship between input and 
output, and only needs to be trained with a large amount of measured input and output data, so this 
model does not have any physical meaning. Theoretically, the more and accurate the training data is, 
the more accurate the model will be. However, this also brings a great amount of computation, 
which is a great challenge for its online application. ECM uses basic electrical components such as 
resistors and capacitors to describe the external characteristics of the battery. It has a simple 
structure and less calculation cost, so it is very suitable for online applications. However, the 
accuracy of this model is relatively low in the low SOC region[11]. In other words, this combination 
of ideal resistive-capacitive elements cannot fully and accurately reflect the dynamic characteristics 
inside the battery[12]. 

With the application and development of fractional order theory, some researchers began to 
try to use a fractional order model (FOM) consisting of some constant phase elements and Warburg 
elements instead of an integer order model (IOM) to equate lithium battery[13]. This is a bold 
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attempt made by the researchers after an in-depth analysis of the impedance spectrum of the battery, 
which has proved to be effective. The FOM has a clearer physical meaning and reflects the dynamic 
characteristics of the battery more accurately than the IOM[14]. Therefore, the FOM is gradually 
coming into view and being used in the equivalent modeling of lithium batteries. 
1.3 Main contributions of this study 

Although there have been a large number of studies on SOC, most of the battery models 
currently used are IOMs. In addition, most of them only focus on the high SOC region, and the 
accuracy of the models in the whole SOC region still needs to be improved[15]. Therefore, how to 
build a model that can accurately represent the dynamic characteristics of the battery in the whole 
SOC region with low complexity becomes a key problem that needs to be solved urgently. In this 
study, a SOC estimation method based on a variable-order FOM is proposed in order to improve the 
accuracy of SOC estimation. The main contributions of this study can be summarized as follows: 

(1) A FOM is established to characterize the dynamic characteristics of lithium battery by 
fractional order theory calculation, and the fractional order and model parameters are 
identified by genetic algorithm (GA) in each SOC region. Then a better variable-order 
FOM is obtained according to the terminal voltage error in the whole SOC region. 

(2) To improve the accuracy of SOC estimation and robustness to noise variance, a fractional 
order adaptive particle filter (FOAPF) is proposed to estimate SOC over the entire 
discharge region based on the selected variable-order FOM. 

1.4 Chapter arrangement of this paper 
The structure of the remaining part of this paper is as follows: section 2 performs the 

mathematical modeling of the FOM based on fractional order theory and identifies its order and 
parameters; section 3 introduces the principle of the FOAPF algorithm and the SOC estimation 
framework; section 4 verifies the validity of the variable-order FOM and the SOC estimation 
method through experiments; the final conclusion is given in section 5. 

2 FOM FOR LITHIUM BATTERY 
2.1 FOM 
2.1.1 Mathematical fundamentals of fractional calculus 

In recent years, some researchers found that the dynamic processes of certain physical objects 
are more accurately described by the method of fractional calculus, so the fractional theory began to 
get wide attention. At present, the G-L definition method is most commonly used to define for 
fractional integral systems due to the ease of discretization operation, as shown in Eq. (1): 
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2.1.2 Fractional order modeling 
In order to reduce the computational cost, the order of the capacitor elements in the equivalent 

circuit model is usually assumed to be an integer. However, due to the fractional nature of 
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capacitance, the FOM performs much better than the IOM in reproducing and predicting the 
capacitance performance, and therefore more accurately modeling the variation of the battery 
terminal voltage. In view of this, this paper replaces two capacitors with two fractional order 
constant phase elements based on the dual polarization (DP) model, and adds a Warburg element 
considering the diffusion effect of the solid inside the battery, thus forming a FOM. The structure 
figure of this FOM is shown in Fig. 1. 

R0 R1 R2

CPE1 CPE2

OCV(SOC)
uL

i
up2up1

W

up3

 
Fig. 1 The structure figure of the FOM 

 
Where, R0 is the ohmic internal resistance of the lithium battery; R1 is connected in parallel 

with the constant phase element CPE1 to represent the electrochemical polarization process; R2 is 
connected in parallel with the constant phase element CPE2 to represent the concentration 
polarization process; W is the Warburg element to represent the activation polarization process; I is 
the load current; OCV is the open circuit voltage; uL is the terminal voltage. 

The constant phase element can be considered as a resistor with an attached capacitive 
reactance, which can be described by fractional theory with the expression shown in Eq. (2): 

 

 ( ) 1/ ( )rZ j Q jω ω=  (2) 
 

Where, Q∈R；r∈[0,1] is the order of the fractional order. When r=0, the constant phase 
element is equivalent to the resistance; when r=1, the constant phase element is equivalent to the 
capacitance. Therefore, the three constant phase elements can be represented by the fractional 
theory as: 

 
1 1

2 2

( ) 1/ ( )

( ) 1/ ( )

( ) 1/ ( )

CPE

CPE

W

Z j C j

Z j C j

Z j W j

α

β

γ

ω ω

ω ω

ω ω

 =


=
 =

 (3) 

 

Where, α, β, γ are the order of CPE1,CPE2,W respectively, and α, β, γ∈[0,1]. 
The FOM of the battery can be summarized from Fig. 1 and Eq. (3), as shown in  

Eqs. (4) and (5). 
State equation： 
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Output equation： 
 1 2 3 0( )L p p pu OCV SOC u u u R I= − − − −  (5) 

 

2.2 Battery test bench 
In this study, a single LiFeSO4 cell is selected as the experimental object, and its main 

technical parameters are shown in Table 2. The test bench is composed of programmable DC source, 
programmable electronic load, digital multimeter and upper computer. The programmable DC 
source is used to charge the battery, the programmable electronic load is used to discharge the 
battery, and the digital multimeter is used to measure the voltage data. The upper computer can be 
programmed to change the load current of the battery at will, and the corresponding data and 
images can be displayed in real time. In order to verify the effectiveness of the proposed FOM and 
algorithm, a series of experiments are conducted on the battery by dynamic stress test (DST), and 
the current and voltage data of the battery under DST conditions are shown in Fig. 2. 

 
Table 2 Main technical parameters of the test battery 

Battery type Rated capacity Rated voltage Charge/discharge cut-off voltage 
LiFeSO4 1.62 Ah 3.2 V 3.4/2.6 V 
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Fig. 2 Load current and voltage curves under DST conditions 

The accurate expression of the OCV-SOC nonlinear relationship is the key to improve the 
accuracy of the ECM. In this study, the OCV data acquisition is carried out by the static experiment 
method. Since the small discharge rate can reduce the polarization voltage during the charging and 
discharging of the battery, the 0.1 C rate current is used for the experiment, and the specific 
experimental steps are as follows. 

First, the battery was charged with a constant current at 0.5 C rate, and then switched to 
constant voltage charging when the terminal voltage reaches 3.4 V. When the current was reduced 
to 0.01 C, the battery was disconnected and left for 5 hours. After that, the battery was discharged at 
0.1 C for 30 minutes, and then disconnected and left for 8 hours. Then, the second step was repeated 
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until the voltage dropped to 2.6 V, and disconnected and left for 8 hours again. Finally,  
the SOC value of each resting point could be calculated based on the electricity released at each 
discharge stage. 

The OCV data corresponding to each SOC point measured experimentally are listed in Table 
3. 

Table 3 OCV data corresponding to each SOC point 
SOC(%) 99.02 89.97 80.10 70.45 59.98 50.03 40.12 29.98 19.96 10.27 0.08 
OCV(V) 3.3806 3.3144 3.3137 3.3058 3.2807 3.2759 3.2727 3.2609 3.2271 3.1850 2.6464 

  
In this paper, a 7th order power function polynomial (PFP) as shown in Eq. (6) is used to fit the 

discrete data in Table 3, and the obtained OCV-SOC curves are shown in Fig. 3. In addition, the 
fitted coefficients are shown in Table 4. 

 

 7 6 5 4 3 2
1 2 3 4 5 6 7 8OCV a z a z a z a z a z a z a z a= + + + + + + +  (6) 

Where, z is SOC of the battery，a1-a8 is the fitted coefficients of PFP. 
 

Table 4 PFP fitting coefficients of OCV-SOC nonlinear relationship 
coefficients a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 

value 0.0831 -0.0494 -0.226 0.0798 0.195 -0.0347 -0.00698 3.28 
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Fig. 3 OCV-SOC curves with different order PFP fitting methods 

2.3 Model parameters identification in each SOC region 
Before the ECM is applied to the state estimation of lithium batteries, the parameters and 

orders of the model need to be identified. For the FOM established in this paper, there are nine 
parameters to be identified, including six model parameters R0, R1, R2, C1, C2, W and three model 
orders α, β, γ. The difficulty of identification is very high, and the identification algorithm has high 
demands. 

Genetic algorithm (GA) is an adaptive global optimization search algorithm that simulates the 
process of inheritance and evolution of organisms in their natural environment. Compared with 
traditional optimization algorithms, GA has the advantages of operating on the encoding of 
parameters, no need for derivation and additional information, non-deterministic search rules, self-
organization, self-adaptability and self-learning. It can not only identify the parameters of the model, 
but also obtain the order of the fractional components in the model. Therefore, the GA algorithm is 
chosen in this paper to identify the model parameters and orders by using the experimental data  
of current and voltage under DST conditions. In addition, in order to ensure the accuracy of the 
model in the whole SOC region, this study divides the whole charging and discharging process into 
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10 SOC regions, and identifies them separately by region, finally forming a variable-order FOM. 
The algorithm flow chart of GA is shown in Fig. 4. 
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Fig. 4 GA flow chart 
 

From Fig. 4, it can be seen that the process of GA is mainly divided into several steps, such as 
initialization, individual evaluation, selection operation, crossover operation, variation operation, 
cyclic operation and termination condition judgment, among which the most critical work is the 
selection of algorithm fitness function. In this study, the root mean square error (RMSE) between 
the experimentally measured terminal voltage UR and the FOM output terminal voltage UL is used 
as the fitness of the algorithm, and its expression is shown in Eq. (7). If the fitness value of the 
algorithm does not reach the set threshold, the next generation of selection, crossover and mutation 
operations are performed to generate new individuals. When the fitness value reaches the set 
threshold, the cycle stops, and the current parameter identification result can be regarded as the 
parameter optimal solution of the model. The value ranges of the parameters to be identified are 
shown in Table 5, and the identification results of the model parameters and orders are shown in 
Table 6. 

 
2

1
( ( ) ( ))

N

R L
j

U j U j
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N
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−
=
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 (7) 

 
Table 5 The range of parameters to be identified in the GA 

Parameters  R0(Ω) R1(Ω) R2(Ω) C1(F) C2(F) W(F) α β γ 
Range 0.01-0.06 0.01-0.1 0.005-0.025 100-2000 100-1000 100-2000 0-1 0-1 0-1 

 
Table 6 The identification results of the model parameters and orders 

SOC(%) R0(Ω) R1(Ω) R2(Ω) C1(F) C2(F) W(F) α β γ 
90-100 0.0471 0.0729 0.0199 1466 901 833 0.7290 0.7290 0.9032 
80-90 0.0461 0.0614 0.0094 1614 228 1028 0.9806 0.9226 0.8645 
70-80 0.0461 0.0343 0.0056 559 624 1581 0.9903 0.7484 0.9516 
60-70 0.0487 0.0814 0.0091 1066 688 863 0.9806 0.8161 0.8258 
50-60 0.0439 0.0829 0.0152 1441 270 773 0.7194 0.8935 0.9129 
40-50 0.0484 0.0700 0.0158 1588 327 1491 0.9226 0.8742 0.9419 
30-40 0.0455 0.0500 0.0247 1361 192 1300 0.7871 0.7581 0.9226 
20-30 0.0484 0.0971 0.0164 1813 986 265 0.9806 0.9323 0.7000 
10-20 0.0552 0.0586 0.0088 597 341 459 0.8355 0.8258 0.8839 
0-10 0.0506 0.0743 0.0133 143 270 938 0.9806 0.7194 0.9226 
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3 SOC ESTIMATION BASED ON FOAPF ALGORITHM 
3.1 Discretization of the model 

The application of the actual algorithm requires discretization of the model equations. The 
state equation at moment k+1 can be obtained from Eqs. (1) and (4). 
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Considering the effect of measurement noise and system noise, the discrete state equation and 
output equation of the battery can be written as 
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1 2 3[ , , , ]p p px u u u SOC= , u I= , Ly u= , ( ) ( )h x OCV SOC= , Q is the rated capacity, t is the sample 
interval, which is 0.5 s. The system noise kω and the measurement noise ku are zero-mean Gaussian 
white noise, and their corresponding variance matrices are kQ and kR . 

3.2 Fractional order adaptive particle filter 
The particle filter (PF) is an approximate Bayesian filter algorithm based on Monte Carlo 

simulation. It approximates the probability density function of the system random variables with a 
set of discrete random sampling points (i.e., a collection of particles), and replaces the integration 
operation with the sample mean to obtain the minimum variance estimation of the state. Since it 
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introduces the Monte Carlo method of importance sampling, its application is not limited by the 
system model and noise model, and it can handle arbitrary nonlinear problems with high accuracy. 
Therefore, the PF algorithm is chosen for the estimation of lithium battery SOC in this study. 

The magnitude of the noise variance has an important impact on the accuracy and 
convergence speed of the PF algorithm. In the PF algorithm, they are assumed to be constant. 
However, when the initial error is large or the operating conditions are complex, the noise variance 
requirement of the algorithm cannot be met in real time, leading to the degradation of the algorithm 
performance. Therefore, in this study, the fractional order adaptive particle filter (FOAPF) 
algorithm is formed by adding a noise adaptive method based on state change to the PF algorithm. 
In this way the noise variance is updated in real time and the performance of the particle filter is 
better utilized. The algorithm principle of FOAPF is shown in Table 7 and the whole framework of 
the SOC estimation is shown in Fig. 5. 
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Fig. 5 The SOC estimation framework of this study 
 

Table 7 Principle of fractional order adaptive particle filter 
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Where, β is the attenuation factor, andσ is the standard deviation of the noise variance. 
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As can be seen from the Fig. 5, the SOC estimation process in this study is as follows: Firstly, 
the FOM is established and the parameters and orders of the model are identified by GA in each 
SOC region under DST condition. Secondly, by combining the OCV method with the AHI method, 
the current SOC region of the battery can be roughly determined, and the parameters and orders of 
the model can be selected accordingly in real time. Finally, the selected model parameters and 
orders are input into the FOAPF algorithm to achieve accurate SOC estimation. 

4 VERIFICATION AND DISCUSSION 
4.1 Verification of variable-order FOM 
To illustrate the advantages of the FOM over the IOM, the DP-IOM is used as a comparison 

in this study. The model parameters are also identified by GA in each SOC region, and the terminal 
voltage comparison results of the two models are shown in Fig. 6. The RMSE and maximum error 
(ME) of the battery terminal voltage in each SOC region are shown in Fig. 7. 

As can be seen from Figs. 6 and 7, the RMSE of both models can be kept within 10mV 
throughout the charging and discharging process, but the accuracy of the FOM is always higher 
than that of the DP model, which is especially evident in the low SOC region. Meanwhile, the FOM 
has better stability, which is reflected in the fluctuation of the error. In the SOC region below 50 %, 
the ME of the FOM is much lower than that of the DP model. In particular, in the region of [0 10], 
the ME of the DP model reaches 45 mV, while the FOM can be kept at 26 mV, which is a very large 
improvement. 

In conclusion, the FOM proposed in this paper has higher accuracy and better stability than 
the DP model throughout the charging and discharging process, especially in the low SOC region, 
when the same identification method is used. This also shows that the fractional theory is more 
applicable to the equivalent modeling of lithium batteries. 
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Fig. 6 Identification results of variable-order DP-IOM and variable-order FOM:  
(a) Terminal voltage comparison results between model output values and measured values; 

(b) Comparison results of terminal voltage simulation errors 
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Fig. 7 The terminal voltage identification errors for each SOC 

 region of the variable-order DP-IOM and variable-order FOM:  
(a) RMSE of terminal voltage; (b) ME of terminal voltage 

 
The advantages of the FOM over the IOM were demonstrated above. To verify the advantages 

of the variable-order method, the identification results of the FOM with invariable order are 
compared in this paper for further illustration. The identification results are shown in the Fig. 8, and 
the RMSE and ME of the whole charging and discharging process are shown in Table 8. 

It can be seen that the variable-order FOM outperforms the invariable-order FOM in almost 
the whole charging and discharging process with the same model structure, especially in the low 
SOC region. The invariable-order FOM fluctuates significantly in the low SOC region, and the 
maximum error reaches 54.09 mV, which is even higher than the variable-order DP-IOM above and 
cannot meet the requirement of accurate modeling. Instead, the RMSE of the variable-order FOM 
remains at 3 mV and the ME is only 26.14 mV during the whole charging and discharging process. 
All the above shows that the variable-order FOM can model the dynamic characteristics of the 
terminal voltage more accurately than the invariable-order FOM. 
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Fig. 8 Identification results of the invariable-order FOM and the variable-order FOM:  

(a) Terminal voltage comparison results between model output values and measured values; 
(b) Comparison results of terminal voltage simulation errors 

 
Table 8 Global error of two identification methods for FOM 

Model type RMSE ME 
Invariable-order FOM 4.47 mV 54.09 mV 
Variable-order FOM 2.99 mV 26.14 mV 

 
In summary, the variable-order FOM proposed in this paper improves the accuracy of the 

model comprehensively by identifying parameters and orders of each SOC region, and the 
improvement is especially obvious for the low SOC region, which greatly reduces the error 
fluctuations. The model can accurately simulate the internal dynamic characteristics of the battery 
and is very suitable for the equivalent modeling of lithium batteries. 

4.2 Verification of FOAPF algorithm 
In order to verify the superiority of the proposed FOAPF algorithm, this study tested two 

aspects: First, the IOM and the FOM were established separately for SOC estimation by APF 
algorithm to illustrate the key role of fractional order modeling for SOC estimation accuracy 
improvement; Second, the SOC estimation results of FOPF and FOAPF were compared under the 
FOM to illustrate the effect of adaptive theory for improving the noise variance robustness and SOC 
estimation accuracy. 

4.2.1 Verification of the advantages of the SOC estimation method based on FOM 
In this section, the integer order adaptive particle filtering (IOAPF) algorithm based on the DP 

model is used as a comparison. The SOC estimation results of the two algorithms under DST 
conditions are used to illustrate the important role played by fractional order modeling for SOC 
estimation accuracy improvement. Fig. 9 shows the SOC estimation results and the corresponding 
error comparison results are given in Table 9. 

As can be seen from Fig. 9, the estimation results of both algorithms can follow the SOC 
reference value well, but the estimation accuracy differs. In the early stage of the charging and 
discharging process, which is the high SOC region, the accuracy of the two algorithms is similar. 
However, in the middle and late stages, the SOC estimation error of the IOAPF algorithm based on 
the DP model appears to increase significantly, while the SOC estimation error of the FOAPF 
algorithm based on the FOM can still be maintained at a low level. This is due to the low accuracy 
of the IOM in this SOC region, and the variable-order FOM proposed in this paper avoids this 
problem. Furthermore, it can be seen from Table 9 that the maximum error of the IOAPF algorithm 
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reaches 1.7 %, while the FOAPF algorithm is only 0.68 %, keeping the accuracy within 1 %. In 
addition, the standard deviation of the FOAPF algorithm is much lower than that of the IOAPF 
algorithm, which indicates that this SOC estimation method based on FOM has less error 
fluctuation and higher algorithm stability. 
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Fig. 9 SOC estimation results of IOAPF algorithm and FOAPF algorithm:  

(a) comparison of SOC estimation values; (b) comparison of SOC estimation errors 
 

Table 9 Error comparison of IOAPF algorithm and FOAPF algorithm 
Algorithm Standard deviation Average error Maximum error 

IOAPF 4.59e-3 7.73e-3 1.70e-2 
FOAPF 1.20e-3 4.05e-3 6.78e-3 

 
4.2.2 Verification of the algorithm's robustness to the initial noise variance 

In this section, the fractional order particle filter (FOPF) without adaptive theory is used as  
a comparison to verify the FOAPF's robustness to the initial noise variance after adding adaptive 
theory. A total of three Q values are selected for testing, which are 1e-3, 1e-4 and 1e-5, and the 
results of the test are shown in Fig. 10. 

In the particle filter algorithm, the noise variance Q represents the "radius" of the particle 
distribution. That is, the larger the Q, the larger the fluctuation of the algorithm's estimation result, 
but too large a Q value will lead to the divergence of the algorithm; the smaller the Q, the smaller 
the fluctuation of the algorithm's estimation result, but too small a Q value will lead to the poor 
followability of the algorithm. As can be seen from Fig. 10, the estimation error of the FOPF 
algorithm becomes larger and larger as Q becomes larger, and even divergence occurs at Q = 1e-3. 
For the FOAPF algorithm, on the other hand, even if the Q value changes significantly, its 
estimation results do not change significantly and still maintain a high accuracy. This is because 
even if the initial noise variance Q is not reasonable, the adaptive method can update it in real time 
according to the result of state change, which ensures the reasonableness of noise variance during 
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the whole charging and discharging process and improves the accuracy of the algorithm. This 
proves the effectiveness of the added adaptive theory, and the FOAPF algorithm has better 
robustness to the initial noise variance. 
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Fig. 10 Initial noise variance robustness test results of FOPF and FOAPF algorithms: (a) SOC 
estimation result of FOPF algorithm; (b) SOC estimation error of FOPF algorithm; (c) SOC 

estimation result of FOAPF algorithm; (d) SOC estimation error of FOAPF algorithm 
 
5 Conclusion 
In this study, a fractional order model with variable order is established, and based on this,  

a fractional order adaptive particle filter is proposed to estimate the SOC of the battery, and  
the following main conclusions are obtained: 

(1) In this paper, the accuracy of the established model is improved throughout the charging 
and discharging process, especially in the low SOC region, through the fractional order modeling 
and the identification of model parameters and orders by SOC regions. The root mean square  
error of the model can be kept within 3 mV in the whole SOC region, and the maximum error is 
only 26.14 mV, which shows that the model can simulate the internal characteristics of the battery 
more accurately. 
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(2) The fractional order adaptive particle filter proposed in this paper can maintain the SOC 
estimation accuracy within 1 % under specific experimental conditions, which is more accurate than 
the integer order adaptive particle filter, and the fluctuation of the error is smaller. 

(3) With the addition of adaptive theory, the fractional order adaptive particle filter can 
update the noise variance in real time throughout the charging and discharging process according to 
the changes of state estimation results. Even when the initial noise variance is unreasonable, the 
algorithm can still maintain a high accuracy of SOC estimation. This also shows that the proposed 
algorithm has good robustness to the initial noise variance. 
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ZHANG Zhen-fu, ZHANG Xiao-yang, MAO Shun-yong, YU Zhi-hao  
Оцінка стану заряду літієвих батарей на основі моделі дробового порядку змінного порядку 
Анотація Точна оцінка стану заряду (SOC) літієвих батарей має велике значення для стабільної 
роботи систем управління батареями (BMS). Однак низька точність зазвичай використовуваних 
моделей цілочисельного порядку обмежує поліпшення точності оцінки SOC. Таким чином, в цьому 
дослідженні пропонується метод оцінки SOC для літієвих батарей, заснований на моделі дробового 
порядку змінного порядку. По-перше, модель дробового порядку змінного порядку встановлюється для 
низької точності моделі цілого порядку, а параметри дробового порядку та моделі ідентифікуються 
за допомогою генетичного алгоритму (GA) в кожній області SOC. По-друге, щоб поліпшити 
стійкість алгоритму до вихідної дисперсії шуму, в цьому дослідженні для оцінки SOC пропонується 
адаптивний фільтр частинок дрібного порядку (FOAPF). Нарешті, перевага встановленої моделі 
дробового порядку змінного порядку продемонстровано в умовах динамічного струму, і точність 
оцінки SOC алгоритму FOAPF, заснованого на цій моделі, може підтримуватися в межах 1%  
в конкретних експериментальних умовах. 
Ключові слова: літієва батарея, стан заряду, модель дробового порядку змінного порядку, 
генетичний алгоритм, адаптивний фільтр частинок дрібного порядку. 
 
ZHANG Zhen-fu, ZHANG Xiao-yang, MAO Shun-yong, YU Zhi-hao 
Оценка состояния заряда литиевых батарей на основе модели дробного порядка переменного 
порядка 
Аннотация. Точная оценка состояния заряда (SOC) литиевых батарей имеет большое значение для 
стабильной работы систем управления батареями (BMS). Однако низкая точность обычно 
используемых моделей целочисленного порядка ограничивает улучшение точности оценки SOC. 
Таким образом, в этом исследовании предлагается метод оценки SOC для литиевых батарей, 
основанный на модели дробного порядка переменного порядка. Во-первых, модель дробного порядка 
переменного порядка устанавливается для низкой точности модели целого порядка, а параметры 
дробного порядка и модели идентифицируются с помощью генетического алгоритма (GA) в каждой 
области SOC. Во-вторых, чтобы улучшить устойчивость алгоритма к исходной дисперсии шума,  
в этом исследовании для оценки SOC предлагается адаптивный фильтр частиц дробного порядка 
(FOAPF). Наконец, превосходство установленной модели дробного порядка переменного порядка 
продемонстрировано в условиях динамического тока, и точность оценки SOC алгоритма FOAPF, 
основанного на этой модели, может поддерживаться в пределах 1% в конкретных 
экспериментальных условиях. 
Ключевые слова: литиевая батарея, состояние заряда, модель дробного порядка переменного 
порядка, генетический алгоритм, адаптивный фильтр частиц дробного порядка. 
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Abstract: Since 2007, a large-scare green macroalgae bloom of Ulva prolifera has occurred 
every year in the Yellow Sea, and satellite ocean color remote sensing monitoring of such 
event is an effective technical method with important application value. For the Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), Geostationary Ocean Color Imager 
(GOCI), Sentinel-3 Ocean and Land Colour Instrument (OLCI), Landsat8 Operational 
Land Imager (OLI) and Gaofen satellite (GF1) multispectral satellite data of the study area, 
the bloom was monitored based on  spectral band difference algorithms and band-ratio 
algorithms. In view of the threshold selection of the detection, the scaled algae index (SAI) 
is less sensitive to the environment and shows accurate stability. For the five satellite ocean 
color sensors, this study compared their ability to monitor algal bloom on spatial and 
temporal scales. On the spatial scale, the detection results of each data are compared, 
specifically. Low spatial resolution data was found to overestimate the blooming area. On 
the time scale, GOCI can best monitor the dynamic changes of bloom, and the composites of 
algae and sea surface wind shows the dynamic evolution of blooming event in the range 
from May to July 2017. 
Keywords: Green tide, green macroalgae bloom, NDVI, Scaled Algae Index (SAI), Floating 
Algae Index(FAI) 
 
ZHENG Hui-ying, Liu Zhen, Chen Bo, Xu Hui 
Застосування дистанційного зондування при виявленні зеленого припливу 
Анотація Починаючи з 2007 року, щорічно в Жовтому морі відбувається масове цвітіння зелених 
макроводоростей Ulva prolifera, і супутникове дистанційне зондування кольору океану для таких 
явищ є ефективним технічним методом, що має важливе прикладне значення. Для 
спектрорадіометра зображення середнього дозволу (MODIS), геостационарного сканера кольору 
океану (GOCI), приладу Sentinel-3 Ocean and Land Color Instrument (OLCI), Landsat8 Operational Land 
Imager (OLI) і мультиспектральних супутникових даних супутника Gaofen (GF1) області 
дослідження, цвітіння контролювалося на основі алгоритмів різниці спектральних смуг і алгоритмів 
співвідношення смуг. З огляду на вибору порога виявлення масштабувати індекс водоростей (SAI) 
менш чутливий до навколишнього середовища і показує точну стабільність. Для п'яти супутникових 
датчиків кольору океану в цьому дослідженні порівнювалася їх здатність відстежувати цвітіння 
водоростей в просторовому і тимчасовому масштабах. У просторовому масштабі порівнюються, 
зокрема, результати виявлення кожної інформації. Було виявлено, що дані з низьким просторовим 
дозволом переоцінюють площа цвітіння. У часовій шкалі GOCI може найкраще відстежувати 
динамічні зміни цвітіння, а композит водоростей і морського вітру показує динамічну еволюцію події 
цвітіння в діапазоні з травня по липень 2017 року. 
Ключові слова: Зелений прилив, цвітіння зелених макроводоростей, NDVI, масштабувати індекс 
водоростей (SAI), Індекс плаваючих водоростей (FAI) 
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Применение дистанционного зондирования при обнаружении зеленого прилива  
Аннотация. Начиная с 2007 года, ежегодно в Желтом море происходит массовое цветение зеленых 
макроводорослей Ulva prolifera, и спутниковое дистанционное зондирование цвета океана для таких 
явлений является эффективным техническим методом, имеющим важное прикладное значение. Для 
спектрорадиометра изображения среднего разрешения (MODIS), геостационарного сканера цвета 
океана (GOCI), прибора Sentinel-3 Ocean and Land Color Instrument (OLCI), Landsat8 Operational Land 
Imager (OLI) и мультиспектральных спутниковых данных спутника Gaofen (GF1) области 
исследования , цветение контролировалось на основе алгоритмов разности спектральных полос  
и алгоритмов соотношения полос. Ввиду выбора порога обнаружения масштабированный  
индекс водорослей (SAI) менее чувствителен к окружающей среде и показывает точную 
стабильность. Для пяти спутниковых датчиков цвета океана в этом исследовании сравнивалась  
их способность отслеживать цветение водорослей в пространственном и временном масштабах.  
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В пространственном масштабе сравниваются, в частности, результаты обнаружения каждой 
информации. Было обнаружено, что данные с низким пространственным разрешением 
переоценивают площадь цветения. Во временной шкале GOCI может лучше всего отслеживать 
динамические изменения цветения, а композит водорослей и морского ветра показывает 
динамическую эволюцию события цветения в диапазоне с мая по июль 2017 года. 
Ключевые слова: Зеленый прилив, цветение зеленых макроводорослей, NDVI, Масштабированный 
индекс водорослей (SAI), Индекс плавающих водорослей (FAI) 
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Анотація. Криголамна платформа на повітряній подушці (КППП) є амфібійним 
судном на повітряній подушці (СППА). Дослідження особливостей остійності 
КППП над вільною поверхнею (вода) і твердим екраном (лід) є актуальним 
питанням. Автор розглядає статичну остійність без залучення методів теорії 
водотоннажних суден, розглядаючи центр ваги судна, як точку обертання. 
Ключові слова: Криголамна платформа на повітряній подушці; підйомний комплекс; 
повітряна подушка однокамерного типу; одноярусне гнучке огородження; сегментні 
елементи. 
 

Введение. Несмотря на то, что в современном мире очень активно строятся  
и эксплуатируются амфибийные суда на воздушной подушке (СВПА) различного назначения, 
до сих пор для них нет достаточно устоявшейся и общепринятой теории, такой, например, 
как для водоизмещающих судов. Для ледокольных платформ на воздушной подушке 
(ЛПВП), которые являются частным случаем СВПА с одноярусным сегментным гибким 
ограждением (ГО) однокамерного типа, определение начальной метацентрической высоты 
для оценки статической остойчивости, физически не обосновано и условность применения ее 
для оценки остойчивости СВПА отмечается в работе [1]. В связи с этим, статическая 
остойчивость ЛПВП рассматривается без определения положения метацентра, но с центром 
вращения платформы в точке ее центра тяжести (Ц.Т.). 

В связи с тем, что использование ЛПВП будет только расширяться, оценка ее 
статической остойчивости над свободной поверхностью (водой), твердым экраном (льдом)  
и одновременно над водой и льдом до момента его разрушения, является необходимой 
задачей для проектирования и строительства подобных изделий, особенно самоходных. 

Основная часть. В применении к СВПА такие понятия, как метацентрическая высота 
и радиус метацентрической высоты, лишены физического смысла, т.к. природа сил 
восстановления отличается от сил восстановления в классической теории корабля для 
водоизмещающего судна, хоть речь и идет о плече момента восстановления. Для разработки 
несущего комплекса СВПА, а также ГО воздушной подушки необходимы другие надежные 
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методы оценки статической остойчивости, которые базируются не на определении 
начальной метацентрической высоты, а на другом физическом подходе. 

Считается, что движение СВПА под воздействием внешних сил можно разложить на 
вращательное движение вокруг Ц.Т., поступательное движение в сторону наклона 
(независимо, крен это или дифферент) и вертикальное движение (опускание в случае, если 
проекция результирующей силы недостаточна для поддержания). Это принято для 
дальнейшего исследования и разработки методики расчета остойчивости однокамерного 
ЛПВП с одноярусным ГО. На рис. 1 показана трехмерная модель однокамерной ледокольной 
платформы на воздушной подушке с одноярусным сегментным ГО. 

 

 
 

Рисунок 1 – 3D модель одноярусного сегментного ГО однокамерного типа (вид снизу) 

Такой тип ГО для ломки льда с помощью ЛПВП рассчитывается так, как представлено 
в работах [2] и [3]. 

Остойчивость ЛПВП, которая ломает лед, можно разделить на три этапа: 
1. ЛПВП полностью над свободной поверхностью, т.е. водой; 
2. ЛПВП заходит из воды на кромку льда; 
3. ЛПВП над твердым экраном, т.е. льдом. 
В первом случае необходимо рассматривать остойчивость ЛПВП над водой. 
Во втором случае необходимо рассматривать ЛПВП как устройство, имеющее 

дополнительный упор на кромку льда. То есть рассматривать одновременно остойчивость 
частично над водой и частично над льдом до момента его разрушения. 

В третьем случае необходимо рассматривать остойчивость ЛПВП над льдом. 
Воздушная подушка — это область с повышенным давлением, внутри которой на все 

поверхности ГО будут воздействовать силы, векторы которых направленны по нормали к 
этим поверхностям. 

Для однокамерного ЛПВП уравнения сохранения этих сил имеют следующий вид: 
 

        (1) 
        (2) 

      (3) 
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где ,  и  – итоговые усилия, влияющие на все элементы и грани, удерживающие 

воздушную подушку, Н; ,  и  – координаты единичного вектора-нормали –ой 

поверхности;  – площадь каждой –й поверхности в области воздушной подушки (как 
корпуса, так и ГО), м2;  – давление в воздушной подушке однокамерного ГО, Н/м2; 

 – ускорение свободного падения, м/с2;  – полная масса ЛПВП, кг. 
В состоянии покоя и равновесия приращения сил  Когда в системе 

появляются приращения сил, т.е.   – это приводит к дифференту, крену 

и рысканию. 
Закономерен вопрос о том, до какой степени будет происходить наклон от моментов, 

вызванных неравномерностью распределения усилий. 
При наклоненном СВПА, гибкое ограждение ВП не может удерживать воздух, так как 

кромка ГО поднимается выше границы столба давления.  
Давление должно быть достаточным для преодоления полного веса судна  

и обеспечения его поднятия на ВП, а значит, подъемная сила  должна быть больше 
полного веса судна. Как только ЛПВП «станет» на воздушную подушку, ограниченную ГО,  
в районе нижней кромки гибкого ограждения появится зазор, из которого начнет выходить 
воздух, и ледокольная платформа зависнет в состоянии неустойчивого равновесия над льдом 
(см. рис. 2) и над водой (см. рис. 3). При сбалансированности всех сил смещений не будет. 

 

 
 

Рисунок 2 – ЛПВП в состоянии неустойчивого равновесия над льдом 
 

 – полный вес платформы;  – давление в ВП;  – площадь опорной поверхности 
ВП;  – результирующая сила реакции опорной поверхности в режиме зависания над льдом; 

 – высота зазора между нижней кромкой ГО и опорной поверхностью. 
 

 
 

Рисунок 3 – ЛПВП в состоянии неустойчивого равновесия над водой 
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 – результирующая сила реакции опорной поверхности в режиме зависания над 

водой;  – глубина впадины в воде. Остальные параметры – такие же, как на рис. 2. 
При наклоне ЛПВП, зависшего над водой, нижняя кромка ГО погружается в воду, что 

препятствует выходу воздуха в этом месте. Со стороны, противоположной наклону, 
наоборот возрастает зазор , через который интенсивно выходит воздух, что приведет с этой 
стороны платформы к потере части поддерживающего усилия от воды – см. рис. 4. Участок 
ГО №1 полностью исключается из процесса поддержания. На участке ГО №2 действует 
гидростатическое давление от воды, и результирующая сила от этого давления создает 
восстанавливающий момент ; на участке ГО №3 в результате перераспределения усилий 
в ВП возникает восстанавливающий момент . , вместе с моментом ,создает 
общий восстанавливающий момент , способствующий выравниванию ЛПВП. 

 

 
 

Рисунок 4 – ЛПВП над водой с наклоном  
от воздействия кренящего момента 

 – кренящий момент;  – результирующее усилие от действия гидростатического 

давления на погруженный в воду участок ГО №2;  – плечо действия результирующего 
усилия от гидростатического давления на погруженный в воду участок ГО №2;  – часть 
восстанавливающего момента от гидростатического давления, в первом приближении 

;  – часть восстанавливающего момента, возникающего в ВП из-за 
перераспределения усилий в результате наклона платформы;  – результирующий 
восстанавливающий момент;  – глубина впадины в воде;  – увеличенный от наклона зазор 
между нижней кромкой ГО и водой;  – давление в ВП;  – угол наклона ЛПВП,  

 – полный вес ЛПВП. 
Наклон судна на воздушной подушке, которое находится над твердым экраном, т.е. 

льдом, имеет несколько отличающуюся систему сил – см. рис. 5. При наклоне ЛПВП участок 
ГО №4 ложится на лед и прижимается к нему давлением  . Возникает сила трения , 

препятствующая смещению платформы в сторону наклона и исключающая этот участок из 
процесса поддержания. На участке ГО №5 в результате перераспределения усилий в ВП 
возникает восстанавливающий момент . При наклоне платформы надо льдом  
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 определяется также, что и момент  при наклоне платформы над водой. Он, по сути, 
является восстанавливающим моментом , стремящимся выровнять платформу. 

 
 

Рисунок 5 – ЛПВП над льдом с наклоном от воздействия кренящего момента 
 

 – кренящий момент;  – усилие трения, возникающее от участка ГО, прижатого 

давлением ко льду;  – восстанавливающий момент, возникающий в ВП из-за 
перераспределения усилий в результате наклона платформы;  – угол наклона ЛПВП,  – 
полный вес ЛПВП. 

На рисунках 4 и 5 показаны поперечные сечения упрощенного наклонения платформы. 
По существу, явление наклона нужно рассматривать в трехмерном пространстве. 

Уравнение моментов вращения платформы вокруг осей, проходящих через Ц.Т., 
представляется в следующем виде: 

 

     (4) 

     (5) 

     (6) 

,  и  – моменты вращения вокруг осей, проходящих через Ц.Т., кН‧м;  – 

давление на –ю поверхность, кПа;  – площадь -ой поверхности, м2;  ,  и  – 
координаты центра -ой поверхности, м; ,  и  – единичные векторы-нормали -ой 
поверхности. 

Так как центром вращения ЛПВП принят Ц.Т., то координаты центров –х площадей 
высчитываются от положения Ц.Т. платформы. 

Для ЛПВП с одноярусным ГО однокамерного типа, в связи с ее использованием  
в качестве ледокольного устройства, правильная оценка статической остойчивости  
и возможность ее прогнозирования на ранних этапах проектирования, является важной 
задачей. Для решения этой задачи необходимо проведение численных экспериментов, 
позволяющих имитировать физические процессы в ВП, применяя алгоритм решения, 
который основывается на параметрической зависимости задаваемых исходных данных при 
формировании трехмерной модели подъемного комплекса с одноярусным сегментным  
ГО однокамерного типа, который показан на рис. 6.  

Параметрическая зависимость исходных данных (ИД) для формирования расчетной 
модели, при изменении всех исходных данных или только их части, ведет к автоматической 
перестройке модели и использованию ее в новом расчете. 
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Рисунок 6 – Чертеж одноярусного сегментного ГО однокамерного типа 

На рис. 7 представлена блок–схема расчета подъемного комплекса ЛПВП и получения 
данных по статической остойчивости платформы и другим расчетным параметрам 
подъемного комплекса ЛПВП. 

 

 
Рисунок 7 – блок–схема расчета подъемного комплекса ЛПВП  

θ – угол крена; ϕ – угол дифферента 
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Выводы. В докладе представлен анализ особенностей остойчивости однокамерных 
ЛПВП с одноярусным сегментным ГО. Представлена методика для расчета статической 
остойчивости и получения параметров подъемного комплекса ЛПВП над водой, льдом 
и одновременно над водой и льдом до момента его разрушения, с учетом использования  
Ц.Т. платформы как точки, вокруг которой происходят сферические движения ЛПВП при ее 
наклонениях. 
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SECTION № 7. INTELLIGENT NAVIGATION  
AND INTELLIGENT CONTROL TECHNOLOGY  

OF UNMANNED MARINE VEHICLE 
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Анотація. Розроблено математичну модель запобігання зіткнення суден враховуючи 
фактори оточуючого середовища та можливості відхилення від Міжнародних 
правил попередження зіткнення суден (COLREG-72).    
Ключові слова: зіткнення суден; зовнішнє середовище попередження; оптимізація; 
COLREG-72. 
   

Під час прийняття кращого рішення щодо попередження зіткнення суден судноводій, 
на якого лягає відповідальність задачі безпечного розходження, розглядає багато 
особливостей процесу попередження зіткнення суден під час транспортування вантажів 
морем: 

- можливості свого та зустрічного судна для розходження; 
- ризики та невизначеності стану судна та довкілля; 
- можливості використання COLREG-72 [1], альтернативні дії, тощо. 
Правилом 5 (Спостереження) [1] судноводій повинен «оцінити ситуацію та небезпеч-

ність зіткнення». Принципова складність цієї задачі оцінювання ситуації та вибору кращої дії 
у динамічній ситуації, яка відносно швидко змінюється при зустрічних курсах суден, полягає 
у неможливості апріорного визначення того, що назвати «кращим рішенням». Кожен 
судноводій вкладає свій зміст у це поняття. Більш того, невелике змінювання збудливої дії 
оточуючого середовища може призвести до змінення змісту «кращого рішення». Для цього 
випадку прийняття рішення можна представити графічно, як показано на рис.1. 
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Рішення g Підцілі х 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Рисунок 1 – Перетини та злиття підцілей та обмежень 

 

Виходячи з рисунку 1 можна стверджувати, що  
 

( ) ,yxg ∩∈                                                                    (1) 
 

де d – рішення; х – обмеження; у – підцілі процесу попередження зіткнення суден (ППЗТ). 
На рис. 1 також видно, що чим більше факторів пред’явлено судноводію, тим область 

допустимих рішень стає більш розмитою.У визначені розплитого рішення (d) попередження 
зіткнення суден як перетин або злиття під цілей (х) та обмежень (у) як правило передбачає, 
що усі значення, які входять у (d) підцілі та обмеження мають у деякому сенсі однакову 
важливість. В той же час це не так. У деяких ситуаціях  деякі підцілі та деякі обмеження 
становляться більш важливими, ніж інші і більш того за мірою зближень суден ці підцілі 
змінюються кількісно та якісно.  

Поняття кращого рішення ĝ залежить від досить великої кількості факторів, які 
практично неможливо врахувати у рамках фіксованої математичної моделі через особливість 
їх кількості, а також через неможливість математично описати різноманітних 
невизначеностей ППЗТ, які впливають на остаточне рішення [2]. 

Процес, який досліджується у статті схематично наведено на рис. 2. ППЗТ належить до 
рівня багаторівневих багатоцільових систем та складається із елементів прийняття рішення 
(С1, С2, …, Сn), які мають свої власні підцілі та (С0) координатора. Отримання достатньо 
повного та точного оцінювання, навіть простої ситуації,вимагає врахування сукупності всіх 
підсистем С = {С1; С2; …, Сп} у їх взаємозалежностях.  Задачу прийняття кращого рішення 
серед під цілей ППЗТ треба шукати у ієрархічному підході [3]. Для цього спочатку 
розбивають сімейство які формують підцілі (рис. 2). Потім описують системи та їх 
призначення. 

Підсистема (С1) – відповідає за генерацію правил для попередження зіткнення суден, 
які необхідні для забезпечення розходження суден на небезпечну відстань (Di) компенсацією 
ситуаційного збурення на основі керованих та некерованих факторів складу судна та 
навколишнього середовища. 

Підсистема (С2) – стан судна – ідентифікує експлуатаційні показники виконавчих 
пристроїв у відповідності із технічним регламентом та оперує факторами надійності, 
працездатності технічних засобів та механізмів судна. 

Підсистема (Сn-1) розв’язує задачі отримання максимального прибутку від 
транспортування вантажу, визначає його економічну ефективність та оперує комерційними 
факторами – коштовність, витрати, прибуток, ефективність тощо. 

у 

х 

Обмеження у 
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Для виконання безпечного розходження суден дії усіх підсистем повинні бути 
скоординованими. Ситуаційний оптимум ППЗТ формується на основі компромісу між усіма 
підцілями, так як рішення які вироблюють підсистеми, як правило не співпадають. У цьому 
випадку роль відводиться COLREG-72, тобто «командному елементу», який має пріоритет у 
випадку виникнення небезпеки зіткнення суден і може змінювати ієрархію підцілей. Таким 
чином, пророблення кращого рішення передбачає баланс взаємозв’язків:  

cкладність оточуючого середовища → стан судна → Di → стратегія → краще 
рішення. 

Наведена конструкція відповідає поняттю «звичайна морська практика» та «гарна 
морська практика». Вона дозволяє враховувати потужність факторів, корекцію підцілей у 
процесі безпечного перевезення вантажу, створювати стратегію маневрування та прийняти 
краще рішення щодо попередження зіткнення суден у існуючій ситуації зустрічі. 

Перед керуванням Системою попередження зіткнення суден (СПЗС) слід розуміти 
спосіб переводу ситуації із небезпечного у безпечний стан за допомогою вектора              
стратегій [4] 

       { },;...;; **
2

*
1

*
np QQQQ =                                                     (2) 

 

де р – ступінь небезпечної ситуації; *
pQ  – вектор стратегії управління СПЗС; 

{ }**
2

*
1 ;...;; nQQQ   – вектори стратегії компенсації небезпечного ситуаційного збурення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Представлення моделі ППЗТ 
 

Проблема координації СПЗС пов’язана, перш за все, із розрахунком взаємодії всіх 
елементів. Зазвичай, вважається, що обраним (а тому – допустимим, безпечним, кращим)  
є таке допустиме рішення, яке під час конкретних обставин та умовах плавання не 
перевищує визначеного рівня максимального значення деякої оціночної функції СПЗС. 
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Стратегію управління та пошук кращого рішення можна ототожнити у рамках ступеня 
небезпеки довкілля у існуючих підцілях та обмеженнях. Ступінь небезпеки оточуючого 
середовища (ρ) може бути оцінена за двома параметрами: 

- ступінь складності оточуючого середовища – (δ); 
- ступінь динамізму оточуючого середовища – (τ). 
Виходячи із цих параметрів, ступінь небезпеки оточуючої середи (ρ) можна 

позиціонувати у одному із квадрантів матриці (табл. 1). 
Принципи координування СПЗС породжують сімейства стратегій маневрування  

у залежності від суперпозиції поставленої мети, яка в свою чергу у формі максимального 
ступеня рішення, яке треба досягти у вигляді кращого рішення – ĝ у кожному квадранті 
табл. 1. Двухмірна класифікація в свою чергу дозволяє виявити як мінімум чотири типа 
складності навколишнього середовища, кожна з яких найбільш відповідає конкретному 
рішенню. 

Квадрант 1 – характеризується низькою невизначеністю. В цьому випадку слід 
очікувати, що навколишнє середовище не зможе істотно впливати на рішення, які 
приймаються судноводієм, тобто можна необмежено враховувати підцілі ППЗТ без їх 
змінення та впевнено використовувати COLREG-72 у частині В Правил плавання та 
маневрування. 

Квадрант 2 – характеризується помірною невизначеністю і є вже більш напруженим для 
судноводіїв. Ступінь складності оточуючого середовища вводить елемент ризику у процес 
прийняття рішення. Підвищений ризик «підштовхує» судноводіїв до подальшої 
альтернативності у діях згідно COLREG-72. 

Таблиця 1 – Знаходження кращого рішення у залежності від ступеня небезпеки 
оточуючого середовища ρ 
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Квадрант 3 – характеризується помірно високою невизначеністю, вимагає від 
судноводія достатньої «гнучкості» підчас прийняття рішення (наприклад, Правило 17 
COLREG-72). 

Квадрант 4 – характеризується високою невизначеністю, уявляє собою найбільшу 
важкість під час управління та попередження зіткнення суден через те, що ситуація навкруги 
повна невідомих факторів, а для забезпечення безаварійного розходження суден необхідно 
відступити від вимог COLREG-72 згідно із Правилом 2 (пункт b). 

Таким чином, у процесах прийняття рішень можуть бути актуальні мінімум чотири 
ситуації у залежності від небезпеки оточуючого середовища та ступеня невизначеності. 
Виходячи із розглянутої схеми прийняття рішень в умовах невизначеності задача 
Координатора (рис. 2) складається з наступних пунктів: 

1) формування множини рішень  та множин стану оточуючого середовища; 
2) визначення та формування складу задач основних показників якості ППЗТ, які 

входять до розрахунку функцій якості ППЗТ; 
3) визначення критерію Di y залежності від стану оточуючого середовища; 
4) визначення стратегії поведінки судна { }4321 pppp QQQQ ∨∨∨  у залежності від складу 

оточуючого середовища; 
5) прийняття кращого рішення  )(tg  у залежності від обраної стратегії 

{ }4321 pppp QQQQ ∨∨∨ . 

Формальна складова ППЗТ в умовах невизначеності полягає у виконанні розрахунків за 
функцією якості F (ефективності розходження суден на безпечній відстані Dі), тобто «дія 
повинна бути впевненою, своєчасною та відповідати морській практиці», та може бути 
знайдена як краще рішення   )(tg  для обраної стратегії { }4321 pppp QQQQ ∨∨∨ . 

Під ситуацією прийняття рішення [5] можна вважати трійку {M, Ω, F}, де М = {m1, …, 
mk,…, mn} – множина впливів керування; Ω = {ω1, …,ωj, …, ω4}, яка знаходиться в одному із 
станів  Ω∈jω  та { }ikfF =   –  функції якості управління для розходження суден, визначеною 

на М х Ω,  при цьому fjk = f(ωj, mk). У розгорнутій формі ситуація прийняття рішень 
характеризується матрицею, елементами fjk якою є кількісні оцінки прийнятого рішення              
тk ∈ M, за умови, що середа знаходиться у стані  Ω∈jω : 
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                                                  (3) 

Прийняте рішення буде вважатися кращім, коли функція якості управління F = {fjk} 
намагається до максимізації досягнення Di 

 

                                                            jkDiMm
fF

k

maxmax
∈

→  .                                                      (4) 

Формально за ППЗТ у залежності від складності оточуючого середовища діють 
однакові найменування збурень, але різного ступеня впливу – Ω = {ω1, ω2, ω3, ω4}. 
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Відповідно вплив цих збурень відображається на стратегії прийняття рішень також по 
різному. У відповідності із табл. 1 виконано декомпозицію «Ситуаційного оптимуму»            
(рис. 2) у залежності від ступеня небезпеки оточуючого середовища (рис. 3). 

 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Декомпозиція у залежності 
від ступеня оточуючого середовища 

 
На рис. 3 множина можливих стратегій поведінки судна розбита на 4 підмножини 

{ }4321 pppp QQQQ ∨∨∨ . Краще рішення ĝ(t) може належати будь-якій із стратегій 

розходження суден у залежності від ступеня небезпеки оточуючого середовища. 
Резюме. Формалізація процесу прийняття рішення щодо попередження зіткнення суден 

у залежності від ступеня небезпеки навколишнього середовища розбивається умовно на 
чотири підзадачі. Інтуїтивно зрозуміло, що така модель звужує параметри рішень, які 
приймаються із зменшенням «ступеня свободи» рішень ППЗТ, що означає підвищення 
ефективності самого рішення, яке прийнято та затраченого часу на його відпрацювання. 
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The process formation of collision vessels depending prevention on the degree of the environment 
Text of the annotation. A mathematical model of ship collision prevention has been developed taking into 
account environmental factors and the possibility of deviations from the COLREG-72. 
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Текст аннотации. Разработана математическая модель предотвращения столкновения судов 
учитывая факторы окружающей среды и возможности отклонения от Международных правил 
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Abstract.  With the development of computer technology, communication technology, and 
sensors, many countries have successively carried out research on unmanned surface 
vehicles (USVs). USVs have the advantages of small size, low cost, high flexibility, etc., and 
are widely used in military and civilian fields. Real-time acquisition of USV's position, 
speed, attitude and other information is the key to its autonomous navigation. Therefore, 
this article takes the USV's navigation system as the research object, and uses high-
precision micro-electromechanical inertial measurement unit and Beidou satellite 
navigation system to design a high-cost integrated navigation system. The algorithm adopts 
robust adaptive Kalman filter, which can dynamically adjust the gain matrix in real time to 
improve the filtering accuracy. The simulation results show that the robust adaptive Kalman 
filter can have higher precision positioning. In terms of hardware, the ARM-M7 architecture 
STM32F767 chip is used as the central processing unit, Honeywell HG4930 is used as the 
inertial measurement unit, and NovAtel 718D is used as the satellite signal receiver. 
Experimental results show that the system can provide accurate position, speed, attitude and 
other information for USVs. 
Keywords: unmanned surface vehicle; integrated navigation system; robust adaptive 
Kalman filter 
 
1. INTRODUCTION.   

The rapid development of science and technology has made the realization of unmanned 
systems possible. As an important field in unmanned systems, USVs[1] have attracted more and  
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more attention. It can replace human beings to complete dangerous and arduous tasks in military 
and civilian use.  

The navigation system[2] is an important subsystem of the USV, which can provide real-time 
information such as current position, speed, and attitude. The satellite positioning system has the 
advantages of high positioning accuracy and no accumulation of errors over time. It can be used in 
USVs all-weather, but has the disadvantages of low frequency and satellite signals will be blocked. 
The strapdown inertial navigation system[3] uses an inertial measurement unit to work. It is a 
passive navigation system that has the advantages of strong anti-interference and flexible 
application. The disadvantage is that the error accumulates over time. Based on the Kalman filter[4], 
this paper implements the robust adaptive Kalman filter[5], combines the satellite positioning system 
and the strapdown inertial navigation system, and calculates the state parameters of the unmanned 
ship accurately and quickly in real time. Finally, the algorithm is transplanted to embedded devices 
and tested. 

2. OVERALL SYSTEM DESIGN.   
This system aims at realizing the navigation and positioning of USVs, and adopts the method 

of combining the satellite positioning system and the strapdown inertial navigation system with the 
robust adaptive Kalman filter; Use STM32F767 as the processor; Use Novetal's 718D as the 
satellite signal receiver; Use Honeywell's HG4930 as the inertial measurement unit. It can realize 
real-time dynamic calculation of position, speed and attitude and storage of raw data. 

3. SYSTEM HARDWARE DESIGN. 
 This system is composed of IMU and satellite signal receiving module, time 

synchronization module, integrated navigation algorithm module, and data storage module. 
The hardware structure diagram is shown in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Navigation system hardware structure diagram. 
 
When the system is powered on, the STM32 chip will read the IMU data from the HG4930 

and the satellite signal data from the 718D, and then preprocess the received data and process the 
integrated navigation algorithm. The resolved state parameters can be passed through the network 
port and The serial port transmits to the outside, and can also be stored in the SD card. 

3.1. IMU and satellite signal receiving module.  The IMU used in the system is Honeywell's 
high-precision HG4930, which includes MEMS gyroscope and acceleration sensor. It has the 
characteristics of ultra-small size, light weight and low power consumption, and is suitable for most 
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applications. The gyroscope has small time drift and high stability; the best time drift can reach 
 5 deg/hr; the best stability can reach 0.6 deg/hr. Large acceleration measurement range; 
measurement range: up to 85g. When the HG4930 is started, it sends 600Hz data to STM32 through 
the RS485 communication interface. This system only needs the information of 100Hz with 0E02 
as the data header. STM32 further converts the received data into the form required by the 
algorithm and saves it in the IMU structure. 

The satellite signal receiver used in the system is Novetal's 718D, which uses a 555 tracking 
channel design and supports all GNSS systems, including GPS, GLONASS, BEIDOU, and Galileo. 
Small size design, brand-new hardware platform, high anti-interference algorithm, support dual 
antenna input, provide users with centimeter-level differential positioning and high-precision 
heading measurement, low power consumption, light weight, flexible interface and other 
characteristics, especially suitable for integrated applications in various fields. The 718D supports 
the output of NEMA-0183 protocol data and raw data, which can be configured as required. After 
power-on and initialization, the 718D will send the configured data to the STM32 through the serial 
port. STM32 further converts the received data into the form required by the algorithm and saves it 
in the GNSS structure. 

3.2. Time synchronization module.  Since the data sent by HG4930 has no time information, 
the time in the satellite signal is used to synchronize the time of the IMU, and because there is a 
certain delay when receiving NEMA-0183 information, the system uses the second pulse function 
of the satellite signal to achieve time synchronization[6]. After the 718D is initialized, its PPS pin 
will output a pulse every second, and STM32 will add seconds by detecting the rising edge of this 
pulse. In every second, count through the timer of STM32, and record the value of the counter when 
IMU data arrives, so as to get the time of IMU in every second. 

3.3. Data storage module.  In STM32, the FATFS file system[7] is used to manage the SD card. 
When the data of 718D and HG4930 arrives, they are stored in their respective buffers, and when 
the data reaches a certain size, they are written to the SD. Before storing the 718D data in the buffer, 
different protocols must be separated. The NEMA-0183 protocol[8] and the original data protocol 
are stored separately to facilitate post-processing operations. 

4. SYSTEM ALGORITHM DESIGN. 
This system adopts loose couple to realize data fusion, mainly to solve the position and speed 

information updated by HG4930 and measured by 718D through robust adaptive Kalman filter. The 
structure principle is shown in Figure 2.  

 
Figure 2. GNSS/IMU loose couple structure block diagram. 
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The input of the robust adaptive Kalman filter is the measured value of the integrated 
navigation, and the output is the estimated error value of the strapdown inertial navigation system. 

The Kalman filter will produce some errors in the case of inaccurate state models and 
abnormal disturbances. In order to overcome these effects, Academician Yang Yuanxi proposed an 
adaptive Kalman filter, which uses factors with automatic changes to adjust the forecast and 
observations. According to the real-time observation information[9], the contribution value of the 
prior information can be adjusted adaptively, which can scientifically regulate the specific 
contribution of the prior and real-time observation data. The adaptation factor can be determined by 
the state not conforming to the prediction residual. 

The principle of robust estimation is adopted for the observation vector, and introduce an 

adaptive factor (0 1)k kα α< < , its construction principles are: 
 

                               
min

k k k

T T
k k k k X X XV PV V P Vα+ =

                                              （1） 

In formula 1, k
ˆ

k kXV X X= − ,
ˆ

kX  is the observation vector; kX  is the prediction vector; 
kXV is 

the error of the prediction vector; kV  is the error of the observation vector; kP  is the weight matrix 

of the observation vector; 
kXP  is the weight matrix of the prediction vector;  

The solution of the robust adaptive Kalman filter can be expressed by the following equations 
(2)-(3): 
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In formula 2, kK  is the gain matrix; kZ  is the measurement information; kH  is the 
measurement matrix. In formula 3, kR  is the measurement noise; 

5. EXPERIMENTAL VERIFICATION. 
In order to test the feasibility and stability of the designed navigation system, several on-car 

tests were carried out around the school. Before testing, ensure that all hardware devices are 
working properly and that the battery has sufficient power. 

 

 
   Figure 3. Navigation system main control board. 
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Figure 4. Satellite signal receiver. 
 

 
 

Figure 5. Inertial measurement unit. 
 

Figure 3 is the main control board of the navigation system, including processor, SDRAM, 
FLASH, RS485, serial port, network port, etc. Figure 4 is a satellite signal receiver 718D. Figure 5 
is the inertial measurement unit HG4930. 

 
 

Figure 6. Real-time trajectory of navigation system. 
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Figure 7. IE's tight combination and independent design algorithm trajectory. 
 

The real-time calculated trajectory of the navigation system is shown in Figure 6. In order to 
analyze the accuracy and authenticity of this experiment, the true value of this experiment result 
uses IE 8.7 software to obtain the experimental tight combination result. Figure 7 shows the 
experimental trajectory obtained by the self-designed algorithm software and the result of the IE 
tight combination trajectory. It can be seen that the trajectories of the two are very close. 

 

 
Figure 8. Accelerometer zero bias. 

 

 
 

    Figure 9. Gyro Zero Bias. 
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From Figure 8 and Figure 9 above, it can be seen that the acceleration bias of the IMU is 
small, but the gyroscope has a larger value. The main problem is that the Y axis of the HG4930 does 
not point to the front of the carrier and is in the horizontal direction. There is also an imbalance. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Time(unit:minute)

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

po
sit

ion
 e

rro
r

E

N

U

 
Figure 10. Position error result. 
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 Figure 11. Speed error result 
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Figure 12. Attitude error result. 

 
It can be seen from the results of position, velocity and attitude errors that the position error is 

within 0.5m for most of the time period, the velocity error is also at the sub-decimeter level, and the 
attitude error is within 1 degree. The result of this experiment is to go through the whole experiment 
result, and there are some problems in the experiment process, for example, the IMU installation 
itself is inclined, and the fixation with the carrier is not stable; the static time at the beginning of the 
experiment needs to be prolonged. 
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6. CONCLUSIONS. 
In this paper, a miniaturized high-precision unmanned ship integrated navigation system is 

designed, using a robust adaptive Kalman filter algorithm, which can provide accurate position, 
speed, attitude and other information to the outside in real time. And the reliability and stability of 
the system are proved through on-car experiments. In the future, we will implement more on-ship 
experiments for testing 
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CUI Hao-nan, WANG Sheng-li  
Дослідження інтегрованої навігаційної системи безпілотних наземних транспортних засобів 
Анотація. З розвитком комп'ютерних технологій, технологій зв'язку і датчиків багато країн 
послідовно проводили дослідження безпілотних наземних транспортних засобів (USV). У USV  
є переваги невеликого розміру, низької вартості, високої гнучкості і т.д., і вони широко 
використовуються у військовій і цивільній областях. Отримання в реальному часі розташування, 
швидкості, орієнтації та іншої інформації USV є ключем до його автономної навігації. Тому в даній 
статті в якості об'єкта дослідження розглядається навігаційна система USV, а для розробки 
дорогої інтегрованої навігаційної системи використовується високоточний мікромеханічних 
інерційних вимірювальний блок і супутникова навігаційна система Beidou. Алгоритм використовує 
надійний адаптивний фільтр Калмана, який може динамічно регулювати матрицю посилення  
в реальному часі для підвищення точності фільтрації. Результати моделювання показують, що 
надійний адаптивний фільтр Калмана може мати більш високу точність позиціонування. Що 
стосується апаратного забезпечення, як центральний процесор використовується чіп STM32F767  
з архітектурою ARM-M7, як инерциального вимірювального блоку використовується Honeywell 
HG4930, а в якості приймача супутникового сигналу - NovAtel 718D. Результати експериментів 
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показують, що система може надавати точну інформацію про місцезнаходження, швидкості, 
орієнтації і іншу інформацію для USV. 
Ключові слова: безпілотний надводний апарат; інтегрована навігаційна система; надійний 
адаптивний фільтр Калмана 
 
CUI Hao-nan, WANG Sheng-li  
Исследование интегрированной навигационной системы беспилотных наземных транспортных 
средств  
Текст аннотации. С развитием компьютерных технологий, технологий связи и датчиков многие 
страны последовательно проводили исследования беспилотных наземных транспортных средств 
(USV). У USV есть преимущества небольшого размера, низкой стоимости, высокой гибкости и т.д., 
и они широко используются в военной и гражданской областях. Получение в реальном времени 
местоположения, скорости, ориентации и другой информации USV является ключом к его 
автономной навигации. Поэтому в данной статье в качестве объекта исследования 
рассматривается навигационная система USV, а для разработки дорогостоящей интегрированной 
навигационной системы используется высокоточный микромеханический инерциальный 
измерительный блок и спутниковая навигационная система Beidou. Алгоритм использует надежный 
адаптивный фильтр Калмана, который может динамически регулировать матрицу усиления  
в реальном времени для повышения точности фильтрации. Результаты моделирования показывают, 
что надежный адаптивный фильтр Калмана может иметь более высокую точность 
позиционирования. Что касается аппаратного обеспечения, в качестве центрального процессора 
используется чип STM32F767 с архитектурой ARM-M7, в качестве инерциального измерительного 
блока используется Honeywell HG4930, а в качестве приемника спутникового сигнала - NovAtel 718D. 
Результаты экспериментов показывают, что система может предоставлять точную информацию 
о местоположении, скорости, ориентации и другую информацию для USV. 
Ключевые слова: беспилотный надводный аппарат; интегрированная навигационная система; 
надежный адаптивный фильтр Калмана 
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Abstract. The layout of seafloor datum points is the key to constructing the seafloor 
geodetic datum network, and a reliable underwater positioning model is the prerequisite for 
achieving precisely deployment of the datum points. The traditional average sound speed 
positioning model is generally adopted in underwater positioning due to its simple and 
efficient algorithm, but it is sensitive to the incident angle-related errors, which lead to the 
unreliable positioning results. Based on the relationship between the incident angle and the 
sound speed, the sound speed function model considering the incident angle is established. 
Results show that the accuracy of positioning is easily affected by the errors related to the 
incident angle; the new average sound speed correction model based on the incident angle 
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proposed in this paper is used to significantly improve the underwater positioning accuracy. 
Keywords: Underwater Positioning; Average Sound Speed; Sound Speed Profile; 
Incident Angle. 

 
1. INTRODUCTION 

The marine navigation, positioning, and the development of marine resources are increasingly 
concerned for most of the countries around the world. The research on underwater navigation and 
positioning technology has become increasingly mature (Yang et al, 2020). The construction of the 
submarine geodetic reference network is extremely difficult, and the technical requirements for the 
calibration of reference points are rigorous. Hence, more precise underwater positioning is required. 
The GNSS-A system uses Acoustic technology to achieve underwater positioning, assisted by the 
Global Navigation Satellite System (GNSS) positioning on the sea surface, consequently, 
completing the joint measurement of land and ocean space positions (M. Fujita et al, 2006).  

The average sound speed positioning model directly uses a single sound speed for distance 
measurement. This model is simple and efficient, but it ignores the effect of sound speed errors. 
Based on the Taylor series expansion, a sound speed correction method through numerical 
simulation has been proposed, which is suitable for different SSP. However, when the elevation 
angle is small, the sound speed error is larger (Li, 2015). The empirical sound speed method can 
quickly calculate the sound speed, but it requires a large amount of experimental research, and the 
determination of coefficients is complicated (Zhao et al, 2008). The ray tracing technology uses the 
layer addition method to calculate the acoustic ray propagation path. Based on the accurate 
measurement of the sound speed, it reduces the influence of the acoustic ray bending error to obtain 
high-precision three-dimensional coordinates of underwater target points (Wang et al., 2009; Sakic 
P, 2008). However, although the accuracy of the above algorithm is higher than that of the average 
sound speed positioning model, it also has problems, such as complex positioning model and low 
calculation efficiency. 

Incident angle related errors are an important error source in positioning, including ranging 
system noise errors, sound speed errors, and control point errors. Studies have shown that the 
impact of sound speed on distance measurement and positioning is related to the beam incident 
angle and depth, which is significant and cannot be ignored (Zhao et al, 2019). Therefore, when the 
observation configuration is not good, the range of incident angle is large, and the error of the 
average sound speed model has a significant influence, leading to inaccurate positioning results. 
The motivation of our research is to improve the efficiency of the solution without losing or slightly 
reducing the accuracy. The work of this article will help to quickly realize the positioning of 
underwater targets, and the positioning accuracy will also be guaranteed. The rapid positioning of 
underwater targets will help the rapid establishment of seafloor datum points and the monitoring of 
underwater moving targets, such as submersibles and underwater robots. 

2. THEORETICAL BACKGROUNDS. 
GNSS-A technology links GNSS and acoustic positioning methods to co-locate to accurately 

locate the position of the seafloor datum point. As shown in Figure 1, when there are multiple 
distance observations, the 3D position information of the target point can be obtained through 
distance intersection method (Sun, 2007). The underwater positioning observation model based on 
the average sound speed is: 
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Figure 2. GNSS/Acoustic positioning local coordinate system. 
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Where, sL is the propagation distance of the acoustic signal from the sea surface transducer to 

the transponder; sv  is average sound speed; st  is the propagation time; 
2

s−x x  is the Euclidean 

distance between two points; Lε  is the equivalent ranging error; N represents the number of sea 
surface movement control points. 

Carry out the Taylor series expansion of equation (1) at the initial value 0x  to obtain the 
linearized equation: 

s
i idL r ε= + +e dx  （2） 

where, 0= −dx x x  is coordinate correction number; ir  is the linearization residual term, which 
can generally be ignored; 

( )0 0( ) /i i id= −e x x x  （3） 

ie  is the direction cosine. When there are 3 or more observations, the adjustment criterion is 
introduced, and the least square solution can be expressed as: 

( ) 1
ˆ T T−
=dx J PJ J Pb  （4） 

where, [ ]1 n=P P P  is the observation weight matrix; [ ]1 2 nd d dL L Lb = 
; [ ]= n′J J k  is 

called Jacobi matrix: 
T T T
1 2= n  J e e e    [ ]T1 1n = k  （5） 

k  is the column matrix with a content of 1. Based on the initial value 0x , the coordinates of 
the underwater point to be measured can be calculated iteratively: 

ˆ ˆ0x = x + dx  （6） 

From the range-finding underwater positioning model, we can see that the sound speed is the 
most important parameter, and the selection of the sound speed directly determines whether the 
positioning result is reliable. Therefore, a lot of research and analysis have been done on the sound 
speed correction method in order to improve the accuracy of sonar underwater positioning. 

 
2. A NEW AVERAGE SOUND SPEED MODEL FOR UNDERWATER POSITIONING. 

When the ship's trajectory is approximately circular, the incident angle information is 
approximately equal, so the influence of the error is minimized. In addition, due to the limited 
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sailing distance of the ship, it can be approximately considered that the SSP used for positioning in 
a short time is the same. At this time, the influence of the incident angle error can be approximately 
ignored, and the distance between the shipborne transceiver and the seabed array element is 
regarded as a straight line, that is, the average sound speed can be used to achieve high precision 
positioning. 

 

 
Figure 2. Absolute calibration navigation positioning. 

 
Given the water depth of the unknown point to be measured, the incident angle can be calculated 

iteratively (Wang et al, 2015). The observed incident angle can be obtained by inverse calculation of 
the coordinates between the sea surface control point and the seabed point to be measured: 
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（8） 

 

where, ( ), ,s s s
i i ix y z  is the coordinates of the i control point on the sea surface, ( )x x xx y z  is the 

coordinates of the point to be measured on the seabed. 
The acoustic ray tracing algorithm is used to simulate the sound signal propagation time t , the 

average sound speed v  is calculated, and the sound speed is multiplied by the time to obtain the 
ranging for positioning. Keep changing until the best sound speed v′  is found, so that the error 
between the positioning result vX  and the ray tracing positioning result tracingX  meets the 
requirements, v tracingX X ε− ≤ . From this, the optimal sound speed value at a fixed incident angle can 

be obtained, and then by changing the water depth of the unknown point to be measured to control 
the incident angle transformation, the relationship between the incident angle and the optimal sound 
speed can be obtained as shown in the Figure 3. The step length of the incident angle is 2°and the 
interval is from 8° to 85°. 

 
Figure 3. Relationship between incident angle and sound speed. 
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At this time, new sound speed positioning model related to the incident angle can be expressed as: 
( ) ti i i LL f v ε= ⋅ + （9） 

where, L  is the slant distance; t  is the propagation time of the acoustic signal; ( )f v  is a 
variable function of the sound speed; and the sound speed itself is a function of the incident angle, 
which can be obtained by fitting the function to Figure 3: 

( ) b
i if v a cθ= ⋅ +  （7） 

where, a  is the scaling factor adjustment factor; b  is the constant dependent variable of the 
power function; c  is the constant; θ  is the incident angle. Among them, because the linear 
relationship between the incident angle and the sound speed is constant, the value range of a  and b  
is unchanged; the premise of the experiment in this article is the Munk-SSP, there is a difference in 
the range of sound speed changes compared to different SSP, so the range of c  depends on the SSP. 

3. EXPERIMENT ANALYSIS.
3.1. Simulation experiment and analysis.  We simulate that the trajectory of the ship on the sea 

surface is a circle with radius R=100m, the plane position of the unknown target point is at the 
center of the circle, and the vertical position is 100m underwater. Based on Munk-SSP, ray tracing 
algorithm is used to simulate the propagation time of the acoustic signal. The simulated sea surface 
is a cosine wave with a wave height of 2 meter, the measured ship speed is 3kn/h, the sampling 
interval is 4 seconds, and the ranging error is 0.3% times the slope distance (Zhao et al, 2018). The 
positions of the seafloor target in simulation test are known, so we compare the accuracy of 
positioning results of different models. 

Three different sound speed determination methods are used for positioning experiments. The 
first model is the average sound speed of Munk SSP, that is [ ]1V = mean SSP(v) . The second model is 
based on the positioning results of the ray tracing algorithm, that is 2V tracing(SSP)= . The core idea 
of the ray tracing algorithm is given in the form of a program in the appendix. The third model is to 
use the new sound speed positioning model related to the incident angle ( )3V θ  proposed in this 
paper. The positioning experiment was repeated 500 times, and the deviation sequence and variance 
of different positioning models and true values were counted to evaluate the reliability of the results. 

Figure 4. Underwater geometric positioning error caused 
 by three sound speed models. 
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Table 1. Variance of positioning results under different models 
       Variance 
Models X Y Z 

1V  Model 0.0099 0.0097 0.0163 

2V  Model 0.0095 0.0098 0.0150 
( )3V θ  Model 0.0098 0.0096 0.0152 

Several conclusions can be seen from the experimental results in Figure 4 and Table1: 
(1) When the average sound speed model 1V  is used for positioning, since the sea surface control 

graphic is a symmetrical circle, the positioning accuracy in the plane direction is high, and the error 
with the real position of the target is small. The positioning error of the average sound speed model 
is mainly reflected in the vertical direction, because the water surface control points are 
approximately coplanar, resulting in an ill state in the vertical direction, so the vertical positioning 
accuracy is poor. 

(2) When the ray tracing model 2V  is used for positioning, it can be seen that the positioning 
result is very close to the real position of the target. The reason is that the observation configuration 
is symmetrical, the incident angle is approximately equal, and the incident angle error affects the 
positioning accuracy through the ranging error.  

(3) When the new positioning model ( )3V θ  is used for positioning, it can be seen that the 
deviation between the positioning result and the real position in the three directions is very small, 
and it is similar to the ray tracing model. The reason is that the sound speed used to calculate the 
distance measurement is no longer a single sound speed value, but a function related to the incident 
angle. 

In summary, whether it is a circular calibration experiment or a positioning experiment with 
irregular observation patterns, the new positioning model related to the incident angle can quickly 
achieve high-precision underwater positioning. 

3.2. Real experiment and analysis.  In order to verify the validity of the new positioning model 
related to the incident angle proposed in this paper, relevant actual measurement experiments were 
carried out.  

Figure 5. Sound speed profile of the survey area. Figure 6. Survey ship’s trajectory 
and the position of the receiver. 
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The experiment uses track navigation and positioning, that is, the measuring ship does not follow 
a regular shape on the water surface, and the observation values at different incident angles are 
obtained. The sailing track is shown in the Figure 6. 

According to the initial value of the transponder position and the coordinates of the dynamic 
control point of the measuring ship, the incident angles of different observations can be inversely 
calculated, and then the new sound speed positioning model ( )3V θ  can be calculated by equation 
(10), at the same time we give the average sound speed 1V . Figure 7 shows the comparison of the 
relationship between the two sound speed values. 

 Figure 7. Comparison of two sound speeds.     Figure 8. Comparison of residuals of two 
positioning results under two models. 

We perform positioning results under two different models. The residual information contains 
important information about the basic assumptions of the model, and we give the residual 
relationship under the two positioning results. 

It can be seen from the positioning residuals of the two positioning models that the residuals of 
the new sound speed positioning model ( )3V θ  are generally smaller than the average sound speed 
positioning model 1V . The reason is that the ( )3V θ  is used instead of a single sound speed value 1V , 
which releases the residual information, reduces the influence of the sound speed error on the 
positioning, and improves the accuracy of parameter estimation. 

In addition, we noticed that there is a significant mutation for positioning residuals approximately 
at the 210th epoch. Combined with the navigation route in Figure 12, and through the position 
relationship between the transducer and the underwater transponder, we believe that at 210th epoch, 
the ship sailed to the farthest point, and then the route and direction of the sailing changed, where 
the incident angle and other related errors have the greatest impact. 

Table 2. Deviation of positioning results under different models     Unit (m) 

Positioning 
deviation 

X Y Z PE 

1V  Model 3.9726 1.0354 -2.8276 4.9848 
( )3V θ  Model 0.9826 0.2527 -0.4823 1.1233 

Taking the acoustic ray tracing positioning result as the true value, the Table 2 shows the 
deviation of the positioning results in three directions under different models. From the results, the 
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results of the ( )3V θ  model in the three directions are closer to the results of acoustic ray tracing, and 
the positioning accuracy has been greatly improved. The three directions of X, Y, and Z are 
respectively raised by about 3m, 0.8m and 2.4m. From the positional error (PE) 

value, 2 2 2PE = (ΔX) (ΔY) (ΔZ)+ + , the PE values under the two models are 4.9848 and 1.1233, 
respectively. It is obvious that the ( )3V θ  model is effective. 

4. CONCLUSION 
The following conclusions were obtained through simulation experiments and actual 

measurement experiments: 
(1) The error of sound speed is an important source which affects the accuracy of underwater 

positioning and cannot be ignored. The sound speed error affects the ranging and causes the 
positioning result to be inaccurate. The sound speed correction is required for high-precision 
underwater positioning. 

(2) Considering the impact of incident angle related errors on positioning, this paper proposes a 
new sound speed positioning model related to the incident angle to reduce the model error. Through 
experiments, the average sound speed model has a large positioning error due to the incident angle 
error, especially in deep water and long-distance positioning. The new sound speed positioning 
model related to the incident angle proposed in this paper is used for positioning, and it shows good 
positioning performance when the observation graph is circular or non-circular. 
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Yixu Liu, Xiushan Lu, Shengli Wang 
Дослідження інтегрованої навігаційної системи безпілотних наземних транспортних засобів 
Анотація. Розташування опорних точок морського дна є ключем до побудови геодезичної опорної 
мережі морського дна, а надійна модель підводного позиціонування є передумовою для досягнення 
точного розгортання опорних точок. Традиційна модель позиціонування із середньою швидкістю 
звуку зазвичай застосовується в підводному позиціонуванні через її простого і ефективного 
алгоритму, але вона чутлива до помилок, пов'язаних з кутом падіння, що призводить до ненадійних 
результатів позиціонування. На основі залежності між кутом падіння і швидкістю звуку будується 
модель функції швидкості звуку з урахуванням кута падіння. Результати показують, що на точність 
позиціонування легко впливають помилки, пов'язані з кутом падіння; Нова модель корекції середньої 
швидкості звуку, заснована на вугіллі падіння, запропонована в цій статті, використовується для 
значного підвищення точності підводного позиціонування. 
Ключові слова: підводне позиціонування; середня швидкість звуку; профіль швидкості звуку; кут 
падіння. 
 
Yixu Liu, Xiushan Lu, Shengli Wang 
Новая модель подводного позиционирования на основе средней скорости звука 
Текст аннотации. Расположение опорных точек морского дна является ключом к построению 
геодезической опорной сети морского дна, а надежная модель подводного позиционирования 
является предпосылкой для достижения точного развертывания опорных точек. Традиционная 
модель позиционирования со средней скоростью звука обычно применяется в подводном 
позиционировании из-за ее простого и эффективного алгоритма, но она чувствительна к ошибкам, 
связанным с углом падения, что приводит к ненадежным результатам позиционирования. На основе 
зависимости между углом падения и скоростью звука строится модель функции скорости звука  
с учетом угла падения. Результаты показывают, что на точность позиционирования легко влияют 
ошибки, связанные с углом падения; Новая модель коррекции средней скорости звука, основанная на 
угле падения, предложенная в этой статье, используется для значительного повышения точности 
подводного позиционирования. 
Ключевые слова: подводное позиционирование; средняя скорость звука; профиль скорости звука;угол 
падения. 
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Abstract: The Murray tripole grid method is introduced into the Princeton Ocean Model 
(POM)，for its extension to a global ocean model. A global tidal wave numerical model 
with a horizontal resolution of 1°× 1° is developed by using the global POM, and the global 
M2 barotropic tidal wave is simulated. Simulation results exhibit a high similarity with the 
global oceanic tidal model TPXO7.2 with regard to the distributions of amphidromic points 
and tidal amplitude. The absolute mean difference of the amplitude between the simulation 
results and global oceanic tidal model TPXO7.2 is 8.1 cm. The established global POM can 
accurately simulate the global tidal waves and can be applied to the numerical simulation 
of other ocean dynamic processes. 
Key-word: Global POM; North Pole; Tripole grid; Singularity; Global tide 
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INSTRODUCTION 
With the improvement of computing method and numerical technology, the development of  

a global ocean model is an important direction in the advancement of ocean numerical model. The 
global ocean is connected to each other, and the exchange and interaction of mass, momentum, and 
energy among parts of the ocean exist. Therefore, dynamic processes in the ocean cannot be strictly 
separated. By establishing a global ocean model, we can further study the interaction among various 
ocean dynamic processes, avoid the difficulties and errors caused by the introduction of open 
boundary in the regional ocean model, and establish a further realistic ocean model. 

Two problems are involved in the global ocean model of the general longitude-latitude 
coordinates: the treatment of the North Pole and the convergence of polar grid points. The North 
Pole is the singularity in the ocean model calculation, and the velocity is not defined, but this case 
only occurs in the mathematical sense. In the actual ocean, the velocity at the North Pole is 
defined[1]. The convergence problem of polar grids is more serious than the North Pole singularity. 
The grid distance in the polar region is considerable smaller than that in the mid- and low-latitude 
regions, and the calculation errors show great differences[2]. Therefore, the discrete processing of 
polar regions is a problem that all global grid models have to face. 

Numerous scholars have conducted research with regard to the two problems in the polar 
regions of the ocean model of general longitude-latitude coordinates. In the global ocean model, the 
pole is generally avoided, that is, the Arctic point is regarded as a land point, thereby avoiding the 
Arctic point singularity. The global ocean circulation diagnostic model established by Wei based on 
MOM [3] and the quasi-global ocean circulation model developed by Xia based on POM [4] adopt an 
evasive approach. In some models, different meshing methods are used to avoid the polar 
singularity problem, such as tripole grids [5] and Yin-Yang grids[6]. In the global MOM, the tripole 
grids [7] is utilized to project the singularity point onto the land, thereby avoiding the singularity 
problem of the North Pole. The Yin-Yang grids connects two identical components of longitude-
latitude grids to cover the whole sphere. In this way, the polar singularity problems are eliminated, 
but data conversion between two sets of grids will bring additional numerical problems. Scholars 
use special difference schemes in which the jumping point method is often adopted to solve the 
polar singularity problem. The temperature and potential height are defined and predicted by using 
the poles as isolated islands, and the velocity is defined as zero[8]. On the basis of this method, Shi 
used the explicit energy conservation scheme of the barotropic shallow water equation, which 
solves the problem of pole without velocity, instead of the jumping point method[1]. For the problem 
of high-frequency oscillation caused by polar region convergence, the GAMIL model developed by 
Wang adopted an equal-area grid[9], the Canada GEM model used the changing grid method[10], and 
Yang proposed a numerical discretization scheme for near-polar regions[2]. These methods have 
effectively alleviated the high-frequency oscillation in the polar region. 

GLOBAL POM 
The POM is a regional ocean model. This study aims to improve the POM to a global ocean 

model, so the North Pole singularity is an inevitable problem. To solve the singularity problem of 
the North Pole, the Murray tripole grid method[5] is introduced into the POM model, and then the 
POM for its extension to the global ocean model.  

TRIPOLE GRID 
The tripole grid is a global grid composed of two parts: the longitude-latitude grid, which 

accounts for most of the global grid, and the Arctic regional grid formed by conformal 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

259 

transformation. Thus, the singularity problem of the North Pole is transferred to the land. Figure 1 
shows the schematic diagram of the tripole grid. In this study, the positions of the polar points of the 
tripole grid in the Arctic region are (80°E, 65°N) and (80°W, 65°N). 

 
Fig. 1 Tripole grid 

 
TREATMENT of BOUNDARY VARIABLES in the TRIPOLE GRID 

By introducing the tripole grid, the POM solves the singularity problem of the North Pole and 
expands to the global ocean model. In the global POM, the variables on the tripole grid, that is, the 
calculation boundary of the triode grid region, must be managed due to the particularity of the 
Arctic region. In this study, the cyclic boundary conditions are introduced in the model’s east-west 
computation boundary, and the processing methods of physical quantities are as follows: 
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where Q  represents the velocity, temperature, salinity, and surface elevation. The North 

boundary of the global model is open boundary, and the boundary variables are regarded as follows: 
 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

, , 1, 1,

, , , ,

, , , 1,

U i jm k U im i jm k

V i jm k V im i jm k

T i jm k T im i jm k

= − − + −

= − −

= − −

                                       (2)

 
where U  is the zonal velocity; V denotes the meridional velocity; T represents the 

temperature, salinity, and surface elevation; im indicates the number of meshes in the zonal 
direction; and jm refers to the number of meshes in the meridional direction. 

SIMULATION of GLOBAL M2 BAROTROPIC TIDE 
A global barotropic tide numerical model was developed[11] in this study to test the global 

POM established through the introduction of a tripole grid by simulating the global M2 barotropic 
tide. Tide is the most common phenomenon in the ocean and is also a common large-scale motion 
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in the numerical simulation of ocean dynamics. In comparison with other ocean phenomena, such as 
ocean circulation, relatively few physical elements regulate the tides. The tide is mainly caused by 
the tidal force of celestial bodies, and in comparison with other physical elements, such as wind, 
temperature, and salinity, the tidal force has a precise and known temporal and spatial structure. 
Therefore, the global M2 tide is used as an example to test the global POM in this study. 

 
TIDAL MODEL 

The tidal force is difficult to directly introduce into the POM, so introducing the tidal potential 
into the POM is considered.[12, 13]. This study introduced the tidal potential into the external mode of 
the POM to develop a global barotropic model. The momentum equation of the external mode is as 
follows: 

   (3)
 

where U


 is the horizontal velocity component, f indicates the Coriolis parameter, g  
represents the gravity, D  denotes the water depth, η  refers to the surface elevation, ζ stands for the 
equilibrium tide, MK signifies the vertical viscosity parameter, F  indicates the horizontal 
dissipation term, and α , β  are parameters accounting for the tidal potential, Earth tide, and loading 
tide. The diurnal equilibrium tide α  is 0.948, and the semi-diurnal tide α  is 0.953. Here, 

=1 k hβ + − ,  and k , h  are Love numbers[14]. The tidal potential of the equilibrium tide[15] is 
calculated as follows: 
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where the first and second variables of Eq. (4) are the diurnal, and semi-diurnal equilibrium 
tides, respectively, n  denotes the nth diurnal or semi-diurnal tide, H  indicates the amplitude of the 
equilibrium tide, ω  stands for the tidal frequency, V refers to the initial astronomical argument of 
the tidal potential, and λ and φ  represent the longitude and latitude, respectively. 

In this study, the global POM is tested by simulating the tidal component of M2. On the basis 
of Eq. (4), the tidal potential of M2 is as follows: 
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where 2Mω  denotes the frequency of M2, 2Mω  is 1.405189 (1/day), and 2MH  is 0.242334 m. 
M2 tide α  is 1.953, Love number k  is 0.302, and h  is 0.609.  

 

SIMULATION of GLOBAL M2 TIDE 
The global barotropic tide wave model established by the global POM is applied to simulate 

the global M2 barotropic tide. The model used ETOPO1 topography, the horizontal resolution is 
1°×1°, and the vertical depth is divided into 21 layers. Figures 2 and 3 show the simulation results. 
Figure 2 presents the cotidal chart between 75°N and 75°S and figure 3 displays the cotidal chart 
between 75°N and 90°N in the Arctic region. In figures 2 and 3, Fig. A illustrates the simulation 
result of the global POM, and Fig. B exhibits the result of the global ocean tidal wave model 
TPXO7.2. 
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A B

 
Fig. 2 M2 cotidal chart (75°N-75°S). A is POM, B is TPXO7.2, unit: m. 

 

A B

 
Fig. 3 M2 cotidal chart (75°N-90°N). A is POM, B is TPXO7.2, unit: m. 

 
A comparison between global POM and TPXO7.2 shows that the M2 tide simulated by 

the POM has a good similarity with that by TPXO7.2, regardless of whether it is the distribution of 
amphidromic points or M2 amplitude. By calculating the amplitude difference between global  
POM and TPXO7.2, the simulation results of the two amplitudes are further compared. Figure 4 
shows the distribution of the amplitude difference between POM and TPXO7.2. The amplitude 
deviation in the ocean is small, and the global POM and TPXO7.2 agree well, whereas the 
amplitude deviation in the nearshore is large. The amplitude of the absolute average difference 
between the global POM and TPXO7.2 is 8.1 cm. Hence the global POM can accurately simulate 
the global tide.  

    
                 (75°N-75°S)                                              (75°N-90°N) 

 
Fig. 4 Amplitude difference of M2 tide (POM-TPXO7.2, unit: m). 

 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

262 

CONCLUSIONS 
In this study, the POM is extended from the original regional ocean model to the global ocean 

model, by introducing the Murray tripole grid, and the singularity problem of the North Pole is 
solved. The global POM can be applied to the simulation of global ocean and Arctic problems. A 
global tide wave model with a horizontal resolution of 1°×1° was developed on the basis of the 
global POM to test its simulation effect, and then the global M2 barotropic tide wave was simulated. 
We used the global ocean tide model TPXO7.2 to evaluate the global POM simulation results. The 
testing results show that the distributions of amphidromic points and tide amplitude distribution 
have good similarity, and the absolute difference of the amplitudes between the global POM and 
TPXO7.2 is 8.1 cm. In summary, the global POM established in this study can accurately simulate 
the global tide wave, and can be applied for the simulation of other ocean dynamic processes. 
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Fu Qingjun 
Моделювання глобального баротропного пливу М2 на основі глобального POM 
Анотація. Метод трипольної сітки Мюррея введений в Принстонську модель океану (POM)， для 
його поширення на глобальну модель океану. Чисельна модель глобальної припливної хвилі  
з горизонтальною роздільною здатністю 1°×1° розроблена за допомогою глобальної POM, 
і моделюється глобальна баротропна припливна хвиля M2. Результати моделювання демонструють 
високу схожість із глобальною моделлю океанічних припливів і відливів TPXO7.2 щодо розподілу 
амфідромічних точок та амплітуди припливів та відливів. Абсолютна середня різниця амплітуд між 
результатами моделювання та глобальною моделлю океанічного припливу TPXO7.2 становить 8,1 см. 
Встановлений глобальний POM може точно імітувати глобальні припливні хвилі і може бути 
застосований до чисельного моделювання інших океанічних динамічних процесів. 
Ключові слова: Global POM; північний полюс; трипольна сітка; особливість; глобальний приплив 
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Abstract.  Hydrothermal plume is a highly turbulent mixing process in the ocean. Large 
eddy simulation (LES) model and Laboratory experiments are applied to study the structure 
and the characteristics of hydrothermal plume. Simulation results show that the three-
dimensional structure of hydrothermal plume displays an umbrella shape.  
The profile of eddy viscosity indicating that the intensity of mixing induced by hydrothermal 
exhalations is the most violent at 0. . Laboratory experiments verified the 
development process of buoyant plume and found that horizontal plume range decreases 
with the rotation rates. 
Keywords: Hydrothermal plume; Mixing; Large eddy simulation; Laboratory experiments. 
 
INTRODUCTION 

 
Hydrothermal vents are the major channel connected crust with ocean. Hydrothermal plume is 

formed by the ascent warm water from seafloor source driven by exhalations of hydrothermal vents. 
It is an essential physical process in the ocean reflected deeply on the aspects of the mixing and 
dispersion of heat, momentum and materials in the water column (German and Von Damm, 2003; 
Goodman et al., 2004; Gao et al., 2019). It also has a significant influence on the thermohaline 
circulation, therefore, clarifying the characteristics of hydrothermal plume is necessary for 
improving the understanding of abyssal environment. 
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Over the past decades, much effort has been made to understand the characteristics of 
hydrothermal plume owing to the practical difficulty to directly observe it.  

Maxworthy and Narimousa (1994) performed some laboratory experiments to study the effect 
of stable background density stratification fluid. In the experiments of Narimousa (1996), the 
plumes are generated by the localized heat sources with two-layer fluid. Zhang et al. (2017) used 
time-resolved particle image velocimetry (PIV) to measure instantaneous two-dimensional velocity 
vector fields of laboratory-generated turbulent buoyant plumes in linearly stratified saltwater.  

Speer and Marshall (1995) conducted a number of numerical experiments and found that 
vertical convection is constrained by the stratification, which generated an equilibrium-spreading 
layer. Results of the integral models conducted by Hoult and Weil (1972) and Wang and Law (2002) 
show that crossflow can alter the mixing and rising height of plumes. Jiang and Breier (2014) 
developed a computational fluid dynamics (CFD) model to examine the influence of environmental 
parameters on hydrothermal plumes, such as vent exit velocity, background stratification and 
chimney height.  

These studies have provided details about flow structures such as plumes, rim currents and the 
influence of influence factors. 

However, the model they used are DNS (Direct Numerical Simulation) and RANS (Reynolds 
Averaged Navier-Stokes Simulation), which have the limitations of computer resources and 
accuracy, respectively. Then LES is more appropriate for simulating highly turbulent flows because 
it is less cost than DNS and more efficiency than RANS. The theory of LES is treating large-scale 
and small-scale flows separately: turbulent scales larger than a filter width are directly resolved, 
while smaller scales are parameterized by a subgrid-scale (SGS) model (Gao et al., 2019). 

So far, LES model has been applied to study plume and captured detailed characteristics of the 
plume (Raasch and Etling, 1991; Lavelle, 1997; Pham et al., 2011; Yang et al., 2016; Tomàs et al., 
2016a). However, the understanding of detailed three-dimensional structure of thermal-driven 
plumes and the influences of related factors (such as rotation, heat flux from the vent and 
stratification strength) on mixing parameters are still lack, which is useful to improve 
parameterization of ocean mixing.  

In the present study, we employ the LES model PALM to investigate the 3-D structure of the 
hydrothermal plume and it’s induced mixing. Then we conduct the laboratory experiment to observe 
and verify the characteristics of plume. The rest of the paper is organized as follows: configuration 
of LES model used are described in the next section. Section 3 presents the numerical results. 
Laboratory experiments are presented in Section 4 and Section 5 is the summary.  
NUMERICAL METHEOD 

The computational domain diagram and mesh of this study is shown on figure 1. The 
computational domain is 800 m  800 m  800 m with a uniform resolution of 5 m along x-, y-, z- 
directions. A 15 m × 15 m × 5 m cuboid building is set at the center of the bottom to simulate a 
hydrothermal vent and the constant heat flux is set at the surface of the building to driven the plume. 
The integration time is 120 hours. 

For a control run, the heat flux is set as 2  to ensure that the plume rise height is about 
half of the computational domain height to avoid the effect of upper boundary on the plume and the 
center of domain is located at . Initial vertical profiles of the background potential 
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temperature and salinity are set as shown in Figure 1. The stratification ( ) in this paper are 
designed as the vertical gradient of the temperature in bottom boundary layer, therefore the 
stratification of control case is set as . 

 
Fig.1 Computational domain 

 
NUMERICAL RESULTS 

Figure 2 show the vertical sections of velocity and potential temperature. The data analyzed is 
time-averaged for the last 24 hours of the simulation run, so the plume is relatively smooth.    

 
Fig.2 Vertical sections of velocity ( ) and potential temperature ( ) at 

y= 400 m (left) and x= 400 m (right) (Shaded: magnitude of potential temperature, vector: velocity) 
(Gao et al., 2019). 

 
It can be seen that, the plume can rise to -365m from -800m, so the height of the plume is 

435m. The plume water temperature decreases with rising, while it is warmer than the surrounding 
water near the vent and then gradually becomes colder than the surrounding water at the cap of 
plume. The velocity increases with rising due to the injection of hydrothermal fluid, reaching a 
maximum of 0.5  at -765 m and then gradually decreases until it reaches zero. Therefore, the 
upward momentum in the whole water volume gradually decreases with the rising of plume. 

From Figure 2, it is obviously can be seen that the distribution of velocity is not symmetrical 
and has a contrary deflection on two sections. To further examine the 3-D structure of the plume, 
the distributions of horizontal potential temperature and velocity at four different levels are plotted 
in Figure 3: z = -730m, -630m, -530m and -380m. At z = -730m, the potential temperature 
decreases with the distance from the center and the horizontal velocity display a strongly clockwise 
vortex. The distributions at -630m and -530m resemble that is found at -730m but at -380m, 
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potential temperature in the center of the plume is colder than the surroundings and the horizontal 
vortex disappears. In general, the intensity of the clockwise vortex decreases with the rise of the 
plume, and finally disappears at the cap of plume. 

 

  
Fig.3 Three-dimensional distribution of potential temperature ( ) and velocity ( ), 
vector represents velocity. Left: four levels of -730m, -630m, -530m and -380m, shaded represents 

magnitude of potential temperature. Right: levels of -730m and -380m, shaded represents 
magnitude of vertical velocity) (Gao et al., 2019).  

 

 
Fig.4 Vertical profiles of vertical velocity skewness (blue line)  

and heat flux (red line, ) (Gao et al., 2019). 
 
According to Moeng & Rotunno (1990) and Sullivan et al. (2007), the bias of vertical velocity 

skewness can be an indicator of a thermal plume or thermal plume-like in a convective flow. 
Therefore, vertical velocity skewness ( ) is often used to detect the presence of coherent structures 
in a convective flow and its formula is: 

 
At lower level of the plume, the skewness is persistently positive, reflecting the plume is rising. 

Near the vent, the skewness is large and positive, indicating the vigorous convective rising process. 
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At the cap of plume, the skewness is slightly negative, indicating that convective downwelling 
processes developed.  

Red line in Figure 4 is the profile of heat flux averaged over plume area. Due to the tiny 
variation of salinity, buoyancy flux is mainly contributed by the heat flux . At lower level 
of plume, the heat flux is large and persistently positive. While at upper level of plume, the heat flux 
is slightly negative and its magnitude is quite smaller than the positive value.  

According to Figure 2-4, the development process of the plume can be clearly concluded.  
The light high-temperature fluid ejected from the hydrothermal vent in the southern 

hemisphere rising under the effect of positive buoyancy force, forming a hydrothermal plume. As 
the plume rises, the clockwise vortex associated with the upward vertical velocity entrains 
surrounding cold water through turbulent mixing. The plume fluid eventually becomes denser than 
the ambient fluid at a certain level due to the negative buoyancy force produced by upward 
transportation of the entrained fluid. At the same time, it begins to decelerate due to the vortex. 
While plume fluid continues upward under the inertial effect until the vertical velocity decreases to 
zero and even negative, the water flows downward. Eventually, the fluids stop moving downward 
and reach a neutral buoyancy level.  

 
Fig.5 Vertical profiles of the eddy viscosity ( ), mean eddy viscosity 

, averaged over the horizontal plane), subgrid-scale eddy viscosity 
( , averaged over the plume area) ( )(Gao et al., 2019). 

  
Due to hydrothermal plume is highly turbulent mixing process, vertical eddy viscosity ( ) is 

used to measure the turbulent mixing intensity, and its formula is suggested by McWilliams et al., 
(1997): 

 
While in the LES model PALM, the unresolved processes SGS fluxes are parameterized 

according to Deardorff (1980) and the SGS eddy coefficient for momentum is calculated after 
Prandtl-Kolmogorov hypothesis (Fricke, 2011):  
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where  is set 0.1,  is the mixing length which directly related to the grid resolution 

 is the distance from the bottom boundary,  is the the - .  

Eddy viscosity is the sum of the mean eddy viscosity and SGS eddy viscosity ( ) 
which is shown as the profiles in Figure 5.  

It can be seen that  increases with the rising plume and reaches the maximum value at about 
0. (  is defined as the level where the magnitude of area-averaged vertical momentum 
flux is 10% of the maximum of all the levels of vertical momentum flux). From 0.53 to , 

shows a quick decrease again until it reaches nearly zero at the maximum height of the plume. 
The profile of  reperesents the turbulent mixing intensity. Therefore, the mixing intensity is 
strongest at about 0. . 
 
LABORATORY RESULTS 

All experiments were conducted in the Laboratory of Ocean Science at Nanjing University 
Information & Science Technology. The experimental setup is shown in Figure 6. The platform used 
is a circular tank and the diameter is 1.2m. And the tank rotates with different rates. Two-layer 
stratified fluid column is formed by filling freshwater into the tank gradually over the artificial 
seawater water. A nozzle is set at a location ~2cm below the fluid surface to inject dense saltwater 
vertically downward into the two-layer stratified column. The constant rate of flow is controlled by 
a flow meter and a pump.  

 

 
Fig.6 Experimental setup. 

From the video (not shown in the paper), it can be clearly seen the development process of 
plume which is consistent with the simulation results. The left picture in Figure 7 is a screenshot of 
the video, the blue dense water layer is stable in the two-layer stratified column and it represents the 
neutral buoyancy layer. The right picture in Figure 7 shows that horizontal plume range decreases 
with the increasing of rotation rates. Therefore, the plume is significantly influenced by the rotation 
rates. 
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Fig.7 Neutral buoyancy layer (left) and horizontal plume range (right). 

 

CONCLUSIONS 
This paper based on the LES simulation results and laboratory experiments for the structure 

and the development process of hydrothermal plume. Due to the hydrothermal plume is a highly 
turbulent mixing process, eddy viscosity is used to figure out the characteristics of induced-mixing 
and found that the mixing intensity is strongest at about 0. . According to laboratory 
experiments, hydrothermal plume is significant influenced by the rotation rates and the horizontal 
plume area decreases with the rotation rates. 
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Gao Xiaoqian, Dong Changming 
Змішування викликаних гідротермальним шлейфом з використанням моделювання великого 
вихора і лабораторних експериментів.  
Анотація. Гідротермальний шлейф - це сильно турбулентний процес змішування в океані. Для 
вивчення структури та характеристик гідротермічного шлейфу застосовуються велика модель 
вихрового моделювання (LES) та лабораторні експерименти. Результати моделювання показують, 
що тривимірна структура гідротермального шлейфу має форму парасольки. 
Профіль вихрової в’язкості вказує на те, що інтенсивність перемішування, викликане 
гідротермальними видихами, є найсильнішою при 0. Лабораторні експерименти перевірили процес 
розвитку плавучого шлейфу і виявили, що горизонтальний діапазон шлейфу зменшується зі 
швидкістю обертання. 
Ключові слова: гідротермальний шлейф; змішування; велике вихрове моделювання; лабораторні 
експерименти 
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Abstract.  Near-inertial waves (NIWs) which are internal waves with frequencies near local 
Coriolis frequency, play important roles in enhancing mixing and contribute to deep-water 
circulation. Based on 11-month moored current observations, the variability of NIWs in the 
deep basin of the north South China Sea (SCS) is investigated. The kinetic energy density of 
NIWs during the influence period of tropical cyclone is much stronger than that in calm 
stage, indicating that the observed NIWs in the northern SCS are largely induced by tropical 
cyclones. Strong current shear is also observed when amplified NIWs are emerged. The 
EOF analysis shows that the NIWs are dominated by high modes, which contribute to the 
strong current shear. And NIWs have large current shear may eventually break and drive 
turbulent mixing. 
Keywords: Near-inertial waves; the South China Sea. 
 

INTRODUCTION 
Near-inertial waves (NIWs) are internal waves with frequencies near local Coriolis frequency. 

NIWs can largely be generated by wind force near the sea surface, such as tropical cyclones and sea 
breezes (Mihanovic et al. 2016). Once generated, NIWs will propagate downward into the 
thermocline and sustain for many days before they decay, inducing strong vertical shear in the upper 
ocean (Garret et al. 2001; Mayer et al. 2010; Xu et al. 2014; Alford et al. 2016 Subeesh and 
Unnikrishnan, 2016). Alford (et al. 2016) found that NIWs can propagate at least hundreds of 
kilometers toward the equator from their source regions horizontally. Whereas in vertical, NIWs do 
not travel as far and contain as much energy.  

On average about 10 tropical cyclones per year traverse the SCS (Wang et al. 2007). Therefore, 
NIWs are often observed in the SCS. Many scales of motions are active in the SCS, such as large-
scale circulations (Su, 2004) and mesoscale eddies (Zhang et al. 2013), inducing the complex 
background currents and stratification in the SCS, which may modulate the feature of NIWs 
(Echeverri and Peacock, 2010; Kelly and Nash, 2010; Xu et al. 2011; Sun et al. 2011; Liu et al., 
2012; Chen et al. 2013). In this study, a 11-month continuous current data set is used to investigate 
variability of NIWs in the deep basin of the north SCS. This paper is organized as follows. The 
mooring observation is introduced in Section 2. Variations of NIWs are demonstrated in Section 3. 
Conclusions is described in Section 4. 

DATA 
As part of the SCS internal Wave Experiment a sub-surface mooring was deployed near the LS 

in the northern SCS during the period of May 2011 to March 2012. The mooring is located in 
(20.75°N,119.00°E). Water depth of mooring place is 2700 m. A 75 kHz up-looking ADCP at depth 
of 450 m was equipped to measure currents in the upper ocean. The ADCP functioned well with 
movement within 8 m during the entire observation period. The depth of available current data 
measured every 5 minutes by the ADCP ranged from 70 to 450 m with velocity data interpolated 
onto uniform levels at 5 m intervals. The data were averaged every 60 minutes to produce time 
series with 60-minute resolutions. Mooring position and topography of the northern SCS are shown 
in Figure 1 (a). The mooring recorded the passage of tropical cyclone Sarika. Sarika is generated in 
the east of SCS on 9 June 2011 and moved north-westward to the northern SCS. Sarika kept the 
strength of tropical cyclone until made landfall in Guangdong on 11 June 2011. Passage of tropical 
cyclone Sarika is shown in Figure 1 (b). 
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Figure 1. (a) Topography of the northern SCS, (b) passage of tropical cyclone Sarika. 

 (The cross indicates mooring position, dots indicate track of tropical cyclone Sarika.) 
 
RESULTS 

Figure 2 shows rotation spectra of depth-averaged raw velocity. Rotation spectra shows 
significant peaks at inertial frequency, which is purely CW, indicating the existence of strong NIWs. 
There are also obvious peaks at tidal frequencies. Both diurnal and semidiurnal tides contain a 
stronger clockwise (CW) component than counterclockwise (CCW) component. The K1 and M2 
CW signals are comparable, whereas CCW component of M2 tide is stronger.  

Based on filtered near-inertial currents, the near inertial kinetic energy density 
2 21 ( )

2 f fKE u vρ= +

( ρ =1024 kg.m-3 is the reference density, fu and fv are filtered eastward and 
northward components of near-inertial currents ) is estimated. During the influence period of 
tropical cyclone Sarika (10 to 24 June), the vertically averaged KE of NIWs is significantly 
enhanced. NIWs in that period are much stronger than those in calm stage. There was only one 
tropical cyclone passed near the mooring in the observation period, therefore the KE in the upper 
ocean stayed in weak levels in period without tropical cyclones. 

During observation period, there was only one tropical cyclone passed the mooring site. Power 
spectra of eastward currents in 175 m depth from 7 to 29 June is shown in Figure 4. During 
affecting period of tropical cyclone Sarika, near-inertial energy increased obviously, which is 
comparable with diurnal and semidiurnal ITs. Distribution of near-inertial kinetic energy density is 
shown in Figure 5 (a). Vertical and temporal averaged near-inertial kinetic energy density are shown 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

273 

in Figure 5 (b) and Figure 5(c) respectively. The intensity of NIWs increased significantly at the 
mooring location shortly after the passage of tropical cyclone Sarika. The near-inertial currents had 
an upward propagating phase, indicating downward propagation of group velocity and energy. On 
13 June, NIWs began to intensify at the near surface. As the NIWs propagated downward, the 
energy intensity enhanced as depth increasing and reached the maximum at 195 m. Then the current 
velocity weakened quickly with an e-folding time of about 5 days. And NIWs became extreme 
weak by 29 June.  
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Figure 2. Rotation spectra of clockwise (blue) and counterclockwise (red) components of depth-

averaged raw velocity. 
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Figure 3. Time series of vertically averaged kinetic energy of NIWs. 
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Figure 4. Power spectra of east-west currents in 175 m depth during affecting period 

of tropical cyclone Sarika. 
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Figure 5.  (a) Distribution of near-inertial kinetic energy density, and (b) vertical and (c) temporal 

averaged near-inertial kinetic energy density during the period of tropical cyclone Sarika. 
 
5-m current shear between and after the influence of tropical cyclone Sarika are shown in 

Figure 6 (a) and 6 (b) respectively. During the influence of Sarika, current shear is much stronger 
than the calm period. The intensity of shear increases obviously shortly after Sarika passed and has 
upward propagating phase, which is consist with that of NIWs, indicating the strong shear is 
induced by the NIWs. Figure 6 (c) shows the wavelet power spectra of the current shear at the depth 
of 175 m. Amplification of current shear at Coriolis frequency is obvious during the influence of 
Sarika. The NIWs become the strongest factor amplifying the current shear. 

The empirical orthogonal function (EOF) decomposition method was applied to the velocity of 
the NIWs. Results are shown in Figure 7. The vertical structures of the top two EOF modes 
corresponded to the third and second baroclinic vertical normal modes with variance contributions 
of 48 % and 42 % for eastward near-inertial currents, 51 % and 40 % for the northward currents 
respectively. The modes of NIWs are relatively high, which may contribute to strong current shear. 
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Figure 6. 5-m current shear (a) between and (b) after the influence of tropical cyclone Sarika, 

and (c) wavelet power spectra of the current shear at the depth of 175 m. 
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Figure 7. Results of EOF analysis. Vertical structure of first two modes of (a) eastward and (b) 

northward near-inertial currents (black: the first EOF mode, blue: the second EOF mode). 
 
CONCLUSIONS 

 By analyzing a 11-month long observation of currents in the northern SCS, variables of NIWs 
are presented. The NIWs in the northern SCS are largely induced by tropical cyclones. The mooring 
recorded the passage of tropical cyclone Sarika during observation. The intensity of NIWs increased 
significantly shortly after the passage of tropical cyclone Sarika. Strong current shear has also been 
observed at the same time. Result of wavelet power spectra of the current shear suggests that the 
strong shear is induced by NIWs. The EOF analysis finds that modes of NIWs are relatively high 
which may contribute to strong current shear. 
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Li Bingtian, Gao Xiaoqian 
Змінність близьких інерційних хвиль в глибинному басейні Південно-Китайського моря. 
Анотація. Близькоінерційні хвилі (NIW), які є внутрішніми хвилями з частотами поблизу місцевої 
частоти Коріоліса, відіграють важливу роль у посиленні змішування та сприяють глибоководній 
циркуляції. На основі 11-місячних пришвартованих поточних спостережень досліджено мінливість 
NIW в глибокому басейні півночі Південно-Китайського моря (ПКМ). Щільність кінетичної енергії 
NIW протягом періоду впливу тропічного циклону набагато сильніша, ніж у спокійній стадії, що 
вказує на те, що спостережувані NIW на півночі ПКМ в основному індукуються тропічними 
циклонами. Сильний зсув струму спостерігається також при появі посилених NIW. Аналіз EOF 
показує, що в NIW переважають високі режими, які сприяють сильному зсуву струму. І NIW мають 
великі поточні зсуви, з часом можуть зламатися і викликати турбулентне перемішування. 
Ключові слова: близькоінерційні хвилі, Південно-Китайське море 
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Abstract. Based on long-term tide gauge data, the coastal sea level along the northwestern 
coast of the South China Sea (SCS) reaches highest on record in 2012. The composited sea 
level anomaly (SLA) is up to 84.3 mm in 2012, reaching the highest since 1975. The coastal 
sea level of the Hong Kong City even jumped by 111 mm between 2010 and 2012. The 
research of suggested an extreme sea-level (ESL) event in 2012. In this study, we show that 
such an extreme sea level event is a combined effect of the secular trend, La Niña event and 
negative Pacific Decadal Oscillation (PDO) phase. The cold phases of ENSO and PDO 
jointly give rise to the ESL event in 2012 on both interannual and decadal timescales. The 
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mean sea level rise could account for ~48% of the 2012 extreme sea level event, the 
interannual contribution is 44.2 mm, the decadal contribution is 14.9 mm.  
Keywords: Extreme Sea level, Interannual and Decadal Variability, ENSO, PDO, 
Northwestern Coast 
 
1. INTRODUCTION  

The South China Sea (SCS) is a semi-enclosed deep ocean basin in the tropics and subtropics. 
It connects with the western Pacific and Indonesian seas through several straits, such as Luzon 
Strait, Taiwan Strait, Karimata Strait, and Mindoro Strait, etc. (Fig. 1), thus is considered as a 
heat/salt and freshwater conveyor belt (Qu et al., 2004, 2005, 2006). The SCS is located inthe 
Asian-Australian Monsoon region, with significant tropical air-sea interaction. The SCS is tightly 
coupled with the atmosphere, not only modulated by the atmosphere, but can also influence the 
weather and climate variation nearby (Ding et al., 2004; Wang et al., 2009; Kajikawa and Wang, 2012). 

 

 
Fig. 1. The topography (shading, m) of the SCS overlaid  
by the locations (red star) of the 17 tide gauge stations. 

 
Along the northwestern coast of the SCS, there are lots of cities with dense population and 

advanced economy. However, due to the low-lying topography, the coastal area is vulnerable to the 
extreme sea-level variation (Brown et al., 2013; Hallegatte et al., 2013; Neumann et al., 2015). 
Under an optimistic scenario when the mean sea level rises by 20 cm in 2050, Guangzhou is the 
most vulnerable city in the world. The annual economic losses are up to US$ 13.2 billion influenced 
by flood and land subsidence. Besides, Shenzhen ranks 5th (Hallegatte et al., 2013). Both of the two 
cities are along the northwestern coast of the SCS. 

The SCS sea level exhibits multi-scale variations (Chen et al., 2015a; Cheng et al., 2016). On 
seasonal time scale, the sea level is low (high) in the central-eastern SCS, and high (low) in most of 
the continental shelves during boreal winter (summer), showing opposite spatial pattern (Liu et al., 
2001a). The steric effect is the major contributor to the seasonal variation in the interior SCS 
(Cheng and Qi, 2010; Feng et al., 2012; Amiruddin et al., 2015). While in the northern SCS, the 
seasonal sea-level variation is mainly attributed to the local dynamic/thermodynamic forcing and 
Kuroshio intrusion (Liu et al., 2001b). In the eastern SCS, the baroclinic Rossby wave plays  
a dominant role, which is generated by the wind stress curl (WSC) (Liu et al., 2001b; Chen et  
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al., 2015a). In addition, the inverse barometer effect is also nonnegligible in the northern SCS,  
Gulf of Thailand, and northwestern Philippine Sea (Amiruddin et al., 2015). 

In general, the interannual variation of the SCS sea level is related to ENSO (Hwang, 2001; 
Wu and Chang, 2005; Liu et al., 2011; Peng et al., 2013). The SCS sea level declines in El Niño, 
and rises in La Niña (Rong et al., 2007; Wang et al., 2018), with its leading principle component of 
the empirical orthogonal function (EOF) analysis highly correlated with Niño3.4 index (the 
correlation coefficient is 0.94) (Fang et al., 2006). During El Niño (La Niña), the Kuroshio gets 
weakened (strengthened), due to the northward (southward) shift of the north equatorial current 
(NEC) bifurcation. Therefore, the undershooting (overshooting) effect increases (decreases) the 
Luzon Strait transport (LST), and the cooling advection reduces (increases) the upper ocean heat 
content (Liu et al., 2012) and the associated thermosteric sea level in the SCS (Rong et al., 2007). 
Besides the LST, the WSC anomalies are also important in the interior SCS, while the Rossby wave 
is well responsible for the variation in the eastern boundary (Cheng et al., 2016). Moreover, the 
remote signal from the tropical Pacific can be conveyed into the eastern SCS in the form of Rossby 
wave and coastal Kelvin wave on both interannual and intra-seasonal time scale (Zhuang et al., 
2013; Chen et al., 2015a). In addition to ENSO, the Indian Ocean dipole (IOD) can partly explain 
the interannual variation, especially in the southwestern SCS, the contribution of IOD is 40% 
(Soumya et al., 2015). 

The decadal variation of the SCS sea level is almost out of phase with Pacific decadal 
oscillation (PDO). The simultaneous correlation coefficient with PDO index is -0.74 during  
1950-2009, and can even reach to -0.96 in 1993-2012 (Cheng et al., 2016). In the warm phase of 
PDO, an anomalous anticyclone emerges over the Philippine Sea. In its western flank, the southerly 
anomalies shift the NEC bifurcation northward, resulting in weakened Kuroshio and intensified 
LST to decrease the SCS sea level (Wu, 2013). This process is similar to that in ENSO episode  
(Liu et al., 2006; Rong et al., 2007, 2009). Based on reconstructed data from a relatively long period 
(1950-2009), the SCS-averaged sea level rises at about 1.7 mm/yr, which is comparable with  
the global mean (Peng et al., 2013; Strassburg et al., 2015). However, the rising rate of the 
SCS-averaged sea level is 5 mm/yr during 1993-2012, and it is even up to 8 mm/yr in the eastern 
boundary to the west of Philippines (Cheng et al., 2016). Both of them are higher than the global 
mean value of about 3.1 mm/yr (Henry et al., 2014). 

Recently, the extreme sea level (ESL) events occur more and more frequently under global 
warming and sea-level rise (Muis et al., 2016). Most researches of the SCS ESL are focused on short 
time scale (e.g., hourly to daily time scale), this is usually related to storm surge, astronomical tide, and 
mean sea level (Feng and Tsimpli, 2014; Feng et al., 2015). On longer time scale (e.g., seasonal to 
interannual time scale), the ESL is mainly contributed by large-scale ocean dynamic processes and 
extreme climate (Goddard et al., 2015; Muis et al., 2016). Compared with short-scale event, the 
influence of long-scale ESL on coastal area is more persistent and extensive, regardless of weaker 
intensity (Goddard et al., 2015). Moreover, its “amplifier” effect on short-scale ESL is especially 
nonnegligible. However, the long-scale ESL has not attained enough attention so far. In 2012, the sea 
level rises significantly along the northwestern coast of the SCS, and the sea level in 2012 is highest 
since 1980 (Wang et al., 2014). On this basis, the study aims to estimate the possible mechanisms of 
the 2010–2012 extreme sea level event along the northwestern coast of the SCS. 

The rest of this paper is organized as follows: The data sets and methods are briefly introduced 
in Section 2. The 2010–2012 ESL event is described in Section 3, followed by the associated 
mechanisms in Section 4. Finally, a conclusion and discussion are summarized in Section 5. 
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2. DATA AND METHODS 
2.1 DATA SETS 

The observed tide gauge records from 17 stations are used in this study, which are jointly 
obtained from the Permanent Service for Mean Sea Level global database 
(http://www.psmsl.org/data/obtaining) and South China Sea Marine Prediction Center, Ministry of 
Natural Resources, China. The records with at least 70% integrity are adopted (Table 1), the 
selected stations are also labeled in Fig. 1 with red stars. The monthly sea level anomaly (SLA) is 
obtained from the merged (TOPEX, Jason-1/2, ERS-1/2, Envisat, GFO and CryoSat-2) 
Ssalto/Duacs altimeter products which were produced and distributed by the Archiving, Validation 
and Interpretation of Satellite Oceanographic (http://www.aviso.altimetry.fr/en/data/data-
access.html). This data provides 0.25°×0.25° horizontal resolution from 1993 to 2018.  

The latent heat flux (LHF), shortwave radiation (SWR), sensible heat flux (SHF), longwave 
radiation (LWF), precipitation (P) and evaporation (E) are obtained from Japanese 55-year 
Reanalysis (JRA-55) with 0.5625°×0.5625° horizontal resolution during 1975-2015 (Ebita et al., 
2011). The net heat flux ( ) and net freshwater flux ( ) are respectively expressed as: 

 

                                          (1) 
                                                                (2) 

 

The monthly surface wind stress and sea level pressure (SLP) are provided by the European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) interim reanalysis (ERA-Interim) with 0.5°×0.5° 
resolution from 1980 to 2015 (Dee et al. 2011; https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/browse-
reanalysis-datasets/). 

Table 1. The selected tide gauge records along northwestern coast of the SCS. 

Station Latitude 
(°N) 

Longitude 
(°E) Time Span Integrity 

Sea-level 
difference between 
2010-2012 (mm) 

Beihai 21.48 109.08 1975-2015 100% 54 
Danang 16.10 108.22 1978-2013 100% 22 
Dawanshang 21.93 113.72 1984-2013 99.7% 84 
Dongfang 19.10 108.62 1975-2015 100% 68 
Haikou 20.02 110.28 1975-2015 100% 63 
Hondau 20.67 106.80 1986-2013 99.7% 62 
Huizhou 22.70 114.53 2006-2013 100% 85 
Quarry Bay 22.29 114.21 1986-2014 100% 53 
Xisha 16.83 112.33 1990-2015 98.7% -75 
Shanwei 22.77 115.37 1975-2015 100% 79 
Shek Pik 22.22 113.89 1998-2014 97.1% 74 
Tai Miu Wan 22.27 114.29 1997-2014 91.7% 81 
Tai Po Kau 22.44 114.18 1975-2014 93.1% 111 
Tsim Bei Tsut 22.49 114.01 1993-2014 94.3% 40 
Waglan 
Island 22.18 114.30 1987-2015 72.5% 62 

Zhapo 21.58 111.82 1975-2015 99.2% 101 
Zhelang 22.65 115.37 2002-2013 98.6% 84 
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The steric SLA is calculated using the monthly temperature and salinity with the upper 2000 m 
on a 1.0°×1.0° grid during 1991-2018. The temperature and salinity data are from the EN4.2.1 
generated by the UK Met Office Hadley Centre. This EN4.2.1 product is provided on a grid with 
1.0° spatial resolution in horizontal and 42 levels in vertical (Good et al., 2013) 
(https://www.metoffice.gov.uk/hadobs/en4/download-en4-2-1.html).  

The zonal and meridional horizontal surface and 112 m depth current were obtained from the 
Simple Ocean Data Assimilation (SODA, version 3.3.1) (https://www.atmos.umd.edu/~ocean/index 
files/soda3_readme.htm) for the period 1980-2015, the LST is also estimated based on SODA data, 
this datasets are provided on a 0.5°×0.5° horizontal resolution with 40 levels from 5 m to 5347 m 
from 1980 to 2015. 

The Niño 3.4 index is from the National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA)/Climate Prediction Center (CPC), and the PDO index is available from 
http://jisao.washington.edu/pdo/PDO from 1980 to 2015. In this study, all the anomalies are 
calculated as the deviations from the 1981-2010 climatology. 
2.2 METHODS 
2.2.1 INVERTED BAROMETER EFFECT METHOD 

To estimate the static sea level response to atmospheric pressure variation, the inverted 
barometer effect (Wunsch and Stammer, 1997) is considered in this study. The contribution to the 
sea level variation ( ) can be approximately expressed as: 

                                                            (3) 

where ρ0 is the seawater density, g is the acceleration of gravity, P is the local SLP, and  is the 
global mean and temporal mean pressure. Acting as an "inverted barometer", the local sea level 
decreases by ~1 cm, when the SLP increases by 1 mb. 
2.2.2 THE STERIC SEA LEVEL 

The steric height ( ) consisting of thermosteric ( ) and halosteric ( ) is estimated using 
temperature (T) and salinity (S) over water depth (H) (Thomson and Tabata, 1987) by:  

 

                                                     (4) 

 

                                                     (5) 

 

where  and  are the temperature and salinity anomalies relative to the mean values over 
the 1980-2009 of this study at each layer, and  is the water density. 
2.2.3 Ensemble Empirical Mode Decomposition 

The empirical mode decomposition (EMD) is a typical method in the timeseries analysis 
(Huang et al., 1998). A timeseries can be decomposed into several intrinsic mode functions (IMFs), 
obeying the Hilbert-Huang transforms. The EMD method is intuitionistic, posterior and adaptive, 
thus can process non-stationary and nonlinear signals well but it also has some defects, such as 
mode mixing. To overcome these problems, this study used the ensemble empirical mode 
decomposition (EEMD) to extract the low-frequency signal of the sea-level variation. The EEMD 
method is a new noise assisted data analysis method that includes screening an ensemble of white 

https://www.atmos.umd.edu/%7Eocean/index
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noise-added signals and treating the mean as the final true result (Wu and Huang, 2009). The 
original signal added white noise signals with mean value and constant standard deviation 
(generally 0.1 ~ 0.4 times of the original signal standard deviation) is added for many times to 
obtain the new signal  First, adding the signal and then decomposing the data into IMFs and residual 
component, then, repeating this process again and again, obtaining the mean of corresponding IMFs. 
The EEMD method requires two input parameters, which are the number of ensemble realizations 
and the amplitude of added white noise. Here, we use 200 the ensemble number for the EEMD and 
the noise amplitude being approximately 20% the standard deviation of original time series. An 
IMF with exceeding the 95% confidence level is statistically significant. We used the EEMD 
method to estimate the different time-scale variation contributions of the sea level to the 2010–2012 
ESL event. 
3. AN EXTREME SEA LEVEL EVENT IN 2012 

Derived from the tide gauge records in 17 stations, the sea level rises overall along the 
northwestern coast of the SCS during 1975-2015 (Fig. 2). Among all the 17 stations, there are 10 
stations (Bei Hai, Da Wan Shan, Hai Kou, Hui Zhou, Shan Wei, Shek Pik, Tai Po Ka, Tsim Bei Tsut, 
Zha Po, Zhe Lang) where the SLA reaches a record high in 2012 (Fig. 2). For Da Nang and Dong 
Fang stations, the highest SLA occurs in 2013, and 2012 is the second highest year. Except in Xi 
Sha station, the yearly rising rate in 2010-2012 exceeds 2 standard deviation (STD) in all of the 
other stations, with the maximum up to 55.5 mm/yr (in Tai Po Kau, Tolo Harbour). Moreover, there 
are 9 (3) stations in which the yearly rising rate in 2010-2012 is largest (second largest) In addition, 
the land subsidence rate is less than 3 mm/yr along the northwest coast of the SCS (Feng et al., 
2015; Amiruddin et al., 2015), one order of magnitude smaller than the high rising rate. Therefore, 
the land subsidence correction is not considered in this paper.  
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Fig. 2. Time series of the SLA derived from 17 tide gauge records along the northwestern coast  
of the SCS. The vertical line indicates the year of 2012. 

 
To diminish the uncertainties of 17 stations, the composited tide gauge records are calculated 

(Goddard et al, 2015) to represent the sea-level variation along the northwestern coast of the SCS as 
a whole. The composited SLA exhibits significant interannual/decadal variation and an obvious 
long-term trend (Fig. 3) (Rong et al., 2007; Peng et al., 2013; Cheng et al., 2016; Xu et al., 2016). 
The STD of the yearly rising rate is 14.6 mm/yr. From 2010 to 2012, the SLA rises by 61.8 mm, 
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thus the yearly rising rate is up to 30.9 mm/yr (>2 STD), leading to the highest SLA with 84.3 mm 
in 2012 (Fig. 3).  

 

 
 

Fig. 3. Time series of the composited SLA (blue line) associated with the effective number of the 
tide gauge stations (red dot) along the northwestern coast of the SCS. 

 
For validation of the tide gauge records, the satellite altimeter data are also used. Besides the 

temporal evolution, the satellite altimeter data can additionally portray the spatial variation of the 
SCS sea level. In spite of the decreased SLA to the east of Vietnam, the SLA rises in most of the 
other regions during 2010-2012 (Fig. 4a). Considering the deficiencies of the altimeter data in 
coastal measurements and monitoring, the coastal variation can be roughly represented by that 
around the northwestern SCS, where the sea-level rise is robust (Fig. 4a), and consistent with the 
tide gauge results (Fig. 3 and Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. (a) Annual mean sea-level differences (mm) between 2010 and 2012 from the altimeter data 

(shading) overlaid by tide gauge records (color circles with black edges). (b) Steric, (c) thermosteric, 
and (d) halosteric sea level anomalies (mm) in 2012 for the upper 800 m. The thickened black line 

in (a)-(d) is the isobath of 200 m, indicating the continental shelf break in this paper. 
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4. MECHANISMS OF 2012 EXTREME SEA LEVEL EVENT 
4.1 DIFFERENT-TIMESCALE CONTRIBUTIONS 

The intrinsic modes of the composited SLA along the northwestern coast of the SCS can be 
well extracted by EEMD analysis (Fig. 5). As the major components, the first two modes reflect 
seasonal variation of the sea level, with semi-annual and annual periods (Soumya et al., 2015). The 
amplitude is about 120 mm. The third (fourth) mode indicates interannual variation, with 2.5-year 
(5.8-year) significant period and 20 mm (30 mm) amplitude. For the fifth (sixth) mode, the decadal 
signal is vigorous, with 10-year (20-year) period, and 30 mm (8 mm) amplitude. The secular trend 
of the SLA can be found in the last mode, the long-term rising rate is 3.1 mm/yr from 1975 to 2015. 
Based on EEMD, the 2010–2012 ESL event with the highest sea level of 84.3 mm (Fig. 3) can be 
diagnosed. The secular contribution of the 2010–2012 ESL event due to the linear trend is 44.5 mm, 
the interannual contribution is 44.2 mm, the decadal contribution is 14.9 mm, while the seasonal 
variation has a negative contribution, about -19.3 mm (Fig. 5). On interannual timescale, the SCS 
sea level is mainly influenced by ENSO (Wu and Chang, 2005; Rong et al. 2007; Peng et al., 2013). 
The composited SLA along the northwestern coast of the SCS is negatively correlated with Niño3.4 
index, after 25-month running mean. The maximum correlation coefficient is -0.76 when the SLA 
lags Niño3.4 index by 3 months (Fig. 6a). This negative correlation indicates that the SLA descends 
(rises) in response to El Niño (La Niña). Similarly, the composited SLA also shows a negative 
correlation with PDO index, after 85-month running mean (Fig. 6b). The maximum correlation 
coefficient is -0.69 when the SLA lags by 4 months. According to the identification from 
NOAA/CPC (https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5. 
php), two consecutive La Niña events occur during June, 2010-May, 2011, and July, 2011-March, 
2012, with only one-month (June, 2011) interrupt. Moreover, 2010–2012 is also the peak phase  
of the cold-PDO regime during 2008-2014 (Fig. 6b). Therefore, the cold phases of ENSO 
and PDO can jointly give rise to the highest SLA in 2010–2012 on both interannual and decadal 
timescales. 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.%20php
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.%20php
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Fig. 5. Intrinsic mode functions of the composited SLA along the northwestern coast of the SCS 

 

 
Fig. 6. Time series of the composited SLA (blue curve) along the northwestern coast of the SCS and 
Niño 3.4 index (a, black curve), and PDO index (b, red curve). Both of the SLA and Niño 3.4 index 

are normalized and smoothed by a 25-month running mean. Both of the SLA and PDO index are 
normalized and smoothed by a 85-month running mean. 
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4.2 La Niña-RELATED AND COLD PDO-RELATED PROCESSES 
Based on the altimeter data, the SLA is negatively correlated with Niño3.4 index in most of the 

SCS, especially in the northern SCS and southeastern SCS (Fig. 7a). The exception is to the east of 
Vietnam, which is similar to Fig. 5a, but with an opposite sign. Similarly, on decadal time scale, 
PDO can also influence the sea-level variation by modulating the large-scale background (Feng and 
Tsimplis, 2014). The SCS SLA is negatively correlated with PDO index (Fig. 7b). The cold phase of 
PDO is unfavorable for the Kuroshio intrusion into the SCS (Tsui and Wu, 2012; Wu, 2013). 
Meanwhile, controlled by the two consecutive La Niña events (or one long-lasting La Niña event), 
the Kuroshio velocity increases by 15 cm/s from November, 2010 to October, 2012 (Chen et al., 
2015b), due to the southward shift of the NEC bifurcation. The climate total transport through 
Luzon Strait has a maximum (3.0 Sv westward) in December and a minimum (0.30 Sv eastward) in 
June (Fig. 8a). The LST is lower than average during May 2010 through January 2011 and 
September 2011 through April 2012 with maximum 4.6 Sv (Fig. 8a). Modulated by the 
overshooting effect, the Kuroshio intrusion of the cold/salty water into the SCS weakens to decrease 
the LST (Qiu and Lukas, 1996; Kim et al, 2004; Liu et al, 2012; Yang et al, 2013; Nan et al, 2015).  

 

 
 

Fig. 7. (a) Simultaneous correlation between monthly SLA and Niño3.4 index during 1993–2015;  
(b) Simultaneous correlation between monthly SLA and PDO index during 1993–2015; (c) 

Anomalies of WSC (shading, 10−7 N m3) and surface wind stress (vector, N m-2) in 2012; (d) 
Anomalies of SLP (shading, hPa) and surface wind stress (vector, N m-2) in 2012. 

 
Correspondingly, the reduced advection increases the steric sea level (Fig. 4b, Fig.8b) through 

the thermosteric (Fig. 4c) and halosteric (Fig. 4d) effect in the northern SCS. It should be noted that 
the thermosteric sea-level variation is not only influenced by the heat advection. In general, the 
surface heat flux could merely influence the upper mixed layer temperature. However, in the 
shallow coastal area, its contribution is also nonnegligible (Fig. 9a). 
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Fig. 8. Variations of Luzon Strait transport (LST, Sv) at 120.75° E (a) and steric sea level (mm)  
in the northwest of the SCS (b), climatological LST (blur line), LST in 2010–2012 (red line). 

 
Besides the steric contribution, during 2010–2012, the peak phase of the cold-PDO and the La 

Niña events contribute to the extreme sea level event. Second, the La Niña-induced wind stress 
anomalies can generate onshore Ekman transport or pile up waters directly towards the 
northwestern coast of the SCS. The oceanic net heat flux anomalies in 2011–2012 is positive (Fig. 
9a and Fig. 9b), dominated by the latent heat flux (Liu et al., 2018). Meanwhile, the freshwater flux 
shows a significant positive anomaly with a record high since 1986 (Fig. 9d). In the southeastern of 
the north SCS shelf break, the steric sea level anomaly associated with these variations is a 
significant positive in 2012 (>20 mm, Fig. 4b). The gradient across the shelf break can drive more 
water mass towards the shelf, thereby causing sea level rise along the northwest Coast of SCS. 

 

 
 

Fig. 9. Anomalies of the (a) net heat flux (W m-2) and (c) freshwater flux (mm day-1) (c) in 2012; 
Time series of the (b) net heat flux anomalies (W m-2) and (d) freshwater flux anomalies (mm day-1) 

averaged within the northwestern SCS (black box) from 1981–2015. 
 

The positive steric sea-level anomaly in 2012 is about 40 mm along the northwest coast of the 
SCS (Fig. 4b), which contributes about 48% to the extreme sea level event in the 2010–2012. The 
steric sea level anomaly in 2012 has two components (thermosteric and halosteric sea level anomaly) 
are shown in the Fig. 4c and Fig. 4d, the thermosteric sea level anomalies are significant along 
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northwest coast of the SCS (Fig. 4c), for the halosteric component, are significant in the east SCS 
and along the cost of east Guangdong (Fig. 4d). 

There are an anomalous cyclonic center and a low SLP center over the north region of the SCS 
in 2012, leading to northeasterly wind stress anomalies near the northwest coastal regions of SCS 
(Fig. 7c). WSC can well explain the sea level seasonal and interannual variability in the eastern SCS 
(Chen et al., 2015a; Cheng et al., 2016), which cannot apply to the northern SCS and shallow 
coastal regions of SCS, where are mainly dominated by wind stress (Liu et al., 2002; Ding et al., 
2007). The strong northeast wind can generate onshore Ekman transport or pile up waters directly 
against the northwest coast of the SCS in 2012, resulting in the sea level significantly rise (Fig. 4). 
Finally, the lower SLP (by ~1.6 hPa) in 2012 could account for 16 mm (~19%) of the 2010–2012 
extreme sea level event through the inverse barometer effect (Fig. 7d). 
4.3 THE SEASONAL SEA LEVEL CHANGE IN 2012 

The sea level interannual variability associated with ENSO events in the SCS is season-
dependent (Cheng et al., 2016), in order to improve understanding of the reasons for this extreme 
sea level, here we analyze the seasonal sea level variation in 2012. Along the northwest coast of the 
SCS, the sea level shows a significant positive anomaly during the winter spring and summer, 
especially along the coast of Guangdong with a maximum of 180 mm, and relatively weak variance 
during the autumn (Fig. 10). In the northern SCS, the seasonal sea-level variation is mainly 
attributed to the local dynamic/thermodynamic forcing and Kuroshio intrusion (Liu et al., 2001; 
Amiruddin et al., 2015). The dynamic forcing dominates the sea level change, due to the strong 
coastal currents in the northern continental shelf regions of the SCS during winter and summer  
(Cao et al., 2007).  

 

 
 

Fig. 10. Seasonal sea-level differences (mm) between 2010 
and 2012 from (a) previous winter (2011-2009) to (d) autumn (2012-2010). 

In 2012 winter, the surface wind features a cyclonic anomaly in the central SCS, and the strong 
northeast wind anomalies appear over the northwestern of the SCS (Fig. 12a). Correspondingly, 
there is an anomalous anticlockwise circulation in the central SCS, and which can extend to the 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

288 

deeper than 100 m (Fig. 13b, f). The anti-clockwise circulation shows divergences in the central 
deep waters, and the surface water are driven to the coastal areas because of the SCS circulation 
system. On the other hand, the surface layer is transported against the coast associated with the 
southwestward coastal current driven, while the eastward friction force leads to the offshore 
transport in the bottom Ekman layer, resulting in the upper layer generate onshore Ekman transport 
(Shu et al., 2018). The above factors eventually lead to a significant positive sea-level anomaly 
along the northwest coast of the SCS (Fig. 10a). The Kuroshio intrusion to the SCS weakens 
influenced by the two consecutive La Niña events during 2010–2012 (Fig. 7a), correspondingly,  
the subsurface layers warming (Rong et al., 2007; Liu et al., 2012), and then steric sea level rise 
during 2012 winter with maximum value of about 80 mm along the northwest SCS (Fig. 10a). 
Meanwhile, the lower SLP (by ~0.9 hPa) could account for 9 mm through the inverse barometer 
effect (Fig. 12a). 

 

 
 

Fig. 11. Seasonal steric sea-level anomalies (mm)  
in 2012 from (a) previous winter (2011) to (d) autumn (2012). 

In 2012 spring, the zonal temperature gradient increases associated with the southwest wind 
anomalies in the continental shelf of the northern SCS (Fig. 12b). Moreover, northward warm 
advection leads to the increase of the surface heat flux, meanwhile the subsurface layers continue to 
warming affected by La Niña event in the northern SCS. Therefore, the steric sea level is a 
significant positive anomaly (~70 mm, Fig. 9b). Meanwhile, there are multiple mesoscale cool 
eddies in the northern SCS (Fig. 13c), which leading to the vast surface water are driven to the 
northwest coast of the SCS, correspondingly, the sea level shows a significant positive along the 
northwest coast of the SCS (Fig. 10b). Finally, the contribution of the lower SLP (by ~1.0 hPa) is 10 
mm through the inverse barometer effect (Fig. 12b). 
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Fig. 12. Anomalies of the seasonal SLP (shading, hPa) 
 and surface wind stress (vector, N m-2) from (a) winter in 2011 to (d) autumn in 2012. 

 

 
 

Fig. 13. Anomalies of the seasonal oceanic circulation anomalies (cm/s)  
at surface and 112 m depth. 

 
In 2012 summer, there is an anomalous cyclone center and a low SLP center over the north 

SCS, leading to northeasterly wind stress anomalies near the northwest coastal regions of SCS (Fig. 
12c). The Ekman offshore transport decrease driven by the southwest monsoon weakening, 
meanwhile the northeastward coastal current gets weakened due to northeasterly wind stress 
anomalies, both result in the sea level rise with a range up to 160 mm along the northwest coast of 
the SCS (Fig. 10c). Furthermore, the contribution of the lower SLP (by ~1.2 hPa) is 12 mm through 
the inverse barometer effect (Fig. 12c). The main influence factor of the upwelling is the summer 
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coastal southwesterly winds in the northern SCS (Jing et al, 2011; Gu et al, 2012; Xie et al, 2016). It 
is noteworthy that the sea level rises significantly with up to 200 mm near the Shan Wei tide gauge 
in the north SCS (Fig. 10c), its possible mechanisms are weakening of the coastal upwelling caused 
by northeasterly wind stress anomalies and reducing of the Ekman offshore transport along the 
northwest coast of SCS (Shu et al., 2018). Correspondingly, the weakening of the upwelling 
warming on the coast east of Shantou, and then steric sea level rise in summer 2012. 
5. DISCUSSION 

In this paper，we focus on the extreme sea level event on interannual time scales. With long-
term tide gauge data, we calculate the sea-level composite for the sea level regime along the 
northwest coast of the SCS. The sea-level composite time series include abundant information about 
both climate variation and individual events. The extreme sea level event in 2011–2012 is 
particularly notable in the northwest coast of the SCS. Our analysis shows that this extreme sea 
level event was mainly caused by the mean sea level rise, Kuroshio and the wind stress anomalies 
associated with the negative ENSO and PDO, although the factors are inherently linked. 

The wind stress and steric effect element account for more than one third of the interannual sea 
level variability on the most coast of the SCS (Rong et al., 2007; Cheng et al., 2016). The steric sea 
level variations in the tropical Pacific are associated with the vertical motion of the thermocline is 
driven by wind stress (Palanisamy et al., 2015). The interannual sea level change is mainly related 
to wind stress in the northern SCS. The southwestward/northeastward wind stress in the northern 
SCS modulates the strength of the SCS western boundary current (Fang et al., 2012; Quan et al., 
2016). 

The regional sea level change in most sea area of the world is likely to be influenced by natural 
climate variability such as ENSO and PDO over the next few decades (Church et al., 2013). 
Therefore, the information from regression models will contribute some predictive methods to the 
dynamical model in order to provide better prediction of potential variation of regional mean sea 
level in the future. 
6. CONCLUSIONS 

In the present study, we adopt an EEMD method to investigate the extreme sea-level event 
during 2010–2012 in the northwestern coast of the SCS, which is based on long-term tide gauge 
data and satellite altimeter data. The 2010–2012 ESL event with the highest sea level anomaly of 
84.3 mm reaching the highest since 1975. The secular contribution of the 2010–2012 ESL event due 
to the linear trend is 44.5 mm, the interannual contribution is 44.2 mm, the decadal contribution is 
14.9 mm, while the seasonal variation has a negative contribution, about -19.3 mm. The cold phases 
of ENSO and PDO jointly give rise to the ESL event in 2010-2012 on both interannual and decadal 
timescales. During 2010–2012, the negative PDO can influence the ENSO and cause positive 
anomalous heat flux into the SCS. Moreover, the La Niña-induced wind stress anomalies can 
generate onshore Ekman transport or pile up waters directly against the northwest coast of the SCS. 
Correspondingly, the overshooting phenomenon decreases the LST, then increases the upper ocean 
heat content, furthermore the oceanic net heat flux and the freshwater flux shows a significant 
anomaly, and the associated steric sea level rise in the northern SCS. The steric sea level is a 
significant positive anomaly (~40 mm) along the northwest coast of the SCS, its contribution to the 
ESL event in 2010–2012 is about 48%, furthermore, the lower SLP (by ~1.6 hPa) in 2012 could 
account for 16 mm (~19%) through the inverse barometer effect.  
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On the seasonal time scale, the sea level significantly increases during the winter spring and 
summer in 2012, which is mainly due to the joint influence of ENSO and PDO. In 2012 winter and 
summer, the La Niña-induced northeast wind anomalies can generate onshore Ekman transport or 
pile up waters directly against the northwest coast of the SCS, and the steric sea level rise associated 
with the subsurface layers warming. Furthermore, the SLP is low in the whole 2012 along the 
northwest coast of the SCS, which positively contribute to the ESL event in 2010–2012 along the 
northwest coast of the SCS through the inverse barometer effect. 
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Juan Li, Wei Tan 
Аналіз найбільш високої аномалії рівня 2012 року північно-західного узбережжя Південно-
Китайського моря. 
Анотація. На основі довгострокових даних про припливи, рівень прибережного моря уздовж 
північно-західного узбережжя Південно-Китайського моря (СКС) досягає найвищого рівня 
зафіксованого у 2012 році. Складна аномалія рівня моря (SLA) досягає 84,3 мм у 2012 році, досягаючи 
найвищого рівня з 1975 року. Рівень прибережного моря в місті Гонконг навіть підскочив на 111 мм 
між 2010 і 2012 роками. Дослідження передбачали екстремальний рівень рівня моря (ESL) у 2012 році. 
У цьому дослідженні ми показуємо, що така екстремальна подія на рівні моря є поєднаним ефектом 
довгострокової тенденції, події Ла Нінья та негативної фази Тихоокеанського десятиліття (PDO). 
Холодні фази ENSO та PDO спільно породжують подію ESL у 2012 р. Як міжрічні, так і 
десятилітні. Середній підйом рівня моря може скласти ~ 48% надзвичайної події рівня 2012 року, 
міжрічний внесок - 44,2 мм, десятирічний - 14,9 мм. 
Ключові слова: екстремальний рівень моря, міжрічна та десятирічна мінливість, ENSO, PDO, 
північно-західне узбережжя 
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Abstract.  Chlorophyll fronts are important to monitor and map the oceanic front, especially 
in the season when sea surface temperature (SST) fronts weakens. In this study, surface 
chlorophyll-a (chl-a) fronts in the Yellow and Bohai seas were characterized for the first 
time using satellite data. Five distinct chl-a fronts (i.e., the Bohai Strait, Shandong 
Peninsula, Jiangsu, Liaodong Peninsula, and Korean Peninsula fronts) were observed in 
summer along the 40 m isobaths, and faded in other seasons; notably, these fronts coincided 
with SST fronts. Strong chl-a fronts emerged during summer due to chl-a blooms in 
eutrophic coastal waters paired with surface chl-a fading in strongly stratified offshore 
waters and coastal physical fronts. Although SST fronts were strong during winter, light 
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limitation and strong vertical mixing in offshore waters led to low chl-a in both coastal and 
offshore waters, suppressing chl-a front formation. Both chl-a and SST fronts coincided with 
steep seabed slopes (slope ratio >1‰), suggesting that seabed slope may be an indicator of 
oceanic front location.  
Keywords:Bohai and Yellow seas; front; remote sensing; chlorophyll-a. 
 
INTRODUCTION 

An oceanic front is a narrow zone of intensified horizontal gradients of water properties (i.e., 
physical, chemical, or biological) that separates different water masses (e.g., [1,2]). Fronts are a 
common marine phenomenon occurring in global coastal, shelf, and pelagic waters, and play an 
important role in currents and the transport of heat, salt, and nutrients, and influence ecological 
processes, sedimentation, and ocean-atmosphere interaction (e.g., [2-5]). 

Sea surface temperature (SST) fronts are common and widely-studied physical fronts (e.g., 
[6,7]). Moreover, chlorophyll-a (chl-a) concentration is usually used to estimate phytoplankton 
biomass and primary productivity in the ocean (e.g., [8,9]). Thus, chl-a front is often used to 
represent biological fronts, which can be defined as transition regions that separate high-
productivity from low-productivity waters and establish the boundaries between different water 
eutrophication levels. For instance, the basin-wide chl-a front in the mid-latitude North Pacific 
clearly separates the low-surface chl-a subtropical gyre from the high-surface chl-a subarctic gyre 
[10]. Chl-a fronts are also important to monitor and map the oceanic front, especially in the summer 
season when the SST front weakens or disappears [2]. For instance, Legeckis et al. (2002) used the 
SeaWiFS chl-a to map the Loop Current Front in summer to cover gaps in GOES SST dataset [11]. 
Based on surface chl-a data, Hu et al. (2003) studied front formation mechanisms around Hainan 
Island, northwest of the South China Sea [12]. Additionally, some oceanic front zones feature 
biological aggregation and strong physical and environmental variability. The relationship between 
chl-a fronts and SST fronts is an important research topic for the study of marine biology responses 
to hydrodynamics (e.g., [2,13]). However, more research is required to better understand the 
relationship between chl-a fronts and physical fronts [2]. 

The Bohai and Yellow seas, located north of the East China Sea, are representative semi-
enclosed shelf seas, connected with each other through the Bohai Strait (Figure 1a). The mean depth 
of Bohai Sea is approximately 20 m, and the Yellow Sea is surrounded by China and the Korean 
Peninsula and has a mean depth of approximately 44 m. The shallow Bohai Sea is highly influenced 
by tidal motion, which plays a predominant role in water renewal (e.g., [14]). Moreover, the water 
residence time of the Bohai Sea exceeds two years and exhibits a weak water exchange with the 
Yellow Sea due to its relatively narrow shorelines [15]. Unlike the Bohai Sea, the Yellow Sea 
exhibits substantially distinct seasonal hydrodynamics. In winter, the prevailing southern cool 
currents forced by the northerly East Asian monsoon wind occur along both China and the Korean 
Peninsula coasts, while a compensated warm current (i.e., the Yellow Sea Warm Current) flows 
north along the central trough of the Yellow Sea (Figure 1b) [16,17]. From spring to summer, the 
Yellow Sea Cool Water Mass in the bottom of the central Yellow Sea gradually forms and, 
combined with intensified sea surface heating, the stratification in the Yellow Sea offshore becomes 
the strongest in August [18]; cyclonic circulation also occurs along the Yellow Sea coastal waters 
(Figure 1c) (e.g., [19]). Many rivers are distributed along the coast of the Bohai and Yellow seas, 
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including the Chang Jiang and the Yellow rivers, which are the rivers with the highest runoff and 
sediment discharge in China, respectively. These rivers carry vast amounts of sediments and 
abundant land nutrients along with freshwater into the Bohai and Yellow seas, resulting in high 
turbidity and nutrient enrichment, especially in coastal waters [20-23]. Moreover, the Yellow Sea 
coast exhibit high turbidity (10–50 FTN; i.e., Formazin Turbidity Unit) in winter due to the strong 
monsoon wind; however, it becomes relatively clear (1–5 FTN) in summer, especially in surface 
waters [24]. Similar seasonal turbidity variations occur in the Bohai Sea, which has a significant 
influence on chl-a blooms [25]. 

 

 
Figure 1. (a) Location and bathymetry of the Yellow and Bohai Seas.. 

 (b) Winter circulation pattern diagram, where red arrows and blue arrows represent  
the Yellow sea warm current and cold coastal currents, respectively. (c) Summer circulation 

(gray arrows) diagram, where the blue area represents the Yellow Sea cool water mass. 

Several studies on the SST fronts in the Yellow and Bohai seas have been conducted using 
satellite data (e.g., [6,16,26-28]). These studies suggest that strong sea surface cooling and 
topography act in conjunction with the shear between the cool coastal current and the Yellow Sea 
warm current to induce strong SST coastal fronts during the winter. In contrast, the tidal front, 
which separates well-mixed from stratified water, dominates the coastal fronts during summer. 
These SST fronts have been abundantly studied; however, there is hardly any research regarding 
chl-a fronts in the highly turbid and eutrophicated Yellow and Bohai seas. Moreover, the 
relationship between the SST and chl-a fronts in the Yellow and Bohai seas are poorly understood. 
In this study, a well-validated chl-a dataset derived from MODIS (i.e., Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) satellite data was used to diagnose chl-a fronts in the Bohai and Yellow 
seas, and the spatial pattern and seasonal variability of five chl-a fronts were characterized for the 
first time. Moreover, our study discusses the formation of chl-a fronts and their relationship with 
SST fronts.  

This paper is organized as follows. Section 2 introduces the data sources and front detection 
method. The seasonal pattern of chl-a concentration, chl-a fronts, and SST fronts are presented in 
Section 3. In Section 4, the seasonal variation mechanism of chl-a fronts, the relationship between 
the SST and chl-a fronts, and the implications of chl-a fronts are discussed. Finally, a brief 
conclusion is provided in Section 5. 
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MATERIALS AND METHODS 
Chl-a concertation satellite data were obtained from [29], who compared and developed 

algorithms to estimate chl-a concentration from MODIS data in the Yellow and Bohai seas 
(hereafter referred to as “YB sea”). To address large biases in conventional algorithms (i.e., OC3M, 
ocean chlorophyll-a three-band algorithm for MODIS and GSM01, Graver–Siegel–Maritorena 
model version 1 algorithm), Wang et al. (2017) developed a generalized additive model (GAM) and 
improved the accuracy of satellite-derived chl-a data in the YB sea[29]. The data retrieval was 
based on the output of the GAM, to which the MODIS data above water remote-sensing reflectance, 
in situ measured chl-a concentration, and water depth were inputted. The GAM algorithm could 
significantly diminish the effect of suspended sediments and colored dissolved organic matter in 
shallow waters by using a water-depth dependent model. The algorithm rendered much better 
results cwith the validation of additional in situ measured chl-a data from five cruises and more than 
400 stations in 2010–2013, exhibiting a mean absolute percentage difference (MAPD) of 39.96% 
and a coefficient of determination (R2) of 0.67. In contrast, the OC3M and GSM01 algorithms 
exhibited an MAPD of > 110% and R2 of < 0.25 [29]. Therefore, the data rendered by the GAM 
algorithm was considered reliable for this study. More details regarding the GAM algorithm and 
validation results can be found in [29]. 

The chl-a data horizontal resolution was 4 km, and this study focused on the seasonal 
characteristics of the chl-a front. Therefore, the data from June 2002 to December 2016 were 
averaged monthly to obtain monthly chl-a concentrations. The monthly data were then used to 
characterize the monthly variability of chl-a patterns and fronts. 

The nighttime Level 3 mapped SST data from MODIS/Aqua from 2002 to 2016 were used to 
diagnose SST fronts in the YB sea. These SST datasets with a spatial resolution of 4 km were 
downloaded from the U.S. National Aeronautics and Space Administration (NASA) website 
(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). To match the chl-a data, monthly climatological mean SST data 
were used in this study. 

The algorithm for oceanic front detection developed by [2] was used to diagnose the position 
and magnitude of chl-a and SST fronts in the YB sea. Based on the contextual feature-preserving 
filter and traditional gradient method, the algorithm was proposed to diminish the effect of data 
noise from the small- and meso-scale chl-a blooms or patchiness. As demonstrated by [2], the 
algorithm could efficiently remove the data noise. This algorithm had also been used in other 
oceanic front studies (e.g., [30-32]). The key steps of the front detection algorithm are summarized 
below. 

Pre-processing the data via a contextual median filter (MF) until iterative MF convergence is 
achieved. In the filtering process, the data remain unchanged if the window center is a significant 5-
point extremum in 5 × 5 windows, otherwise, if the window center is a spike (extremum in 3 × 3 
windows), the data will be filtered by a 2D 3 × 3 median filter. 

Calculating the gradient magnitude for fronts. The gradient is computed via the Sobel operator 
consisting of 3 × 3 kernels: 

1 0 1 1 2 1
2 0 2 , 0 0 0
1 0 1 1 2 1

x yG A G A
− + + + +   
   = − + ∗ = ∗   
   − + − − −   

  (1), 
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where A is the data from step 1), Gx and Gy are two images which contain approximations for 
derivates in horizontal and vertical directions, and * is the convolution symbol. Afterward, the 
gradient magnitude (GM) can be calculated as follows: 

 

2 2
x yGM G G= +                                                           (2). 

 

A more detailed description of the algorithm can be found in [2]. 
Finally, the magnitude of the SST front (expressed as ℃/km) could be derived using GM with a 

4-km data grid space. According to [2], the ratios of chl-a values between adjacent pixels were used 
to quantify the chl-a front magnitude, which was calculated via the GM of log-normalized original 
chl-a data. Based on the chl-a gradient pattern described in section 3.2, a ratio of > 1.1 was chosen 
as the defining criteria for chl-a fronts, which denoted that the chl-a concentration increased or 
decreased more than 10% relative to the adjacent grid across the front. 
RESULTS 

Monthly chl-a concentration in the YB sea is illustrated in Figure 2. The coastal chl-a 
concentration is higher (> 1.5 mg/m3) than that offshore from May to October, especially in 
summer. Moreover, a low-concentration area (< 0.6 mg/m3) formed south of the Yellow Sea center, 
then expanded northwards in July, and descended to the south of the Yellow Sea in October.  
The boundary between high and low concentrations roughly follows the 40 m isobaths. In autumn 
and winter, the chl-a concentration is generally low (< 1.0 mg/m3) except in the Haizhou Bay  
and Seohan Bay, and its spatial variability was not significant. In April, the spring bloom in the 
Yellow Sea center induces a relatively high chl-a concentration (> 2.0 mg/m3) offshore at depths 
greater than 40 m, which was consistent with in situ observations (e.g., [33]) and other satellite 
results (e.g., [34]). 

 

 
Figure 2. Monthly averaged chl-a concentration (mg/m3).  

The gray lines denote the 40 m isobath. 
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As indicated by [35], topography plays an important role in the seasonal pattern of chl-a in the 
YB sea, which is consistent with the results discussed above. Therefore, the chl-a in the YB sea was 
divided into three sections for seasonal variation analysis: the offshore zone (water depth ≥ 40 m), 
the Yellow Sea coastal zone (water depth < 40 m), and the Bohai Sea. The area of the Bohai Sea 
with a water depth of < 40 m was isolated from the coastal zone because it is an enclosed sea and 
has different hydrodynamic characteristics from those of the relatively open coastal zone along the 
Yellow Sea coastline. As illustrated in Figure 3, the chl-a concentrations in the offshore zone, the 
coastal zone, and the Bohai Sea exhibit a notable seasonal variation. In the offshore zone, chl-a 
exhibits two peaks in spring and autumn, respectively. The chl-a concentration is highest (~1.5 
mg/m3) in April due to the spring bloom in the Yellow Sea offshore zone; the other peak (~0.9 
mg/m3) in autumn is relatively lower than in spring. The lowest chl-a concentration (~0.5 mg/m3) 
occurs in summer. The chl-a in the coastal zone exhibits a unimodal variation whereby chl-a is 
highest in the summer and lowest in the winter. The chl-a variation in the Bohai Sea is similar to 
that in the Yellow Sea coastal zone, albeit approximately 0.5 mg/m3 higher in summer and 0.3 
mg/m3 lower in winter. 

 

 

Figure 3. Average monthly chl-a concentration in the Bohai Sea, the Yellow Sea Coast, 
 and the Yellow Sea offshore zones. 

Figure 4 illustrates the seasonal chl-a front pattern. There are five notable chl-a fronts which 
manifest stripes denoting a strong chl-a gradient in the Yellow Sea during summer: the Bohai Strait 
(BS) front, Shandong Peninsula (SP) front, Jiangsu (JS) front, Liaodong Peninsula (LP) front, and 
Korean Peninsula (KP) front. These five fronts are located near the coast and are largely parallel to 
the coastline, except for the BS front. The location of the fronts also corresponds to those of the 
SST fronts, as determined by [6] and this study (see section 3.3). The maximum magnitude of the 
five fronts was higher than a 1.2 ratio and even higher than 1.5 in the LP and KP fronts. However, 
there are no distinct chl-a fronts in other seasons (i.e., other than summer), only small regions north 
of the Shandong Peninsula and in the Korean Peninsula coast in winter. 

The monthly variations of the five fronts’ intensity are illustrated in Figure 5; these variations 
were calculated by spatially averaging the magnitude of the five aforementioned fronts. All five 
fronts exhibited a single-peak monthly variation pattern. Moreover, these fronts developed in June 
and reached their maximum strength in August (LP front and KP front) or September (BS front and 
SP front), after which they quickly subsided in October. The JS front intensity reached a maximum 
in July and a slightly decreased from August to September. The order of the maximum intensities of 
the five fronts examined herein was LP > KP > BS > SP > JS, while that of the summer mean 
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intensities was LP > KP > SP > BS > JS. Although the BS and LD fronts magnitude was slightly 
higher than a 1.1 ratio in winter, they were considered weak enough to be negligible. 

 

 

Figure 4. Seasonal chl-a front magnitudes (expressed as ratios). Spring (January–February–
March), summer (April–May–June), autumn (July–August–September), and winter 

(October–November–December). Five chl-a fronts in summer: 1, Bohai strait (BS) front; 
2, Shandong Peninsula (SP) front; 3, Jiangsu (JS) front; 4, Liaodong Peninsula (LP) front; 

5, Korean Peninsula (KP) front. 

 

 

Figure 5. Monthly magnitude of the five chl-a fronts depicted in Figure 4. 

As illustrated in Figure 6, the SST fronts in the Yellow Sea largely persisted throughout the 
four seasons. The SST fronts occur in Bohai Strait (BS) and along the Shandong Peninsula (SP), 
Liaodong Peninsula (LP), Korean Peninsula (KP), and Jiangsu (JS) coastal areas, which is 
consistent with previous studies (e.g., [6,16,28]). It is worth noting that the SST fronts along the LP 
and KP were referred to as “Seohan Bay front” and “Kyunggi Bay front” by [6], respectively. 
However, these fronts were referred to as the LP and KP fronts in this study in order to correspond 
to the chl-a fronts. The SST fronts are relatively strong in winter, especially in the Yellow Sea 
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western coasts, and are weak in autumn. In spring and summer, the SP and JS fronts are relatively 
weak; however, the BS, LP, and KP fronts remain strong. Additionally, the strong Chang Jiang Bank 
Ring front was induced by the Yellow sea warm current in winter near the junction between the 
Yellow Sea and the East China Sea [6].  

 

 
 

Figure 6. Seasonal SST front magnitudes (℃/km). The four seasons were defined as in Figure 4. 
The gray lines represent the five summer chl-a front outlines. 

 
The location of SST and chl-a fronts was notably consistent (Figure 6). To study the 

correlation between these two kinds of fronts, the SST front magnitudes within the five chl-a front 
zones were spatially averaged as shown in Figure 7, and two SST front peaks were observed in 
winter and summer. In January and February, the SST fronts were strong [6], especially in the SP 
front, which was induced by strong surface cooling and the shear between the coastal cold current 
and the Yellow Sea warm current (e.g., [16]). However, the SP and JS fronts weakened after March 
and until December. In contrast, the LP and KP fronts increased from May to August due to the 
strong tidal mixing resulting in tidal fronts in this LP and KP coasts [36]; both maximum front 
magnitudes occurred in June. The five fronts were relatively weak in April, September, and October. 

 

 

Figure 7. Monthly SST front magnitudes averaged over the five chl-a front zones  
(gray lines in Figure 6). 
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CONCLUSIONS 
Based on the monthly mean chl-a concentration retrieved from MODIS satellite data, the 

seasonal variations of sea surface chl-a fronts in the YB Sea were characterized. In the YB Sea, five 
distinct chl-a fronts (i.e., the Bohai strait front, Shandong Peninsula front, Jiangsu front, Liaodong 
Peninsula front, and Korean Peninsula front) occurred roughly along the 40 m isobaths in summer 
and faded in other seasons. The location of chl-a fronts was consistent with that of SST fronts, both 
of which coincided with the location of a steep slope (ratio of slope >1‰). It would seem more 
appropriate to consider SST fronts in the YB Sea as transition zones in most cases, which separate 
high coastal chl-a from low offshore chl-a concentrations. Strong chl-a fronts in summer were likely 
induced by the chl-a bloom in eutrophic coastal waters and surface chl-a fading in the strongly 
stratified offshore waters together with the coastal physical fronts. Although the SST fronts were 
strong in winter, the light limitation resulting from high suspended sediment concentrations in 
coastal waters and the deep mixed layer from strong vertical mixing in offshore waters were the 
likely cause of low chl-a in both coastal and offshore waters, which presumably suppressed the 
formation of chl-a fronts. 
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Lei Lin, Hao Liu 
Поверхневі фронти хлорофіл-а в Жовтом і Бохайськом морях на основі супутних даних 
Анотація. Фронти хлорофілу важливі для моніторингу та складання карти океанічного фронту, 
особливо в сезон, коли фронти температури поверхні моря (SST) слабшають. У цьому дослідженні 
поверхневі фронти хлорофілу-а (chl-a) в Жовтому та Бохайському морях вперше були 
охарактеризовані із використанням супутникових даних. П'ять чітких фронтів хлорофілу (тобто 
Бохайська протока, півострів Шаньдун, Цзянсу, півострів Ляодун і Корейський півострів) 
спостерігалися влітку вздовж 40-метрової ізобати, а в інші сезони згасали; примітно, ці фронти 
співпадали з фронтами SST. Сильні фронти хлорофілу виникли влітку завдяки цвітінню хлорофілу в 
евтрофних прибережних водах у парі з поверхневим хлорофілом, що вицвітає в сильно розшарованих 
морських водах та прибережних фізичних фронтах. Незважаючи на те, що взимку фронти SST були 
сильними, обмеження світла та сильне вертикальне перемішування в морських водах призвели до 
низького вмісту хлорофілу як у прибережних, так і в морських водах, пригнічуючи формування 
фронту хлорофілу. Фронти хлорофілу та ССТ збігалися з крутими схилами морського дна 
(коефіцієнт нахилу> 1 ‰), що припускає, що схил морського дна може бути показником 
розташування фронту океану. 
Ключові слова: Бохайське та Жовте моря; передня; дистанційне зондування; хлорофіл-а. 
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Abstract.  Since 2007, a large-scare green macroalgae bloom of Ulva prolifera has 
occurred every year in the Yellow Sea, and satellite ocean color remote sensing monitoring 
of such event is an effective technical method with important application value. For the 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), Geostationary Ocean Color 
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Imager (GOCI), Sentinel-3 Ocean and Land Colour Instrument (OLCI), Landsat8 
Operational Land Imager (OLI) and Gaofen satellite (GF1) multispectral satellite data of 
the study area, the bloom was monitored based on spectral band difference algorithms and 
band-ratio algorithms. In view of the threshold selection of the detection, the scaled algae 
index (SAI) is less sensitive to the environment and shows accurate stability. For the five 
satellite ocean color sensors, this study compared their ability to monitor algal bloom on 
spatial and temporal scales. On the spatial scale, quantitative results of each data are 
specifically compared. Low spatial resolution data was found to overestimate the blooming 
area. On the time scale, GOCI can best monitor the dynamic changes of bloom, and the 
composites of algae and sea surface wind shows the dynamic evolution of blooming event in 
the range from May to July 2017. 
Keywords: green tide, green macroalgae bloom, NDVI, Scaled Algae Index (SAI), Floating 
Algae Index (FAI) 
 
INTRODUCTION 

Ulva prolifera blooms(previously known as Enteromorpha prolifera)is defined as an 
ecological anomaly of massive green macroalgae exploding and accumulating under specific 
environmental conditions(Liang et al., 2008). In China, a large amount of waste on the vast coastal 
beaches of Jiangsu Province is thrown into the sea every spring, and the culture of the growing 
seaweed is polluted, which has spawned thousands of tons of U. prolifera  (C. Hu, Li, et al., 2010; 
Keesing, Liu, Fearns, & Garcia, 2011; Naihao & Zhimeng, 2010). According to the Chinese marine 
bulletin, large-scale green algal blooms occur every year, often floating on the surface of scum, 
covered with biological or exudate beaches, with a range of up to 10,000 square kilometers. The U. 
prolifera disaster will cause huge losses to China's economy and will also cause damage to marine 
resources such as benthic animals, aquatic plants, and underwater resources (Liu, Keesing, Xing, & 
Shi, 2009; Shimada, Yokoyama, Arai, & Hiraoka, 2008). 

Ocean color remote sensing is a passive measurement technique that utilizes visible and near-
infrared bands. Compared with the surrounding seawater, the increase of algal biomass leads to 
significant changes in satellite radiation. The law of light propagation is similar to that of common 
vegetation. There is a clear reflection peak near the green band at 555 nm and a distinct absorption 
peak near the red light at 680 nm. In the infrared band, the reflectance rises sharply to form a "red 
edge". At 960 nm and 1100 nm, there is an absorption peak due to water absorption (Xiao et al., 
2017). With the increase of algal biomass, the reflectance of U. prolifera is shifted upward as a 
whole. Through the ocean color satellite data, we can obtain a series of bio-optical parameters such 
as chlorophyll concentration, sea surface temperature, fluorescence height, and seawater optical 
diffuse attenuation coefficient. In addition to the scientific data needed in these biogeochemical 
studies, ocean color remote sensing can provide near real-time monitoring of global organisms for 
more than 20 years. This long-term sequence data can be used to invert the evolution of floating 
algae and analyze time-space transformation. 

Since the late 1970s, the increased demand for effective environmental monitoring for the 
coast has led to significant advances in the study of ocean color algorithms. Based on the difference 
between the spectrum of algae and surrounding seawater, various algorithms have been developed 
to help and monitor the blooms of U. prolifera. Depending on the specific spectral characteristics of 
U. prolifera, the algal patches and other features can be effectively classified by supervised or 
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unsupervised classification; the spectral band difference algorithms and the band-ratio algorithms 
obtained by empirical model using in situ data sets such as chlorophyll and reflectivity is widely 
used in the detection of this events; the bio-optical model based on solid theoretical basis and strict 
equations is robust in algal classification applications. In 2008, Hu and He et al. analyzed the  
U. prolifera bloom along the coast of Qingdao during the Olympic Games using the Normalized 
Vegetation Index (NDVI) (C. Hu & He, 2008). In 2009, Hu et al. proposed a Floating Algae Index 
(FAI) and explored the origin of floating algae using MODIS's 2007-2013 data  (C. Hu, Cannizzaro, 
Carder, Muller-Karger, & Hardy, 2010; C. J. R. S. o. E. Hu, 2009). In 2016, Zhang Hailong et al. 
also proposed the Multispectral Green Tide Index (MGTI) based on GF/WFV (wide field-of-
view )and HJ CCD(Huanjing satellite charge coupled device) data, and found that MGTI's overall 
satellite detection results for China are good (Zhang et al., 2016). The qualitative detection of 
blooms by ocean color remote sensing has been developed more fully (Blondeau-Patissier, Gower, 
Dekker, Phinn, & Brando, 2014).  

A wide variety of satellite sensors provide solid data support for blooms monitoring, and the 
use of multi-source data to monitor algae is becoming a research hotspot. Cui et al compared the 
ability of MODIS/Terra (EOS AM), HJ-1/CCD, Environmental Satellite (ENVISAT) Advanced 
Synthetic Aperture Radar (ASAR) data to detect massive green macroalgae bloom, and obtained the 
conclusion that spatial resolution is the main influence factor for the area of detection bloom  (Cui 
et al., 2012). The remote sensing data of the ocean color satellites such as MODIS/Aqua(EOS PM), 
COMS(Communications, Ocean and Meteorological Satellite )/GOCI, Sentinel-3/OLCI, 
Landsat8/OLI and GF1/WFV used in this study have different spatial resolution, spectral resolution 
and time resolution, and also have difference with spatial coverage. What is the capability of these 
satellite sensors to monitor U. prolifera blooms? Which sensor has better performance for algal 
blooms detection? Is there a way to improve the performance of blooms detection? Is the effect 
monitored by different optical algorithms consistent? Based on the above five kinds of remote 
sensing data, this study analyzed the characteristics of the algorithm for qualitative monitoring, 
discussed the threshold selection of quantitative detection of U. prolifera blooms. We used the 
mixed pixel decomposition for area statistics, and compared a variety of data to detect the 
performance of algae on the spatial and temporal scales.  

MATERIALS 
1.  Study Area 
The Yellow Sea is located between the Chinese mainland and the Korean peninsula, with a 

latitude and longitude range of 32°N-37°N and 119°E-123°E. Habitually, the Yellow Sea is divided 
into two parts, the North Yellow Sea and the South Yellow Sea, with a line connecting the 
Chengshanjiao of Jiaodong Peninsula to the Changshanchuan of North Korea. The study area 
selected in this paper is located in the South Yellow Sea (e.g. Figure 1). The sea area is rich in water 
mass, with coastal currents moving southward along the mainland, black tide branches entering 
through the Tsushima Strait, and Yangtze River freshwater flowing from the Yangtze River estuary 
to Jeju Island. According to the China’s marine bulletin, from May to July 2017, the U. prolifera 
disaster affected the sea area near the South Yellow Sea, and the coverage area and distribution area 
reached the maximum on June 19, which were 281 square kilometers and 29522 square kilometers 
respectively. 
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Fig.1 Overview of the study area, the lower right is an example of green U. prolifera bloom 

2. Data 
The important advances in the design techniques of the second and third generation ocean 

color satellite sensors have greatly improved the ocean color algorithm, and then the visualization 
of satellite images can accurately monitor blooms events such as U. prolifera bloom in coastal 
waters. In order to study the effect of the resolution on quantitative estimation of blooming area, 
this paper selects Aqua/MODIS with 1000m resolution, COM/GOCI with 500m resolution, 
sentinel-3/OLCI with 300m resolution, Landsat8/OLI with 30m resolution, GF1/WFV with a 
resolution of 16m, five different spatial resolution data, they also have different spectral resolutions 
(e.g. Table 1). (The five images are imaged on May 27, 2017). The surface wind speed at 0.25° 
horizontal resolution are obtained from the Advanced Microwave Scanning Radiometer for Earth 
Observing System (AMSR). The surface wind vectors at 0.25° horizontal resolution are obtained 
from the Cross Calibrated Multi-Platform (CCMP) which provides consistent, gap-free long-term 
timeseries of the surface wind vector analysis field from July 1987 to May 2016. 

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) is currently mounted on the Earth 
Observation System (EOS) Terra (AM)and Aqua (PM) satellites to transmit real-time data to the 
world via the X-band. Its main goal is to achieve a comprehensive view of solar radiation, the 
atmosphere, the ocean and the land from a single series of polar orbital space platforms. MODIS 
contains 36 bands, including 20 bands of visible light to short-wave infrared, 16 bands of thermal 
infrared, spatial resolution of 1-2 band of 250m, 3-7 band of 500m, and the remaining bands of 
1000m.The Geostationary Ocean Color Imager (GOCI) is the world's first geostationary orbit 
satellite imaging sensor. The GOCI is loaded on the Communications, Ocean and Meteorological 
Satellite (COMS) of South Korea aunched in June 2010 and operated by the Korea Ocean Satellite 
Center (KOSC) to observe or monitor the color of the water surrounding the Korean peninsula. The 
OLCI is mounted on the sentinel-3 satellite. The Sentinel-3 is a polar-orbit, multi-sensor satellite 
system that includes sensors and optical instruments and developed by the European Space Agency 
as part of the Copernicus Programme to better manage the environment and understand climate 
change. The OLI is mounted on the American Earth observation satellite Landsat8, which runs from 
a near-polar circular orbit synchronized with the sun to ensure imaging of moderate solar elevations 
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in the mid-latitudes of the Northern Hemisphere. OLI uses push-broom sensors and uses NASA's 
(National Aeronautics and Space Administration) technology in Advanced Land Imager sensors, 
which helps reduce moving parts and improve ground information. Four 16m resolution multi-
spectral cameras WFV are mounted on China's GF1. Combined with multi-spectral, high spatial 
resolution and high temporal resolution optical remote sensing technology, it has promoted China's 
satellite engineering. 

 

Table 1.  Sensor property analysis 
Instru
ment Agency/Spacecraft Spatial 

resolution(m） Width(km) Mission life revisit time 

WFV GF1 16 
800(Four-
Taiwan 
Union) 

2013-present 4 days 

OLI Landsat8 30 185 2013-present 16days 

OLCI ESA-Copernicus/Sentinel-
3 300 1270 2016–present Less than 

two days 
GOCI KIOST/COMS 500 2500 2010–present 1 hour 

MODIS NASA/Terra; Aqua 1000&500&200 2330 1999–present;  
2002–present 1 day 

 
Remote sensing images are usually recorded with dimensionless digitized Digital Number 

(DN) values, and the true reflectivity is required for the algal quantization calculation, so 
radiometric calibration and atmospheric correction are required. The purpose of radiometric 
calibration is to convert the DN value into radiance. The atmospheric correction is mainly to 
eliminate the influence of atmospheric molecules and aerosol scattering on the reflection of the 
ground object. Before performing these two steps, in order to eliminate terrestrial interference, land 
mask processing is first performed. Multi-data quantification of algal statistic requires regional 
matching and therefore requires precise geometric correction to obtain geographic information. 
Finally, when we analyzed the performance of each resolution data, we can choose good weather 
condition and the range of the same area covered by the blooming patches is: 34°31'41" N -
35°22'17" N, 120 °33'23"E- 122°14'14"E. 

NUMERICAL METHEOD 
1. Qualitative analysis 

This section specifically discusses two optical methods of detection: the band-ratio algorithms 
and spectral band difference algorithms. 

The commonly used band ratio forms of blooming events have a ratio vegetation index RVI, a 
normalized vegetation index (NDVI (Rouse Jr, Haas, Schell, & Deering, 1974)), and a redeveloped 
enhanced vegetation index (EVI (Baret & Guyot, 1991)), all of which utilize the "red edge" that 
appears in the near-infrared band of algae.   The specific form is as follows: 

 

/NIR RRVI R R=            (1) 

( ) / ( )NIR R NIR RNDVI R R R R= − +      (2) 

 1 2 3( ) / ( c )NIR R NIR R BEVI G R R R R c R c= × − + × − × +     (3) 
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In Eq.1-3, RB, RR and RNIR are surface radiation in the blue, red and near infrared bands, 
respectively, c3 is the canopy background adjustment that handles the nonlinear, differential near-
infrared, and red radiation transmission through the canopy. c1 and c2 are coefficients of the aerosol 
resistance term. It uses blue bands to correct the aerosol effects in the red band. The coefficients 
adopted in the MODIS-EVI algorithm are; c3=1, c1 = 6, c2 = 7.5, and G (gain factor) = 2.5. The 
range of NDVI is between -1 and 1, and the pixels covered by the U. prolifera patches are usually 
positive, thus distinguishing them from the ocean pixels.  

The reflectance spectrum of a mixed pixel with algae changes significantly compared to the 
surrounding pure seawater. Compared to scattering, absorption varies more rapidly with 
wavelength, and two adjacent reflection spectral bands may have similar backscattering properties, 
but are significantly different in absorption, which can be quantified by spectral band differences. 
Different algorithms can be designed using spectral band differences. It is concluded that several 
algorithms for detecting algae have similar mathematical expressions.  

Hu et al.  proposed the Floating Algae Index (FAI) for macroalgae (greater than 4000km2) 
based on MODIS data. FAI uses the estimation of the difference between reflectance of near-
infrared band and the linear baseline of red to short-wave infrared. Zhang Hailong et al. also 
proposed the Multispectral Green Tide Index (MGTI) based on GF/WFV and HJ/CCD data, defined 
as the difference between the reflectance of the green band and the linear baseline of the red to blue 
band. Fluorescence Line Height(FLH) and Maximum Chlorophyll Index (MCI(Gower, King, 
Borstad, & Brown, 2005) ) for red tide also have the same mathematical form (e.g. Eq. 4-7). 

 
'

NIR NIRFAI R R= −       (4) 

' ( ) NIR R
NIR R SWIR R

SWIR R

R R R R λ λ
λ λ

−
= + − ×

−      (5) 

'
G GMGTI R R= −       (6) 

' ( ) G B
G G B R B

R B

R R R R R λ λ
λ λ

−
= − + − ×

−      (7) 

RB, RG, RR, RNIR, and RSWIR are the reflectance of blue, green, red, near-infrared, and short-
wave infrared, respectively. For MODIS data, Hu et al. proposed λR=645nm, λNIR=859nm, 
λSWIR=1240nm. Since 1240 nm results in a lower baseline and a higher FAI value, 1240 nm instead 
of 1640 nm or 2130 nm is selected for MODIS data. According to GF-WFV data, Zhang Hailong et 
al. proposed λB=475nm, λG=560nm, λR=660nm. When the spectral band difference algorithms are 
applied to GOCI, Sentinel3 and Landsat8, the optimal replacement band is given through 
comparative analysis. 

2. Threshold selection 
Threshold selection is critical to the impact of green macroalgae bloom monitoring results. 

For any type of optical sensor, optical algorithms such as NDVI are more or less affected by 
atmospheric aerosols and turbid waters, and changes in environmental factors on satellite images 
can lead to irregularities in algorithmic results. 
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When using traditional single thresholds for classification, because the sea water mass of the 
Yellow Sea is complex, the degree of turbidity is high, the NDVI values of many seawater pixels 
are positive, and they are classified as macroalgae pixels, so the region calculation with smaller 
thresholds contains incorrect seawater pixels, but if the threshold is too large, some algal patches 
with less biomass will not be detected. We framed two mixed areas (Region A, Region B, e.g. 
Figure 2), and performed statistical histogram processing on the NDVI of the two areas ,it obtained 
the bimodal image features (e.g. Figure 3), which will be unfavorable to quantitative analysis , 
because it is difficult to choose a single threshold to determine the type of feature. We try to use an 
image processing algorithm to make the columnar statistics of the algorithm into a single peak 
shape to achieve semi-automatic threshold selection, which lays a good foundation for our area 
statistics. 

 
 

Fig .3 The distribution of region A (31°25′41″ N- 4°28′57″N, 122°40′30″ - 125°10′45″ E ) 
and B(35°19′3″N - 34°29′2″N ,120°39′20″E - 122°11′36″E) 

The Scaled Algae Index(SAI) is a semi-automatic image processing algorithm that removes 
the high variability of images  (Garcia, Fearns, Keesing, & Liu, 2013). The SAI algorithm is 
derived from normalized difference algae index (NDAI (Shi & Wang, 2009)), based on the 
algorithm results of the spectral band difference algorithms and the band-ratio algorithms obtained 
in Sections 3.1 and 3.2. By subtracting the local ocean pixel from the desired point, the ocean pixel 
is reduced to 0, algae pixels are positive. SAI takes the pixel on the optical algorithm result graph as 
the center, first selects the template size which match the odd-squared pixel region, performs the 
median convolution calculations in the spatial domain, and then subtracts the median image from 
the original algorithm image. (Note: terrestrial and cloud pixels are excluded from convolution 
calculations) 

    
Fig. 4 NDVI statistical image of region A and B (take GOCI as an example).  

Left: Statistics without SAI, Right: Statistics through SAI 
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After the SAI image processing, it was found that the histogram of the region A region B is 
centered at 0 and the peaks overlap (e.g. Figure 3), eliminating the high variability of the image. 
Three pure ocean regions, a, b, and c were selected, and the mixed seawater region d were selected, 
and their histogram distributions were compared (e.g. Figure 4). After the SAI, the pixel values of 
the seawater in the regions a, b, and c are balanced, so we can use the tail end of the ocean pixel 
statistical value as the threshold to extract the algae. For any type of optical image, using the SAI 
algorithm will reduce the variability of the environment, making the selection of a single threshold 
always more reliable, and the area results are always more stable and accurate. 

 

 
Fig.5 Distribution of region a (35°43′5″ N - 35°59′13″N, 120°24′31″E  -  120°56′4″E), region 

b (34°33′4″N - 35°3′1″N, 119°52′59″E - 120°21′58″E), region c(34°13′59″N - 34°37′36″N, 
122°16′25″W - 122°34′56″W), region d (35°19′3″N - 34°29′2″N, 122°11′36″E - 120°39′20″E) and 
threshold selection (take landsat8 as an example, to do histogram distribution of mixed patches and 

pure seawater patches) 

3. Mixed pixel decomposition 
When using the MODIS data of 1000m resolution to detect the blooming event, the study area 

of the algal patches is small, and there is a large number of mixed pixels, which makes large errors 
based on low resolution data, leading to misjudgment of some features. This study attempts to use 
the mixed pixel decomposition (Li, LI, ZHOU, ZHUANG, & Science, 2007; TAN, YU XC, & 
Technology, 2013) to calculate the blooming area on the basis of qualitatively classifying the algal 
pixels. The basic features are extracted from the pixels, and the proportion of the calculated features 
is called hyperspectral unmixing. The basic features are called endmembers, and the endmembers 
can be understood as pure pixels. The abundance is the proportion of each endmembers. In this 
paper, we choose two kinds of endmembers of U. prolifera and seawater. The maximum image size 
after SAI treatment is selected as the pure endmember of algae. The specific area calculation is 
divided into two steps. First, the pixels larger than the threshold in the image are designated as algae 
pixels, which are less than or equal to the threshold are specified as seawater pixels. The algae 
pixels are then scaled, and the abundance or scaling ration is limited by the largest pixels in the 
image. 

     (8) 
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In Eq.8, Spiexl is the spatial resolution of the sensor (for example, Landsat8 is 30*30m2), 
SAIthreshold refers to the threshold obtained in Section 3.3, and MAX SAIalgae refers to the pixel value 
of the largest image after SAI processing.    

 

CONCLUSIONS 
1. Influence of spatial resolution 
From the South Yellow Sea study area, randomly select 12 areas without clouds or less clouds 

(e.g. Table 2). The MODIS/Aqua, COMS/GOCI, Sentinel-3/OLCI, Landsat8/OLI and GF1/WFV 
images corresponding to the 12 sub-areas were subjected to atmospheric correction, geometric 
correction, terrestrial mask, and cloud mask pretreatment, then NDVI and SAI threshold methods 
were used to extract bloom information. 

Table .2  Distribution of 12 sub-areas 

 
LONGITUDE LATITUDE 

region1 120°53′50″-121°16′17 35°7′34″-35°20′31″ 
region2 120°53′37″-121°18′56″ 34°44′5″-34°50′99″ 
region3 121°28′17″-121°50′42″ 35°4′15″-35°10′30″ 
region4 121°49′29″-122°13′72″ 34°43′20″-35°6′41″ 
region5 121°9′57″-121°34′22″ 34°50′17″-34°59′12″ 
region6 121°25′3″-121°37′1″ 34°44′29″-34°53′55″ 
region7 121°27′28″-121°46′20″ 35°6′29″-35°22′20″ 
region8 121°10′6″-121°36′40″ 34°40′54″-34°51′25″ 
region9 121°20′27″-121°30′29″ 34°46′59″-35°7′28″ 
region10 121°43′57″-122°0′59″ 34°46′10″-34°55′26″ 
region11 120°48′22″-121°4′46″ 34°45′20″-34°55′7″ 
region12 121°31′48″-121°45′42″ 34°55′17″-35°1′27″ 

 
Table 3 compares the area of the algae in each of the 12 sub-areas detected by each optical 

sensor. We use the following form (e.g. Eq. 9) to compare the accuracy of different sensor algal 
detection areas. 

       (9) 
Where S is the area statistics of each sensor detecting algae, Sm is the area "true value", and 

the algorithm will take the result of GF1/WFV as the "true value". The regression analysis of the 
area results of each sensor detection is shown in Figure 5.  Based on the GF1 data of 16m 
resolution, the average accuracy of algal area in different sub-areas extracted from landsat8 with a 
resolution of 30m is 5.62%, and the statistical area was about 1.05 times that of GF1 result. The 
average precision of algal area in different sub-areas extracted from Sentinel3 with 300m resolution 
was 92.9%, and the statistical area was about 1.7 times that of GF1 result. The average precision of 
algal area in different sub-areas extracted from GOCI with a resolution of 500 m was 172.28%, and 
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the statistical area was about 2.3 times that of GF1 result. The average precision of algal area in 
different sub-areas extracted from MODIS with 1000m resolution is 253.28%, and the statistical 
area is about 3 times that of GF1 result. 

From the statistical results of the algal area in the 12 sub-regions of the Table 3, it can be seen 
that the spatial resolution of the satellite sensor is the main reason that affects the detection area of 
the green macroalgae bloom. The lower the spatial resolution, the higher the detection area. The 
16m resolution GF1 data is similar to the 30m resolution Landsat8 data inversion of the algae, and 
is also the closest to the real value. The 1000m resolution MODIS data inversion has the largest 
area and the lowest precision, and the overestimated error is generated relative to the 16m resolution 
GF1 data. This overestimation problem can be mitigated by using mixed pixel decomposition, but it 
cannot be completely solved. In addition to spatial resolution, there are other factors that affect the 
detection area of bloom. There may be performance impact of the sensor itself, or due to the small 
difference in transit time between the various sensors. Due to the influence of environmental factors 
such as wind, flow and temperature on the sea surface, the dynamic change of this event is large, 
and it is difficult to accurately register between different sensors. Smaller time differences may 
result in changes in the biomass of the algae or algal patches rise and fall, causing deviations in 
pixel recognition. 

 

Table.2 algal statistical results of 12 sub-areas (km2) 
  Landsat8/OLI sentinel-3/OLCI COMS/GOCI Aqua/MODIS GF1/WFV 

Region1 4.677 7.584 11.441 16.863 4.217 
Region2 6.676 11.223 15.584 19.2183 6.226 
Region3 3.287 6.553 9.618 12.229 3.045 
Region4 3.582 6.537 10.708 14.437 3.395 
Region5 7.951 13.387 15.101 23.484 7.353 
Region6 2.783 6.568 9.301 10.290 2.730 
Region7 4.415 7.442 11.478 17.290 4.273 
Region8 8.088 13.328 15.588 21.729 8.085 
Region9 8.179 12.061 15.650 20.568 7.542 
Region10 2.887 6.874 8.016 9.586 2.731 
Region11 4.612 7.093 11.475 14.233 4.286 
Region12 2.717 5.620 9.129 10.219 2.698 
 

 
Fig.6 Regression analysis of each sensor and GF1 sub-areas. Landsat8 (blue),  

MODIS (green), GOCI (red), sentinel3 (yellow) 
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We selected a small area and used MODIS/Aqua, COMS/GOCI, Sentinel-3/OLCI, 
Landsat8/OLI and GF1/WFV data to perform NDVI calculations. The results of qualitative bloom 
detection are shown in Figure 6. Compared with the results of five different spatial resolutions of 
algae, the MODIS data with 1000m resolution can only roughly reflect the drift direction of this 
bloom. The 500m resolution GOCI and 300m resolution Sentinel-3 data mostly show the jagged 
shape due to pixel mosaic. The Landsat8 data at 30m resolution and the GF1 data at 16m resolution 
can show a strip-like bloom drift path, showing more algae details. The higher the spatial resolution, 
the more detail the observable algal patches are, and the shape of the algal patches is more defined. 

 

 
Fig. 7 From left to right, MODIS, GOCI, Sentinel3, Landsat8, GF1 NDVI detection results. 

bloom(write), sea water(black) (35°10′47″N- 35°17′15″N, 120°55′41″E- 121°3′39″E) 

2. Comparison of U. prolifera bloom Detection Algorithm 
The selection time was May 27, 2017, and the data of MODIS/Aqua, COMS/GOCI, Sentinel-

3/OLCI, Landsat8/OLI, and GF1/WFV were used to invert the U. prolifera patches in the study 
area. Qualitative detection of blooming event used the spectral band difference algorithms and the 
band-ratio algorithms. The band-ratio algorithm is represented by NDVI, and the spectral band 
difference algorithm is represented by FAI and MGTI. Only a few ocean color sensors have the 
spectral requirements to meet the algorithm. Sentinel-3/OLCI, GF1/WFV, COMS/GOCI and other 
sensor bands are limited, while MODIS/Auqa and Landsat8/OLI can provide more spectral 
segments, so Sentinel-3 /OLCI, GF1/WFV, COMS/GOCI take the MGTI as an example when the 
spectral band difference algorithm is used. For the spectral band difference algorithm of 
MODIS/Auqa and Landsat8/OLI, FAI is taken as an example. 

The results of the algal area of the study area calculated by each sensor are shown in Table 4. 
The spectral band difference algorithm of the single sensor is consistent with the area statistical 
result of the band-ratio algorithm, and the reliability of the extraction result is also confirmed to 
some extent. As shown in Figure 7,each sensor qualitatively detects the blooming distribution in the 
study area. Under the same sensor condition, the results of qualitative detection of algae by different 
optical algorithms are highly consistent. Compared with the band-ratio algorithm, the spectral band 
difference algorithm is less sensitive to observation conditions and environment, and can be seen 
through the “thin cloud”. 

 
instrument method spatial resolution(m) Area statistics results(km2) 

GF1/WFV NDVI 16 40.939 
Landsat8/OLI NDVI 30 43.378 
sentinel-3/OLCI NDVI 300 81.322 
COMS/GOCI NDVI 500 87.266 
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Aqua/MODIS NDVI 1000 128.708 
GF1/WFV MGTI 16 41.549 
Landsat8/OLI FAI 30 43.399 
sentinel-3/OLCI MGTI 300 80.547 
COMS/GOCI MGTI 500 83.903 
Aqua/MODIS FAI 1000 130.55 

 
Table 3. Statistical results of U. prolifera patches area in the study area 

 
(a1)GF1/WFV NDVI results                                            (a2)GF1/WFV MGTI results 

 
(b1)Landsat8/OLI NDVI results                                       (b2) Landsat8/OLI FAI results 

 
(c1)sentinel3/OLCI NDVI results                                     (c2)sentinel3/OLCI MGTI results 
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(d1)COM/GOCI NDVI results                                          (d2)COM/GOCI MGTI results 

 
(f1)Aqua/MODIS NDVI results                                       (f2)Aqua/MODIS FAI results 

Fig. 8 Qualitative monitoring results of each sensor 

 
3. U. prolifera bloom dynamic monitoring 
Different time intervals for repeated observations of fixed areas on the ground by  

different ocean color sensors, plus cloud cover and other factors will affect the continuous and 
effective detection of bloom. The time resolutions of the five satellite sensors are different. The 
revisit time of GF1 is 4 days, the revisit time of Landsat8 is 16 days, the revisit time of Sentinel3 is 
less than two days, the revisit time of GOCI is 1 hour, and the revisit time of MODIS is 1 day. 
Finding the data of each sensor from May to July 2017, and drawing the dynamic bloom drift 
path(e.g. Figure 8), the results indicate that the GOCI data can better detect the dynamic drift of the 
bloom, which most important reason is that it has the most valid data. The widths of MODIS, 
Sentinel3, and GOCI are large, and they can cover most areas where the algae. Landsat8, GF1, and 
Sentinel3 have small time resolution and less available data (GF1,  Landsat is not shown in the 
figure because the data volume is too small) , and because GOCI is a geostationary orbit sensor, 
compared to the other four sensors, it eliminates the effect of orbital movement and can efficiently 
target areas of interest probe. Although the time resolution of MODIS data is large, it is not 
recommended to use it for dynamic monitoring of algae due to the impact of cloud coverage and 
low spatial resolution. 
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3.2  

a. Dynamic drift distribution of bloom obtained from GOCI data 

 
b. Dynamic drift distribution of bloom obtained from Sentinel3 data 

 
C. Dynamic drift distribution of bloom obtained from Sentinel3 data 

Fig. 9 U. prolifera distribution map from May to July 2017 obtained from GOCI, Sentinel3 
and MODIS respectively 

The cloudless GOCI image or GOCI images with few clouds in time range were selected from 
the Korean Ocean Satellite website. After preprocessing the images, the NDVI method was selected 
to extract the algal information. This study selected 6 days of yellow sea green algae bloom 
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detection results on May 17, 2017, May 26, 2017, May 28, 2017, June 14, 2017, June 27, 2017 and 
July 12, 2017 for display. 

The composites of algae and sea surface wind are shown in Figure 9, it indicates the 
numerical simulation of the sea surface wind has a high correlation with the movement of the 
macroalgae bloom. A green macroalgae bloom appeared in May and died in July, it’ s drift path is 
roughly northward along the land. It can be seen from Figure 9 that in May the bloom erupted and 
moved northward under the transport of prevailing wind (southerly and southeastern wind), that 
also proves that the prevailing wind is the main driving force for the movement of this event (Xing 
et al., 2009). Green macroalgae grows rapidly in mid-May, moves northward under the control of 
environmental factors, and gradually gathers in the waters near Lianyungang, from May 26th to 
May 28th, the drift speed of the algae was very small and there was almost no drift, which also 
accorded with the wind direction. The biomass of algae has reached its maximum in mid-June, and 
it continues to move northward and spreads. In late June and early July, the wind was blowing 
towards the land, it gradually disappeared due to human fishing and other reasons. A 
comprehensive analysis of the distribution and the biomass can be found that they are all 
approximately normal distribution. The distribution of U. prolifera is first dispersed, then 
aggregated and redispersed, and the biomass of algae is first increased and then decreased. This is 
consistent with the process of emergence, development, outbreak, and extinction of U. prolifera.  

 

 
Fig. 10 The map of the surface geostrophic current speed (color), velocities (vectors) and 

algae obtained from GOCI data (green) 
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DISCUSSION  
Since algal blooms is characterized by rapid growth, it is important to monitor potential algae 

bloom events early through satellite data. For qualitative monitoring of U. prolifera bloom, the use 
of optical algorithms for detection is reliable, and the results of the band-ratio algorithm and the 
spectral band difference algorithm are similar. It is important to accurately target the bands of green 
vegetation, the higher the spectral resolution data, the better the qualitative algae patches. For 
quantitative monitoring of U. prolifera bloom, the results of low spatial resolution data detection of 
area are too large, which attempted to use the mixed pixel decomposition to calculate the area to 
weaken the overestimation phenomenon, but this overestimation cannot be eliminated. For effective 
monitoring and forecasting to save time, it is recommended to use high spatial resolution sensors, of 
course sensor revisit time (related to the detection time interval) and the width of the image (related 
to the detection range) are important. Sea surface wind determines the dynamic movement direction 
of algae. Using satellite data numerical simulation to monitor the state of sea surface wind can 
effectively monitor the drift of green macroalgae. 

Cloud pixels are displayed as high values in both FAI and NDVI. If the pixel mosaic shape is 
just a thin strip, it may be misunderstood as a algae pixel. The current cloud concealing algorithm is 
very rich, but it does not distinguish the cloud pixel completely. The algorithm of the monitor algae, 
we can use the RGB image for cross-checking. 

In addition to optical remote sensing satellites, there are many other platforms that provide 
data for detecting U. prolifera blooms. In recent years, unmanned aerial vehicle (UAV) have 
become one of the important tools for obtaining high-resolution remote sensing data due to their 
small size, low operating cost and high flexibility. Some scholars have used UAV to conduct 
monitoring research on U. prolifera disasters. UAV observations can effectively compensate for the 
lack of spatial resolution and temporal resolution of traditional satellite remote sensing methods in 
blooming events monitoring. Optical data can detect algae suspended in the sea below a certain 
depth. Microwave can't penetrate the sea surface, so it can only detect algal patches floating on the 
surface. However, microwave remote sensing is not affected by weather conditions and can 
penetrate the cloud. Microwave data such as SAR images are a good complement to all-weather 
monitoring of blooming events. Because the imaging mechanism of microwave image and optical 
image is different, we need a large number of simultaneous optical and microwave data analysis to 
obtain more accurate results of blooming events detection. 
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Liu Zhen, Zheng Hui-ying 
Супутниковий моніторинг кількісного цвітіння Ulva prolifera на основі даних кольорового 
океанського дистанційного зондування.  
Анотація. Починаючи з 2007 року, в Жовтому морі щороку трапляється масштабне цвітіння 
макроводоростей Ulva prolifera, і супутниковий моніторинг кольорового океанського дистанційного 
зондування такої події є ефективним технічним методом із важливим значенням для застосування. 
Для спектрарадіометра зображень із помірною роздільною здатністю (MODIS), геостаціонарних 
кольорових зображень океану (GOCI), Sentinel-3 Ocean and Land Color Instrument (OLCI), Landsat8 
Operational Land Imager (OLI) та супутника Gaofen (GF1) мультиспектральних супутникових даних 
досліджуваної області , цвітіння контролювали на основі алгоритмів спектральної різниці смуг та 
алгоритмів співвідношення смуг. З огляду на пороговий вибір виявлення, масштабований індекс 
водоростей (SAI) менш чутливий до навколишнього середовища і демонструє точну стабільність. 
Для п'яти супутникових датчиків кольорів океану в цьому дослідженні порівняно їх здатність 
контролювати цвітіння водоростей на просторових та часових масштабах. У просторовому 
масштабі кількісні результати кожного даних конкретно порівнюються. Встановлено, що дані  
з низькою просторовою роздільною здатністю завищують область цвітіння. За шкалою часу GOCI 
може найкраще відстежувати динамічні зміни цвітіння, а композити водоростей і морського 
поверхневого вітру показують динамічну еволюцію події цвітіння в діапазоні з травня по липень  
2017 року. 
Ключові слова: зелений приплив, цвітіння макроводоростей, NDVI, індекс масштабованих 
водоростей (SAI), індекс плаваючих водоростей (FAI) 
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INTRODUCTION 

In recent years, the development of the shipping industry has also caused more and more 
prominent environmental problems[1].Some studies[2] had indicated that the CO2 emissions of the 
shipping industry account for 2.7% of the global total emissions. With the increase in the cost of 
fuel consumption and the global energy crisis, how to take effective measures to improve energy 
efficiency and reduce greenhouse gas emissions had become the research focus, which is also 
studied by global experts and scholars[3-6]. 

In order to protect the ecological environment and reduce nonrenewable energy consumption, 
research and development of clean and reproducible energy must be increased[7]. In new and 
renewable energy, solar energy has a wide distribution, convenient use, no pollution, and is 
inexhaustible[8]. It is becoming the focus of research in the world. Solar photovoltaic technology has 
become the fastest growing new clean energy technology in the field of renewable energy, relay 
wind power and hydropower. The application of solar energy in ships has become the most 
important way to solve the problem of energy consumption with the inevitable trend of the 
development of energy conservation and emission reduction in the shipping industry. 

In this paper, a solar photovoltaic system is designed and installed on a large ro-ro ship to 
provide technical support for energy saving and emission reduction. 

PHOTOVOLTAIC ARRAY INSTALLATION AREA SELECTION 

In this paper, a large ro-ro ship is installed with photovoltaic system, and there are a large 
number of solar photovoltaic array utilization areas on the top deck. The following conditions shall 
be met for selecting the layout area on the ship according to the characteristics of the ship: ① The 
selected area should have a relatively large area, which is conducive to the grouping arrangement 
and installation of solar photovoltaic array; ② The selected area should be non-operation area, so as 
not to hinder the normal operation of the ship; ③ The selected area can not be the area with special 
purpose, such as the helicopter docking platform in case of emergency. It is estimated that 520-560 
solar photovoltaic arrays will be installed according to the actual ship installation area, and the 
specific value should be determined according to the series parallel relationship of solar 
photovoltaic arrays. 
LAYOUT DESIGN OF MARINE PHOTOVOLTAIC ARRAY 

The installation of solar photovoltaic system on the ship is a very complex project, which 
needs to optimize the layout of solar panels. The layout principle should meet the following two 
points. 

（1）Entirety 
The application of solar photovoltaic system on the ship can not damage the original 

appearance of the ship as a whole. In principle, the layout of solar panels on the ship should be 
closely coordinated with the characteristics of the ship. On the premise of maintaining the style of 
the ship, the line shape of the ship should not be damaged, and the beauty of the design should be 
ensured as far as possible. 

（2）Solar radiation 
As the shadow will affect the energy output of the solar photovoltaic array, in order to obtain 

more energy output of the photovoltaic array, the solar cell modules should avoid being shaded by 
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the buildings and mechanical equipment on the ship. At the same time, the shading between the 
solar cell modules should also be avoided to ensure that all the solar cell modules get the most 
sufficient light. At the same time, on the premise of not affecting the safe operation of the ship, the 
solar photovoltaic array can obtain the maximum energy output by optimizing the layout of the 
solar photovoltaic array. 

SERIES PARALLEL CONNECTION DESIGN OF MARINE PHOTOVOLTAIC ARRAY 

The series parallel relationship of ship solar photovoltaic array needs to determine the 
appropriate series parallel relationship on the premise of meeting the requirements of ship power 
system. What the target ship needs is 450V / 60Hz three-phase AC. according to the voltage, the 
required voltage of the ship's solar photovoltaic array is calculated, and then the series connection 
of each solar photovoltaic array is determined according to the parameters of each solar 
photovoltaic array, and then the series parallel connection of the ship's solar photovoltaic array is 
determined according to the number of solar photovoltaic arrays and the parallel connection. 

The voltage generated by solar photovoltaic array is boosted or reduced by DC-DC circuit, and 
then transformed into the AC required by the ship through DC-AC conversion circuit. The 
relationship between the voltage before and after inverter is shown in formula (1). 

d
6 m

4
U U=                                                                    （1） 

 

U is the output voltage after passing through the inverter, in V; M is the modulation depth, where 
the value is 1; Ud is the input voltage before the inverter, in V. 

According to the formula (1-1), the value of Ud is 734.85V, and the voltage of solar 
photovoltaic array can be estimated between 690-774.85V, so as to reduce the power loss caused by 
step-up or step-down. The parameters of solar photovoltaic array are shown in Table 1,2,3. STC is 
the test condition with irradiance of 1000 W/m2, battery temperature of 25℃, air quality of AM1.5, 
and NOCT is the working temperature of the module under open circuit condition with irradiance of 
800 w/m2, ambient temperature of 20℃ and wind speed of 1 m/s. 

Formula 1 Electrical performance parameters under standard test conditions 

Component 
specifications   YLxxxC-30b（xxx= Pmax） 

Peak power Pmax W 280 275 270 265 260 255 250 
Power tolerance ∆Pmax W 0~+5 

Component 
efficiency ηm % 17.1 16.8 16.5 16.2 15.9 15.6 15.3 

Peak power 
voltage Vmpp V 31.1 30.8 31.1 31.0 30.8 30.6 30.5 

Peak power 
current Impp A 9.01 8.94 8.68 8.55 8.46 8.33 8.20 

Open circuit 
voltage Voc V 38.9 38.6 39.0 39.0 38.6 38.3 38.1 

short-circuit 
current Isc A 9.61 9.55 9.06 8.93 8.91 8.85 8.71 
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Formula 2 Electrical performance parameters at nominal operating temperature 

Component 
specifications   YLxxxC-30b（xxx= Pmax） 

Peak power Pmax W 202.8 199.2 195.6 192.4 188.8 185.2 181.6 
Peak power voltage Vmpp V 28.3 28.0 28.3 28.1 27.8 27.7 27.6 
Peak power current Impp A 7.17 7.12 6.91 6.86 6.79 6.68 6.58 

Open circuit 
voltage Voc V 45.7 44.7 36.1 35.9 35.5 35.2 35.1 

short-circuit 
current Isc A 7.78 7.74 7.34 7.20 7.18 7.13 7.02 

Formula 3 Temperature characteristics of photovoltaic array 
Nominal operating temperature NOCT ℃ 46+/-2 

Temperature coefficient of peak power γ %/℃ -0.42 
Temperature coefficient of open circuit voltage βVoc %/℃ -0.31 
Temperature coefficient of short circuit current αIsc %/℃ 0.04 
Temperature coefficient of peak power voltage βVmpp %/℃ -0.41 

In this paper, the solar photovoltaic array with peak power of 265W is selected. The peak 
power voltage is 31V and the open circuit voltage is 39V. According to the parameters of solar 
photovoltaic array and the number of solar photovoltaic array, the series parallel relationship of 
solar photovoltaic array is 18 series 29 parallel, 18 series 30 parallel, 18 series 31 parallel, 19 series 
28 parallel and 19 series 29 parallel. Comparing the 5 series parallel relationships, we can get that 
18 series 30 parallel connection is easy to manage and maintain in groups. The series parallel 
relationship of solar photovoltaic array designed in this paper is 18 series 30 parallel. 

SUMMARY 
According to the above design, on the basis of the large-scale ro-ro ship power system, the 

installation of each equipment of the solar photovoltaic system is carried out, which is connected 
with the ship's power grid through the cable, and the final installation is completed. Fig 1 shows the 
large-scale ro-ro ship to complete the installation of marine power photovoltaic system. 

 
 

 
Fig 1 Ship grid-connected photovoltaic system on large ro-ro ship 

When the photovoltaic system is in grid connected operation mode, the power generated by the 
solar panels passes through the photovoltaic controller, and the solar power management system 
and the ship power grid jointly supply power to the lighting system of the 12th deck. In ship power 
photovoltaic grid connected system, the power supply part of the photovoltaic system is connected 
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with the ship power grid by manual mechanical interlocking circuit breaker. When the photovoltaic 
system is insufficient or fails, the ship power grid can still supply power to the load independently, 
so as to ensure that the power loss of the whole ship will not be caused by the photovoltaic system 
failure. In addition, the marine power grid can also charge the battery when the battery power is 
insufficient to ensure the stable operation of the marine power photovoltaic system. When the light 
is sufficient, the power generated by the photovoltaic system can not only charge the battery, but 
also supply power to the load together with the ship power grid, so as to reduce the load of the ship 
power grid. 
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Song xin  
Дослідження проектування судової фотоелектричної системи, з’єднанної з електромережею. 
Анотація. З розвитком економіки та споживанням невідновлюваної енергії розвиток та 
використання нової енергії стає все більш важливим, а встановлення фотоелектричної системи на 
судах поступово стає тенденцією. У цьому докладі розроблена PV-система, встановлена на судні, 
що включає вибір області встановлення PV-матриці, компонування PV-масиву, паралельне 
співвідношення конструкцій PV-масиву та, нарешті, встановлену на великому судні типа ро-ро для 
забезпечення технічної підтримки енергетики збереження та скорочення викидів суднової 
промисловості. 
Ключові слова: нова енергія; морська фотоелектрична система; економія енергії та зменшення 
викидів 
 
 
УДК 629.5 

ANALYSIS, APPLICATION  
AND PROSPECT OF MARINE FUEL CELL TECHNOLOGY 

Xin Su, Associate professor1, Huiyin Qi, Ph.D.2, Baofeng Tu, Ph. D., Professor2, * 
1College of Ocean Science and Engineering, Shandong University of Science and 

Technology; 2College of Chemical and Biological Engineering, Shandong University of 
Science and Technology. 

1, 2China, Qingdao. 
1 tubaofeng2019@163.com (Corresponding author). 

mailto:tubaofeng2019@163.com


СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

326 

Abstract. The shipping industry has been facing great pressure to become more sustainable, 
emanating from the increasingly stringent environmental regulations, fuel prices volatility 
and societal needs. The International Maritime Organization has adopted regulations to 
impose limits on greenhouse gas emissions originated from fuel combustion of marine 
vessels. Extensive electrification of ship propulsion and shipboard power systems has been 
vastly proposed in the literature to make onboard energy systems more efficient. However, 
energy efficiency in the context of maritime transport is becoming even more stringent. As a 
result, a variety of technologies have been developed aiming to improve the environmental 
and economic performance of the modern ship energy systems, however leading to 
additional challenges for the technology selection during the design process. Fuel cells as 
clean power generation technology are very attractive for the maritime sector, which is 
committed to sustainability and reducing greenhouse gas and atmospheric pollutant 
emissions from ships, which have many advantages, such as no pollution, high efficiency, 
low noise and continuous operation. Therefore, fuel cells have the potential to be widely 
applied in both the power propulsion and power supply of a ship, which has become an 
emerging solution for greener ships and attracted attention from both industry and 
academia. This paper presents a technological review on fuel cell power generation 
technology for marine applications. The type and characterization of fuel cells are 
introduced. Among them, proton exchange membrane fuel cell and solid oxide fuel cell are 
found to be the most promising options for marine applications, which are mainly 
introduced on the principles, fuel, characteristics and development. The application, 
development and optimization of proton exchange membrane fuel cell and solid oxide fuel 
cell in ships are reviewed and analyzed. Finally, the existing problems and challenges are 
discussed, and the prospect of development is prospected in this paper. 
Keywords: Ship energy efficiency; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Solid oxide fuel 
cell; Fuel-cell ship; Shipping emissions; Emission reduction 
 
 INTRODUCTION 

 For centuries, maritime transport has played a crucial role in the global economic system and 
lain at the heart of worldwide transportation networks. Owing to the use of fossil fuels and 
particularly marine residual oils, greenhouse gases (GHG) and air pollutants from ships, such as 
carbon dioxide (CO ), nitrogen oxides (NO ), sulfur oxides (SOx) and particulate matters (PM), 
have become the key regulatory targets in the maritime sector [1]. Consequently, there is an increase 
in public concerns regarding environmental impacts due to maritime traffic emissions. According to 
a recent study, carbon dioxide (CO2) emissions produced by maritime sectors account for 
approximately 3.3% of global anthropogenic greenhouse gas (GHG) emissions (see Fig. 1) [2]. 
 These emissions are recognized as having significant impact on the environment such as 
global warming and climate change. In addition, nearly 70% of ship emissions are generated within 
400 km of mainland, especially in close proximity to ports, which poses a serious threat to public 
health in coastal communities [3]. The shipping industry has been facing great pressure to become 
more sustainable, emanating from the increasingly stringent environmental regulations, fuel prices 
volatility and societal needs. The International Maritime Organization has adopted regulations to 
impose limits on greenhouse gas emissions originated from fuel combustion of marine vessels. 
 There is a necessity to cut down emissions from ships, especially those operating in coastal 
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waters. Extensive electrification of ship propulsion and shipboard power systems has been vastly 
proposed in the literature to make onboard energy systems more efficient.  
 

 
Fig. 1. Carbon dioxide emissions from shipping industry compared  

with global total emissions. [2] 
 

 Fuel cells as clean power generation technology are attractive for the maritime sector, which 
is committed to sustainability and reducing greenhouse gas and atmospheric pollutant emissions 
from ships, which have many advantages, such as no pollution, high efficiency, low noise and 
continuous operation. Therefore, fuel cells have the potential to be widely applied in both the power 
propulsion and power supply for ships, which has become an emerging solution for greener ships 
and attracted attention from both industry and academia. Fuel cells provide generally very favorable 
conditions from an environmental perspective. They operate with virtually no direct pollutant 
emissions, even when carbon-based fuels are used. They show high conversion efficiency, 
particularly at medium-low load, which is where ships are most often operated during their lifetime 
[4], and they are highly modular, making them effective almost regardless of the installed size. 
 

 
Fig. 2. A comparison of efficiency in terms of lower heating value (LHV) 

 for various power generation technologies. [5]. 
 

 Advances in fuel cell technology for marine applications are accompanied by the 
development of all-electric ships and has been anticipated as replacement for conventional power 
generation. Conventionally, diesel generators produce electrical power by converting chemical 
energy via mechanical energy through combustion. On the contrary, fuel cells convert chemical 
energy directly into electrical energy, thus eliminating thermodynamic processes occurred in the 
combustion engine. A reduction in multiple energy transformation of fuel cells results in higher 
overall efficiency compared to combustion based energy conversion devices as shown in Fig. 2 [5]. 
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 By comparing with other storage technologies which are subjected to periodically recharging, 
fuel cells are able to continuously generate electricity as long as the reactants are sufficiently 
supplied. Accordingly, fuel cells demonstrate the highest volumetric energy density as indicated in 
Fig. 3. In addition, high modularity of fuel cells also means their intrinsic performances are almost 
independent of size. This feature holds great potential for integration of fuel cells into the 
centralized power concept as the generated power can be distributed throughout the vessel without a 
fuel consumption penalty and transmission loss. High-quality heat of solid oxide fuel cell can also 
be integrated with gas turbine generators to achieve efficiency of 70% as illustrated in Fig. 2. In this 
paper, the type and characterization of fuel cells are introduced. Proton exchange membrane fuel 
cell (PEMFC) and solid oxide fuel cell (SOFC) are found to be the most promising options for 
marine applications, which are mainly introduced on the principles, fuel, characteristics and 
development. The application, development and optimization of PEMFC and SOFC in ships are 
reviewed and analyzed. Finally, the existing problems and challenges are discussed, and the 
prospect of development is prospected in this paper. 

 
Fig. 3. Logarithmic comparison of power and energy density for energy storage media. 

 
CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENTS OF FUEL CELLS 
Table 1 Characteristics of different fuel cells [6] 

Fuel cell Alkaline  
fuel cell 

Phosphoric 
acid fuel 

cell 

Molten 
carbonate 
fuel cell 

Direct 
methanol fuel 

cell 

PEM fuel  
cell 

Solid oxide 
 fuel cell 

Electrolyte Potassium 
hydroxide 

Phosphoric 
acid 

Molten 
carbonate salt 

Water-based 
polymer 

membrane 

Water-based 
polymer 

membrane 

Ceramic 
material 

Operating 
Temperature 

60–200 140–200 650–700 75–120 50-100℃ 500-1000℃ 

Power 
Capacity 

≤500 kW 100–400 kW 120 kW–10 
MW 

≤5 kW <250kW ≤10 MW 

Electric 
Efficiency 

50–60% 40-50% 45-60% 20–30% 40–60% 50-65% 

Fuel H2 H2 H2, methanol, 
hydrocarbons 

methanol H2 H2 methanol, 
hydrocarbons 

Drawbacks CO2 CO + S S poisoning, methanol CO + S S poisoning, 
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poisoning poisoning long start-up 
time 

crossover poisoning Long start-up 
time 

Lifetime Medium Medium Medium Medium Medium Good 

 Fuel cells are energy conversion devices that can directly convert the chemical energy of a 
fuel and an oxidant into electrical energy. Fuel cells are getting more popularity because they 
provide more efficiency and economy as a source of power generation, with minimum emissions 
quantity. Fuel cells are usually classified by the type of electrolyte used. Typical fuel cells and their 
characteristics are summarized in Table 1. There are different types of fuel cells covering outputs 
ranging from a few W to several MW as shown in Table 1. Considering energy efficiency, power 
capacity and sensitivity to fuel/oxidant impurities, PEMFC and SOFC are the most promising 
options for marine applications.  
 Proton exchange membrane fuel cell 
 Proton exchange membrane fuel cell has a relatively low working temperature which provides 
flexible operation and less stringent material requirements that make the research and development 
focuses on it. The working principle of PEMFC is illustrated in Fig. 4. A fuel cell essentially 
comprises of a fuel electrode (anode), an oxidant electrode (cathode) and an electrolyte. Hydrogen 
is supplied at the anode catalyst and turned into ions (H+) and electrons (e-). The ions travel toward 
the cathode directly through the electrolyte, while the free electrons travel through an external 
circuit (load) to generate DC electricity.  

 
Fig. 4. Operation principle of proton exchange membrane fuel cell. 

 Proton exchange membrane fuel cells are efficient (up to 60% gross efficiency [7]), relatively 
compact, and behave well in dynamic conditions, making them a promising candidate for 
transportation, where they have been successfully tested for applications on cars, buses, and on 
ships [8]. Their main limitation lies in the lack of fuel flexibility: PEMFC can only be run on 
hydrogen, and if other fuels are used they need to be first converted to hydrogen, and the PEMFC 
catalyst is very prone to poisoning, and hence requires high-purity hydrogen. For the efficient 
working of PEMFC pure hydrogen must be fed into the cell because of the platinum catalyst can be 
poisoned by carbon monoxide. Hydrocarbons can be used as a fuel but, due to low tolerance to 
carbon, fuels have to pass from a steam reforming unit and subsequent water-gas-shift system to 
ensure the purity of fuel. The disadvantages of PEMFC are the need for platinum as a catalyst, 
difficulty of water management in cell and use of pure hydrogen as fuel. PEMFC is generally used 
in automotive and portable applications. This requirement is particularly challenging for long-
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distance operations, as storing large quantities of pure hydrogen is a non-trivial challenge. In these 
regards, van Biert et al. [9] estimated that, for voyage times above approximately 100 h, the use of 
PEMFCs for ship propulsion becomes difficult because of their need to run on pure hydrogen. 
 Solid oxide fuel cell 
 In recent years, solid oxide fuel cell has become the focus of numerous research investigations 
due to their high-efficiency, ultra-low emissions and noise-free operation. A SOFC operates in the 
range 500-1000 °C having an electrolyte made by ceramic solid oxides that can conduct oxygen 
ions. Fig. 5 shows the operation principle of solid oxide fuel cell. The global reaction is between 
hydrogen (H2) and oxygen (O2) that produces water (H2O) as shown in reaction (1): 
 

2H2 + O2 → 2H2O                                                           (1) 
 

 During the cell operation, oxygen from air is adsorbed onto the surface of the cathode and 
dissociates to form oxygen ions (O2-) taking electrons (e-) from the external electrical circuit that 
connects the two electrodes. This reaction is favored both by the high temperature and the presence 
of catalysts. The oxygen ions enter the ceramic electrolyte structure and migrate through it to the 
anode, due to concentration and voltage gradients. Hydrogen is adsorbed at the anode and 
dissociates generating hydrogen ions and electrons, the former can react with oxygen ions 
generating water. Electrons migrate from the anode to the cathode generating electric current. 
Considering the high temperature, water is produced as steam and can be carried away in an excess 
supply of gas to the anode. The cell reactions are shown below. 
 

(Anode) H2 + O2- →H2O + 2e-                                                 (2) 
 

(Cathode) 1/2O2 + 2e- → O2-                                                    (3) 

 
Fig. 5. Operation principle of solid oxide fuel cell. 

 
 The high operating temperature of an SOFC allows fuel flexibility. In fact, methane from 
natural gas can be reformed directly at the anode according to the following reaction: 
 

CH4 + H2O → CO + 3H2                                                         (4) 
It must be noted that the water produced at the anode during cell operation can be used directly to 
favour the reforming reaction (4). Moreover, CO produced by reaction (4) can also act as a fuel 
(besides hydrogen), according to:  

(Anode) CO + O2- → CO2 + 2e-                                                   (5) 
 

(Cathode) 1/2 O2 + 2e-→ O2-                                                       (6) 
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 The SOFC can undergo to some deactivating phenomena due to the poisoning of the 
electrocatalyst materials that are particularly susceptible to sulfur compounds, which must be 
removed from any fuel to few ppm concentrations.  
 High-temperature fuel cells operate at over 500oC, which provides a higher potential for 
combined heat and power production, a high fuel flexibility for various gases and liquids (e.g., 
methane, ethanol, methanol, propane, LPG, diesel, and more), and a higher carbon tolerance, with 
CO even acting as a potential fuel. As a result of this high temperature, SOFC does not need 
expensive catalysts as PEMFC. Due to high operating temperature, SOFC can be used in the heat 
combined systems and the total efficiency can be higher than 80%. State-of-the-art SOFC systems 
provide an electrical efficiency of around 60% and CHP system efficiency up to 85-90% [10]. 
SOFC-GT hybrid system can even achieve electrical efficiencies of as high as 70%, which can be 
seen in Fig. 2 [11]. Although lifetime is also considered an issue for SOFCs, system duration of 
40 000 h are a reasonable objective for SOFC technology [12], and a runtime record of SOFC 
systems of 10-year continuous operation has been recorded [13]. SOFCs can therefore be identified 
as the most potential fuel cell technology for medium to long distance ship applications. However, 
due to the slow start-up and load shifting, SOFCs are expected to handle base loads of thermal and 
electric energy demand, hence built within a hybrid system where other components (engines, 
PEMFCs, batteries) take care of the dynamic behavior of the demand. Although a promising 
technology, their limited development state, low gravimetric and volumetric density and high costs 
have hindered their wide-spread adoption. 
 Fuel cells application in ships 
 Fuel cells have been used for military submarines since the 1960s, but civil applications of the 
technology did not arise until this century. Up to now, a large number of research and demonstration 
projects have verified the viability of fuel cells for maritime applications. Reduced emissions, 
increased efficiency and quiet operation make fuel cells attractive for future low carbon shipping. In 
particular, PEMFC and SOFC are the most promising types of marine fuel cells. 
 Marine PEMFC Power Systems  
 The early applications of PEMFC power systems in the maritime sector include: A12-m-long 
yacht with a maximum cruising range of 225 km at a speed of 8 knots, which utilized 6kg of 
hydrogen stored in three storage tanks at a pressure of 300 bar, and was powered by four 1.2 kW 
PEMFC modules combined with nine lead-gel batteries, generating a total power output of up to 20 
kW[14]; a canal boat using the hydrogen stored in a fivecylinder metal hydride storage system, 
powered by a 5kW PEMFC module together with a lead-acid battery[15]; and a small boat with a 
maximum operating time of 10h at a maximum speed of 7 knots, which utilized 5 kg of hydrogen 
on board and was powered by an 8 kW PEMFC module[16,17].  
 A PEMFC power system was developed for a 20-m-long tourist boat, which had a light 
weight of 20 tons and accommodated a maximum of 50 passengers as shown in Fig. 6 [18]. Fuel 
storage consisted of fourteen storage tanks with 74 L hydrogen each at 350 bar, resulting in a total 
hydrogen capacity of 25 kg onboard. The power system consisted of two 28 kW PEMFC modules, 
two 25kW DC-DC converters with input voltages of 82–170 V and output voltages of 240–370V, 
three 15.7kWh Li-ion battery packs, a battery charger and a water jet propulsion system with a 
maximum power of 86 kW. The total volume of the system was 7.41 m3 and the total weight was 
2190 kg, where the storage tanks including hydrogen were 4.25 m3 and 712 kg respectively. The 
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hydrogen stored onboard allowed the PEMFC modules to operate at the maximum power output of 
50 kW for about 8h. When the boat was propelled by the PEMFC modules only, the speed of the 
boat was 4.5–5.6 knots at power outputs of 38–51 kW. However, when the PEMFC modules and the 
Li-ion battery packs delivered power to the boat together, the speed reached 6.6–7.8 knots at a total 
power output of about 85 kW. For a higher speed, the PEMFC power system would need to be 
several times the volume and weight of installed version. Therefore, there were some technical and 
economic limitations for the wide spread maritime application of PEMFC power systems due to the 
relatively low power densities of PEMFCs and the low volumetric energy density of hydrogen 
storage systems. 

 
Fig. 6. Photo of the fuel-cell boat during a test operation in the coastal waters.[18] 

 
 

 
 

Fig. 7. Installation layout of the system components: 1) fuel-cell modules, 2) DC-DC converters,  
3) fuel-cell startup battery and charger, 4) battery charger, 5) water separators,  

6) Li-ion battery packs, 7) waterjet propulsion system, 8) hydrogen storage.[18] 
 

 Fig. 7 shows a mockup of the stern section, in which eight kinds of system components were 
installed: 1) fuel-cell modules, 2) DC-DC converters, 3) fuel-cell startup battery and charger,  
4) battery charger, 5) water separators, 6) Li-ion battery packs, 7) waterjet propulsion system, and  
8) hydrogen storage system. As shown in Fig. 7, the system components were arranged in three 
different compartments, divided to prevent a potential fire from spreading to the adjoining 
compartments. Each of the compartments was equipped with a fire detector and dual hydrogen 
sensors for safety monitoring. Mechanical fans were installed in each compartment to continuously 
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vent the air and thereby prevent the accumulation of combustible gases. In an emergency, the purge 
gas from the fuel-cell modules and the vented hydrogen from the hydrogen storage system are 
discharged through the ventilation duct at the upper deck of the boat (see Fig. 6). The residual 
air from the fuel-cell modules is directly vented to the outside of the boat through the holes at the 
sides of the boat. 
 Most studies on maritime fuel cells consider diesel oil as logistic fuel due to readily available 
diesel infrastructure and economic incentive. However, efficiency of diesel-based fuel cells is 
limited by complex fossil fuel reformation and also emissions produced from such a process. 
Overall efficiency of hydrogen-based PEMFC, for example, is significantly reduced from 70% to 
less than 40% when equipping with diesel reformer. A challenge is to maintain high efficiency of 
fuel cells while keeping capability of using commercially available fossil fuel. Alternatively, 
research direction tends toward natural gas-based fuel cells due to relatively simple fuel processing 
and increasing availability of LNG infrastructure. There are also environmental concerns regarding 
diesel and LNG based fuel cells. Emissions produced from diesel processing demonstrate no 
significant different from that of diesel engines, while reformation of LNG remains questionable 
from methane slip effect. As fuel cells are originally conceived of clean energy converters, certain 
environmental regulations place pressure on research effort to develop renewable-based hydrogen 
production as replacement for conventional fossil fuel-based processor. Clean water electrolysis is 
therefore proposed as a potential topic. 
  By considering suitable fuel cell types for marine applications, SOFC appears the most 
promising and has been extensively investigated due to its inherently higher efficiency when 
combining with gas turbines or reciprocating engines. Maritime applications of SOFC technology 
are at the early stages, and the technology maturity of SOFC is lower than that of PEMFC, so there 
is still a lot of research on marine SOFC technology. 
 Multi-energy hybrid power system for ships 
 A multi-energy hybrid power system can not only meet the requirements of economy and 
environmental protection, but can also overcome the inherent limitations of using any source of 
energy alone. Thus, compared with the traditional propulsion system and electrical propulsion 
system, a multi-energy hybrid power system for ships has become very attractive to engineers and 
scientists. The mixing of multi-energy units increases the complexity of the system, and the 
problem of how to realize a stable, reliable, and efficient operation of a hybrid power system, 
composed of multi-energy units, is a key problem to be solved urgently. 
 Fig. 8 shows the operation modes of the ship with multi-energy hybrid power system The fuel 
cell ship has two main operating modes, “at harbor” and “on sail” modes. In “at harbor” mode, the 
ship is parked at the harbor, engines are OFF and the ship can be connected to the shore-side 
electric power system for cold ironing if its infrastructure is available. In this situation, cold ironing 
can be used for charging the batteries and supplying the shipboard loads. This mode is shown in Fig. 
8(a). In “on sail” mode, engines are active and the ship is traveling toward its destination. Hence, 
cold ironing is not possible. The fuel cells can also charge the batteries to be used as an auxiliary 
energy resource at peak load situations. This mode is shown in Fig. 8(b). 
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Fig. 8. Operation modes of the ship with multi-energy hybrid power system.  

(a) At harbor. (b) At sail. [19] 
 

 Challenges of fuel cell application in ships 
 The excellent performance from climate change and local emissions perspectives are the most 
outstanding advantages of fuel cells. Consequently, environmental and social factors are not the 
main considerations limiting the widespread up take of fuel cell technology in the marine sector. As 
a market able marine power system, power capacity, safety, operability and costs are important 
factors that need more attention. 
 Power capacity The power demands for marine power systems range from a few kW to tens 
of MW. Currently, the maximum power output of fuel cells is only several MW. The potential uses 
within merchant marine applications are therefore limited in terms of power output. As a result, the 
advantages of fuel cells are being realized through use in APUs, as well as propulsion power plants 
for inland and short-sea shipping. The maximum power capacity and total performances could be 
further improved by combining with batteries, according to the existing operational experience. 
 Safety Safe operation of power systems onboard ships is of paramount importance. The safety 
of fuel cell power systems depends primarily on the choice of fuel, key considerations related to 
which are fuel density, flashpoint, auto-ignition temperature, flammability limits and toxicity, etc. In 
addition, different working scenarios including bunkering, onboard storage, daily service and 
emergency response should be covered when managing the risks. International maritime regulations 
and classification rules surrounding fuel cell power systems are currently absent.  
 Operability could be reflected by start-up time and transient dynamic response. Considering 
the fuel cell stack, the start-up time ranges from a few seconds for a PEMFC to tens of minutes for a 
SOFC since high temperature fuel cells need more time for stack and reformer preheating. However, 
for maritime applications, a long start-up time is not a significant flaw and could be accepted to 
some extent. After all, several hours are normally required for engine standby of large maritime 
ships powered by diesel engines at present. 
 Economic costs The application of any new technology onboard a ship has a cost associated 
with it, which can of course act to inhibit the transition to novel power and propulsion systems. The 
development of fuel cells for maritime applications commenced half a century ago, but high costs 
are commonly regarded as the primary factor restricting their widespread use. High costs emanate 
from the following aspects: (1) High stack costs. The unit prices of fuel cell stacks are more than  



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЄКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

335 

50 $/kW for PEMFC and about 4000–9000 $/kW for MCFC and SOFC at present [9], which are 
significantly more expensive than conventional diesel engine power plants. (2) Shorter plant 
lifetime. The maximum stack lifetime of SOFC is commonly about 90,000 h. In any case, stack 
lifetimes are significantly shorter than the lifetime of 20-30 years of conventional diesel engine 
power plants, which further increases the plant investment cost. (3) Higher cost of auxiliary systems 
and components. Fuel storage units, reforming units, WHR units, monitoring systems and power 
electronics are more expensive than that for conventional diesel engine power plants. (4) Investment 
cost for onshore infrastructure.  
Conclusions and prospect 
 The emissions from ships are recognized as having significant impact on the environment 
such as global warming and climate change. Fuel cells as clean power generation technology are 
very attractive for the maritime sector, which is committed to sustainability and reducing 
greenhouse gas and atmospheric pollutant emissions from ships, which have many advantages, such 
as no pollution, high efficiency, low noise and continuous operation. (1) Considering energy 
efficiency, power capacity and sensitivity to fuel/oxidant impurities, PEMFC and SOFC are the 
most promising options for maritime applications. Due to the existence of reforming units, SOFC 
power systems have lower power densities but higher energy efficiencies compared to a PEMFC 
power system. (2) The technical feasibility of fuel cell power systems for maritime applications has 
been verified by significant amounts of research and existing demonstration projects. However, the 
disadvantages in terms of power capacity and economic costs are noteworthy as well.  
 For the cost of fuel cell, the unit prices would decrease gradually due to economies of scale 
with increasing annual production volume. In addition, increased system efficiency with cell scale-
up will also decrease operational cost. However, mass production would lower the component costs 
and the increased energy efficiencies witnessed with fuel cell hybrid systems would save some 
operational cost. On the other hand, fuel pretreatment, electrode material technologies and stable 
operating conditions are helpful to increase the lifetime of fuel cells.  
 With the gradual maturity of fuel cell technology, it will be more widely used in ships and 
play a more important role, which will have a strong social effect on protecting the environment, 
saving energy and reducing emissions. 
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Xin Su, Huiyin Qi, Baofeng Tu 
Аналіз, застосування та перспектива технології судового паливниго елементу 
Анотація. Суднобудування стикається з великим тиском, щоб стати більш стійким, що випливає із 
дедалі жорсткіших екологічних норм, нестабільності цін на паливо та суспільних потреб. 
Міжнародна морська організація прийняла нормативні акти щодо встановлення обмежень на викиди 
парникових газів, що виникають при спалюванні палива морських суден. Широка електрифікація 
суднових рушійних та суднових енергетичних систем широко пропонується в літературі, щоб 
зробити бортові енергетичні системи більш ефективними. Однак енергоефективність у контексті 
морського транспорту стає ще більш суворою. В результаті було розроблено безліч технологій, 
спрямованих на поліпшення екологічних та економічних показників сучасних енергетичних систем 
суден, проте це призвело до додаткових проблем при виборі технології під час проектування. Паливні 
елементи як технологія чистої генерації електроенергії дуже привабливі для морського сектору, який 
прагне забезпечити стійкість та зменшити викиди парникових газів та забруднювачів атмосфери  
з суден, які мають багато переваг, таких як відсутність забруднення, висока ефективність, низький 
рівень шуму та безперервна робота. Отже, паливні елементи можуть бути широко застосовані як 
в енергетичному рушії, так і в енергопостачанні судна, що стало новим рішенням для екологічних 
кораблів і привернуло увагу як промисловості, так і наукових кіл. У цій роботі представлений 
технологічний огляд технології виробництва енергії з паливних елементів для морських застосувань. 
Введено тип та характеристику паливних елементів. Серед них паливний елемент з мембранною 
протонообмінною клітиною та твердооксидний паливний елемент є найбільш перспективними 
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варіантами для морських застосувань, які в основному впроваджуються на принципах, паливі, 
характеристиках та розробці. Розглянуто та проаналізовано застосування, розробку та 
оптимізацію протонообмінних мембранних паливних елементів та твердооксидних паливних 
елементів на кораблях. Нарешті, обговорюються існуючі проблеми  і перспектива розвитку  
Ключові слова: енергоефективність корабля; паливний елемент з полімерної електролітної мембрани; 
твердооксидний паливний елемент; судно з паливною батареєю; транспортні викиди; скорочення 
викидів. 
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Abstract.  The paleoenvironment evolution of the Prydz Bay since the Last Glacial 
Maximum (LGM) is reconstructed via grain size, biogenic silica and organic matter study of 
a marine sediment record at the slope outside the Four Ladies Bank. We used the End 
Member Modelling (EEM) analysis of grain size and biogenic silica (BSi) to reflect the 
sedimentary environment changes in the study area. Five end members were extracted to 
reproduced the signals of varying bottom-current speed and iceberg discharge in Prydz Bay. 
EM1 (3.9 μm, medium diameter) and EM2 (22 μm) were finer than EM3 (41 μm), EM4 (420 
μm) and EM5 (100 μm). EM1-2 represents a bottom nepheloid layers deposition relating to 
strong and weak bottom current condition. EM3, EM4 and EM5 represents the ice-rafted 
debris (IRD) deposits. Our result revealed that the ice shelf edge extends to the vicinity of 
the study site several times and the latest expansion occurred during the Last Glacial 
Maximum (LGM). Since the deglacial period, IRD deposition associated with sea ice in the 
study area is no longer affected by the ice shelf development, but mainly controlled by 
regional temperature. It was not until Antarctic Isotopic Maximum 1 (AIM1) period that 
large-scale sea ice began to melt. During the Antarctic Cold Reversal (ACR) cold event, the 
sea ice content in Prydz Bay increased and the melting process was inhabited. Thereafter, 
the temperature warmed up and the rate of sea ice melting increased, and finally the climate 
began to cool in the mid-Holocene (~8.0 kyr).  
Keywords:  End Member Modeling; Grain size; Biogenic Silica; Loss on Ignition; 
Ice-rafted debris (IRD) 
 

Introduction  
Prydz Bay is located in the East Antarctic Margin and it features very high rates of sediment 

accumulation (Leventer et al., 2006). It is the third largest embayment in Antarctica and the glacier 
debris received from the Lambert-Amery Ice Shelf system accounts for 16% of the entire Antarctic 
glacier debris (Mackintosh et al., 2014). Previous studies have showed that the eustatic sea level rise 
and increase in ocean temperatures are responsible for the retreat of the East Antarctic Ice Sheet at 
the end of the last glacial period (e.g. Mackintosh et al., 2007; Barbara et al., 2010). However, the 
evolution of the Antarctic ice shelf has strong regional characteristics. Evidence from Prydz Bay 
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indicates that the ice advanced to the shelf edge at the Four Ladies Bank during the LGM 
(Mackintosh et al., 2014). Atmospheric temperature of the Antarctic reconstructed by ice core 
revealed that the onset of the last glaciation is dated at 18.0 kyr (Jouzel et al., 2001). Based on the 
Earth System model, Philippon et al. (2006) proposed that the Antarctic ice volume starts to 
decrease at around 15 kyr. In addition, according to the sedimentary characteristics of cores (JPC24, 
GC29, ODP site 740A, JPC43B), deglaciation in coastal regions of Prydz Bay ocurred between 
11.4-11.0 kyr (Taylor and McMinn, 2002; Stickley et al., 2005; Leventer et al., 2006; Barbara et al., 
2010). Hence, there has not been a systematic understanding of the environmental evolution in the 
Prydz Bay. In addition, the location of the northern boundary of the ice shelf edge in the Four 
Ladies bank during the LGM has not been studied. It is, therefore, need to explore the evolution of 
sedimentary environment at the margin of the East Antarctic continent, where interactions between 
the sea and ice are frequent and its sedimentary environment can sensitively respond to the climate 
change.  

   Here, this paper presents a high-resolution record of environmental changes since the last 
glacial period through BSi content, organic matter content and EEM analyses using high-resolution 
grain size. The study core P7-09 was collected from the lower part of Prydz Bay slope, a 
sedimentary environment that is primarily affected by slope currents, regional wind, sea ice and 
icebergs. The aim of the study is to explore the evolution of the Amery Ice Shelf since the last 
glacial period and transport mechanism of terrigenous clastic sediments, and to reconstruct the 
environment evolution of Prydz Bay.  

 

 
Fig.1 Topographic map of Prydz Bay showing the location of P7-09 site.  

This figure also includes the schematic pattern of current. PG-Prydz Gyre,  
ASC-Antarctic slope current, ACC-Antarctic coastal current. 

 
Materials and methods  

The 3.23-m-long gravity core ANT29/P7-09 (hereafter, P7-09) was retrieved off Prydz Bay 
mouth (Fig. 1; 66°31′S, 78°03′E; 1118.5 m water depth) during the 29th Chinese Antarctic 
Expedition in 2012. The ages were obtained from 14C-accelerator mass spectrometry (AMS) dating 
on shells of planktonic foraminifera (Neogloboquadrina pachyderma) and bulk sediment (acid 
washes). In addition, the grain size, biogenic silica and loss on ignition of the sediments were 
measured. 
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Results 
Age model and sedimentation rates 

Seven radiocarbon dates were evenly measured on the sediments from 0 cm to 192 cm, from 
which three were obtained from foraminifera shells and four from bulk sediments. Radiocarbon 
measurements suggested that the P7-09 core covered a time span of 0 – 28.1 kyr (Table 1). The core 
had an average sediment accumulation rate decreased from bottom to top, and two layers with 
abnormal high deposition rates were found near 90 and 124 cm (Fig. 2h).  

Grain size 
Sediment texture 

Based on the distribution characteristics of particle size parameters, in general the sediments 
showed three substages (Fig. 2). Substage 1 (0-36 cm) exhibited a high skewness value, middle 
sorting (Fig. 2d and e) and mainly contained yellow gray to cinereous clayey silt. The silt content 
reached up to 71.56%. Substage 2 (36-115 cm) shows a low skewness value, moderately to poorly 
sorted and was dominated by cinereous dense silty clay. The segment (97-104 cm) at this section 
were characterized by coarser, poorly sorted sediment, including gravel which reached up to 39.1% 
(Fig. 2). Substage 3 (115-192 cm) was characterized by relatively coarse sediments with a higher 
skewness value and poorly sorted, which mainly comprised of yellow gray silty sand.  

 

 
 

Fig.2 Variation of the environmental proxies recorded in P7-09 core and depth-age model. Red 
cross is the symbol for the 14C age-control point. 

EMM results 
End-member Modelling of the grain size distributions was used to immix the signals  

of varying bottom-current speed and iceberg discharge in Prydz Bay (Prins et al., 2002). Figure 4a 
and b show that 5-EM model provided a realistic resolution and met the requirement of a minimum 
EM number and maximum reproducibility (Paterson and Heslop, 2015). The principal grain size 
ranges (average content) for EM 1-5 were 0.3-20 μm (~29.5%), 0.6-85 μm (~22.3%), 0.4-8 μm  
and 11.2-104 μm (~22.1%), 0.5-850 μm (~8.6%) and 11.2-140 μm (~17.5%), respectively (Fig. 3). 
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Fig. 3 End-Member Model results of grain-size. (a) Coefficients of determination (R2) 
 and (b) mean angular deviation (θ) in function of the number of end members for a lognormal  

end-member model. (c) Comparisons of grain size distributions of the 5 EMs and 
 all samples used for End-Member Model analysis. (d) Comparisons of grain size  

probability cumulative distributions of the 5 EMs. 
 

Biogenic silica and organic matter 
BSi concentration ranges from 0.05% to 9.75% in the sediments of Prydz Bay. From 28.1 to 

15.1 kyr, BSi shows low concentration with a range from 0 to 2%, while higher BSi content with a 
range from 2% to 4% occurred at the period from 15.0 to 11.5 kyr (Fig. 2g). The upper section, 
from 11.5 kyr to present, is characterized by a high BSi content more than 6%. Loss on ignite 
ranges from 0.91% to 7.51% and has a good correlation with sediment grain-size (Fig. 2), which is 
closely related to clay content. The high LOI value corresponds to the fine sediment grain-size. As 
shown in Figure 2, the LOI value is low at the period of 26.5 – 24.5 kyr, 22.0 – 19.5 kyr, 18.0 – 14.7 
kyr and 12.3 – 11.5 kyr. 

Discussion 
Based on the results of ocean circulation and iceberg discharge in the glacial proposed by Prins 

et al. (2002) and Weltje and Prins (2007), the clayey to fine silty EM1 and EM2 are interpreted as 
fine and coarse sediments supplied by bottom nepheloid layers relating to strong and weak bottom 
current conditions (Fig. 3c; Prins et al., 2002; Wu et al., 2018). EM1 and EM2 have a good 
correlation with clay (R2=0.82) and silt (R2=0.76), reflecting weak and strong bottom current speed, 
respectively. The overall negative correlation between these two end members implies that the ratio 
of EM1/(EM1+EM2) reflects near-bottom current strength. Previous studies suggest that the grain 
size of sediments carried by sea ice are less than 250 μm, while icebergs always transport coarse 
IRD particles greater than 250 μm in diameter (Phillips and Grantz, 2001; Darby and Zimmerman, 
2008). As shown in Figure 3c, EM3 has two principal constituents with a main size of 25-100 μm 
and 0.7-4 μm (Fig. 3c) and the coarser component account for about 64%. EM4 is coarser than EM3 
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and its grain size ranges from 1000 to 0.3 μm with the poorest sorted (Fig. 3c). Moreover, the grain-
size of EM5 ranges from 707 to 30 μm. Considering the sedimentary environment changes since the 
last glacial in Prydz Bay, the current cannot carry EM3, EM4 and EM5, only glaciation affects the 
sediment deposition in this grain-size range (Prins et al., 2002; Weltje and Prins, 2007). Therefore, it 
is considered as that these sediments were likely closely related to glaciation (Prins et al., 2002; 
Weltje and Prins, 2007; Wu et al., 2018). In general, EM3+EM4+EM5 can be used as an indicator 
of glaciation-related deposits. 

Previous studies have revealed that the East Antarctic ice sheet extended out to the shelf break 
during the last glaciation, and retreated southward (Domack et al., 1998; Barbara et al., 2010). The 
sedimentary environment in Prydz Bay since 28.1 kyr was reconstructed by the grain size, organic 
matter and BSi content of sediments. We mainly recovered the ice shelf evolution history in the 
Prydz Bay based on the geological interpretation represented by grain size end members. The 
period of 28.1 - 26.5 kyr, is characterized by strong hydrodynamic environment and the debris 
sediments were mainly transported by icebergs and sea ice, indicating that the ice shelf edge is 
located in the south of the study site and there is high ice concentration in the upper water of the 
study area. The period of 26.5 - 24.5 kyr, exhibits a weak hydrodynamic environment and the 
sediments are closely related to icebergs and the glaciation. It means that the bedrock erosion 
products caused by glaciation can be deposited at the study site, indicating that the edge of the ice 
shelf was near the continental slope during this period. The period of 24.6 – 22.0 kyr, is 
characterized by a weak hydrodynamic environment and the IRD are mainly contributed by sea ice, 
indicating that the climate in the study area is warmer than the last sub-stage. The sediments were 
mainly originated from the products of the denudation of bedrock at the latter stage (~22.0 – 19.5 
kyr), with a maximum IRD content up to about 80% (Fig. 4d). There is almost no iceberg deposit, 
indicating the ice shelf extends to the vicinity of the study core during this period. Seismic profiles 
and gravity cores from Prydz Bay also show that the ice shelf probably existed across the Prydz 
Channel during the LGM (Domack et al., 1998). O’Brien and Harris (1996) noted that the ice shelf 
is grounded at the shelf edge based on the study of seabed in the Prydz Bay. Subsequently, the 
sediments are mainly deep-sea sediments carried by currents, and the IRD content are significantly 
decreased, with only a small amount of sea ice deposition, indicating an open sea environment in 
the study area at this stage. 

The study site has been mostly unaffected by icebergs and ice shelf since 19.5 kyr, and only 
small amount of clastic sediments carried by sea ice have been recorded (Fig. 4). In addition, the 
variation trend of sea ice index in core P7-09 is consistent with that of Na+ in Dome C 
(Röthlisberger et al., 2010), which indicates that sea ice in this area is not affected by the Amery Ice 
Shelf, but consistent with the change of average sea ice coverage area in the region. Therefore, this 
stage mainly reveals the changes of sea ice in the Prydz Bay. Based on the sedimentary 
characteristics revealed by the grain size, BSi and organic matter, this period is characterized by the 
increase of organic matter and IRD content and the strengthen of hydrodynamic environment (Fig. 
4). At the same time, the atmosphere temperature recorded by the ice core in Antarctic gradually 
increased (Jouzel et al., 2007) and the sea ice content decreased (Röthlisberger et al., 2010), 
indicating that the melting of sea ice in the study area increased gradually in this stage. Nevertheless, 
the sea surface temperature in the study area is still low with high sea ice concentration, resulting in 
a low BSi content (Fig. 4b). The content of sediments carried by sea ice increased rapidly and 
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reached the highest value during the period of 15.1 - 14.2 kyr. The low content of organic matter in 
this period is mainly attributed to the dilution of IRD. An abrupt increased IRD and weak 
hydrodynamics recorded in sediments during the period of 14.2 -12.3 kyr (Fig. 4b). The content of 
BSi decreased slightly, indicating that the sea ice coverage increased during this period. On the 
other hand, the content of IRD decreased significantly, which revealed that the melting rate of sea 
ice slowed down and the sea surface temperature was low during this period. After that, the IRD 
content related to sea ice increased, indicating that the sea ice in the study area melted on a large 
scale and the sea surface temperature increased. The content of BSi decreased slightly during this 
period, which is mainly affected by the dilution of terrigenous clastic sediments.  

 

 
 

Fig.4 Sedimentary characteristics of P7-09 core in Prydz Bay since last glacial period. a, North 
Atlantic 231Pa/230Th data, which indicates the strengthen of Atlantic Meridional  

Overturning Circulation (Lippold et al., 2009; McManus et al., 2004). b, BSi, %. c, LOI, %.  
d-f, Proxies of End-Member data of core P7-09. g, Sea surface temperature of the Southern 

Ocean, °C. h. ss-Na+ recorded in Dome C, which indicate the sea ice extent (Röthlisberger et al., 
2010). i. Antarctic Temperature (Jouzel et al.,2007). Upside arrow on the bottom indicate 14C  
age-control points. The abbreviations in the figure are AMOC-Atlantic meridional overturning 
circulation, YD-Younger Dryas, B-A- Bølling/Allerød, HS1-Heinrich stadial 1, AIM-Antarctic 

Isotopic Maxima, ACR-Antarctic Cold Reversal. 

 
The period of 11.1 - 7.8 kyr is characterized by high BSi with an average content of 8.01% and 

low IRD, the sediments mainly consist of silty clay and clayey silt. Cores in the coastal zone of the 
Prydz Bay also present diatom depositional zones in this period (Taylor and McMinn, 2002; 
Stickley et al., 2005; Leventer et al., 2006; Barbara et al., 2010), which reflects low sea ice coverage 
during this period. The air temperature is also maintained at a high level (Fig. 6f; Mashiotta et al., 
1999), and the yearly sea ice is eroded by the northern warm water (Peltier and Fairbanks, 2006), 
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resulting in the average outer edge of sea ice lies south of the study site. During the period of 7.8 - 0 kyr, 
the content of BSi gradually decreases and the IRD content contributed by icebergs and ice shelf 
increases. In addition, SS-Na+ recorded in Dome C ice core also shows an increasing sea ice extent 
during this period (Röthlisberger et al., 2010), indicating that the climate began to cool in Prydz Bay 
during the middle-late Holocene. Similar cooling trends have been recorded in other regions of the 
Antarctica (Shevenell et al., 2011; Xiao et al., 2016), such as the Atlantic and Pacific sectors of the 
Southern Ocean, the Ross Sea and the Antarctic Peninsula. But the environmental changes in the 
middle-late Holocene reflected by sedimentary record in P7-09 core need more detailed study in future 
due to low chronological resolution and low sedimentary rate. 

Conclusions 
During the Last Glacial period, the sea ice coverage in Prydz Bay was high, and the sediments 

revealed by boreholes were mainly characterized by IRD. The outer edge of the Amery Ice Shelf has 
been near the slope area several times, and the last expansion occurred during the Last Glacial 
Maximum (~22.0 - 19.5 kyr). After that, sea ice deposits dominated the Prydz bay, and the influence of 
ice shelf on sedimentation was weakened, suggesting that the study site is open sea environment. The 
Antarctic temperature was still low during the last deglacial period, and the sea ice content decreased 
slightly, while the sea ice coverage was still large at this time. Meanwhile, BSi concentration shows 
higher during the Holocene than during the last glaciation. Sea ice receded over a large area during the 
Holocene, and the climate became warmer and then began to turn cold around 8.0 kyr.   
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Liyan Wang 
Еволюція середовища осаду в затоці Призд за остані 28.1 тисяч років. 
Анотація. Еволюція палеосередовища затоки Придз з часу останнього льодовикового максимуму  
реконструйована шляхом вивчення розміру зерен, біогенного діоксиду кремнію та органічних речовин 
в морських відкладеннях на схилі біля Банку чотирьох дам. Ми використали аналіз розміру зерен та 
біогенного діоксиду кремнію (BSi) методом моделювання кінцевих елементів (EEM) для відображення 
змін осадового середовища в досліджуваній зоні. П'ять кінцевих елементів були витягнуті для 
відтворення сигналів різної швидкості нижньої течії та розряду айсбергу в затоці Придз. EM1 (3,9 
мкм, середній діаметр) та EM2 (22 мкм) були точнішими, ніж EM3 (41 мкм), EM4 (420 мкм) та EM5 
(100 мкм). EM1-2 являє собою осадження донних нефелоїдних шарів, що стосується сильного та 
слабкого поточного стану дна. EM3, EM4 та EM5 являє собою відкладені льодом сміття (IRD). Наші 
результати показали, що край льодового шельфу поширюється на околиці досліджуваної ділянки 
кілька разів, і останнє розширення відбулося під час останнього льодовикового максимуму (LGM). 
Починаючи з періоду заледеніння, відкладення IRD, пов’язане з морським льодом у досліджуваній зоні, 
більше не зазнає розвитку льодового шельфу, а головним чином контролюється регіональною 
температурою. Лише до періоду максимуму 1 Антарктики (AIM1) широкомасштабний морський лід 
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почав танути. Під час холодної події холодної розправи в Антарктиці (ACR) вміст морського льоду  
в затоці Придз збільшився, і процес танення був заселений. Після цього температура нагрілася 
і швидкість танення морського льоду зросла, і нарешті клімат почав охолоджуватися в середині 
голоцену (~ 8,0 тисяч років). 
Ключові слова: Мотод кінцевих елментів; Розмір зерна; Біогенний діоксид кремнію; Втрата від 
запалення; Сміття, що спливає льодом (IRD) 
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Abstract. This paper presents the results from a numerical simulation study to investigate 
the effect of the position angle (α) of the small pipeline on the local scour around the 
piggyback pipeline in steady current conditions. Results show that the local scour depth 
around the piggyback pipeline increases first and then decreases with the increase of α. The 
scour depth and width reach the maximum values as the small pipe locates at the top of the 
large pipeline (i.e. α=90°). The scour around the piggyback pipeline is accelerated when α 
ranges between 30°~165°, while for α = 0°~ 30° and 165°~180°, the local scour around the 
piggyback pipeline is inhibited. Furthermore, the small pipe placed in front of the large pipe 
has slightly larger effect on the scour hole morphology than that when it is placed behind the 
large pipe.  
Keywords：piggyback pipelines; position angle; scour; steady flow; numerical models. 

1. Introduction 
As a new type of ocean engineering pipeline, submarine piggyback pipeline with low cost, 

short construction duration and good economic benefits has been widely used in ocean marginal oil 
filed. The most general configuration of the piggyback pipeline bundles comprises one main larger 
pipeline and a small one attached to the main one, as shown in Fig. 1. The main pipe transports the 
oil and gas, while the small pipe transports the monitoring signal and the oil displacement material 
(Jakobsen and Sayer, 1995). Comparing with the scour around a single pipe under the otherwise 
similar flow and seabed conditions (Yang et al. 2012, 2014; Sumer 2014), the sediment transport 
and scour around the piggyback pipeline is more complex and requires further studies to improve its 
design. 
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Fig.1. (a) Schematic diagram of piggyback pipeline configuration; 

(b) flow past a piggyback pipeline  
 

Kamarudin et al. (2006) studied the effect of the small pipe on the hydrodynamic force of 
bundles under the steady flow condition using numerical model simulation. Their results showed 
that the small pipe had great influence on the force coefficient of the main pipe, and the equivalent 
diameter method might underestimate the force acting on the bundle in the engineering design. Liu 
et al. (2007) investigated a flow past two side-by-side identical pipelines by performing the 
numerical simulation. Their results showed that there were nine wake patterns under different 
Reynolds numbers (Re). They also presented the variation of the lift and the drag coefficients with 
time for each unsteady wake pattern. Flow patterns past two nearby cylinders with the same 
diameter at low Reynolds numbers were studied by Lee and Yang (2009). Based on vorticity 
contours and streamlines, ten distinct flow patterns were identified. Cheng et al. (2012) found that 
the positive lift coefficient CL

+ was negatively correlated with e/D (e is the gap between the bottom 
of the large pipe and the seabed, see Fig.1) and positively correlated with G/D, while |CL

-|increased 
with the increase of e/D and decreased with the increase of G/D under the wave-current actions. 
Cheng et al. (2013) studied the effect of the seabed on the hydrodynamic force acting on the 
piggyback pipeline under the regular and the irregular wave condition. The results showed that the 
force coefficient decreased first and then remained almost constant when e/D>0.5. Zang and Gao 
(2014) investigated the influence of the different parameters on the VIV response. The results 
showed that the VIV was suppressed most effectively when G/D≈0.25 and when the small pipe was 
placed directly above the main pipe (namely α=90°, see Figure 1(b)). For G/D=0.25, the minimum 
peak amplitude of the piggyback pipeline and the critical reduced maximum velocity occurred at 
α≈120°. Using fluid structure interaction (FSI) method, Pan et al. (2015) investigated the VIV 
characteristics of the piggyback pipeline. The results revealed that, comparing with the single pipe 
situation, the drag force of the piggyback pipeline increased by 65%, while the lift force caused by 
vortex was the main reason for the vertical vibration. Liu (2017) analyzed the reasons of torsion and 
anti-torsion measures during the laying process of the piggyback pipeline, which provided an 
important technical reference for similar pipe laying process. Through experiments, Zhao et al. 
(2018) found that the scour depth around the piggyback pipeline was positively correlated with 
Reynolds number and negatively correlated with the gap-ratio. Yang et al. (2019) studied the 
influence of different piggyback pipeline parameters on the local scour patterns under wave 
conditions. They found that the scour hole profile around the piggyback pipeline was positively 
correlated with KC number and negatively correlated with G and e. When e/D>0.5, scour depth 
tended to 0. When space ratio G/D>0.4, the scour depth for the piggyback pipeline closed to that of 
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a single pipe for otherwise the identical conditions. In addition, the effect of e on the scour depth 
was greater than that of G, while their impact on scour width was opposite. Using numerical model, 
Janocha and Ong (2021) examined the influence of the flat seabed on the VIV of the piggyback 
pipeline under upper transition regime. The results showed that the lock-in regime was narrower 
when α=0° and wider when α=180° than that of a single pipe. 

The above studies have demonstrated some characteristics of the local sediment movement and 
hydrodynamics of the typical piggyback pipeline under different conditions, however, there are still 
some problems that have not been fully understood. For example, the influence of the location of 
the small pipe on the scour scale and the relationship between the hydrodynamic force and the scour 
process has not been appropriately investigated; which motivates this study. In this paper, numerical 
simulation is performed to investigate the relationship between the position angle of the small pipe 
and the morphology of the local seabed scour as well as the hydrodynamic force of the piggyback 
pipeline under the steady flow condition. 

2. Numerical Method 
In this study, Flow3d is used for performing the numerical calculation. The fluid around the 

pipe is assumed to be incompressible. The volume of fluid (VOF) method is used to track the free 
water surface (Hirt and Nichols, 1981). The model utilizes the Fractional Area Volume Obstacle 
Representation (FAVOR) to divide the grid (Hirt and Sicilian, 1985).  

2.1. Governing equations  
The governing equations are the incompressible Reynolds-average Navier-Stokes (RANS) 

equations and continuity equation: 
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where Ax, Ay, Az are the area fraction in the x, y and z directions respectively, VF is the volume 
fraction, ux, uy, uz are the component of velocity in the x, y and z directions, respectively, ρ is the 
density of water, p is the average hydrodynamic pressure, Gx, Gy, Gz are the components of the 
acceleration of gravity in the x, y and z directions, respectively, fx, fy, fz are the viscous acceleration 
in the x, y and z directions, respectively, which can be calculated by: 
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where ijt is the shear stress (i, j=x, y, z) and can be calculated by: 
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where μ is the dynamic viscosity of fluid. 
2.2. Turbulent model  

Several turbulence models are embedded in Flow3d software. Considering the computational 
accuracy and efficiency, RNG k-ε model is chosen, which has the advantages of simple structure and 
satisfactory computational accuracy. Furthermore, RNG k-ε model does not need to encrypt the 
near-wall region when dividing mesh. Therefore, the RNG k-ε turbulence closure model is used in 
this study. The governing equations of the RNG k-ε model are as follows (Yakhot and Orszag,1986; 
Yagkot and Smith,1992):  
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where GT is the buoyancy produced turbulence energy, PT is the turbulent kinetic energy 
production, Diffi is the turbulent diffusion term. PT and Diffi can be calculated as:  
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where k is the specific kinetic energy that is associated with the turbulent velocity fluctuations; 

ε is the rate of the turbulent energy dissipation; tν is the fluid kinetic viscosity; Cξ1 ,Cξ2 and Cν are 

empirical constant, in which Cξ1=1.44，Cξ2=0.2，Cν =0.09; Cξ3 is computed from k and PT in the 
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RNG k-ε model; σk=1 and σε=1.3 are Prandtl Numbers corresponding to the turbulent kinetic energy 
and dissipation rate respectively (Rodi 2000).   

2.3. Sediment transport model 
In this study, only the bed load sediment transport is considered for the scour around the 

pipeline. The volumetric bed load transport rate qb proposed by Van Rijin (1984) is used in the 
simulation:  
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ρs is the density of the sediment particle; d50 is the mean particle size of sand; T is a 
dimensionless shear force and can be calculated as: 
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where u* is the frictional velocity; u*cr is the critical friction velocity, which can be estimated as: 
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crθ is the critical Shields number, which can be calculated by (Soulsby,1997)： 
 

*
0.3 +0.055[1-exp(-0.02 )]

1+1.2cr D
D

θ =                (15) 
 

2.4. Boundary conditions 
Prior to calculating the sediment transport and scour, a sufficiently long numerical channel is 

adopted to calculate the flow field. The boundary conditions of each section are shown in Fig.2 (a). 
On the left side of the channel, the velocity is specified. The outflow boundary is adopted at the 
right side of channel, which allows fluid to enter at outflow boundary so as to avoid the reflection of 
flow. The top boundary of the channel is free water surface, which is specified as the atmospheric 
pressure. For all the solid boundaries, the no slip boundary condition is applied. Both sides of the 
channel are set as symmetric boundary condition, where no fluid exchanges and energy transfers 
through. In the section of flow field calculation, the sediment scour parameters in the sediment 
transport model are all set to 0. The model runs for a period of time until the flow is fully developed 
in the channel. 

After achieving the initial steady flow field, the velocity profile along the x-direction will be 
adopted to calculate the sediment transport and scour around the piggyback pipeline. Therefore, the 
left side of the calculation area is set as grid overlay. The other boundary conditions of scour area 
are basically similar to those of the numerical channel. By determining some sediment scour 
parameters, local scour around the piggyback pipeline is calculated. The surface of the piggyback 
pipeline is set as a no-slip boundary. In order to improve the calculation accuracy and save the 
computational time, the mesh in the computational domain in the scour model is divided into mesh 
1, mesh 2 and mesh 3. The boundary conditions of mesh in each part are shown in Fig.2 (b). In this 
section, it needs to study the movement of sediment particles in mesh 2, so the grid in part 2 is 
encrypted relative to mesh 1 and mesh 3. The mesh division around the pipeline is shown in Fig.2 (c). 
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Fig.2. Schematic and boundary conditions of numerical channel (a),  
scour model (b) and mesh division around the pipeline (c) 

 
3. Validation of the model 

The experimental results (Zhao, 2017) are used to verify the model simulation. The experiment 
was run with an inlet flow velocity of 0.3 m/s corresponding to a uniform water depth of 0.4 m. The 
diameter of the large pipe and small pipe were 0.1 m and 0.035 m, respectively. The space between 
the two pipes was 0. The experiment contained 0.2 m deep layer non-cohesive sediment with a 
medium particle size of 0.3 mm. In order to have a direct comparison with the experimental results, 
the setting and corresponding parameters of the numerical model are the same as those of Zhao’s 
experiment (2017).  

Fig.3 shows the validation of the time evolution of the maximum scour depth around the 
piggyback pipeline between the simulation and measurement (Zhao, 2017). It is seen that the 
numerical model slightly over predicts the scour depth; particularly, during the early stage of the 
scouring process. This may be ascribed to the fact that the water flow in the channel is fully 
developed in the numerical model, at which time the sediment transport model is in an inactive state; 
while, it takes some time for the flow to be fully developed in the experiment. Therefore, the 
calculated scour depth is slightly larger than the experimental measurement at the initial scour stage. 
At the late stage of scouring, the predicted scour depth agrees well with the measurements. In 
general, the comparison between the calculated results and the experimental data indicates that the 
numerical model can satisfactorily predict the local scour around the piggyback pipeline.  

Regarding the scour equilibrium, the study of Zhao and Cheng (2008) considered that the 
scour balance was reached when the time-averaged scour rate (average over 20 min) below the 
pipeline center was less than 0.0002D per minute. In Fig.3, when the scour time t is between 120 
and 180 minutes, the time averaged scour rate is about 0.00025D per minute, which is slightly 
higher than that of Zhao and Cheng (2008). Given that no significant scour development takes place 
after two hours and considering the computational efficiency, the simulation time is chosen as two 
hours. Such simulation results can demonstrate the effect of the position angle of the small pipe on 
the scour profiles.  
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Fig.3. Comparison of the simulated and measured (Zhao et al. 2017) scour depth  

4. Results and discussion 
The purpose of this study is to investigate the influence of the position angle of the small pipe 

on the local scour and hydrodynamic force acting on the piggyback pipeline. To this end, the 
position angel (α) of the small pipe relative to the main pipe varies from 0° to 180° with an interval 
of 15°, as shown in Figure 1(b). The main pipe diameter is D=0.1m, small pipe is d=0.02m. The 
current velocity is 0.25m/s with a water depth of 0.4m. A rectangular computational domain with 
5m in length, 0.5m in width and 0.7m in height is used in simulation. The depth of tested sand bed 
equals to 0.2m, the mean particle diameter is 0.3 mm that gives the critical Shields number being 
0.071. The angle of repose is 32 degrees in this study.  

4.1. Local scour around the piggyback pipeline 
Based on the scour mechanism of pipelines, at the initial stage of the erosion, the pressure 

difference between the front and back of the pipeline on sand bed has a significant influence on the 
scour. Therefore, before analyzing the scour hole depth beneath the piggyback pipeline, it is 
necessary to analyze the relationship between the pressure difference between the front and back of 
the piggyback pipeline (ΔP) and the installation angle of the small pipe (α). Fig.4 shows the 
variation of ΔP with α at two points A and B (see Fig.1(b)) at t=5s. For comparison, the pressure 
difference of single pipe is also plotted in the figure. It is seen from Figure 4 that the pressure 
difference (ΔP) of the piggyback pipeline first increases and then decreases with the increase of α, 
with the maximum value occurring at α=90°. Comparing with the pressure difference of the single 
pipe, it can be found that the pressure difference of the piggyback pipeline is greater than that of the 
single pipe when α is between 30°and 165°. For α ranges in 0°~30°or 165°~180°, the pressure 
difference of the single pipe is greater than that of the piggyback pipeline. This indicates that the 
installation position of the small pipe has a significant effect on the pressure difference between the 
front and back of the piggyback pipeline, which in turn will have an influence on the local scour 
around the piggyback pipeline. 

 
Fig.4. Variation of the pressure difference of piggyback pipeline on the sand bed with α 
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The variation of the final maximum scour depth (H) with α at t=7200s is shown in Fig.5. The 
scour depth beneath the single pipe under the same conditions is also plotted in this figure for 
comparison. Fig.5 clearly displays that the scour depth beneath the piggyback pipeline increases 
first and then decreases with the increase of α; which is consistent with the result of Fig.4. The 
maximum values of scour depth appeared at α=90°, which is about 1.4 times of the single pipe for 
otherwise the same condition. Fig.5 also shows that the scour depth beneath the piggyback pipeline 
is greater than that beneath the single pipe for the installation angle α being between 30° and 165°. 
While the scour depth beneath the single pipe is greater than that beneath the piggyback pipeline for 
α = 0°~30° and α = 165°~180°. The result indicates that the small pipe has an inhibitory effect on 
the scour beneath the piggyback pipeline when α is between 0° and 30° and between 165° and 180°. 
This figure also shows that the influence of the small pipe located in front of the large pipe on the 
scour depth is slightly greater than that behind the pipeline. This is probably because the presence 
of the small pipe behind the large one reduces the interaction between the vortexes generated from 
the top and bottom of the main pipe. 

 

 
Fig.5. Variation of the quasi-equilibrium scour depth (H) with the position angle α of the small pipe 

 

4.2. Quasi-Equilibrium scour width 
Fig.6 shows the variation of the quasi-equilibrium scour width (W) with the position angle α of 

the small pipeline. It can be seen from Fig.6 that the variation of the scour width around the 
piggyback pipeline has the similar trend to that of the scour depth. The maximum value of the scour 
width occurs at α=90°, which is about 1.6 times larger than that for the single pipe under the same 
conditions. It decreases as the small pipe moves from the top either to the front or to the back of the 
large pipeline. When α varies from 30° to 135°, the scour width beneath the piggyback pipeline is 
large than that around the single pipe. On the contrary, as α between 0° and 30° or 135° and 180°, 
the scour width around the single pipe is greater than that around the piggyback pipeline. 

 

 
Fig.6. Variation of the quasi-equilibrium scour width (W) with the position angle α of the small pipe 
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5. Conclusion  
In this study, local scour around the piggyback configuration with different position angle of 

the small pipe in steady currents are investigated using numerical simulation. From the results 
presented by the numerical model, the main conclusions of this study are summarized as follows: 

1) The pressure difference of the piggyback pipeline (ΔP) and the quasi-equilibrium scour 
profiles all reaches its maximum value at α=90°. They decrease as the small pipe moves from the 
top either to the front or to the lee side of the large pipeline. 

2) When α changes in 0°~ 30° and 165°~180°, the scour hole depth and ΔP of the 
piggyback pipeline is less than that of a single pipeline. While, when α changes between 30° and 
165°, the two trends are opposite. This shows that the position angle of the small pipe has an 
inhibitory effect on the local scour of the piggyback pipeline when α ranges in 0°~ 30° or 
165°~180°. As for the variation of local scour width under the same conditions, when α is between 
30°and 135°, the scour width of the piggyback pipeline is larger than that of the single pipe. For 
other angles, the scour hole width of the single pipe is larger than that around the piggyback 
pipeline. 

3) The influence of the small pipe placed in front of the large pipe on the scour hole 
morphology is slightly greater than that placed behind the large pipe.   
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Shaopeng Yang, Yakun Guo, Bing Shi, Guoliang Yu, Lipeng Yang 
Дослідження впливу малого трубопровода на форму місцевого борота навколо трубопроводу 
Анотація. У цій роботі представлені результати чисельного симуляційного дослідження для 
дослідження впливу кута положення (α) малого трубопроводу на локальний ривок навколо 
трубопроводу із зворотним зв'язком в умовах стабільного струму. Результати показують, що 
локальна глибина шару навколо трубопроводу із зворотним зв'язком спочатку збільшується, а потім 
зменшується зі збільшенням α. Глибина та ширина шару досягають максимальних значень, оскільки 
мала труба розташована у верхній частині великої трубопроводу (тобто α = 90 °). Біля 
трубопроводу для зворотного зв'язку прискорюється, коли α коливається між 30 ° ~ 165 °, тоді як 
для α = 0 ° ~ 30 ° і 165 ° ~ 180 °, локальний ривок навколо трубопроводу заборонено. Крім того, 
маленька труба, розміщена перед великою трубою, має трохи більший вплив на морфологію отвору 
для очищення, ніж та, що розміщена за великою трубою. 
Ключові слова: конвеєрні трубопроводи; кут положення; ривок; стійкий потік; числові моделі 
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