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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 “It is not, as I have just said, that the ships being built today do not comply with 

IMO requirements, because they do. But we have to make sure that the standards and 

operating procedures themselves have kept pace with the changes in design and oper-

ation that have characterized the cruise ship revolution.”  

 Mr W A O’Neill, Former Secretary-General of the International Maritime Organization 

(I.M.O.) – from part of a speech made at the Institute of Marine Engineers, 15 May 2000.  

 Είναι γεγονός πως αντικείμενο διερεύνησης και εξέλιξης από την παγκόσμια ναυτι-

λιακή κοινότητα αποτελεί το θέμα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων. Παράλληλα, τα 

πλοία κρουαζιέρας εξελίσσονται,  μεγαλώνουν σε μέγεθος και χωρητικότητα, αποκτούν πε-

ρισσότερη πολυτέλεια. Για αυτόν τον λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας (I.M.O.) 

ασχολείται εκτενώς με τη θέσπιση νομοθεσίας για την βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας 

των κατασκευών αυτών. Ζήτημα σημαντικό και άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια α-

ποτελεί η επιβίωση των πλοίων κρουαζιέρας έναντι κατάκλυσης. Τα δυστυχήματα από το 

παρελθόν διδάσκουν ότι είναι σημαντικό η ευστάθεια ενός πλοίου έναντι βλάβης να εξετά-

ζεται όχι μόνο στη τελική θέση ισορροπίας, αλλά να λαμβάνονται υπόψη τα κρίσιμα ενδιά-

μεσα στάδια της. Όταν η γάστρα του πλοίου υποστεί ρήγμα το νερό εισέρχεται στο εσωτε-

ρικό του. Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την επιβίωση του πλοίου είναι η ακεραιό-

τητα της υδατοστεγούς υποδιαίρεσης του. Ωστόσο, πιθανά ανοίγματα όπως για παρά-

δειγμα υδατοστεγείς θύρες μπορεί να επιφέρουν την προοδευτική κατάκλυσης παράπλευ-

ρων διαμερισμάτων, επιδρώντας έτσι αρνητικά στην ευστάθεια του πλοίου. 

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της προοδευτικής κατάκλυσης 

πλοίου κρουαζιέρας. Για την πραγματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας αναπτύχθηκε 

ένα πρακτικό μοντέλο προσομοίωσης του φαινομένου στο πεδίο του χρόνου. Ο αλγόριθ-

μος αναπτύχθηκε σε περιβάλλον της V.B.A. (Visual Basic for Applications). Η γεωμετρική 

αναπαράσταση του υπό μελέτη πλοίου πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό MAXSURF ενώ οι 

υδροστατικοί υπολογισμοί στο λογισμικό HYDROMAX. Η επικοινωνία του λογισμικού 

HYDROMAX με τη V.B.A. μέσω του προτύπου C.O.M. (Component Object Model) εξασφά-

λισε την αυτοματοποίηση του μοντέλου. Η εισροή ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου πραγ-

ματοποιείται με την εφαρμογή ενός προσεγγιστικού υδραυλικού μοντέλου με βάση την εξί-

σωση Bernoulli. Σημαντική παραδοχή που πραγματοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη του μο-

ντέλου προσομοίωσης είναι το ημιστατικό πλαίσιο προσέγγισης του προβλήματος της προ-

οδευτικής κατάκλυσης. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η δυναμική του πλοίου και του νερού 

κατάκλυσης. Η επιφάνεια ύδατος θεωρείται επίπεδη και αδιατάραχτη ενώ δεν λαμβάνονται 

υπόψη πιθανές εξωτερικές διεγέρσεις από το θαλάσσιο περιβάλλον.  

 Η διερεύνηση της προοδευτικής κατάκλυσης ξεκινάει με τη μελέτη της κατάκλυσης 

μιας πρισματικής κατασκευής τετράγωνης διατομής. Η κατασκευή αυτή μελετάται πειραμα-

τικά στο Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής του Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου. Λόγω της απλουστευμένης γεωμετρίας υπολογίζεται αναλυτικά η εξέλιξη της κα-

τάκλυσης του πρίσματος, οδηγώντας σε μια διπλή επικύρωση του μοντέλου προσομοίω-

σης. Η μελέτη της κατάκλυσης της απλουστευμένης γεωμετρίας του κύβου είναι ο προθά-

λαμος της διερεύνησης της κατάκλυσής της σαφώς πολυπλοκότερης γεωμετρίας ενός 
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κρουαζιερόπλοιου. Μολαταύτα, οδηγεί σε σημαντικές παρατηρήσεις που αναδεικνύουν την 

πολυπλοκότητα του φαινομένου και του αντίκτυπου στην ευστάθεια μιας κατασκευής.  

 Το τελευταίο στάδιο της μελέτης είναι ο εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης σε 

ένα υπαρκτό πλοίο κρουαζιέρας. Τα εσωτερικά ανοίγματα τα οποία μοντελοποιηθήκαν είναι 

οι υδατοστεγείς θύρες και τα ανοίγματα στα καταστρώματα για τις σκάλες. Μελετήθηκαν 

δύο περιπτώσεις βλάβης. Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκαν τρείς εκδοχές κατάκλυσης. Η 

πρώτη εκδοχή θεωρεί πως όλες οι υδατοστεγείς θύρες είναι ανοιχτές πριν την έναρξη της 

εισροής ύδατος. Η δεύτερη εκδοχή ότι οι θύρες του πρώτου καταστρώματος είναι κλειστές 

ενώ οι υπόλοιπες ανοιχτές. Η τρίτη παραδοχή ότι οι υδατοστεγείς θύρες είναι ανοιχτές αλλά 

αντί να κλείνουν εγκάρσια κλίνουν κατακόρυφα. Οι προσομοιώσεις οδηγούν σε ενδιαφέρο-

ντα συμπεράσματα γύρω από την προοδευτική κατάκλυση του πλοίου κρουαζιέρας. Ανα-

δεικνύουν τον αντίκτυπο στην επιβίωση του πλοίου και στην ασφάλεια των επιβαινόντων 

του τρόπου διαχείρισης των υδατοστεγών θυρών.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

«Tούτη είναι η θάλασσα! Ένα πέρασμα ανοικτό εκατό μέρες το χρόνο. Ένας  

δρόμος ανεμπόδιστος, δρόμος σε όσους γενναίους και τολμηρούς. Μια ελεύθερη  

πορεία στον ευρύτερο στίβο των αναζητήσεων, όπου στο συνεχώς κινούμενο κύμα  

διδάσκονται τους νόμους του κόσμου, της αγάπης, του αλληλοσεβασμού, της ευθύνης  

και καλλιεργούν το αίσθημα του νόστου και της αναπόλησης» κατά τον ορισμό του  

Αρίστωνα του Xίου (3ος π.x. αιώνας). 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η ιδέα για την παρούσα εργασία εκκολάφθηκε από τις παγκόσμιες εξελίξεις γύρω 

από το θέμα της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών. Ώθηση προς τον εκσυγχρονισμό 

των πλοίων και των πλωτών κατασκευών, έδωσαν τα τραγικά δυστυχήματα του παρελθό-

ντος. Η γνώση που προέκυψε από αυτά, αποτελεί πυξίδα για την παγκόσμια ναυτιλία προς 

την κατεύθυνση της επίτευξης υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας. Ζήτημα διαχρονικό και συ-

νυφασμένο με την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, που απασχολεί εδώ και δεκαετίες 

τους αρμόδιους φορείς, είναι η «επιβίωση» του πλοίου μετά από κατάκλυση. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Ναυτιλίας (International Maritime Organization, I.M.O.) σε συνεργασία με νη-

ογνώμονες και ερευνητικά κέντρα, ανά τον κόσμο, έχει ασχοληθεί εκτενώς με θέσπιση νο-

μοθεσίας για την ενίσχυση της παθητικής και της ενεργητικής ασφάλειας των πλοίων έναντι 

βλάβης. Ωστόσο, τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι πανάκεια, αλλά χρήζουν περεταίρω 

διερεύνησης και εξέλιξης.  

Το ζήτημα της ασφάλειας και της 

ευστάθειας έναντι βλάβης, είναι «σημείο 

κλειδί» στη σχεδίαση και τη μελέτη των επι-

βατηγών πλοίων, όπως τα κρουαζιερό-

πλοια και τα επιβατηγά – οχηματαγωγά 

(Ε/Γ – Ο/Γ). Κατόπιν μιας σειράς εξελίξεων 

με αφετηρία την επιβίωση των πλοίων 

RO/RO (Roll On – Roll Off)  έναντι κατάκλυ-

σης στο κατάστρωμα οχημάτων, η έ-

ρευνα από τις διεθνής αρχές και τα ερευ-

νητικά κέντρα, μετατοπίζεται προς τη με-

λέτη της ευστάθειας των cruise ships. Η 

τάση στη κατασκευή των κρουαζιερό-

πλοιων μπορεί να συνοψιστεί στην εξής 

φράση, «μεγαλύτερα πλοία, περισσότεροι επιβάτες, περισσότερη πολυτέλεια». Ταυτόχρονα, 

η κρουαζιέρα αυξάνει όλο και περισσότερο το μερίδιο της στην παγκόσμια τουριστική βιο-

μηχανία και η διώρυγα του Παναμά μεγαλώνει σε διαστάσεις επιτρέποντας την απελευθέ-

ρωση από τους μέχρι πρότινος περιορισμούς σε διαστάσεις των πλοίων1. Απόρροια όλων 

αυτών είναι η ναυπήγηση νέων, καινοτόμων, μεγάλου μεγέθους και χωρητικότητας πλοίων 

που ξεφεύγουν από το πλαίσιο των διατάξεων του Ι.Μ.Ο. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

με το ότι οι παραδοσιακοί κανονισμοί ασφάλειας έχουν εμπειρική βάση, και έχουν προέλθει 

από τη διερεύνηση των ατυχημάτων του παρελθόντος, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως 

                                                      
1Kai Levander. "Goal Based Safety Application in large cruise ship design." 5th Ιnternational Conference on   

Collision and Grounding of Ships. Espoo, Finland: Soren Ehlers, Jani Romanoff, 2010. 

 

 

Εικόνα 1. 1: Έντεκα νεκροί και είκοσι τέσσερις αγνοούμενοι 

είναι ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος του 

κρουαζιερόπλοιου "CostaConcordia" που προσάραξε το 

βράδυ της 13ης Ιανουαρίου 2012  στις ακτές της Τοσκάνης.                                           

Πηγή: http://www.dailymail.co.uk 
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προς το επίπεδο της ασφάλειας αυτών των κατασκευών, αλλά και την ορθότητας του πρί-

σματος με το οποίο αξιολογείται.  

Όταν ένα πλοίο έχει υποστεί βλάβη, είτε από προσάραξη είτε από σύγκρουση, το 

νερό αρχίζει να εισέρχεται στο εσωτερικό του. Η ασφάλεια των επιβατών στα επόμενα χρο-

νικά βήματα καθορίζεται από τη συνισταμένη δύο καίριων απαιτήσεων. Η πρώτη απαίτηση 

έγκειται στην επίτευξη πλευστότητας και η δεύτερη στην επίτευξη ικανοποιητικής ευστάθειας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάκλυσης (Vassalos and Guarin 2009). Για την ικανοποίηση ή μη 

της πρώτης ανάγκης καθοριστικής σημασίας παράγοντας είναι η εφεδρική πλευστότητα 

που διαθέτει το πλοίο. Μολαταύτα, το θέμα γύρω από την επίτευξη ικανοποιητικής ευστά-

θειας είναι αρκετά περίπλοκο συνάμα και ενδιαφέρον. Τα εσωτερικά ανοίγματα, όπως πόρ-

τες, σκάλες, ανθρωποθυρίδες και άλλα, έχουν ως αποτέλεσμα την προοδευτική κατάκλυση 

γειτονικών διαμερισμάτων που δεν έχουν υποστεί βλάβη. Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει 

σημαντική επίδραση στην ισορροπία και στις κινήσεις του πλοίου (Pekka Ruponen 2007, 

Mironiuk 2010). Με άλλα λόγια, ανάμεσα στην άθικτη κατάσταση και στη τελική μετά από τη 

βλάβη, το πλοίο μπορεί να περάσει από ενδιάμεσα στάδια υψηλότερου κινδύνου. Αναδει-

κνύεται επομένως, η ανάγκη της μελέτης της ευστάθειας, όχι μόνο σε μια τελική θέση ισορ-

ροπίας, αλλά καθ’ όλη τη χρονική εξέλιξη του φαινομένου. Πρακτικά, αυτό είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί με προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου της διαδικασίας της κατάκλυσης 

και των επαγόμενων κινήσεων του πλοίου. Επιπλέον, η προσομοίωση μπορεί να δώσει μια 

προσέγγιση του χρόνου βύθισης της κατασκευής (time – to – flood , T.T.F.), παράμετρος 

που καθορίζει το περιθώριο επιτυχούς εκκένωσης του και τον αριθμό των πιθανών απω-

λειών σε ζωές επιβαινόντων. Ο υπολογισμός του χρόνου T.T.F. αποτελεί αντικείμενο ευρείας 

μελέτης και ερευνητικής δραστηριότητας από διάφορους φορείς και αναμένεται να αποτε-

λέσει τον πυρήνα νέων βελτιωμένων κανονισμών, για θέματα επιβίωσης και εκκένωσης επι-

βατηγών πλοίων μετά από βλάβη. 

1.2 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που δίνονται παραπάνω, ο στόχος της εργασίας 

είναι η μελέτη της επιβιωσιμότητας έναντι βλάβης, των πλοίων κρουαζιέρας, δια μέσου της 

προσομοίωσης του φαινομένου της κατάκλυσης στο πεδίο του χρόνου. Για τις ανάγκες της 

μελέτης αναπτύχθηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης της εισροής υδάτων στο εσωτερικό του 

πλοίου και των κινήσεων αυτού. Το υδραυλικό μοντέλο με βάση το οποίο υπολογίζεται η 

ταχύτητα εισροής του ύδατος βασίζεται στην εξίσωση Bernoulli. Η έρευνα επικεντρώνεται 

στον υπολογισμό της μεταβατικής φάσης της κατάκλυσης (transient flooding) κατά την ο-

ποία και το πλοίο έχει ενδιαφέρουσα συμπεριφορά ως προς την ευστάθειά του.  

 Η γάστρα του πλοίου που εξετάζεται καθώς και η εσωτερική τους διαμερισματοποί-

ηση, έχουν μοντελοποιηθεί με τη χρήση των λογισμικών «Maxsurf» και «Hydromax», τα οποία 

παρέχονται στη σχολή των Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. Το υδραυλικό μοντέλο αναπτύχθηκε σε κώδικα Visual Basic, και η δυναμική 

διεπαφή με τα δύο άλλα λογισμικά γίνεται με την χρήση προτύπου  C.O.M. (Component 

Object Model). 
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 Όπως σε κάθε προσπάθεια επίλυσης ενός προβλήματος, έτσι και εδώ, έχουν πραγ-

ματοποιηθεί κάποιες απλοποιήσεις. Αρχικά, η πρώτη παραδοχή του πραγματοποιείται α-

φορά την ημιστατική προσέγγιση του φαινομένου. Δηλαδή, ο χρόνος προσομοίωσης επι-

μερίζεται σε χρονικά στιγμιότυπα, στα οποία η εισροή ύδατος και η κατάσταση του πλοίου 

υπολογίζονται με στατικό τρόπο. Για μικρά ρήγματα η θεώρηση αυτή δεν διαφέρει από τη 

πραγματικότητα λόγω της μεγάλης αδράνειας που παρουσιάζει η κατασκευή. Η δυναμική 

του πλοίου, του νερού κατάκλυσης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν λαμβάνεται υπ’ 

όψη στο παρόν μοντέλο. Επίσης, η επιφάνεια του ύδατος θεωρείται επίπεδη και αδιατάρα-

χτη, ενώ εξωτερικές διεγέρσεις ,όπως ροπές ανέμου και κύματος, δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη. 

Το υδραυλικό μοντέλο που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες της προσομοίωσης υπολογίζει 

την παροχή του ύδατος μέσω του υδροστατικού μανομετρικού ύψους. Τέλος, τα διαμερί-

σματα του πλοίου που υφίσταντο κατάκλυση θεωρείται πως διαθέτουν επαρκή εξαερισμό, 

ώστε ο αέρας να μην εγκλωβίζεται, να μη συμπιέζεται και να μη επηρεάζει την εισροή ύδα-

τος.  

Από τις αρχές του 1990, έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι προσομοίωσης της διαδικασίας 

της κατάκλυσης και των επαγόμενων κινήσεων του πλοίου στο πεδίο του χρόνου σε διά-

φορα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί 

στα Ro/Ro πλοία και σε περιπτώσεις κατάκλισης του καταστρώματος οχημάτων (Pekka 

Ruponen 2007). Η εξέλιξη, όμως, των πλοίων κρουαζιέρας σε επίπεδο διαστάσεων, χωρητι-

κότητας και εσωτερικής διαρρύθμισης οξύνει το ενδιαφέρον της μελέτης της επιβιωσιμότη-

τας τους έναντι βλάβης. 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  

 Από το μισό του 19ου αιώνα, αδήριτης σημασίας ζήτημα για τη διεθνή ναυτιλιακή 

κοινότητα είναι η επιβίωση ενός πλοίου μετά από βλάβη. Η πρώτη δράση έρχεται από τη Μ. 

Βρετανία, η οποία εισάγει στη νομοθεσία της εμπορικής ναυτιλίας την απαίτησή για την ύ-

παρξη φρακτών μπροστά και πίσω από το μηχανοστάσιο, για πλοία μεταλλικής κατα-

σκευής άνω των 100 τόνων (Κ. Σπύρου 2009). Δεκαετίες μετά και με σταθμό το έτος 1912, η 

παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα επισκιάζεται από 

ένα τραγικό συμβάν, την βύθιση, του μεγαλύτε-

ρου και επιβλητικότερου πλοίου της εποχής, του 

«Τιτανικού». Το γεγονός αυτό με τη σειρά του πυ-

ροδότησε μια σειρά εξελίξεων στο θέμα της επιβί-

ωσης του πλοίου έναντι κατάκλυσης, με αποκο-

ρύφωμα την πρώτη διεθνή συνδιάσκεψη για την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 

που είναι γνωστή ως S.O.L.A.S. Ο απότοκος όλων 

αυτών των εξελίξεων είναι η θέσπιση της στεγα-

νής υποδιαίρεσης του πλοίου, η προδιαγραφή α-

παιτήσεων ως προς τον αριθμό, τη διάταξη των 

στεγανών φρακτών και της ευστάθειας της κατα-

σκευής μετά από βλάβη.  

Εικόνα 1. 2: Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας 

(I.M.O.) είναι όργανο του ΟΗΕ, διακρατικού χαρα-

κτήρα που ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1948 ως 

I.M.C.O. και που μετονομάστηκε σε Ι.Μ.Ο. το 1982 

με έδρα το Λονδίνο. Πηγή: http://www.imo.org 
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Σημείο καμπής, αποτελεί η σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας γνωστού 

ως I.M.O.) η οποία οδήγησε στην αναθεωρημένη S.O.L.A.S. του 1960. Στο σημείο αυτό για 

πρώτη φορά τέθηκε η απαίτηση για ελάχιστο GM ίσο με 0,05 μέτρα. Ωστόσο, η διεθνή επι-

στημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση του θέματος της ευστάθειας έναντι βλά-

βης, με ένα προσδιοριστικό και ημι – εμπειρικό μοντέλο δεν είναι επαρκής και χρήζει περε-

ταίρω μελέτης και βελτίωσης. 

Η εξέλιξη προς την διερεύνηση αυτού του σημαντικού θέματος, για την παγκόσμια 

ναυτιλία, έρχεται από την Γερμανία και συγκεκριμένα από τον Καθηγητή Wendel, ο οποίος  

προτείνει ένα νέο πιθανό θεωρητικό μοντέλο για την εκτίμηση της ευστάθειας ενός πλοίου 

μετά από κατάκλιση (Spyrou and Roupas 2007). Με πυλώνες την εργασία αυτή και τις μελέ-

τες των Comstock, Robertson και Volkov, ο Ι.Μ.Ο. εισάγει μέσω διακήρυξης (I.M.O. 

Resolution A.265) μια εναλλακτική μέθοδο υπολογισμού της ευστάθειας μετά από βλάβη για 

επιβατηγά πλοία.  

Το πιθανoθεωρητικό μοντέλο για την επιβίωση των πλοίων σε βεβλαμένη κατάσταση 

επεκτάθηκε κατά τις δεκαετίες 1980, 1990 και στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Μάλιστα, 

η υποχρεωτική εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού ξεκίνησε για το πλοία κατασκευής 

από το 1992 και έπειτα (Σπύρου 2009). Παράλληλα, υπό – επιτροπές του I.M.O. άρχισαν να 

διαπραγματεύονται την αναγκαιότητα για αναθεώρηση του προσδιοριστικού μοντέλου της 

ευστάθειας έναντι βλάβης επιβατηγών πλοίων, με κύριο σημείο διαπραγμάτευσης την στε-

γανή υποδιαίρεση. Μολαταύτα, η κατακλείδα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η απόφαση 

της μελέτης και ανάπτυξης ενός μοντέλου εναρμονισμένων κανονισμών ευστάθειας κατό-

πιν βλάβης για φορτηγά και επιβατηγά και όχι η αναθεώρηση των προσδιοριστικών απαι-

τήσεων για τη διαμερισματοποίηση των επιβατηγών πλοίων. Το προτεινόμενο πιθανό θεω-

ρητικό μοντέλο εκτίμησης της ευστάθειας των πλοίων σε βεβλαμένη κατάσταση ήταν σε 

πλήρη συμφωνία με τη παράλληλη εισαγωγή risk – based μεθόδων εκτίμησης σε άλλες κα-

τηγορίες κανονισμών του I.M.O. 

Ερωτήματα για την επάρκεια των κανονισμών δημιουργήθηκαν όταν ο διδακτικός 

χαρακτήρας της φύσης επαληθεύτηκε για ακόμα μια φορά. Δύο σημαντικές απώλειες επι-

βατηγών / οχηματαγωγών πλοίων, του «Herald of Free Enterprise» το 1987 , και του «Estonia» 

το 1994 πάγωσαν για κάποιο διάστημα τις εργασίες την εναρμόνισης ( Zhiliang Gao, Qiuxin 

Gao and Dracos Vassalos 2011). Απότοκος των δυστυχημάτων αυτών υπήρξε η εσπευ-

σμένη δραστηριοποίηση του I.M.O. και η δρομολόγηση της αναθεώρησης των προσδιορι-

στικών τροποποιήσεων της SOLAS του 1990 και 1992 για τα επιβατηγά πλοία. Κύριος σκο-

πός των εξελίξεων ήταν η απαίτηση για εξέταση της ευστάθειας των επιβατηγών οχηματα-

γωγών θεωρώντας μια ποσότητα νερού στο κατάστρωμα οχημάτων . Έπειτα από την υιο-

θέτηση αυστηρότερων προσδιοριστικών κανονισμών από τη σύμβαση της SOLAS του 

1995, οι σχετικές επιτροπές του I.M.O. επανέφεραν το θέμα του εναρμονισμού των κανονι-

σμών ευστάθειας έναντι βλάβης, και μια πρώτη πρόταση για την αναθεώρηση των αντί-

στοιχων κεφαλαίων της S.O.L.A.S. συζητήθηκε στην επιτροπή I.M.O. – S.L.F. 42 το 1998.  

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των σχετικών θεμάτων, μια ομάδα από την Ευ-

ρωπαϊκή βιομηχανική κοινότητα, από ερευνητικά κέντρα και νηογνώμονες πρότειναν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και έλαβαν χρηματοδότηση για μια ερευνητική εργασία ονόματι 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ   18|P a g e  

 

«HARDER» (1999-2003) (Papanikolaou and Eliopoulou 2004). Το κύριο αντικείμενο της ερευ-

νητικής αυτής δραστηριότητας ήταν η μελέτη της ευστάθειας των πλοίων έναντι βλάβης και 

η διευκρίνιση σημαντικών τεχνικών θεμάτων κατά τη διαδικασία εναρμονισμού των κανονι-

σμών από τις υποεπιτροπές του I.M.O. Μέσα στο πλαίσιο της εργασίας «HANDER» , και 

κατόπιν της αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων προτάθηκε στον I.M.O. ένα νέο 

εναρμονισμένο πιθανόθεωρητικό μοντέλο εκτίμησης της επιβιωσιμότητας ενός πλοίου ένα-

ντι βλάβης, γνωστό ως πρόταση HARDER – S.L.F. 46. 

Τον Σεπτέμβριο του 2003, καθώς η εργασία εναρμονισμού είχε ουσιαστικά ολοκλη-

ρωθεί, κάποιοι προβληματισμοί προέκυψαν στο I.M.O. Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν να 

κάνουν κυρίως με τις επιπτώσεις των προτεινόμενων κανονισμών στη σχεδίαση και την οι-

κονομία πολύ μεγάλων επιβατηγών πλοίων. Απόρροια αυτών των εξελίξεων ήταν ο I.M.O. 

να οδηγήσει τις αρμόδιες επιτροπές σε επανεξέταση των κανονισμών και την πραγματοποί-

ηση περαιτέρω έρευνας όσο αναφορά την συγκεκριμένη κατηγορία πλοίων. Σχετικές προ-

τάσεις αναθεώρησης τέθηκαν υπό συζήτηση στην επιτροπή I.M.O. – S.L.F. 46 και M.S.C. 78. 

Το Σεπτέμβριο του 2004 η πρόταση HARDER – S.L.F. 46 αναθεωρήθηκε, και η νέα 

γνωστή ως HARDER – S.L.F. 47, προτάθηκε και συζητήθηκε στην επιτροπή I.M.O. – S.L.F.47 

και I.M.O. – M.S.C.79 . Η πρόταση αυτή, ωστόσο, δέχθηκε ακόμα μια αναθεώρηση ως προς 

το θέμα της μεθόδου εκτίμησης για πλοία μεγάλου μεγέθους, και συζητήθηκε τον Μάιο του 

2005 στη επιτροπή και I.M.O. – M.S.C.80 από την οποία και τελικά εγκρίθηκε. Σημειώνεται ότι 

η υιοθέτηση του Μ.S.C.80 πιθανοθεωρητικού μοντέλου εκτίμησης της ευστάθειας έναντι 

βλάβης εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά και ξηρού φορτίου πλοία τα οποία είναι κατα-

σκευασμένα μετά από την 1ηΙανουαρίου του 2009. Η νέα μεθοδολογία εκτίμησης της επιβί-

ωσης ενός πλοίου έναντι βλάβης, ωστόσο, δεν συνδέθηκε με διθυράμβους αλλά με από-

ψεις που διίσταντο για το επίπεδο ασφάλειας που τελικά επιτυγχάνεται. 

Τέλος, η τάση που κυριαρχεί στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα είναι η βελτίωση 

των επιπέδων ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων. Τα πλοία κρουαζιέρας, των οποίων το 

μέγεθος και η μεταφορική ικανότητα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αποτελούν 

τη νέα πρόκληση για τον I.M.O. Οι αρχές και οι εμπλεκόμενοι φορείς με σύνθημα το ότι «η 

καλύτερη σωσίβια λέμβος είναι το ίδιο το πλοίο» ασχολείται συστηματικά με τη θέσπιση νο-

μοθεσίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και της επιβιωσιμότητας των κατασκευών αυτών. 

Απότοκος των εξελίξεων, είναι μια σειρά νέων διατάξεων, γνωστών ως «Safe Return to Port» 

,στα κεφάλαια ΙΙ – 1,ΙΙ – 2 της  S.O.L.A.S. με στόχο την ασφαλή επιστροφή του πλοίου στο 

λιμάνι μετά από βλάβη με ίδια μέσα πρόωσης. Οι διατάξεις αυτές είναι αναμενόμενο να επι-

φέρουν επιπρόσθετες απαιτήσεις ως προς την ευστάθεια έναντι βλάβης των κατασκευών 

αυτών. Εν κατακλείδι, προμηνύονται  σημαντικές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις γύρω γύρω 

από την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, οι οποίες θα αποτελέσουν μια νέα πρόκληση 

για τη παγκόσμια ναυτιλία.  
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1.4 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ   

 «Το Κρουαζιερόπλοιο, όνομα που 

προέρχεται εκ του Αγγλικού όρου cruise ship, 

είναι ειδικής κατηγορίας επιβατηγό πλοίο που 

πραγματοποιεί κυκλικά περιηγητικά ταξίδια, 

με σκοπό την αναψυχή των επιβαινόντων» 2. 

Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται μια συ-

νεχής αύξηση πραγματοποίησης τέτοιων τα-

ξιδιών, στα οποία και στράφηκαν σχεδόν όλα 

τα άλλοτε υπερωκεάνια, και όχι μόνο, με απο-

τέλεσμα την ανάπτυξη ιδιαίτερης ναυτιλίας 

και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γενικά, 

τα κρουαζιερόπλοια προσφέρουν ιδιαίτερες 

ανέσεις τόσο ως προς τους χώρους ενδιαί-

τησης των επιβατών, από άποψη εμφάνισης, 

διακόσμησης, εξοπλισμών και παροχής υπηρεσιών, όσο και ως προς το προσωπικό του 

πλοίου που είναι πολυπληθέστερο άλλων τύπων πλοίων και προσφέρει συνήθως υπηρε-

σίες ξενοδοχειακές, κέντρου ψυχαγωγίας, εστιατορίου μέχρι και ιατρικής βοήθειας. Χάρη σε 

όλα τα παραπάνω δεν είναι υπερβολικό, όταν τα πλοία αυτά αποκαλούνται λαϊκά, ως 

«πλωτά ξενοδοχεία» ή ακόμα και «πλωτές πόλεις». 

Η θαλάσσια περιήγηση δεν αποτελεί φαινόμενο της σύγχρονης εποχής (Αθηναίος 

1979). Η κρουαζιέρα ως τρόπος αναψυχής και διασκέδασης είναι γνωστή από την αρχαιό-

τητα και αποτελούσε προνόμιο των εύπορων κοινωνικών τάξεων. Είναι ιστορικά αποδεδειγ-

μένο ότι από την αρχαιότητα υπήρχαν πλοία τα οποία χρησιμοποιούνταν για ψυχαγωγικούς 

λόγους. Το πιο γνωστό από αυτά ήταν το περίφημο «Συρακουσία», που κατασκευάσθηκε 

για τον Ιέρωνα Β’ (268 – 214 π.Χ.) τον τύραννο των Συρακουσών. Το πλοίο φέρεται ότι σχε-

διάσθηκε από τον Κορίνθιο Αρχία, υπό τις οδηγίες του Αρχιμήδη και ναυπηγήθηκε από τον 

Φιλέα. Στη συνέχεια, ο Ιέρωνας δώρισε το πλοίο στον Πτολεμαίο της Αιγύπτου, ο οποίος το 

μετονόμασε σε «Αλεξάνδρεια». Το πλοίο ήταν πολυτελέστατο. Διέθετε 30 δωμάτια, ναό της 

Αφροδίτης, βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο και κήπο. Επίσης, η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου διέ-

θετε πολυτελή θαλαμηγό. Αναφέρεται δε, ότι οι Πτολεμαίοι είχαν περίπου 800 θαλαμηγά 

πλοία που ήταν πολυτελέστατα και μπορεί να θεωρηθούν ως οι πρόδρομοι των σύγχρονων 

θαλαμηγών και τουριστικών πλοίων. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο οι Ρωμαίοι πολίτες επισκέ-

πτονταν ομαδικά αρχαίες ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Κόρινθο, Ρόδο), με ειδικά ναυλωμένα 

πλοία, για να παρακολουθήσουν διάφορα θεάματα ή θρησκευτικές εορτές ή και για ανά-

παυση. Ιδιαίτερα στην Κόρινθο κατέπλεαν πλούσιοι έμποροι από όλα τα τότε γνωστά ση-

μεία της γης, για να πραγματοποιήσουν τις εμπορικές συναλλαγές τους και παράλληλα τις 

διακοπές τους. Είναι γνωστή η φράση «ου παντός πλειν ες Κόρινθον» που αποδίδει τη ση-

μασία που είχε η θαλάσσια περιήγηση για τους εύπορους της εποχής εκείνης. Οι Ρωμαίοι 

αυτοκράτορες και πατρίκιοι πραγματοποιούσαν περιηγήσεις με πολυτελή επιβατηγά πλοία 

τύπου Victoriae και Orariae. Γνωστές περιηγήσεις της ρωμαϊκής περιόδου είναι αυτές του 

Ρωμαίου ύπατου Γερμανικού στην Αδριατική και στο Ιόνιο, καθώς και του Νέρωνα, ο οποίος 

                                                      
2  «Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας» των Μοίρα Πολυξένη και Μυλωνόπουλου Δημήτρη. 

Εικόνα 1. 3: Η κρουαζιέρα έχει σημαντικό μερίδιο στη 

παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Πηγή: 

http://www.costacruise.com 
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περιηγήθηκε στην Ελλάδα και έλαβε μέρος στα Πύθια, στα Ίσθμια, στα Νέμεα και στα Ολύ-

μπια. 

Στη διάρκεια του 15ου αιώνα, η Βενετία οργά-

νωσε κατά συστηματικό τρόπο την ομαδική θαλάσσια 

περιήγηση στην προσπάθειά της να διακινήσει τους 

προσκυνητές προς τους Αγίους Τόπους(Μυλωνόπου-

λος και Μοίρα 2005). Μάλιστα, υπήρξε τόσο μεγάλο το 

ενδιαφέρον της Βενετίας για τη θαλάσσια περιήγηση ώ-

στε θέσπισε ειδικούς κανόνες για την ασφαλή ναυσι-

πλοΐα. Την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν τουριστικές ε-

πιχειρήσεις με έδρα τη Βενετία, που λειτουργούσαν πρα-

κτορεία σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, με 

σκοπό τη συγκέντρωση ταξιδιωτών – προσκυνητών και 

τη διακίνησή τους στους Άγιους Τόπους. Στο 17ο αιώνα, 

η θαλάσσια περιήγηση με την εμφάνιση κυρίως των Άγ-

γλων περιηγητών, αποκτά νέα μορφή που συνδυάζει 

την ψυχαγωγία με την αρχαιολατρία και γενικότερα την 

ιστορική έρευνα και φιλομάθεια. Κατά την περίοδο αυτή 

εγκαταλείπεται ο ομαδικός χαρακτήρας της θαλάσσιας 

περιήγησης και επικρατεί η περιήγηση  μεμονωμένων α-

τόμων ή μικρών ομάδων, ειδικότερα στην περιοχή της 

Μεσογείου θάλασσας. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, με την εφεύρεση της ατμομηχανής το 1712 από τον 

Thomas Newcomen, έθεσε νέες βάσεις στα ταξίδια μέσω της θάλασσας. Ένα αιώνα αργό-

τερα, στις 22 Μαΐου του 1819 το πρώτο Αμερικάνικο πλοίο κινούμενο με ατμό διασχίζει των 

Ατλαντικό Ωκεανό, καταφτάνοντας στο Liverpool της Αγγλίας 29 μέρες μετά. Το ταξίδι αυτό 

σήμαινε την απαρχή της εποχής των υπερωκεάνιων, πλοία δηλαδή επιβατηγά, με δυνατό-

τητα να είναι αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 

τον διάπλου των ωκεανών. Η περίοδος ακμής των ωκεάνιων ταξιδιών ήταν τα τέλη του 19ου 

αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου και συνδέθηκαν με την εποχή της οξυμένης μετανάστευσης 

προς την Αμερική και την Αυστραλία. Πλοία της εποχής που ξεχώρισαν για το μέγεθός τους, 

την ταχύτητά τους και την πολυτέλειά τους, ήταν το «Great Eastern» το 1858, το «Lusitania» 

του 1907, ο «Britannic» του 1914 και το υπερωκεάνιο θρύλος «Titanic», που συνδέθηκε με ένα 

από το μεγαλύτερα ναυάγια της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας.  

Τα υπερωκεάνια πλοία αλλάζουν γραμμή πλεύσης με την εμφάνιση των αεροπλά-

νων και την ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινωνιών. Απόρροια αυτού, είναι οι ναυτιλια-

κές εταιρίες επιβατηγών ποντοπόρων πλοίων να μεταβάλλουν το επιχειρηματικό αντικείμενο 

τους επικεντρωνόμενοι στον τουρισμό αντί στη μεταφορά επιβατών. Οι πλοιοκτήτες, προ-

κειμένου να αξιοποιήσουν οικονομικά τα μεγάλα αυτά επιβατηγά πλοία, προβαίνουν στη 

μετασκευή τους σε κρουαζιερόπλοια. Στην προσπάθειά τους αυτή αντιμετώπισαν προβλή-

ματα, καθώς τα πλοία δεν διέθεταν αερισμό, ανοικτούς χώρους και άλλες ευκολίες για την 

εξυπηρέτηση των τουριστών. Ο κλιματισμός δεν υπήρχε στα πλοία μέχρι τη δεκαετία του 

1950. Χαρακτηριστικό κρουαζιερόπλοιο αυτής της εποχής είναι το «Mardi Gras» πρώην 

Εικόνα 1. 4: Τα  "Queen Mary" και "Queen 

Elizabeth", διάσημα πλοία της εποχής των 

υπερωκεάνιων. 

Πηγή:http://www.cunard.com 
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«Empress of Canada», ναυπηγημένο το 1961, που είναι το πρώτο πλοίο της εταιρείας Car-

nival Cruise Lines. Το πλοίο μετέφερε 906 επιβάτες και έπλεε με ταχύτητα 21 κόμβους. Τα κρου-

αζιερόπλοια «πρώτης γενιάς» (1960-1980) ήταν μικρότερα από τους απογόνους τους και 

μετέφεραν λιγότερους από χίλιους επιβάτες. Η κατασκευή τους στηρίχθηκε στα επιβατηγά 

πλοία της δεκαετίας του 1960 με 

μια μικρή αύξηση στους χώρους 

ενδιαίτησης των επιβατών. Στη 

δεκαετία του 1970 το κρουαζιε-

ρόπλοιο άρχισε να λειτουργεί α-

μιγώς ως χώρος παροχής υπη-

ρεσιών τουριστικού χαρακτήρα 

με πεδίο δράσης την Καραϊβική 

και με πελατεία προερχόμενη 

από τη Β. Αμερική. Τα κρουαζιε-

ρόπλοια σχεδιάστηκαν με ανοι-

κτούς χώρους – καταστρώματα 

για να υποδεχθούν αθλητικές 

δραστηριότητες π.χ. πισίνες, τέ-

νις κ.λπ. 

Το κρουαζιερόπλοιο βρέ-

θηκε στο επίκεντρο του τουριστικού ενδιαφέροντος στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε 

άρχισαν να κατασκευάζονται νέα πλοία ειδικά σχεδιασμένα για κρουαζιέρες.  Η αύξηση της 

ζήτησης για κρουαζιέρες ενθάρρυνε τις εταιρείες να ναυπηγήσουν πλοία μεγαλύτερης χω-

ρητικότητας και περισσότερης πολυτέλειας. Τα πλοία αυτά ανήκουν στη «δεύτερη γενιά» 

κρουαζιερόπλοιων. Χαρακτηριστικό πλοίο αυτής της γενιάς είναι το «Tropicale», που ναυ-

πηγήθηκε στη Δανία το 1981, με 

χωρητικότητα 22.919 κ.ο.χ., ταχύ-

τητα 20 κόμβους, μεταφορική ικα-

νότητα 1.400 επιβατών και πεδίο 

δραστηριότητας την τουριστική 

αγορά των Δυτικών Ακτών των 

Η.Π.Α. και του Μεξικού. Στη «δεύ-

τερη γενιά» των  κρουαζιερό-

πλοιων παρατηρείται έντονη η 

τάση για την αύξηση του αριθμού 

των εξωτερικών καμπίνων καθώς 

περισσότεροι επιβάτες αναζη-

τούν την απόλαυση του φυσικού 

περιβάλλοντος (ήλιο, θαλάσσια 

θέα, φεγγάρι) καθ΄ όλη τη διάρ-

κεια της κρουαζιέρας. Στη δεκαε-

τία του 1990 ναυπηγούνται πλοία με μεταφορική ικανότητα περίπου 2.000 επιβατών. Πρόκει-

ται για τη γενιά των κρουαζιερόπλοιων που χαρακτηρίζονται ως «μεγαθήρια». 

Χαρακτηριστικά πλοία είναι το «Sovereign of the Seas, το «Monarch of the Seas» και το «Maj-

Εικόνα 1. 5: Ο Τιτανικός κατά την αναχώρηση του από το λιμάνι του 

Southampton. Το πλοίο θρύλος που έμελλε να συνδεθεί με ένα από τα 

τραγικότερα ναυάγιά της ιστορίας. Πηγή: http://en.wikipedia.org 

 

Εικόνα 1. 6: Το σύγχρονο κρουαζιερόπλοιο ξεχωρίζει για την πολυτέ-

λεια του. Πηγή: http://www.petergreenberg.com 
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esty of the Seas». Το «Sovereign of the Seas», που χαρακτηρίσθηκε «πλωτό εμπορικό κέ-

ντρο», συμβολίζει και την αλλαγή στη φιλοσοφία της κρουαζιέρας από απλό ταξίδι αναψυ-

χής σε «αυτάρκη εμπειρία διακο-

πών». Στη γενιά αυτή των κρουαζιε-

ρόπλοιων κυριαρχεί το στοιχείο της 

πολυτέλειας και η υψηλή παροχή υ-

πηρεσιών ξενοδοχειακού τύπου, ό-

πως διαμονή, εστίαση, ψυχαγωγία, 

ημερήσιες και νυχτερινές δραστη-

ριότητες καθώς και ξενάγηση στα 

λιμάνια. 

 Στη δεκαετία του 1990 η α-

γορά της κρουαζιέρας ήταν ένας 

από τους ταχύτατα   αναπτυσσόμε-

νους τομείς   της οικονομίας. Ιδιαί-

τερα παρατηρήθηκε αύξηση της ζή-

τησης για κρουαζιέρες στο Ηνω-

μένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη και αργότερα στις περιοχές της Ασίας – Ειρηνικού. Η κρουαζιέρα με ετήσια αύξηση 

που ανέρχεται στο 8%, από το 1988 παρουσιάζει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ετήσιας ανάπτυ-

ξης απ΄ ότι η τουριστική δραστηριότητα στο σύνολό της.  

Σήμερα είναι σαφής η τάση 

για ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων ο-

λοένα και μεγαλύτερης χωρητικότη-

τας προκειμένου αυτά να παρέχουν 

υπηρεσίες που υπερβαίνουν τη συμ-

βατική ξενοδοχειακή λειτουργία, με 

σκοπό να καλύψουν όλες τις παρο-

χές ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχεια-

κού - τουριστικού συγκροτήματος 

(π.χ. spa, γυμναστήρια, εσωτερικές 

και εξωτερικές πισίνες, γήπεδα γκολφ 

τένις - basket, αίθουσες τέχνης, θέα-

τρα, επιχειρηματικά κέντρα, κινηματο-

γράφοι, συνεδριακοί χώροι, πολυκα-

ταστήματα)3. Το σύγχρονο κρουαζιε-

ρόπλοιο μετατρέπεται σε πλωτό θέρε-

τρο. Για το λόγο αυτό έχουν ναυπηγη-

θεί πλοία μεγάλης χωρητικότητας, ό-

πως το κρουαζιερόπλοιο «Queen 

Mary ΙΙ» το 2004, με χωρητικότητα 

150.000 κ.ο.χ., μέγιστης μεταφορικής 

                                                      
3 Institute of Shipping Economics and Logistics. "Shipping Statistics and Market Review." 2011. 

Εικόνα 1. 7: Ενας αιώνας εξέλιξης, σύγκριση του «Titanic», του με-

γαλύτερου επιβατηγού του 1912 και του «Oasis of the Seas»του 

μεγαλύτερου του 2012. Πηγή: http://imgur.com 

 

Εικόνα 1. 8: Η επιβατική κίνηση στις γραμμές κρουαζιερόπλοιων πα-

γκοσμίως από το 1990, Πηγή: http://www.cruisemarketwatch.com. 
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ικανότητας 3.090 επιβατών,1.253 ατόμων πληρώματος και του επιβλητικότερου όλων «Oasis 

of the Seas» το 2009, 360 μέτρων μήκους, 64 μέτρων πλάτους, χωρητικότητας 225.282 κ.ο.χ., 

με μέγιστη μεταφορική ικανότητα 6.296 επιβατών και 2.384 ατόμων πληρώματος. Η αύξηση 

του μεγέθους των πλοίων αυτών καθώς και του αριθμού των ανθρώπων που μεταφέρουν, 

αποτελεί πρόκληση για τον Ναυπηγό του 21ου αιώνα, οποίος καλείται να συγκεράσει τα υ-

ψηλά επίπεδα ασφάλειας με την οικονομική απόδοση που καλούνται να αποφέρουν4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Kai Levander. "Goal Baseb Safety Application in large cruise ship design." 5th Ιnternational Conference on   

Collision and Grounding of Ships. Espoo, Finland: Soren Ehlers, Jani Romanoff, 2010. 

Εικόνα 1. 9:Πλοία εκπρόσωποι τις κάθε εποχής συγκρίνονται μεταξύ τους Πηγή :http://maritime-connector.com 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

 

 

 

 

 «Η θάλασσα κινητήρια και τυφλή σαν ειρμαμένη  
βοηθός κοινωνική δύναμη, κλειδοκρατύρισσα  
της φυλής, ελκτική κι αδέκαστη με μια βιβλική παρουσία»  

όπως τη χαρακτηρίζει ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

2.1 ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΒΛΑΒΗΣ  

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο προβληματισμός γύρω από τη συμπεριφορά ενός επιπλέοντος σώματος έχει ρί-

ζες κοντά στον 3ο αιώνα π.χ. όταν ο Αρχιμήδης ο Συρακούσιος διατύπωνε τις βάσεις της 

υδροστατικής. Ένα πλοίο για να είναι ασφαλές καλείται να ικανοποιεί δύο βασικούς στό-

χους, να διαθέτει ικανοποιητική πλευστότητα και ικανοποιητική ευστάθεια. Οι αυξημένες α-

παιτήσεις ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών ωθούν στην ανάγκη για ικανοποίηση 

των δύο αυτών απαιτήσεων τόσο στην άθικτη κατάσταση όσο και στη βεβλαμένη.   

Όταν ένα πλοίο έχει υποστεί βλάβη και το νερό εισέρχεται στο εσωτερικό του τότε έχει 

απωλέσει ένα μέρος του όγκου άντωσης του. Το κύριο μέγεθος που καθορίζει την επιβίωση 

ή μη του πλοίου, είναι η εφεδρική άντωση («reserve buoyancy»). Ως εφεδρική άντωση ορί-

ζεται το σύνολο του όγκου των υδατοστεγών χώρων που βρίσκονται άνωθεν της ισάλου 

πλεύσης της κατασκευής. Παράλληλα, για τη μείωση του απολεσθέντος όγκου από μια πι-

θανή βλάβη, η γάστρα το πλοίου επιμερίζεται σε υδατοστεγή διαμερίσματα με τη κατασκευή 

των διαμήκων και εγκάρσιων φρακτών.  

Για την επιβίωση ενός πλοίου 

έναντι βλάβης η επίτευξη ικανοποιητι-

κής πλευστότητας («floatability») είναι 

αναγκαία αλλά όχι και ιδανική συν-

θήκη. Ο δεύτερος πυλώνας, αδήριτης  

σημασίας, είναι η επίτευξη ικανοποιητικής ευστάθειας. Δηλαδή, η κατασκευή πρέπει να μπο-

ρεί να διατηρήσει την ισορροπία της, σε ένα αποδεκτό εύρος εγκάρσιας κλίσης, έτσι ώστε 

να αποφευχθεί ανατροπή της από τις εξωτερικές δυνάμεις και ροπές. Σημαντικοί παράγο-

ντες για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης είναι ο αριθμός, η θέση και η διαχωρητότητα 

των διαμερισμάτων που κατακλύζονται, το περιθώριο ευστάθειας της άθικτης κατάστασης 

κ.τ.λ. Επιπρόσθετα, το πρόβλημα της ευστάθειας ενός πλοίου έναντι βλάβης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τη δημιουργία ελεύθερων επιφανειών. Το πρόβλημα όμως γίνετε ιδιαίτερα 

σύνθετο αφού νερό κατάκλυσης είναι σε άμεση επικοινωνία με το θαλάσσιο περιβάλλον και 

διεγείρεται από τα διάφορα φορτία που επιδρούν εκεί. Παράλληλα, η υδατοστεγής ακεραι-

ότητα του πλοίου δεν είναι πάντα αποδοτική 100%, καθώς υπάρχουν εσωτερικά ανοίγματα 

για τη κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πληρώματος και των επιβατών. Κατά αυτό 

τον τρόπο η κατάκλυση μπορεί να προχωράει σε γειτονικούς χώρους επηρεάζοντας έτσι 

την εξέλιξη του φαινομένου. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το πολύπλοκο πρόβλημα της 

ευστάθειας ενός πλοίου έναντι βλάβης, το οποίο μελετάται εκτενώς στη παρούσα μελέτη.  

 

 

 

Εικόνα 2. 1:  Η εφεδρική άντωση ενός πλοίου (E. Tupper 2002). 
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2.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΒΛΑΒΗΣ  

2.1.2.1 Γενικά 

 Ο προσδιορισμός της θέσης ισορροπίας ενός πλοίου όταν έχει υποστεί κατάκλυση 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης της επιβιωσιμότητας του έναντι βλάβης . Ο υπολο-

γισμός της τελικής θέσης ισορροπίας του μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση δύο με-

θόδων, την «μέθοδο της χαμένης άνωσης» («method of lost buoyancy») ή την «μέθοδο του 

επιπρόσθετου βάρους» («method of added weight») (Biran 2003).  Οι δύο υπολογιστικές 

προσεγγίσεις μπορεί φαινομενικά να ακολουθούν αντίθετες κατευθύνσεις για την αντιμετώ-

πιση του υδροστατικού αυτού προβλήματος, ωστόσο καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα.  

 

Εικόνα 2. 2: Οι θέσεις του πλοίου πριν και μετά την δημιουργία ενός ρήγματος (Biran 2003). 

 Για την καλύτερη διερεύνηση των διαφορών των δύο υπολογιστικών μεθόδων υπο-

τίθεται πρισματική κατασκευή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

Ογκος εκτοπίσματος: 

𝛁 = 𝟐𝟎 𝒎 × 𝟓 𝒎 × 𝟏,𝟓 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝟑 

Εκτόπισμα: 

𝜟 = 𝛁 × 𝝆 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝟑 × 𝟏,𝟎𝟐𝟓 
𝒕𝒐𝒏𝒔

𝒎𝟑
= 𝟏𝟓𝟑, 𝟕𝟓 𝒕𝒐𝒏𝒔     

Εμβαδό ισάλου: 

𝜜 = 𝟐𝟎 𝒎 × 𝟓 𝒎 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝟐 

 

 

 

2.1.2.2 Μέθοδος χαμένης άντωσης 

Η μέθοδος της χαμένης άντωσης υποθέτει ότι ο όγκος του διαμερίσματος που έχει 

κατακλυστεί δεν συμμετέχει στην άντωση του πλοίου (Biran 2003). Το εκτόπισμα και το κέντρο 

βάρους της κατασκευής παραμένουν ωστόσο σταθερά. Επομένως, το πλοίο μετά από τη 

βλάβη αλλάζει το βύθισμα του, προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια όγκου και να επι-

τευχθεί μια νέα ισορροπία. Η μέθοδος αυτή αποκαλείται εναλλακτικά μέθοδος σταθερού 

εκτοπίσματος. Από τη στιγμή που το νερό που εισρέει στο εσωτερικό του έχει μάζα που δεν 

συμμετέχει στο εκτόπισμα, οι ελεύθερες επιφάνειες του δεν έχουν καμία επίδραση στην ευ-

στάθεια του πλοίου. Επομένως τα νέα υδροστατικά χαρακτηριστικά του πρίσματος είναι τα 

παρακάτω. 

Εικόνα 2. 3: Το ποντόνι στην άθικτη κατάσταση 

(Biran 2003). 
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Ογκος εκτοπίσματος: 

𝛁 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝟑 

Εκτόπισμα: 

𝜟 = 𝟏𝟓𝟑, 𝟕𝟓 𝒕𝒐𝒏𝒔     

Εμβαδό ισάλου: 

𝜜′ = (𝟐𝟎 𝒎 − 𝟒 𝒎) × 𝟓 𝒎 = 𝟖𝟎 𝒎𝟐 

Νέο βύθιμσα: 

𝜯′ =
𝛁

𝜜′
=

𝟏𝟓𝟎 𝒎𝟑

𝟖𝟎 𝒎𝟐
= 𝟏,𝟖𝟕𝟓 𝒎  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.3 Μέθοδος επιπρόσθετου βάρους 

Στη μέθοδο του προστιθέμενου βάρους (πιο δόκιμα μάζας) το νερό που εισέρχεται 

στο εσωτερικό του πλοίου θεωρείται ότι εντάσσεται στη κατάσταση φόρτωσης του (Biran 

2003). Επακόλουθο, είναι το εκτόπισμα και το κέντρο βάρους του πλοίου να διαφοροποιού-

νται από αυτά της αρχικής άθικτης κατάστασης. Βέβαια, στην ανάλυση αυτή πρέπει να προ-

στεθεί και η επίδραση των ελεύθερων επιφανειών που δημιουργούνται από το νερό της κα-

τάκλυσης. Η τελική κατάσταση ισορροπίας προκύπτει από την επαλληλία των χαρακτηρι-

στικών της άθικτης κατάστασής και του προστιθέμενου ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου. 

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι μπορεί να μοντελοποιηθεί ευκολότερα 

στον υπολογιστή, με αποτέλεσμα να έχει ευρεία χρήση σε εφαρμογές προσομοίωσης της 

εξέλιξης του φαινομένου της κατάκλυσης ενός πλοίου. 

Εικόνα 2. 4: Τα χαρακτηριστικά της κατάστασης 

βλάβης του ποντονιού με τη μέθοδο χαμένης άνω-

σης (Biran 2003). 
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Επιπρόσθετος ανωστικός όγκος  

𝜹𝜵 = 𝜜 × 𝜹𝜯 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝟐 × 𝜹𝜯  

Όγκος εισερχόμενου ύδατος 

𝒗 = 𝟒 𝒎 × 𝟓 𝒎 × 𝑻′ = 𝟒𝟒 𝒎 × 𝟓 𝒎 × 𝑻′

= 𝟐𝟎 𝒎𝟐 × (𝑻 + 𝜹𝜯) 

𝜠𝝃𝜾𝝈ώ𝝂𝝄𝝂𝝉𝜶𝝇 ∶ 𝒗 = 𝜹𝜵 → 

𝜹𝜯 =
𝟐𝟎 𝒎𝟐 × 𝜯

𝟏𝟎𝟎 𝒎𝟐 − 𝟐𝟎 𝒎𝟐
= 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 𝒎  

Νέο βύθισμα 

𝜯′ = 𝜯 + 𝜹𝜯 = 𝟏,𝟓 𝒎 + 𝟎, 𝟑𝟕𝟓 𝒎 = 𝟏,𝟖𝟕𝟓 𝒎  

Νέος όγκος εκτοπίσματος  

𝜵′ = 𝜵 + 𝜹𝜵 = 𝟏𝟖𝟕, 𝟓 𝒎𝟑 

Νέο εκτόπισμα  
𝜟 = 𝟏𝟗𝟐,𝟏𝟖𝟕 𝒕𝒐𝒏𝒔 

2.1.2.4 Η σύγκριση των δύο μεθόδων 

 Ο πίνακας που παρατίθεται παρακάτω παρουσιάζει τη σύγκριση των υδροστατικών 

χαρακτηριστικών που προκύπτουν από την εφαρμογή των δύο μεθόδων στη πρισματική 

γεωμετρία που παρουσιάστηκε παραπάνω. Όπως αναμένεται, οι δύο μέθοδοι υπολογίζουν 

ίδιο τελικό βύθισμα και ίσο γινόμενο Δ×GM. Το εκτόπισμα, τα χαρακτηριστικά της ισάλου 

επιφάνειας, το κέντρο βάρους, το GM είναι μεγέθη τα οποία είναι διαφορετικά στις δύο υπο-

λογιστικές μεθόδους. Η μέθοδοι μπορεί να έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις έχουν όμως 

ίδιο σημείο κατάληξης. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

Εξετάζοντας το πρόβλημα της ευστάθειας έναντι βλάβης, από τη σκοπιά της μεθό-

δου του επιπρόσθετου βάρους, γίνεται αντιληπτό ότι η επίδραση των ελευθέρων επιφανειών 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντάς που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη. Όταν ένα μέρος 

του πλοίου είναι μερικώς πληρωμένο με ένα υγρό, τότε υπάρχει η τάση η επιφάνεια του ρευ-

στού να παραμένει παράλληλη με την επιφάνεια της ισάλου. Αντίκτυπος αυτού είναι όταν 

Πίνακας 2. 1: Σύγκριση των μεθόδων υπολογισμού της κατάστασης έναντι βλάβης (Biran 2003). 

Εικόνα 2. 5:  Τα χαρακτηριστικά της κατάστασης βλάβης του ποντονιού με τη μέθοδο της επιπρόσθετης μάζας 

(Biran 2003). 
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το πλοίο αποκτά κλίση το ρευστό να μετατοπίζεται προς τη κατεύθυνση της κλίσης μειώνο-

ντας την ροπή επαναφοράς. Στη περίπτωση όπου το ρευστό στο εσωτερικό του πλοίου 

επικοινωνεί άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως συμβαίνει στη περίπτωση της κατά-

κλυσης, τότε χρησιμοποιείται ο όρος της επίδραση της ελεύθερης επικοινωνίας («free com-

munication effect»). Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου έγκειται στο γεγονός ότι η ποσότητα 

ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαμήκη, την εγκάρσια κλίση, 

τον χρόνο από την έναρξη της εισροής ύδατος και τις διαστάσεις του ανοίγματος. 

Το πρόβλημα της επίδρασης των ελεύθερων επιφανειών στην ευστάθεια ενός 

πλοίου είναι αρκετά σύγχρονο5. Ο Barnes ήταν από τους πρώτους που έκαναν μετρήσεις 

της γωνίας κλίσης που επέρχεται όταν υπάρχει απώλεια αρχικής ευστάθειας λόγω ύπαρξης 

ελεύθερης επιφάνειας. Πιο σημαντικές μελέτες πραγματοποιήθηκαν από τον καθηγητή του 

πανεπιστημίου της Γλασκόβης Jenkins που το 1889 προσδιόρισε την έκτοτε πασίγνωστη 

σχέση:    

𝐺𝛭𝑣 = 𝐺𝑀 − 
𝛾𝐹𝐼𝐹
𝛥

 

η οποία λέει ότι η επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας είναι ανεξάρτητη της ποσότητας υ-

γρού και μπορεί να εκφραστεί σαν μείωση του αρχικού μετακεντρικού ύψους (GM) (γF, IF 

είναι το ειδικό βάρος και η δεύτερη ροπή επιφάνειας του υγρού, Δ το εκτόπισμα του πλοίου 

και GMv το νέο μειωμένο μετακεντρικό ύψος λόγω της ελεύθερης επιφάνειας του ρευστού).  

 Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την επίδραση των ελεύ-

θερων επιφανειών. Αρχικά, όταν η επιφάνεια του ρευστού τέμνει τον πυθμένα ή την κορυφή 

της δεξαμενής που το περικλείει, τότε μειώνεται το πλάτος τη ελεύθερης επιφάνειάς μετριά-

ζοντας έτσι και την επίδραση της στην ευστάθεια του πλοίου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

«pocketing» και απεικονίζεται στην εικόνα 2.6.  

 Άλλος ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη ροπή των ελευθέρων επιφα-

νειών είναι η διαπερατότητα της επιφάνειας του ρευστού («surface permeability»). Δηλαδή, 

τα αντικείμενα εντός του χώρου που κατακλύζεται μπορεί να επηρεάσουν της διαμόρφωση 

της ελεύθερης επιφάνειας, περιορίζοντας εν μέρει την κίνηση της και την επαγόμενη μείωση 

                                                      
5 «Ευστάθεια Διατοιχισμού και Υπόβαθρο Κανονισμών», Κ. Σπύρου, Ε.Μ.Π. 

Εικόνα 2. 6: Το φαινόμενο "pocketing" της ελεύθερης επιφάνειας. πηγή: http://www.hnsa.org 
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της ευστάθειας του πλοίου.  Αντίμετρο της δυσμενούς επίδρασης των ελεύθερων επιφα-

νειών αποτελεί η κατασκευή διαμήκων και εγκάρσιων φρακτών.  

2.1.4 ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ («LOLL ANGLE») 

Για κάθε μελετητή της ευστάθειας του πλοίου σε στατική κατάσταση, το μετακεντρικό 

ύψος είναι καθοριστικής σημασίας μέγεθος (D.B Derret 2000). Όταν το πλοίο κατακλύζεται 

λόγω της ύπαρξης ενός ανοίγματος ή ενός ρήγματος το νερό αρχίζει να εισρέει στο εσωτε-

ρικό του. Σύμφωνα με την θεώρηση της μεθόδου του επιπρόσθετου βάρους, το νερό αυτό 

είναι μέρος του εκτοπίσματος του πλοίου, με σαφή επίδραση και στο κέντρο βάρους του. 

Παράλληλα, η βύθιση του από την αύξηση του εκτοπίσματος του προκαλεί αλλαγή αφενός 

του κέντρου άντωσης, αφετέρου της ισάλου επιφάνειας. Απόρροια των παραπάνω είναι το 

μετακεντρικό ύψος του πλοίου κατά τη διάρκεια της κατάκλυσης να παίρνει διάφορες τιμές, 

χρονικά εξελισσόμενες. Ωστόσο, λόγω της περίπλοκης γεωμετρίας του πλοίου, υπάρχει η 

πιθανότητα το GM να γίνει αρνη-

τικό σε κάποια στιγμή της εξέλιξης 

του φαινομένου. Το γεγονός αυτό 

επάγει αστάθεια, αφού μικρή ε-

κτροπή του πλοίου από την υποτι-

θέμενη θέση ισορροπίας του, επι-

φέρει ροπή επαναφοράς η οποία  

εκτρέπει την κατασκευή σε μεγαλύ-

τερη γωνία εγκάρσιας στην οποία ισορροπεί ευσταθώς. Η νέα αυτή γωνία αναφέρεται ως 

«loll angle» και αντικατοπτρίζει την πραγματική γωνία ισορροπίας πλοίου με αρχικό αρνη-

τικό μετακεντρικό ύψος. 

 𝐺𝑀𝑣 = 𝐾𝑀 − 𝐾𝐺𝑣    →   

 𝐺𝑀𝑣 < 0 → 𝐾𝑀 < 𝐾𝐺𝑣 

Το δυσάρεστο αυτό φαι-

νόμενο του αρνητικού μετακε-

ντρικού ύψους λαμβάνει χώρα ό-

ταν το κέντρο βάρους είναι πιο 

ψιλά από το μετάκεντρο (K.J. 

Rawson, E.C. Tupper 2001). Οι κι-

νήσεις που επάγονται της αστά-

θειας, είναι συνδυασμένες με υ-

ψηλές επιταχύνσεις, γεγονός που επιφέρει πολλά προβλήματα στην ασφάλεια και τη λει-

τουργία του πλοίου.  Αντιμετώπιση της κατάστασης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με 

την μείωση του KG της κατασκευής.  

2.2 ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ   

2.2.1  ΓΕΝΙΚΑ  

 Η εξέλιξη της κατάκλυσης ενός πλοίου μετά από βλάβη είναι ένα σύνθετο φαινόμενο 

στο το οποίο εμπλέκονται διάφορες παράμετροι, όπως η διάταξη και διαχωρητότητα των 

διαμερισμάτων που πλημμυρίζονται, η αστοχία των μη υδατοστεγών θυρών, η συμπίεση 

Εικόνα 2. 7: Ευσταθής και ασταθής θέση ισορροπίας. πηγή: 

http://www.pt.ntu.edu.tw 

Εικόνα 2. 8: Καμπύλη μοχλοβραχίονα επαναφοράς πλοίου με αρνη-

τικό μετακεντρικό ύψος (K.J. Rawson, E.C. Tupper 2001). 
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του αέρα κ.τ.λ. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των κλίσεων του πλοίου και στην 

τελική του επιβίωση  διαδραματίζει η κατάσταση της θάλασσας με τον αντίκτυπο που έχει 

στη δυναμική συμπεριφορά της κατασκευής. Δηλαδή, εκτός της κατάκλυσης των διαμερι-

σμάτων, η δυναμική απόκριση του σε ένα έντονο καθεστώς κυματισμών και ανέμου, μπορεί 

να οδηγήσει στην εισροή ύδατος και από άλλα σημεία πέραν της βλάβης (A. D. 

Papanikolaou 2009, D. Vassalos and L. Guarin 2009). Το γεγονός αυτό επηρεάζει σημαντικά 

την εξέλιξη του φαινομένου καθώς και τον χρόνο βύθισης ή ανατροπής του.  

 Η κατάκλυση που επάγεται από μια βλάβη της γάστρας του πλοίου, είτε από προ-

σάραξη είτε από σύγκρουση, διακρίνεται σε 3 φάσεις (Pekka Ruponen 2007, A. D. 

Papanikolaou 2009). Η πρώτη φάση είναι το «μεταβατικό στάδιο της κατάκλυσης» («transi-

ent stage of flooding»), το οποίο έχει για αφετηρία τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμ-

βαίνει το ρήγμα και κατ’ επέκταση τη χρονική στιγμή κατά την οποία το νερό αρχίζει να εισρέει 

στο εσωτερικό του πλοίου. Στη συνέχεια το νερό διαχέεται και σε χώρους που δεν έχουν υ-

ποστεί βλάβη μέσο των εσωτερικών ανοιγμάτων, όπως πόρτες, σκάλες, ανθρωποθυρίδες 

και λοιπά εσωτερικά ανοίγματα. Το δεύτερο αυτό στάδιο ονομάζεται «στάδιο προοδευτικής 

κατάκλυσης» («stage of progressive flooding»). Τέλος, αν το πλοίο δεν ανατραπεί ή δεν βυ-

θιστεί στο πρώτο ή στο δεύτερο στάδιο, επέρχεται η υδροστατική ισορροπία του ύδατος στο 

εσωτερικό του πλοίου με αυτό στο εξωτερικό της γάστρας του, οδηγώντας έτσι στο στάδιο 

της μόνιμης κατάστασης («steady state»). Το διάγραμμα της εικόνας 2.8 δίνει μια σχηματική 

απεικόνισή των τριών φάσεων που αναφέρονται παραπάνω.  

 

 

Εικόνα 2. 9 : Οι κύριες φάσεις της εξέλιξης της κατάκλυσης ενός πλοίου, υπό την σκοπιά της εγκάρσιας κλίσης 

που επάγεται (Pekka Ruponen 2007). 

2.2.2 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ 

Ερευνώντας την χρονική  εξέλιξη της εισροής ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου μετά 

από βλάβη, το πρώτο στάδιο το οποίο εξετάζεται είναι το λεγόμενο «μεταβατικό στάδιο» της 

κατάκλυσης. Οι κλίσεις του πλοίου στη φάση αυτή καθορίζεται από τη διελκυστίνδα δύο 

παραγόντων. Από τη μία η μεγάλη αδράνεια της κατασκευής και από την άλλη η μεγάλη 

ροπή ελεύθερων επιφανειών που επάγεται από τη ροή νερού στο εσωτερικό της. Χαρακτη-

ριστικό του σταδίου αυτού είναι οι κλίσεις που παίρνει η κατασκευή  μπορεί να είναι τόσο 
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μεγάλες ώστε να είναι πιθανή η απώλεια ευστάθειας, και επομένως η ανατροπή, σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα (Pekka Ruponen 2007). Μάλιστα είναι ενδιαφέρον η διαπίστωση, 

ότι πολλές φορές οι κλίσεις που επάγονται, μπορεί να έχουν προκύψει από την κατάκλυση 

καθ’ όλα  συμμετρικών διαμερισμάτων. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εισαγωγή από τον 

Spouge (1986) του όρου της «μεταβατικής ασύμμετρης κατάκλυσης συμμετρικών διαμερι-

σμάτων» («transient asymmetric flooding of symmetrical compartments») κατά την ανά-

λυση της ανατροπής του Ro/Ro «European Gateway». 

Εύλογο είναι το συμπέρασμα ότι η εσωτερική διαμέρισή του πλοίου, οι διαστάσεις 

και η θέση της βλάβης  είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της κατάκλυσης στο 

στάδιο αυτό (Pekka Ruponen 2007). Σημαντική όμως επίδραση μπορούν να έχουν και άλλοι 

παράγοντες, όπως η εισχώρηση και ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε η βλάβη. Ωστόσο, 

παραλείπονται από τις συνήθεις μελέτες λόγω του ότι δεν είναι σαφώς προσδιορισμένες οι 

επιπτώσεις τους στην εξέλιξη του φαινομένου.  

 

2.2.3 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ Η’ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΔΙΟ  

Έπειτα από το στάδιο της «μεταβατικής» απόκρισης του πλοίου κατόπιν της κατά-

κλυσης, το φαινόμενο εξελίσσεται με ένα χαρακτήρα περισσότερο ομαλό (Pekka Ruponen 

2007). Ειδικότερα, αφότου έχει εισέλθει κάποια σημαντική ποσότητα ύδατος, η κατάκλυση 

επεκτείνεται σε χώρους και διαμερίσματα που δεν έχουν υποστεί βλάβη, μέσω των διάφορων 

εσωτερικών ανοιγμάτων (σκάλες, υδατοστεγείς και μη πόρτες, ανθρωποθυρίδες, cross – 

flooding ducts κ.τ.λ.). Απόρροια αυτού είναι πολλές φορές να αντισταθμίζεται η ασύμμετρη 

κατάσταση του προηγούμενου σταδίου. Επίσης, η πρόοδος της κατάκλυσης σε γειτονικούς 

χώρους μπορεί από τη μια να αυξάνει τις ελεύθερες επιφάνειες του νερού από την άλλη 

όμως αποφέρει την μείωση του κέντρου βάρους, αυξάνοντας έτσι την ευστάθεια του 

πλοίου.  

Εικόνα 2. 10: Χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης ενός επιβατηγού πλοίου κατόπιν βλάβης, με ιδιαίτερα έντονη 

μεταβατική απόκριση (D. Vassalos & L. Guarin 2009). 
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 Σημαντική επίδραση στην εξέλιξη του σταδίου της προοδευτικής κατάκλυσης των ε-

πιβατηγών πλοίων ασκούν οι υδατοστεγείς πόρτες. Η διάταξη τους, ο αριθμός τους καθώς 

και ο χρόνος κλεισίματος τους, αν αυτές είναι ανοιχτές, μπορούν να διαδραματίσουν σημα-

ντικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου και να έχουν σαφή αντίκτυπο στην ασφαλή εκκέ-

νωση των επιβατών και στην επιβίωση ή μη του πλοίου. Παρόλο που οι κανονισμοί είναι 

αρκετά αυστηροί σχετικά με το ζήτημα της λειτουργίας και της χρήσης των υδατοστεγών 

θυρών, είναι κοινή τακτική της γέφυρας πολλών πλοίων να αφήνουν ανοιχτές πολλές από 

αυτές κατά τη διάρκεια της πλεύσης τους χάρη λειτουργικών λόγων.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 Εάν το πλοίο δεν βυθιστεί ή ανατραπεί στα δύο προηγούμενα στάδια, επιτυγχάνει 

μια μόνιμη κατάσταση. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη της εισροής ύδατος έως 

το τέλος της φάσης της προοδευτικής κατάκλυσης αναφέρεται συχνά ως time – to – flood 

(T.T.F.), και είναι μια βασική παράμετρος που καθορίζει το περιθώριο επιτυχούς εκκένωσης 

ενός πλοίου και του αριθμού των πιθανών απωλειών σε ζωές επιβαινόντων.  

 Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται η ανάγκη δημιουργίας κριτηρίων που να εκλαμ-

βάνουν υπ’ όψη τις μεγάλες γωνίες κλίσης, που μπορεί να παρατηρηθούν στα ενδιάμεσα 

στάδια της κατάκλυσης (Pekka Ruponen 2007). Ο Van’t Veer et al. (2002) χρησιμοποίησε 

το κριτήριο των 15o, ως μέγιστη γωνία κλίσης, το οποίο συμβαδίζει με τη δυσκολία προσθα-

λάσσωσης των σωστικών λέμβων για μεγαλύτερες γωνίες. Σύμφωνα με τη S.O.L.A.S., το 

κριτήριο μέγιστης κλίσης είναι 20ο. Με την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων, το μέγεθος T.T.F. 

αποτελεί και αναφέρεται ως ο διαθέσιμος χρόνος για την ομαλή εκκένωση και εγκατάλειψη 

του πλοίου.  

 

Εικόνα 2. 11: Στιγμιότυπα από το στάδιο της προοδευτικής κατάκλυσης εσωτερικής διαμέρισής φορτηγίδας (Z. 

Gao 2011). 
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2.3 ΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ   

2.3.1 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΣ  

 Η δημιουργία ενός μοντέλου αριθμητικής προσομοίωσης της ροής του ύδατος στο 

εσωτερικό ενός πλοίου που έχει υποστεί βλάβη είναι ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει 

σημαντικά  τους μελετητές. Ο λόγος είναι η εμπλοκή  περίπλοκων υδροδυναμικών φαινομέ-

νων. Προκειμένου, όμως, να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που διερευνούν οι μηχανικοί 

έχει υιοθετηθεί μια προσεγγιστική μέθοδος, που βασίζεται στον υπολογισμό της διαφοράς 

πίεσης μέσω της εξίσωσης Bernoulli, οδηγώντας σε μια αργή ροή προς ή μέσα στο εσωτε-

ρικό του πλοίου. Για λόγους πληρότητάς πρέπει να αναφερθεί πως η πιο εξελιγμένη μέθο-

δος προσομοίωσης του φαινομένου της κατάκλυσης βασίζεται στην επίλυση των εξισώ-

σεων Navier – Stokes και στη σύλληψη του συστήματος ελευθέρων επιφανειών. Ωστόσο το 

μειονέκτημα τους είναι ότι διακατέχονται από αυξημένο υπολογιστικό κόστος και πολυπλο-

κότητα (Ζ. Gao, Q. Gao και D. Vassalos 2011).  

 H διερεύνηση του μηχανισμού εισροής ύδατος ξεκινά με τη θεώρηση μιας ροής με-

ταξύ δύο κατακλυσμένων διαμερισμάτων μέσω ενός μικρού ανοίγματος (εικόνα 2.12).  Το 

απλουστευμένο μοντέλο κατάκλυσης, διαχειρίζεται τους χώρους που εισέρχεται το νερό ως 

δεξαμενές  («reservoir»)  και υπολογίζει την ροή, μέσω ενός  ημισαστικού πλαισίου προσέγ-

γισης. Δηλαδή, η παροχή ύδατος υπολογίζεται ανά μονάδα χρόνου, από την υδροστατική 

κατανομή των πιέσεων στην επιφάνεια του ανοίγματος.   

 

 

 

 

 

 

 

Για την περεταίρω διερεύνηση γίνονται οι παραδοχές ότι η επιφάνεια του ύδατος πα-

ραμένει οριζόντια και η ταχύτητα του ρευστού είναι μηδενική σε κάθε υποτιθέμενη δεξαμενή. 

Με την εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli στο υδροδυναμικό κέντρο του ανοίγματος υπολο-

γίζονται τα εξής (D. Vassalos 2000): 

ℎ1 +
𝑃𝑎𝑡𝑚.

휌𝑔
+ 0 = ℎ2 +

𝑃𝑎𝑡𝑚.

휌𝑔
+

𝑣2

2𝑔
→ 𝑣 = √2𝑔(ℎ1 − ℎ2) 

 Θεωρώντας στοιχειώδες εμβαδό του ανοίγματος dA και με h1, h2 τα μανομετρικά 

των δύο δεξαμενών, υπολογίζεται (D. Vassalos 2000): 

𝑑𝑄 = 𝐾 × 𝑑𝐴 × 𝑣 = 𝐾 × 𝑑𝐴 × √2𝑔(ℎ1 − ℎ2) 

Εικόνα 2. 12:  Ροή ύδατος μεταξύ δύο δεξαμενών μέσω μιας οπής. 
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Ο συντελεστής Κ είναι ο συντελεστής ροής ( «flow coefficient» ) και εκφράζει μια 

αναμενόμενη πτώση πίεσης της θεωρητικής παροχής λόγω την περίπλοκών και χαοτικών 

υδροδυναμικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην πραγματικότητα.  

Τα μανομετρικά h1, h2 των δύο δεξαμενών περιορίζονται ως εξής: 

           ℎ1 = 0 𝛼휈 ℎ1 < 0 

           ℎ2 = 0 𝛼휈 ℎ2 < 0 

Αν h1 < h2 τότε είναι προφανές ότι η ροή γίνεται αρνητική είναι ίση με: 

𝑑𝑄 = − 𝐾 × 𝑑𝐴 × √2𝑔(ℎ2 − ℎ1) 

Επομένως, για να συμπεριληφθούν όλα να άνω η εξίσωση της στοιχειώδους παροχής είναι 

ίση με(D. Vassalos 2000): 

𝑑𝑄 = 𝐾 × 𝑑𝐴 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ1 − ℎ2) × √2𝑔|ℎ1 − ℎ2| 

H ολική παροχή μπορεί να βρεθεί με ολοκλήρωση του dQ σε όλο το εμβαδό της βλάβης.  

𝑄(𝑡) = 𝐾 ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ1 − ℎ2) × √2𝑔|ℎ1 − ℎ2| × 𝑑𝐴

𝐷𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒 

 

Αυτό το μοντέλο μπορεί να επε-

κταθεί και να εφαρμοστεί στη μελέτη της 

κατάκλυσης ενός πλοίου. Το κάθε διαμέ-

ρισμα που εισέρχεται νερό θεωρείται ως 

δεξαμενή και η εισροή ύδατος μπορεί να 

γίνει είτε από τη βλάβη είτε από κάποια ε-

σωτερικό άνοιγμα. 

 

2.3.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΡΟΗΣ  

 Η παροχή που προκύπτει από το παραπάνω υδραυλικό μοντέλο διαφέρει από τη 

θεωρητική μέσω του συντελεστή ροής Κ. Στη γενική περίπτωση, ο συντελεστής Κ είναι συ-

νάρτηση της θέσης, των διαστάσεων, του σχήματος του ανοίγματος και της εσωτερικής 

διαρρύθμισης του διαμερίσματος που κατακλύζεται (MARIN 2003, Bos 1989). Επίσης, εξαρ-

τάται από την ταχύτητα ροής και το είδος του ανοίγματος. Ο προσδιορισμός του συντελε-

στή εκροής Κ είναι αντικείμενο ευρείας μελέτης και ερευνητικής δραστηριότητας που έχει α-

πασχολήσει πολλούς μελετητές ανά τον κόσμο.  

Εικόνα 2. 13: Οι βασικές παράμετροι της εισροής 

ή εκροής ύδατος σε πλοίο που έχει υποστεί βλάβη 

(D. Vassalos 2000) . 
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Ξεκινώντας την διερεύνηση του συντελεστή Κ, πρέπει να 

διατυπωθεί και να κατανοηθεί η φύση του προβλήματος που κα-

λείται να αντιμετωπιστεί. Για την μελέτη του φαινομένου της κατά-

κλυσης ενός πλοίου λόγω βλάβης έχουν θεωρηθεί ότι τα διαμε-

ρίσματα που πλημυρίζουν είναι «δεξαμενές» που επικοινωνούν, 

είτε με τη θάλασσα μέσο της βλάβης, είτε μεταξύ τους δια μέσω 

εσωτερικών συνδέσεων (πόρτες, σκάλες, ανθρωποθυρίδες, 

κ.τ.λ.). Για την απλοποίηση της μελέτης θεωρούνται πως τα α-

νοίγματα από τα οποία ρέει το νερό που εισέρχεται στο πλοίο 

είναι ορθογώνιας διατομής  με διαστάσεις μικρής τάξης μεγέ-

θους συγκριτικά με τις διαστάσεις των «reservoir».  

  O Lea6  μελετώντας το πρόβλημα αυτό, έκανε πειρά-

ματα προκειμένου να πετύχει τον προσδιορισμό σου συντελεστή 

Κ ως συνάρτηση του αριθμού Reynolds. Παρατήρησε λοιπόν, 

ότι για αριθμό Reynolds μικρότερο του 12 η ροή είναι στρωτή και 

για μεγαλύτερο του 10000 καθαρά τυρβώδης. Τα αποτελέσματα της διερεύνησης του πα-

ρουσιάζονται στο διάγραμμα 2.3. 

Η διερεύνηση του συ-

ντελεστή ροής δεν είναι αυτο-

σκοπός της παρούσας εργα-

σίας. Επομένως, χωρίς βλάβη 

της γενικότητας, και με βάση 

τα παραπάνω, γίνεται η θεώ-

ρηση ότι ο συντελεστής Κ είναι 

ίσος με τιμή 0,63 (MARIN 

2003).  

 

 

2.3.3 ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ποικίλοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν 

την εξέλιξη του φαινομένου της κατάκλυσης ενός πλοίου μετά από βλάβη. Ένας  από αυ-

τούς, είναι το φαινόμενο της συμπίεσης του αέρα κατά την εισροή ύδατος σε ένα διαμέρι-

σμα της κατασκευής. Η παράμετρος αυτή  προβληματίζει σημαντικά του μελετητές, τόσο για 

τον τρόπο μοντελοποίησης της όσο για τον πραγματικό αντίκτυπο της στην εξέλιξή της εισ-

ροής ύδατος.  

 Όταν ένα διαμέρισμα ενός πλοίου κατακλύζεται, το νερό αρχίζει να πλημυρίζει τον 

χώρο που πρότινος καταλάμβανε ο αέρας (P. Ruponen, et al. 2012). Αποτέλεσμα αυτού, 

είναι ο αέρας να αρχίσει να εξέρχεται προς το εξωτερικό περιβάλλον του πλοίου μέσω των 

διάφορων εξαεριστικών. Σε περίπτωση κατάκλυσης από μεγάλα ρήγματα, ο εξαερισμός 

                                                      
6 Ernest F. Braten, Horace W. King, James E. Lindell, C. Y. Wei, «Handbook of Hydraulics»,.  

Εικόνα 2. 14: Η ροή μέσω του α-

νοίγματος της γάστρας του 

πλοίου (Meadows and Walski 

2002). 

Διάγραμμα 2. 1: Συντελεστής ροής για τετράγωνες οπές πλευράς d, ως 

συνάρτηση του αριθμού Reynolds (Brater, et al. 1996). 
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των διαμερισμάτων δυσχεραίνεται, επάγοντας μια σημαντική συμπίεση του αέρα η οποία με 

τη σειρά της παρεμποδίζει την εισροή ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου. Για να υπολογιστεί 

η επίδραση του φαινομένου, πρέπει αφενός ο αέρας να ληφθεί ως συμπιεστό ρευστό, αφε-

τέρου να μοντελοποιηθεί η διαδρομή που ακολουθεί δια μέσω των διάφορων ανοιγμάτων 

και εξαεριστικών.  

 Τον τελευταίο καιρό πολλές μελέτες7 έχουν γίνει για την επεξήγηση αυτού του σύνθε-

του αυτού φαινομένου. Τα αποτελέσματα από αυτές δείχνουν ότι είναι αναγκαία η συμπίεση 

του αέρα να ληφθεί υπόψη σε περιπτώσεις μεγάλων ρηγμάτων. Ωστόσο, για ρήγματα μι-

κρών διαστάσεων , είναι γεγονός ότι, η υπόθεση ότι πραγματοποιείται πλήρης εξαερισμός 

των διαμερισμάτων δίνει έγκυρα και ρεαλιστικά αποτελέσματα.  Στην παρούσα μελέτη λόγω 

του ότι διερευνάται η προοδευτική κατάκλυση διαμερισμάτων κρουαζιερόπλοιων των ο-

ποίων ο όγκος είναι μεγάλος, με παροχές που προκύπτουν από βλάβη μικρών διαστάσεων, 

αποφασίζεται να παραλειφθεί η μοντελοποίηση της ροής και συμπίεσης αέρα.  

2.3.4 ΔΙΑΧΩΡΗΤΟΤΗΤΑ  

 Κατά τη μελέτη της εισροής ύδατος σε ένα χώρο του πλοίου, χρειάζεται να προσδιο-

ριστεί σαφώς ο διατιθέμενος όγκος που πραγματικά κατακλύζει το νερό. Η πραγματική πο-

σότητα ύδατος που μπορεί να πλημυρίσει ένα διαμέρισμα είναι λιγότερος από το θεωρητικό 

όγκο του διαμερίσματος. Η ύπαρξη διαφόρων αντικειμένων στο εσωτερικό του πλοίου είναι 

η αιτία της αυτής της διαφοροποίησης. Το μέγεθος της διαχωρητότητας («permeability») 

είναι η έκφραση του θεωρητικού όγκου ενός διαμερίσματος του πλοίου, από τον όγκο του 

νερού που μπορεί πραγματικά να εισέλθει σε αυτόν. 

Οι αρχές έχουν ασχοληθεί εκτενώς με τον προσδιορισμό των διαχωρητότητας των 

ποικίλων χώρων των πλοίων. Από τη S.O.L.A.S./Chapter II -1/Regulation 7 – 3 λαμβάνονται 

οι εξής τιμές: 

Spaces  Permeability 

Appropriated to stores  0,60 

Occupied by accommodation 0,95 

Occupied by machinery 0,85 

Void spaces 0,95 

Intended for liquids 0 or 0,95 

Πίνακας 2. 2: Διαχωρητότητα των διάφορων χώρων ενός πλοίου κατά τους κανονισμούς της S.O.L.A.S. 

 

 

                                                      
7 Βλέπε μελέτες:  

- «Air Compression in a flooded tank of a damaged ship» , P. Ruponen, P. Kurvinen, L. Saisto, J. Harras, 

2012 Elsevier Ltd.  

- «An Explicit Progressive Flooding Simulation Method», H. Dankowski, Institute of Ship Design and Safety, 

Hamburg Uni. of Technology.  

- «Progressive Flooding of a Damaged Passanger Ship», P. Ruponen, Ship Laboratory, Department of 

Mechanical Engineering, Helsinki Uni. of Tecnology. 
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2.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ  

2.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Τα επιβατηγά πλοία έχουν ιδιαίτερη εσωτερική διαρρύθμιση προκειμένου να πετύ-

χουν την ενδιαίτηση και τη κάλυψη των αναγκών πολλών επιβαινόντων. Τα διαμερίσματα 

διαχωρίζονται αφενός μέσω την εγκάρσιων υδατοστεγών φρακτών, αφετέρου μέσω των 

καταστρωμάτων. Για την εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των επιβατών οι διάφοροι χώ-

ροι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ανοιγμάτων, όπως, υδατοστεγείς θύρες, σκάλες, ανθρω-

ποθυρίδες κ.τ.λ. Σε περίπτωση κατάκλυσης, το εισερχόμενο νερό πλημυρίζει μέσω αυτών 

των ανοιγμάτων και γειτονικούς χώρους, πέραν του διαμερίσματος στο το οποίο υπάρχει 

το ρήγμα. Η διαμόρφωση και η διάταξη αυτών των ανοιγμάτων είναι προφανές ότι καθορί-

ζουν σημαντικά την εξέλιξή του φαινομένου της κατάκλυσης, και κατ’ επέκταση της ασφά-

λειας των επιβατών.  

2.4.2 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΙΣ ΘΥΡΕΣ  

 Οι υδατοστεγείς θύρες είναι σχεδιασμένες για να ικανοποιούν δύο απαιτήσεις. Αφε-

νός για να εξασφαλίζουν τη στεγανότητα μεταξύ των χώρων που περικλείουν, αφετέρου για 

να εξυπηρετούν την διέλευση επιβατών και πληρώματος μέσω των υδατοστεγών φρακτών. 

Λόγω του αντίκτυπου στην ασφάλεια του πλοίου σε περίπτωση βλάβης, η σχεδίαση και η 

λειτουργίας τους καθορίζεται από αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο.  

 Η Για τα κρουαζιερόπλοια μεγάλου μεγέθους ένας εύλογος αριθμός υδατοστεγών 

θυρών μπορεί να είναι 30 με 40. Οι συνήθεις θέσεις του είναι στους χώρους του μηχανο-

στασίου, σε περιοχές εξυπηρέτησης των επιβατών, σε αποθηκευτικούς χώρους, στους χώ-

ρους που βρίσκονται οι καμπίνες του πληρώματος κτλ. Άξιος αναφοράς είναι ο αριθμός 

ρεκόρ των 74 θυρών σε πλοίο κρουαζιέρας το 2012.    

Οι υδατοστεγείς θύρες των πλοίων συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του 

Ι.Μ.Ο. 8 Η S.O.L.A.S. απαιτεί  λίγες υδατοστεγείς πόρτες ανά φρακτή υποδιαίρεσης,  και οι 

οποίες πρέπει να απέχουν τουλάχιστο Β/5 από τη πλευρά του πλοίου, με Β το μέγιστο πλάτος 

του. Συνήθως οι θύρες είναι ολισθαίνουσες με άνοιγμα έως 1,2 μέτρα. Ωστόσο η αρχή δίνει 

επιλογή στον κατασκευαστή και για μεγαλύτερο μήκος αν είναι αναγκαίο για την εύρυθμη 

λειτουργεία του πλοίου. Το κλείσιμο των πορτών μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας από τη γέ-

φυρα είτε με τους διακόπτες τοπικά δίπλα στην ίδια την πόρτα. Η γέφυρα μπορεί να χρειαστεί 

να κλείσει όλες τις υδατοστεγείς πόρτες ταυτόχρονα σε κατάσταση ανάγκης, εξασφαλίζο-

ντας όμως πως δεν υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι μέσα στα διαμερίσματα. Η κίνηση 

των υδατοστεγών πορτών καθορίζεται από κάποιους περιορισμούς. Οι διατάξεις απαιτούν 

οι πόρτες να κλείνουν το ελάχιστο σε 20 δευτερόλεπτα και το μέγιστο σε 40 από τα τοπικά 

σημεία ελέγχου, ενώ από το κεντρικό σύστημα της γέφυρας σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 

60 δευτερόλεπτα, με το πλοίο σε όρθια θέση. Επίσης, οι θύρες πρέπει να μπορούν να κλεί-

σουν με κλίση πλοίου έως 15ο.  

                                                      
8 S.O.L.A.S. Chapter II , Part B – 4, Reg. 22  & Part B – 2, Reg. 13 και για τα επιβατηγά πλοία η οδηγία I.M.O. circular 

M.S.C. 1/Circ. 1380 «Guidance for watertight doors on passenger ships which may be opened during navigation».  
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Σύμφωνα με τους κανονισμούς όλες οι υδατοστεγείς θύρες πρέπει να είναι κλειστές 

κατά τη πλεύση εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις.  

- Για να επιτραπεί η προσπέλαση των επιβατών ή του πληρώματος, ή όταν εκτε-

λείται εργασία σε γειτονικό διαμέρισμα. Η θύρα πρέπει να κλείνει αμέσως μόλις 

ολοκληρωθεί η διέλευση ή ολοκληρωθεί η εργασία.  

- Οι αρχές της σημαίας μπορούν αν επιτρέψουν ορισμένες πόρτες να παραμεί-

νουν ανοιχτές κατά τον πλου, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο για την ασφαλή 

και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών του πλοίου ή για να δοθεί στους 

επιβάτες απεριόριστη πρόσβαση σε όλη τη περιοχή των επιβατών, αλλά «μόνο 

μετά από προσεκτική εξέταση των επιπτώσεων στη λειτουργία και την ασφάλεια 

του πλοίου». Για τις θύρες που θα παραμείνουν ανοιχτές θα πρέπει να γίνεται 

επισήμανση στις πληροφορίες ευστάθειας και θα πρέπει να είναι σε θέση να 

κλείσουν άμεσα.   

Με το πέρας των ετών έχουν παρουσιαστεί πολλά ατυχήματα τα οποία συνδέονται 

με τη λειτουργία των υδατοστεγών πορτών στα επιβατηγά πλοία (Sandberg 2013). Στα κα-

τώτερα καταστρώματα οι πόρτες λειτουργούν με υδραυλικό τρόπο και κλείνουν με δύναμη 

δύο τόνων. Η άγνοια της ορθής χρήσης τους και η έλλειψη συντήρησης τους είναι παρά-

γοντες που έχουν επιφέρει τον θάνατο ή τον ακρωτηριασμό ανθρώπων. Αποτέλεσμα αυ-

τών, αλλά και του αποτρεπτικού χαρακτήρα του αυστηρού πλαισίου λειτουργίας τους, είναι 

να παρατηρούνται φαινόμενα σε πλοία επιβατηγά, όπου το πλήρωμα δεν συμμορφώνεται 

με τις τρέχουσες διατάξεις της S.O.L.A.S., αφήνοντάς αυτές ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού. 

Εικόνα 2. 15: Μια υδατοστεγής ολισθαίνουσα θύρα ενός σύγχρονου επιβατηγού πλοίου (P&O Princess Cruises n.d.). 



ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ                   41 | P a g e  

2.4.3 ΛΟΙΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ  

 Όπως έχει γίνει σαφές από τα παραπάνω τα δυσμενή φαινόμενα που επάγονται 

μιας βλάβης δεν συνδέονται αποκλειστικά από την έκταση του ρήγματος. Καθορίζεται κυ-

ρίως από την εξέλιξη του φαινομένου της εισροής ύδατος και από την έκταση των χώρων 

που στη συνέχεια κατακλύζονται. Εκτός από τις υδατοστεγείς πόρτες, που έχουν ρόλο να 

παρεμποδίσουν την παροχή από τις εγκάρσιες φρακτές, υπάρχουν και άλλα ανοίγματα 

που μπορούν να συντελέσουν στην πρόοδο της κατάκλυσης. Στοιχεία της εσωτερικής διαρ-

ρύθμισης ενός κρουαζιερόπλοιου που έχουν σημαντική επίδραση στην πρόοδο της κατά-

κλυσης είναι οι σκάλες, ανθρωποθυρίδες,  εσωτερικά ανοίγματα όπως ανεμοδόχοι και εξα-

εριστήρες που διαπερνάνε τα καταστρώματα συνδέοντας τις ενδιαιτήσεις με το μηχανοστά-

σιο. Από τέτοια ανοίγματα μπορεί το νερό που εισέρχεται να πλημυρίσει διαμερίσματα σε 

άνωθεν κατάστρωμα οδηγώντας σε σημαντική μείωση της ευστάθειας του πλοίου. Επίσης, 

ανοίγματα μπορεί να οφείλονται και σε σωληνώσεις, ευδιαίους, ηλεκτρικά καλώδια κ.λπ.  

που διατρέχουν μεγάλο μέρος του πλοίου. Ο αριθμός των ανοιγμάτων αυτών, όταν δια-

περνούν τις φρακτές και το κατάστρωμα στεγανών φρακτών πρέπει να είναι μειωμένος στο 

ελάχιστο δυνατό και εξασφαλίζεται η στεγανή ακεραιότητα τους μέσω των κανονισμών.  

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 2. 16: Δεξιά, ανθρωποθυρίδες που συνδέουν το μηχανοστάσιο κρουαζιερόπλοιου με το κατάστρωμα ενδιαιτήσεων. Αρι-

στερά, οι σκάλες σημείο από το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί προοδευτική κατάκλυση του πλοίου.  



ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ                   42 | P a g e  

 

 



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ      43 | P a g e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 «Η θάλασσα είναι η μόνη μου αγάπη. Γιατί έχει την όψη του ιδανικού και το όνομα της είναι ένα θαυμαστικό» 

Κ. Καρυωτάκης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3Ο: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

3.1 ΔΟΜΗ ΤOY ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ   

3.1.1 ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

Στο παραπάνω κεφάλαιο έγινε μια παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου του 

προβλήματος της προοδευτικής κατάκλυσης ενός πλοίου. Η προσομοίωση  στο πεδίο του 

χρόνου της εισροής ύδατος στο εσωτερικό της κατασκευής και η σταδιακή κατάκλυση των 

παρακείμενων χώρων, μέσω ποικίλων εσωτερικών ανοιγμάτων, πραγματοποιείται με την α-

νάπτυξη ενός αριθμητικού μοντέλου. Το αριθμητικό μοντέλο απαρτίζεται από τέσσερις κύ-

ριες οντότητες. Η πρώτη οντότητα σχετίζεται με την γεωμετρία του πλοίου τόσο από την 

πλευρά της γάστρας όσο και από την πλευρά της εσωτερικής διαμέρισής της κατασκευής 

που μελετάται. Η ακριβής αναπαράσταση του πλοίου είναι απαραίτητη προκειμένου να  

ληφθούν σωστά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του μετά από τη δημιουργία του  ρήγ-

ματος.  Από τη στιγμή που έχει πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση του υπό μελέτη πλοίου, 

υπολογίζεται η κατάσταση φόρτωσης και το σύνολο των υδροστατικών χαρακτηριστικών 

του, διαδικασία η οποία αποτελεί την δεύτερη οντότητα. Ο τρίτος τομές της μεθόδου είναι το 

σύνολο του αλγοριθμικού κώδικα ο οποίος ελέγχει μια σειρά από διεργασίας και υπολογι-

σμούς που δίνουν την χρονική εξέλιξη της κατάκλυσης. Ο τρίτος τομέας χρησιμοποιεί ως 

δεδομένα τα στοιχεία της υδροστατικής ισορροπίας για μια δεδομένη κατάστασης φόρτω-

σης.  Τελευταία αλλά σημαντική οντότητα, είναι η δυναμική διεπαφή μεταξύ του μοντέλου 

του πλοίου και το αριθμητικού κώδικα, η οποία επιτρέπει την αυτοματοποίηση της διαδικα-

σίας. Όλα τα παραπάνω αναλύονται εκτενώς στις παρακάτω παραγράφους. 

3.1.2 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  

 Το πρώτο στάδιο της προσομοίωσης της χρονικής εξέλιξης της κατάκλυσης μετά 

από βλάβη είναι η αναπαράσταση της γεωμετρίας της κατασκευής που μελετάται. Το εργα-

λείο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του στόχου είναι το εξελιγμένο λογισμικό πακέτο 

MAXSURF (Version 17). To MUXSURF είναι ένα ισχυρό εργαλείο δημιουργίας τρισδιάστατων 

επιφανειών που βρίσκει ευρεία εφαρμογή την ναυπηγική βιομηχανία. Έχει ποικίλες δυνατό-

τητες που βοηθάνε στην ακριβή αναπαράσταση ή δημιουργία μιας προσδοκώμενης γεω-

μετρίας.  

Εικόνα 3. 1: Οι τέσσερις κύριες οντότητες που απαρτίζουν το μοντέλο της χρονικής προσομοίωσης της 

κατάκλυσης. 
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3.1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΣΙΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ  

 Αφότου έχει γίνει η μοντελοποίηση της γάστρας του πλοίου στο λογισμικό πακέτο 

MAXSURF, ακολουθεί η δεύτερη οντότητα του μοντέλου προσομοίωσης.  Σε αυτή την ενό-

τητα βρίσκει εφαρμογή το λογισμικό πακέτο HYDROMAX (17 Version), το οποίο συνεργάζε-

ται με το αρχείο επιφανειών του MAXSURF. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργείται το 

σύνολο των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στην φόρτωση του, γίνεται ο αναλυτικός υ-

πολογισμός της κατάστασης φόρτωσης καθώς και του συνόλου των υδροστατικών στοι-

χείων του πλοίου. Αυτή, η δεύτερη οντότητα του μοντέλου προσομοίωσης της προοδευτικής 

κατάκλυσης, καλείται σε έκαστο χρονικό βήμα εξέλιξης του φαινομένου. Τα στοιχεία που ε-

ξάγονται από αυτή την οντότητα όπως το βύθισμα, η εγκάρσια κλίση και η διαγωγή και η 

στάθμη του ύδατος στο εσωτερικό των δεξαμενών, χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για ένα 

σύνολο υπολογισμών της επόμενης οντότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 2: Γεωμετρική αναπαράσταση της γάστρας ενός πλοίου στο 

λογισμικό MAXSURF (17 Ver.). 

Εικόνα 3. 3: Δημιουργία της κατάστασης 

φόρτωσης και υπολογισμός της υδρο-

στατικής ισορροπίας και ευστάθειας στο 

λογισμικό HYDROMAX (17 Ver.). 
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3.1.4 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  

 Ο τρίτος τομέας της προσομοίωσης είναι το σύνολο του υπολογιστικού – αριθμητι-

κού εργαλείου που μοντελοποιεί τον μηχανισμό κατάκλυσης. Η χρονική εξέλιξη της κατάκλυ-

σης υπολογίζει την ποσότητα του ύδατος που εισέρχεται στο πλοίου ανά χρονικό βήμα. Με 

δεδομένα το βύθισμα, την διαμήκη, εγκάρσια κλίση και τα μετρητικά της στάθμης των δια-

μερισμάτων του πλοίου, πραγματοποιείται  ένα σύνολο υπολογισμών της ροής του νερού 

τόσο στο εσωτερικό του πλοίου δια μέσω των ποικίλων ανοιγμάτων όσο και από/προς το 

περιβάλλον της θάλασσας μέσω των ρηγμάτων. Το σύνολο της εφαρμογής είναι διαμορ-

φωμένο σε περιβάλλον Visual Basic for Applications (V.B.A.) (Roman n.d.). Η V.B.A. είναι 

γλώσσα προγραμματισμού τρίτης γενιάς και έχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυ-

ξης (I.D.E.)9 από τη Microsoft για το μοντέλο προγραμματισμού Component Object Model 

(C.O.Μ.)10. Το αποτέλεσμα του συνόλου των διεργασιών είναι ο υπολογισμός των παροχών 

του ύδατος μέσω του συνόλου των ανοιγμάτων, εσωτερικών και εξωτερικών, οι οποίες ει-

σάγονται ως δεδομένα στην δεύτερη οντότητα του μοντέλου ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 

επανάληψης. Οι μέθοδοι και οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται θα αναλυθούν εκτε-

νώς σε επόμενο υποκεφάλαιο.  

3.1.5 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ  

 Η συνοπτική περιγραφή του μοντέλου προσομοίωσης της κατάκλυσης ολοκληρώ-

νεται με την επαφή και επικοινωνία του λογισμικού HYDROMAX, της δεύτερης οντότητας, με 

την εφαρμογή V.B.A., της τρίτης οντότητας. Η επικοινωνία αυτή είναι δυναμική και  επιτρέπει 

την αυτοματοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

επαναληπτική διαδικασία για το επιθυμητό χρονικό βήμα της προσομοίωσης. Το στοιχείο 

που επιτρέπει την επίτευξη της παραπάνω αυτοματοποίησης είναι το μοντέλο προγραμμα-

τισμού Component Object Model. Κύριος στόχος του είναι να καθορίσει τον τρόπο επικοι-

νωνίας λογισμικού (HYDROMAX) και της εξωτερικής εφαρμογής (V.B.A.), με τέτοιο τρόπο 

ώστε αυτά να μπορούν να επικοινωνούν ανεξάρτητα γλώσσας ή λειτουργίας και χωρίς την 

ύπαρξη κάποιου ενδιάμεσου εργαλείου. 

 

 

                                                                                                                   

 

 

  

                                                      
9 Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment, I.D.E.) είναι σύνολο λογισμι-

κού που βοηθάει στην ανάπτυξη προγραμμάτων υπολογιστών.  

Πηγή:  VBA for Modelers: «Developing Decision Support Systems Using Microsoft Excel», S. Christian Albright. 
10 Component Object Model (C.O.M.), επιτρέπει να δυναμική επικοινωνία ποικίλων εφαρμογών προγραμματι-

σμού.  

Εικόνα 3. 4: Αυτοματισμός της προσομοίωσης της 

κατάκλυσης του πλοίου με τη χρήση του αντικειμέ-

νου C.O.M. 

C.O.M.

V.B.A

C.O.M.

HYDROMAX

http://www.amazon.com/VBA-Modelers-Developing-Decision-Microsoft%C2%AE/dp/0534380123/ref=cm_lmf_tit_10
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3.2 Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ MAXSURF  

  Η γάστρα, τα παρελκόμενα και 

οι υπερκατασκευές αναπαρίσταντο 

στο MAXSURF με τη χρήση μίας ή πε-

ρισσοτέρων επιφανειών. Για τη δη-

μιουργία καμπυλών και επιφανειών, το 

MAXSURF χρησιμοποιεί τη μαθηματική 

συνάρτηση των B – Spline. Οι καμπύ-

λες ορίζονται από μια σειρά σημείων ελέγχου ενώ οι επιφάνειες από ένα πλέγμα σημείων 

ελέγχου (control points). 

 Το πλέγμα των σημείων ελέγχου διαθέ-

τει στήλες και σειρές σχηματίζοντας τέσσερις 

γωνίες και τέσσερις ακμές. Οποιοσδήποτε α-

ριθμός στηλών και σειρών μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για τη δημιουργία μιας επιφάνειας. 

Η επίδραση ενός σημείου ελέγχου επί της επι-

φάνειας ή της καμπύλης εξαρτάται από το αν 

είναι σημείο της ακμής ή εσωτερικό.  Οποιοσ-

δήποτε αριθμός ανεξάρτητων επιφανειών 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελε-

σματική αναπαράσταση μια γεωμετρίας 

πλοίου στο MAXSURF, με την κάθε μία να ορί-

ζεται από το δικό της πλέγμα σημείων ελέγ-

χου. Το κάθε σημείο ελέγχουν επηρεάζει μόνο 

την επιφάνεια στην οποία ανήκει.  

  

 

Εικόνα 3. 5: MAXSURF (Formation Design System Pty Ltd. 2011) 

Εικόνα 3. 7: Η αναπαράσταση της 

γεωμετρίας ενος κρουαζιερό-

πλοιου στο λογισμικό MAXSURF. 

 

Εικόνα 3. 6: Τα σημεία ελέγχου και η επαγόμενη επιφά-

νεια (Formation Design System Pty Ltd. 2011). 
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3.3 ΤΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ HYDROMAX  

3.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το πρώτο στάδιο του μοντέλου προσομοίωσης είναι 

η αναπαράσταση της γεωμετρίας του πλοίου στο λογισμικό MAXSURF. Το αρχείο που δη-

μιουργείται εισάγεται στο HYDROMAX, αποτελώντας την αφετηρία της δεύτερης υπολογιστι-

κής οντότητας. Στο περιβάλλον αυτό, δημιουργείται η εσωτερική διαμέρισή της κατασκευής, 

το σύνολο των δεξαμενών που συμβάλουν στη φόρτωση της, η κατάσταση φόρτωσης του 

πλοίου και ένα σύνολο λοιπών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπο-

λογισμών.  

To HYDROMAX πραγματοποιεί τις εξής δύο αναλύσεις: 

- Equilibrium Condition Analysis, 

- Tank Calibration Analysis. 

  Η ανάλυση «equilibrium condition» έχει σκοπό τον υπολογισμό της κατάστασης ι-

σορροπίας του πλοίου δεδομένης της κατάστασης φόρτωσης. Τα αποτελέσματα της ανά-

λυσης είναι το βύθισμα, η εγκάρσια και η διαμήκης κλίσης του πλοίου, μεγέθη που χρησιμο-

ποιούνται σε παρακάτω στάδια της ανάλυσης. Η ανάλυση «tank calibration» μετράει για 

δεδομένη πληρότητα δεξαμενών, διαμήκη και εγκάρσια κλίση του πλοίου, τη στάθμη του 

ύδατος στο εσωτερικό των «tank». Τα μεγέθη αυτά αποτελούν τα δεδομένα της τρίτης οντό-

τητας του μοντέλου προσομοίωσης, στο οποίο εκτελούνται οι υπολογισμοί του υδραυλικού 

μοντέλου. 

Το τμήμα της υπολογιστικής διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στο HYDROMAX διαι-

ρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο, αφορά τη διαμόρφωση και τη προετοιμασία του μοντέλου 

πριν την έναρξη της προσομοίωσης. Για την έναρξη των υπολογισμών της χρονικής εξέλι-

ξης της κατάκλυσης απαιτείται η εισαγωγή του μοντέλου της γεωμετρίας του πλοίου στο 

HYDROMAX, η μοντελοποίηση των χώρων που υφίσταται κατάκλυση ως «tanks», η διαμόρ-

φωση των μετρητικών της στάθμης των «tanks» και τη δημιουργία της κατάστασης φόρτω-

σης του πλοίου.  

Το δεύτερο τμήμα, επονομαζόμενο ως «βρόχος επανάληψης»,  έχει να κάνει με τους 

υπολογισμούς που ανακυκλώνονται με τη χρονική εξέλιξη του φαινομένου. Με δεδομένη τη 

παροχή ύδατος στα διάφορα «tanks» που κατακλύζονται, ως αποτέλεσμα του αριθμητικού 

μοντέλου του προηγούμενου χρονικού βήματος, ανανεώνεται η κατάσταση φόρτωσης του 

πλοίου λαμβάνοντας υπόψη το επιπρόσθετο βάρος.  Τα χαρακτηριστικά της υδροστατικής 

ισορροπίας όπως, βύθισμα, μετακεντρικό ύψος, εγκάρσια και διαμήκης κλίση, υπολογίζεται 

με τη «equilibrium analysis». Στη συνέχεια, με δεδομένη τη πληρότητα των δεξαμενών, την  

εγκάρσια και διαμήκη κλίση του πλοίου πραγματοποιείται «tank calibration analysis» , οδη-

γώντας σε υπολογισμός της στάθμης του ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. Τα αποτελέσματα 

αυτά, εν συνεχεία, εισάγονται στη τρίτη οντότητα του μοντέλου προσομοίωσης, στο οποίο 

πραγματοποιείται ο υπολογισμός των διάφορων παροχών ύδατος για το νέο χρονικό βήμα. 
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Tanks weight 

Draft, Trim, Heel, GM 

 

  Trim, Heel, tanks weight 

 

 

Trim, Heel, 

Tanks Sounding 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εισαγωγή της γεωμετρίας πλοίου 

εισαγωγή των διαμερισμάτων που κατακλύζονται ως 

«tanks» και προσδιορισμός των soundings pipes 

Σχηματισμός της κατάστασης 

φόρτωσης πλοίου 

Tank Calibration Analysis 

 Equilibrium Condition 
Analysis 

                                                           

Εικόνα 3. 8: Το διάγραμμα ροής της υπολογιστικής διαδικασίας της 2ης οντότητας του μοντέλου προσομοίωσης. 
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3.3.2 Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ HYDROMAX 

 Όταν η γεωμετρία του υπό μελέτη πλοίου εισέρχεται στο λογισμικό HYDROMAX ο 

χρήστης επιλέγει την ακρίβεια με την οποία θα αναπαρασταθεί η γεωμετρία που έχει δη-

μιουργηθεί στο MAXSURF. O αριθμός των νομέων που θα αναπαριστούν τη γάστρα επιλέ-

γεται να είναι ο μέγιστο δυνατός. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια των υπολογισμών που θα πραγματοποιηθούν, αυξάνοντας ωστόσο το υπολογι-

στικό κόστος.  

3.3.3 Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΖΟΝΤΑΙ 

3.3.3.1 Γενικά   

Το επόμενο στάδιο του σταθερού μέρους της 2ης οντότητας είναι ο προσδιορισμός 

των χώρων που κατακλύζονται. Το μοντέλο προσομοίωσης εφαρμόζει για τη μελέτη της 

κατάστασης του πλοίου έναντι βλάβης τη μέθοδο «επιπρόσθετου βάρους». Απόρροια αυ-

τού είναι η ανάγκη μοντελοποίησης των χώρων στους οποίου εισέρχεται το νερό, ως 

«tanks». Κατά αυτό τον τρόπο, τα «tanks» εισέρχονται στη κατάσταση φόρτωσης που θα 

σχηματιστεί. Η διαμόρφωση των χώρων του πλοίου ως «tanks» πραγματοποιείται με την 

«Tank Calibration Analysis». Τα δεδομένα που εισάγονται είναι τα εξής: 

- Ορισμός και τα σύνορα των δεξαμενών, 

- Διαχωρητότητα,  

- Τύπος του ρευστού με το οποίο αυτές πληρώνονται, 

- Γεωμετρία και βαθμονόμηση των μετρητικών των δεξαμενών.   

Εικόνα 3. 9: Εισαγωγή μοντέλου πλοίου στο ΗYDROMAX. 
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Τα παραπάνω δεδομένα εισάγονται στο λογισμικό πακέτο και με τη λειτουργία «Tank 

Calibration» πραγματοποιείται η μορφοποίηση και η διαμόρφωση των δεξαμενών, που αρ-

γότερα θα εισαχθούν στη κατάσταση φόρτωσης του πλοίου που μελετάται.   

3.3.3.2 Ορισμός και σύνορα των δεξαμενών 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι χώροι του πλοίου που κατακλύζονται μορφοποι-

ούνται ως «reservoirs» στα οποία εισέρχεται μια ποσότητα ύδατος σε κάθε χρονικό στιγμιό-

τυπο. Το καθένα αναπαριστά ένα υδατοστεγές διαμέρισμα στο εσωτερικό του πλοίου. Η 

επικοινωνία των διαμερισμάτων επιτυγχάνεται μέσω των ποικίλων εσωτερικών ανοιγμάτων 

(υδατοστεγείς πόρτες, σκάλες, κ.τ.λ.). Σημαντική παρατήρηση που πρέπει να διατυπωθεί εί-

ναι πως οι υδατοστεγείς χώροι αναπαρίσταντο ως ενιαία «reservoir», χωρίς εσωτερική δια-

μερισματοποίηση λόγω των μη υδατοστεγών χώρων που περικλείουν. Επομένως, οι χώροι 

που μοντελοποιούνται ως δεξαμενές αποτελούν ενιαίες οντότητες, χωρίς να δημιουργούνται 

μικρότερες υπό παροχές ύδατος στο εσωτερικό τους. Η διαχωρητότητα τους διαμορφώνε-

ται σύμφωνα με τη S.O.L.A.S. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 10: Παράδειγμα της μοντελοποίησης των 

compartments του πλοίου σε "tanks" στο HYDROMAX. 
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Εικόνα 3. 11: Τρισδιάστατη αναπαράσταση του μοντέλου του πλοίου στο HYDROMAX και του συνόλου των δια-

μερισμάτων που μοντελοποιούνται. 

3.3.3.3 Διαχωρητότητα  

 Ο τρόπος επιλογής της διαχωρητότητας του κάθε διαμερίσματος που επιλέγεται έχει 

προγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο (ενότητα 2.4.4). Κατά τη S.O.L.A.S./Chapter II -

1/Regulation 7 – 3 λαμβάνονται οι εξής τιμές: 

Spaces  Permeability 

Appropriated to stores  0,60 

Occupied by accommodation 0,95 

Occupied by machinery 0,85 

Void spaces 0,95 

Intended for liquids 0 or 0,95 

Πίνακας 3. 1: Διαχωρητότητα διαμερισμάτων πλοίου κατά τη μελέτη του φαινομένου της κατάκλυσης όπως ορί-

ζονται από τη S.O.L.A.S.  

 Τα διαμερίσματα του πλοίου έχουν μοντελοποιηθεί ως δεξαμενές στο HYDROMAX 

προκειμένου να προσομοιωθεί η εξέλιξη του φαινομένου της κατάκλυσης τους δεδομένης 

μιας βλάβης. Επομένως, το ρευστό που τις κατακλύζει επιλέγεται στο «Tank Calibration In-

put» να είναι το νερό θαλάσσης.  

3.3.3.4 Τα μετρητικά της στάθμης των δεξαμενών 

 Αφότου έχουν οριστεί και οριοθετηθεί τα διαμερίσματα στο «Tank Calibration Input», 

ακολουθεί ο προσδιορισμός των μετρητικών τους (sounding pipes). Το μετρητικό δείχνει την 
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στάθμη του ύδατος στο εσωτερικό 

της κάθε δεξαμενής. Η τιμή αυτή είναι 

καθοριστικής σημασίας στη 3η ο-

ντότητα του μοντέλου προσομοίω-

σης. Από αυτή καθορίζεται το μανο-

μετρικό της στάθμης του ύδατος 

στο εσωτερικό κάθε «reservoir» ως 

προς τη θέση του σημείου παροχής.  

Η διαμόρφωση των μετρητικών 

πραγματοποιείται στο «Sounding 

Pipes Input». Το λογισμικό επιτρέπει 

τον ορισμό ενός μετρητικού σε κάθε 

«tank». Η γεωμετρία του μπορεί να εί-

ναι ευθεία ή καμπύλη, οριζόντια ή κε-

κλιμένη. Η βαθμονόμηση του μετρη-

τικού μπορεί να είναι αυτόματη ή να 

ορίζεται από το χρήστη.   

3.3.3.5 Μέθοδος ανάλυσης των ρευστών  

 Μια παράμετρος σημαντική για την εξέλιξη των υπολογισμών είναι η μέθοδος ανά-

λυσης των ρευστών την οποία εφαρμόζει το HYDROMAX. Το λογισμικό επιτρέπει την προ-

σομοίωση της κίνησης των ρευστών μέσα στη δεξαμενή ως προς τη στατική οπτική του 

προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη την εγκάρσια και τη διαμήκη κλίση του πλοίου, το λο-

γισμικό υπολογίζει τη θέση ισορροπίας του ρευστού σε κάθε «tank» για μια δεδομένη ποσό-

τητα. Με αυτό τον τρόπο, υπολογίζεται η ροπή ελεύθερων επιφανειών και το διορθωμένο 

κέντρο βάρους της κάθε δεξαμενής, μεγέθη που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της 

θέσης ισορροπίας του πλοίου και των υδροστατικών χαρακτηριστικών του (GM). Το slosh-

ing των δεξαμενών και γενικότερα δυναμικές συνιστώσες του φαινομένου αγνοούνται στη 

τρέχουσα ανάλυση.  

3.3.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  

 Το επόμενο στάδιο της προεργασίας για την πραγματοποίηση της προσομοίωσης 

είναι η δημιουργία της κατάστασης φόρτωσης του πλοίου. Η κατάσταση φόρτωσης περι-

λαμβάνει το σύνολο των βαρών που συνθέτουν το εκτόπισμα της κατασκευής. Τα βάρη που 

περιλαμβάνονται μπορεί να είναι είτε στατικά είτε βάρη δεξαμενών. Η κατάσταση φόρτωσης, 

δημιουργείται στη καρτέλα «Load Case Input», και περιλαμβάνει το σύνολο των δεξαμενών 

που έχουν οριστεί προηγουμένως στο «Tank Definition».  Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται 

στη κάρτα της κατάστασης φόρτωσης για τη κάθε συνιστώσα είναι το βάρος, ο όγκος (για 

δεξαμενές), το ποσοστό πλήρωσης (για δεξαμενές), το κέντρο βάρους κ.τ.λ.  

Σε περίπτωση που το μοντέλο που μελετάται είναι υπάρχουσα κατασκευή, μπορεί η 

κατάσταση φόρτωσης άθικτου πλοίου να εισαχθεί ως ένα στατικό βάρος. Οι δεξαμενές που 

μοντελοποιούνται σε αυτή τη περίπτωση είναι οι χώροι που έχουν εισαχθεί στο «Tank Cali-

bration Input» οι οποίοι αντιστοιχούν στα διαμερίσματα τα οποία υφίστανται κατάκλυση. 

Μετά εισαγωγή των στατικών βαρών και του ποσοστού πλήρωσης της κάθε δεξαμενής (ή 

Εικόνα 3. 12: Διαμόρφωση των sounding pipes των tanks. 
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Εικόνα 3. 13: Η κατάσταση φόρτωσης πλοίου έτσι όπως διαμορφώνεται για τη προσομοίωση της προοδευτικής 

κατάκλυσης του έναντι βλάβης. 

της μάζας του ρευστού) διεξάγεται η «Equilibrium Analysis» η οποία υπολογίζει τη θέση ισορ-

ροπίας του πλοίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 ΒΡΟΧΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

 Ο βρόγχος επανάληψης της δεύτερης οντότητας περιλαμβάνει το σύνολο των επα-

ναλαμβανόμενων υπολογισμών που πραγματοποιούνται στο HYDROMAX. Αφότου έχει γί-

νει η προετοιμασία του μοντέλου του πλοίου που θα μελετηθεί, όπως περιγράφεται στην 

προηγούμενη παράγραφο, εκκινεί η προσομοίωση της κατάκλυσης. Ανά χρονικό βήμα 

λαμβάνει χώρα ο υπολογισμός του νερού που εισρέει σε κάθε μοντελοποιημένο διαμέρισμα 

μέσω της υπολογιστικής διαδικασίας της τρίτης οντότητας. Έπειτα, η διεπαφή V.B.A και 

HYDROMAX, μέσω του προτύπου επικοινωνίας C.O.M., ενημερώνει την κατάσταση φόρτω-

σης του πλοίου για το νερό που έχει πλημυρίσει τα «tanks». Με την «Equilibrium Condition 

Analysis» υπολογίζεται η νέα θέση ισορροπίας του πλοίου και το σύνολο των υδροστατικών 

χαρακτηριστικών του. Υπενθυμίζεται ότι η δυναμική του φαινομένου έχει αγνοηθεί λόγω της 

αργής εξέλιξης της εισροής ύδατος (με τη θεώρηση ρήγματος μικρών διατάσεων) και της 

μεγάλης αδράνειας της κατασκευής. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης εισέρχονται στη τρίτη 

οντότητα του μοντέλου οδηγώντας στο κλείσιμο αυτού του υπολογιστικού βήματος.  

Τα διαμερίσματα 

που κατακλύζονται 

μοντελοποιημένα 

ως «tanks» 

 

Η κατάσταση 

φόρτωσης του 

άθικτου πλοίου 

ως στατικό βά-

ρος. 
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Αφότου έχουν υπολογιστεί τα χαρακτηριστικά της πλεύσης του πλοίου για τη δεδομένη 

κατάσταση φόρτωσης το μοντέλο καλείται να προσδιορίσει τη στάθμη του ύδατος σε κάθε 

δεξαμενή. Το υπολογιστικό αυτό στάδιο, περιλαμβάνει την επιστροφή στο περιβάλλον του 

λογισμικού HYDROMAX και την επιλογή της «Tank Calibration Analysis». Αφότου εισαχθούν 

η διαγωγή και η εγκάρσια κλίση, στις παραμέτρους της ανάλυσης, διεξάγονται οι απαραί-

τητοι υπολογισμοί με σκοπό την ένδειξη του μετρητικού στο εσωτερικό του κάθε «reservoir». 

Τα αποτελέσματα αυτών περνάνε στη V.B.A., η οποία με τη σειρά της διενεργεί ένα σύνολο 

υπολογισμών, για να προσδιορίσει την παροχή του ύδατος κατάκλυσης μέσω των ποικίλων 

ανοιγμάτων του πλοίου. Ένα χρονικό βήμα προσομοίωσης έχει ολοκληρωθεί, αποτελώντας 

ταυτόχρονα την αφετηρία του επόμενου βήματος του βρόγχου επανάληψης.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 14: Διάγραμμα ροής του βρόχου επανάληψης της δεύτερης υπολογιστικής οντό-

τητας για ένα χρονικό βήμα της προσομοίωσης. 
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3.4 TO ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ VISUAL BASIC APPLICATION  

3.4.1 ΥΠΟΒΑΘΡΟ  

 Η τρίτη οντότητα του μοντέλου προσομοίωσης αποτελείται από το σύνολο των α-

ριθμητικών υπολογισμών και λογικών διεργασιών που έχουν προγραμματιστεί στο περιβάλ-

λον της Visual Basic for Applications (V.B.A.). H V.B.A. είναι μια γλώσσα προγραμματισμού 

με βάση τη Visual Basic, που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, με δυ-

νατότητα άμεσης συνεργασίας με ποικίλες υπολογιστικές εφαρμογές (όπως Microsoft 

Εxcel). Συστατικό της V.B.A. είναι το Component Object Model (C.O.M.), ενα δυαδικό πρό-

τυπο διεπαφής, που επιτρέπει την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας της γλώσσας προ-

γραμματισμού με ποικίλα λογισμικά πακέτα όπως το HYDROMAX.  

 Ο σκοπός του μοντέλου είναι η πραγματοποίηση της προσομοίωσης του φαινομέ-

νου της κατάκλυσης στο πεδίο του χρόνου. Στο προηγούμενο στάδιο έχει αναπαρασταθεί 

η γάστρα και τα διαμερίσματα της κατασκευής που μελετάται. Στη συνέχεια, πραγματοποι-

ούνται το σύνολο των υπολογισμών που αφορούν τη διαδικασία της εισροής ύδατος στο 

πλοίο, δια μέσω των ποικίλων ανοιγμάτων. Για τη πραγματοποίηση αυτών των υπολογι-

σμών, απαιτείται η εισαγωγή δύο ειδών δεδομένων. Το ένα είδος είναι τα σταθερά στοιχεία, 

που εισάγονται πριν της έναρξη της υπολογιστικής διαδικασίας, και αφορούν το χρόνο 

προσομοίωσης, τα στοιχεία της γεωμετρίας των ανοιγμάτων και όλες τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες για τα διαμερίσματα του πλοίου. Η άλλη κατηγορία δεδομένων απαρτίζεται από 

το σύνολο των πληροφοριών που λαμβάνονται ανά χρονικό βήμα εξέλιξης της 

προσομοίωσης, από τη διεπαφή με το λογισμικό HYDROMAX. Τα στοιχεία αυτά, αφορούν 

τα υδροστατικά χαρακτηριστικά της κατασκευής για μια δεδομένη φόρτωση, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά πλήρωσης των «tanks» που συμετέχουν σε αυτή. Το σύνολο των 

παραπάνω δεδομένων αξιοποιείται από το αλγόριθμο της ανάλυσης της προοδοδευτικής 

κατάκλυσης, οδηγώντας  στον υπολογισμό της παροχής ύδατος, σε έκαστο χρονικό βήμα.  

Ο αλγόριθμος υπολογισμού της ροής του νερού, ανά χρονικό βήμα, από κάθε ε-

σωτερικό ή εξωτερικό άνοιγμα βασίζεται στο υδραυλικό μοντέλο που έχει παρουσιαστεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Έκαστο διαμέρισμα είναι μοντελοποιημένο ως  «tank», που περιέχει 

μια ποσότητα νερού. Η ποσότητα νερού αντιστοιχεί σε μια τιμή του sounding pipe της δεξα-

μενής. Με δεδομένη την ένδειξη, τις κλίσεις του πλοίου, τη θέση του μετρητικού και τη θέση 

του σημείου ροής υπολογίζεται το υδροστατικό μανομετρικό της στάθμης του κάθε 

«reservoir» στο σημείο του ανοίγματος. Με βάση το πλαίσιο της ημιστατικής προσέγγισης, 

η διαφορά των δύο μανομετρικών αντιστοιχεί σε μια διαφορά πιέσεων και επάγει μια ροή 

ύδατος δια μέσω του ανοίγματος. Η αλγοριθμική αυτή διαδικασία πραγματοποιείται, ανά 

χρονικό βήμα, σε κάθε εσωτερικό άνοιγμα και σε κάθε ρήγμα της γάστρας. Η παροχή εισ-

ροής ή εκροής του ύδατος για κάθε «tank», προστίθεται στη κατάσταση φόρτωσης του 

πλοίου που μελετάται. Το HYDROMAX πραγματοποιεί αναλύσεις για τον προσδιορισμό της 

ισορροπίας της κατασκευής (βύθισμα, εγκάρσιες κλίσεις, διαγωγή κ.τ.λ.) και της στάθμης 

του νερού σε κάθε διαμέρισμα. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα δεδομένα που εισάγονται στη 

V.B.A. για να γίνει ο υπολογισμός της παροχής του νέου χρονικού βήματος.  
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Όπως συμβαίνει σε κάθε απόπειρα προσομοίωσης της φύσης, έτσι και εδώ, έχουν 

πραγματοποιηθεί κάποιες παραδοχές. Συγκεκριμένα, θεωρείται πως η επιφάνεια της θάλασ-

σας και του νερού στο εσωτερικού των δεξαμενών είναι ήρεμη και επίπεδη. Επίσης, η αργή 

εξέλιξη του φαινομένου λόγω της μεγάλης αδράνειας του πλοίου και των μικρών θεωρού-

μενων ρηγμάτων, έχει οδηγήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος υπό το πρίσμα της 

ημιστατικής προσέγγισης. Δηλαδή, η θέση του πλοίου σε κάθε χρονικό βήμα υπολογίζεται 

στατικά, αγνοώντας δυναμικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κινητική ενέργεια του, με τις 

διεγείρουσες από το περιβάλλον ροπές και με τη δυναμική του ρευστού στο εσωτερικό των 

δεξαμενών του (sloshing). 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Αλγόριθμος  

V.B.A.  

 

Input πριν την έναρξη: 

- Χρόνος προσομοίωσης,  

- Στοιχεία εσωτερικών και εξωτερικών ανοιγμάτων, 

- Συντελεστής ροής, 

- Λοιπά στοιχεία διεπαφής με το HYDROMAX,  

- κ.τ.λ 

-  

  

Input σε έκαστο χρονικό βήμα: 

- Υδροστατικά χαρακτηριστικά της 

κατάστασης φόρτωσης,  

- Πληρότητα και στάθμη  των tanks  

Εικόνα 3. 15: Τα δεδομένα της υπολογιστικής διαδικασίας που πραγματοποιεί η τρίτη οντότητα του μοντέλου. 

Κατάσταση φόρτωσης του πλοίου. 

Tank Calibration και Equilibrium Analysis. 

ΕΝΑΡΞΗ  

HYDROMAX 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΒΗΜΑ 
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3.4.2.1 Γενικά  

 Ο αλγόριθμος της προσομοίωσης της κατάκλυσης ενός πλοίου αποτελείται από 

ένα σύνολο υπολογιστικών και λογικών διεργασιών που αλληλοεπιδρούν δυναμικά με το 

λογισμικό πακέτο HYDROMAX. Το σύνολο των υπολογισμών που πραγματοποιεί αφορούν 

την υδροστατική ισορροπία του νερού μέσα στα μοντελοποιημένα διαμερίσματα, και την 

επαγόμενη, λόγω της διαφοράς πιέσεων, ροή δια μέσω των εσωτερικών ή εξωτερικών α-

νοιγμάτων. Για την πραγματοποίηση του συνόλου των υπολογισμών οι κινήσεις του πλοίου, 

τα ανοίγματα, τα διαμερίσματα και ένα πλήθος λοιπόν στοιχείων «αναπαρίστανται» ,αριθ-

μητικά, στην εφαρμογή V.B.A. με ένα πλήθος μεταβλητών. Οι μεταβλητές αυτές αποτελούν 

τα δεδομένα της V.B.A. για την επίλυση του προβλήματος προσομοίωσης. Τα δεδομένα 

αυτά μπορεί να είναι είτε σταθερά, να εισάγονται δηλαδή πριν την έναρξη της υπολογιστικής 

διαδικασίας, είτε να είναι δυναμικά, με τιμές να αλλάζουν ανά χρονικό βήμα της διαδικασίας.   

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται εκτενώς στις παρακάτω παραγράφους.  

3.4.2.2 Συστήματα συντεταγμένων και βαθμοί ελευθερίας 

 Η αριθμητική διαδικασία έχει σκοπό την περιγραφή των επαγόμενων, από την κατά-

κλυση, κινήσεων του πλοίου στο πεδίο του χρόνου. Για τον προσδιορισμό της κίνησης της 

κατασκευής είναι σαφής η ανάγκη για τον ορισμό των βαθμών ελευθερίας του μοντέλου 

προσομοίωσης. Η βαθμοί ελευθερίας ενός κινούμενου σώματος, στη γενική θεώρηση, είναι 

έξη, ωστόσο με τους περιορισμούς που θέτει ο μελετητής μειώνονται σε μικρότερο αριθμό. 

Κατά τη μελέτη της ευστάθειας έναντι βλάβης ενός πλοίου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στις τρείς, από τις έξη, δυνατές κινήσεις του. Την κίνηση «heave» που περιγράφεται με το 

βύθισμα σε ένα σημείο αναφοράς, την κίνηση «roll» ή κίνηση διατοιχισμού, που εκφράζεται 

με τη γωνία εγκάρσιας κλίσης και τέλος, την κίνηση «pitch» ή κίνηση προνευτασμού, που 

περιγράφεται από την γωνία διαγωγής. Το μοντέλο δεν αντιλαμβάνεται κίνηση στους υπό-

λοιπους βαθμούς ελευθερίας (surge, yaw και sway). 

 Για τη περιγραφή της γεωμετρίας του πλοίου, της θέσης των μετρητικών των δεξα-

μενών και της θέσης των ανοιγμάτων έχει θεσπιστεί ένα σύστημα συντεταγμένων με κέντρο 

αναφοράς το σημείο τομής της πρυμναίας καθέτου με τη base line. Οι διαμήκης συντεταγ-

μένες είναι θετικές προς τη πρώρα του πλοίου, οι εγκάρσιες προς τη δεξιά πλευρά 

(Starboard) και οι κατακόρυφες προς τη άνω κατεύθυνση. Η γωνία εγκάρσιας κλίσης σχη-

ματίζεται μεταξύ του άξονα y και της ισάλου, ενώ το πρόσημό της είναι θετικό όταν το πλοίο 

στρέφεται προς τη δεξιά πλευρά. Η γωνία διαγωγής σχηματίζεται μεταξύ του άξονα x και της 

ισάλου και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

휃 = tan−1 (
𝑇𝐴 − 𝑇𝐹

𝐿𝐵𝑃

) 

όπου, 𝛵𝛢 휀ί휈𝛼휄 𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝜎𝜏휂 휋휌𝜐휇휈𝛼ί𝛼 휅ά휃휀𝜏휊, 

𝛵𝐹  휀ί휈𝛼휄 𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝜎𝜏휂 휋휌휊휌𝛼ί𝛼 휅ά휃휀𝜏휊, 

𝐿𝐵𝑃  𝜏휊 휇ή휅휊𝜍 휇휀𝜏𝛼휉ύ 휅𝛼휃έ𝜏𝜔휈. 
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3.4.2.3 Τα χαρακτηριστικά των διαμερισμάτων 

 Πριν την εκκίνηση της υπολογιστικής διαδικασίας ο αλγόριθμος της προσομοίωσης 

καλείται να αναγνωρίσει κάποια δεδομένα, είτε απευθείας από τον χρήστη, είτε από την διε-

παφή με το HYDROMAX. Ξεκινώντας με τα tank που έχουν διαμορφωθεί στο λογισμικό, ο 

αλγόριθμος λαμβάνει το όνομα έκαστου διαμερίσματος και τις συντεταγμένες του μετρητι-

κού του. Τα στοιχεία αυτά εισάγονται, στο λογισμικό και στην εφαρμογή V.B.A., από το χρή-

στη, πριν την έναρξη των υπολογισμών και είναι σημαντικά για την εκτέλεση των ποικίλων 

υπολογισμών. 

 Τα μοντελοποιημένα, στο HYDROMAX, διαμερίσματα, αναγνωρίζονται από την υπο-

λογιστική εφαρμογή V.B.A., με την παρακάτω πινακοποιημένη μορφή. Για nt σε αριθμό δια-

μερισμάτων ισχύει: 

[
 
 
 
 1

2
⋮

𝑛𝑡 − 1
𝑛𝑡

𝑡𝑎𝑛𝑘(1)

𝑡𝑎𝑛𝑘(2)
⋮

𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑛𝑡 − 1)

𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑛𝑡)

𝑥𝑠(1)

𝑥𝑠(2)
⋮

𝑥𝑠(𝑛𝑡 − 1)

𝑥𝑠(𝑛𝑡)

𝑦𝑠(1)

𝑦𝑠(2)
⋮

𝑦𝑠(𝑛𝑡 − 1)

𝑦𝑠(𝑛𝑡)

𝑧𝑠(1)

𝑧𝑠(2)
⋮

𝑧𝑠(𝑛𝑡 − 1)

𝑧𝑠(𝑛𝑡) ]
 
 
 
 

 

 όπου: 

𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑡  𝑜 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖), 𝜏휊 ό휈휊휇𝛼 𝜏휊𝜐, 휅𝛼𝜏𝛼 𝜎휀휄휌ά 𝑖, 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

𝑥𝑠(𝑖), 휂 𝛿휄𝛼휇ή휅휂𝜍 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 ά휅휌휊𝜐 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅휊ύ 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑖, 

𝑦𝑠(𝑖), 휂 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 ά휅휌휊𝜐 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅휊ύ 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑖, 

𝑧𝑠(𝑖), 휂 휅𝛼𝜏𝛼휅ό휌𝜐𝜑휂 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 ά휅휌휊𝜐 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅휊ύ  𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑖, 

 

 

Εικόνα 3. 16: Το σύστημα συντεταγμένων και οι βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου προσομοίωσης. 
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3.4.2.4 Η μοντελοποίηση του ρήγματος   

 Η κατάκλυση ενός πλοίου προϋποθέτει την δημιουργία ρήγματος από σύγκρουση 

ή από προσάραξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύγχρονη τάση στη σχεδίαση των πλοίων 

κρουαζιέρας είναι η κατασκευή τους με διπλό πυθμένα. Επομένως, ένα ρήγμα της γάστρας 

στο πυθμένα, με μια μικρή εισχώρηση, θα οδηγήσει σε κατάκλυση των χώρων κάτωθεν του 

διπύθμενου. Στον αντίποδα, η έλλειψη διπλού τοιχώματος, στρέφει το ενδιαφέρον στη μελέτη 

πλευρικών ρηγμάτων, μια και από αυτά είναι δυνατό να επιτευχθεί προοδευτική κατάκλυση 

των παρακείμενων της βλάβης διαμερισμάτων. Υδατοστεγείς και μη θύρες, σκάλες, ανθρω-

ποθυρίδες κ.τ.λ. είναι σημεία από τα οποία το νερό που έχει ήδη εισέλθει στο εσωτερικό του 

πλοίου, μπορεί να επεκταθεί σε γειτονικούς χώρους, επιδρώντας δραστικά στην εξέλιξη του 

φαινομένου και στην ασφάλεια των επιβατών.  

Ο προβληματισμός του μελετητή γύρω από το ζήτημα της μοντελοποίησης της δια-

δικασίας της κατάκλυσης ενός πλοίου, ξεκινάει με την αναπαράσταση του ρήγματος της 

γάστρας. Η παρούσα μελέτη ερευνά πλευρικά ρήγματα, τα οποία δημιουργούνται κυρίως 

κατόπιν σύγκρουσης. Η γεωμετρία και το μέγεθος αυτών ποικίλουν ανάλογα με τις συνθή-

κες και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν. Εύλογα λοιπόν, δημιουργείται η ανάγκη 

αναπαράστασης τους με ένα απλοποιημένο γεωμετρικό τόπο. Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται 

στο παρόν μοντέλο προσομοίωσης με την αναπαράσταση της βλάβης του πλοίου με ένα 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Ένα ορθογώνιο σχήμα καθορίζεται, σαφώς στο χώρο, με 

τις συντεταγμένες μιας από τις τέσσερις κορυφές του, με τη διάσταση του μήκους και τη 

διάσταση του ύψους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για την «υπολογιστική» απεικόνιση 

της βλάβης του πλοίου. 

 

Εικόνα 3. 17: Η αναπαράσταση μίας 

βλάβης τυχαίας γεωμετρίας μέσω ενός 

ορθογώνιου παραλληλόγραμμου ίσου 

εμβαδού. 

Εικόνα 3. 18: Τα στοιχεία της «υπολογιστικής» αναπαράστασης ενός ρήγματος της γάστρας του πλοίου. 
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 Επομένως, αν το πλοίο έχει υποστεί nd σε αριθμό ρήγματα, σχηματίζεται ο παρα-

κάτω πίνακας: 

[
 
 
 
 1

2
⋮

𝑛𝑑 − 1
𝑛𝑑

𝑥𝑑𝑎(1)

𝑥𝑑𝑎(2)
⋮

𝑥𝑑𝑎(𝑛𝑑 − 1)

𝑥𝑑𝑎(𝑛𝑑)

𝑦𝑑𝑎(1)

𝑦𝑑𝑎(2)
⋮

𝑦𝑑𝑎(𝑛𝑑 − 1)

𝑦𝑑𝑎(𝑛𝑑)

𝑧𝑑𝑎(1)

𝑧𝑑𝑎(2)
⋮

𝑧𝑑𝑎(𝑛𝑑 − 1)

𝑧𝑑𝑎(𝑛𝑑)

ℎ𝑑(1)

ℎ𝑑(2)
⋮

ℎ𝑑(𝑛𝑑 − 1)

ℎ𝑑(𝑛𝑑)

𝑙𝑑(1)

𝑙𝑑(2)
⋮

𝑙𝑑(𝑛𝑑 − 1)

𝑙𝑑(𝑛𝑑)

𝑑𝑡𝑎𝑛𝑘(1)

𝑑𝑡𝑎𝑛𝑘(2)
⋮

𝑑𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑛𝑑 − 1)

𝑑𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑛𝑑) ]
 
 
 
 

 

όπου: 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑑  𝑜 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휂𝜍 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝑥𝑎(𝑗), 휂 𝛿휄𝛼휇ή휅휂𝜍 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 휋휌𝜐휇휈έ휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝜏휂𝜍 𝑗 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝑦𝑎(𝑗), 휂 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 휋휌𝜐휇휈έ휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝜏휂𝜍 𝑗 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝑧𝑎(𝑗), 휂 휅𝛼𝜏𝛼휅ό휌𝜐𝜑휂 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 휋휌𝜐휇휈έ휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝜏휂𝜍 𝑗 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

ℎ𝑑(𝑗),         𝜏휊 ύ𝜓휊𝜍 𝜏휂𝜍 𝑗 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝑙𝑑(𝑗),          𝜏휊 휇ή휅휊𝜍 𝜏휂𝜍 𝑗 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝑑𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑗), 𝜏휊 𝑡𝑎𝑛𝑘 휋휊𝜐 휅𝛼𝜏𝛼휅휆ύ휁휀휄 𝜏휊 휈휀휌ό 휋휊𝜐 𝛿휄έ휌𝜒휀𝜏𝛼휄 𝛼휋휊 𝜏휂 𝑗 𝛽휆ά𝛽휂.   

Σημαντικό υπολογιστικό τέχνασμα που έχει πραγματοποιηθεί, αφορά τη λογική ότι 

κάθε βλάβη «επικοινωνεί» με ένα και μοναδικό tank. Δηλαδή, στη περίπτωση όπου ένα 

ρήγμα της γάστρας επεκτείνεται σε δύο ή περισσότερα μοντελοποιημένα διαμερίσματα, τότε 

αυτό επιμερίζεται και εισάγονται στην εφαρμογή περισσότερα του ενός ανοίγματα.   

3.4.2.5 Η μοντελοποίηση των εσωτερικών ανοιγμάτων 

 Στοιχείο της διαρρύθμισης των επιβατηγών πλοίων αποτελούν τα διάφορα εσωτε-

ρικά ανοίγματα, που έχουν ως σκοπό την κάλυψη ποικίλων, λειτουργικών και μη, αναγκών 

του πληρώματος και των επιβαινόντων. Στο παρόν μοντέλο προσομοίωσης τα εσωτερικά 

ανοίγματα που λαμβάνονται υπόψη είναι οι υδατοστεγείς πόρτες, οι σκάλες και οι ανθρω-

ποθυρίδες. Η επικοινωνία των μοντελοποιημένων, ως tanks, διαμερισμάτων πραγματοποιεί-

ται αποκλειστικά μέσω αυτών. Για λόγους απλούστευσης και μείωσης του υπολογιστικού 

κόστους της διαδικασίας προσομοίωσης, θεωρείται πως δεν υπάρχουν λοιπά ανοίγματα 

που να συνεισφέρουν στην προοδευτική κατάκλυση του πλοίου που μελετάται.  

 Για την πραγματοποίηση της υπολογιστικής διαδικασίας χρειάζεται η εισαγωγή ενός 

πλήθους πληροφοριών, που αφορούν τα εσωτερικά ανοίγματα που έχουν μοντελοποιηθεί. 

Η γεωμετρία τους, η θέση τους και τα διαμερίσματα που συνδέουν είναι κάποια στοιχεία που 

πρέπει να εισαχθούν πριν την έναρξη της προσομοίωσης. Όπως για τα ρήγματα της γά-

στρας έτσι και για τα εσωτερικά ανοίγματα, πραγματοποιείται μια γεωμετρική σύμβαση, που 

αφορά την αναπαράσταση τους μέσω ενός ορθογώνιου παραλληλόγραμμου σχήματος. 

Για τις πόρτες, τις ανθρωποθυρίδες και το άνοιγμα του καταστρώματος λόγω της σκάλας, 

η προσέγγιση αυτή δεν είναι μακριά από τη πραγματικότητα. Η γεωμετρική και χωροταξική 

περιγραφή ενός ανοίγματος δίνεται από τη παρακάτω εικόνα. Το επίπεδο πάνω στο οποίο 

μοντελοποιείται έκαστο άνοιγμα μπορεί να ποικίλει  ανάλογα με το είδος του. Δηλαδή, αν 

πρόκειται για άνοιγμα καταστρώματος λόγω σκάλας ή ανθρωποθυρίδας τότε οι συντεταγ-

μένες za, zc ταυτίζονται με τη κατακόρυφη θέση του καταστρώματος. Αν πάλι το άνοιγμα 

που αναπαρίστατο είναι υδατοστεγής θύρα, σε μια εγκάρσια φρακτή, τότε είναι λογικό οι 
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διαμήκεις συντεταγμένες των τεσσάρων σημείων να είναι ίσες με τη διαμήκη θέση της φρα-

κτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 19: Οι συντεταγμένες των 

δύο διαγώνιων σημείων καθορίζουν 

σαφώς τη γεωμετρία και τη θέση του 

ανοίγματος. 

Εικόνα 3. 20: Τμήμα της εσωτερικής διαρρύθμισης καταστρώματος πλοίου κρουαζιέρας, όπου 

αναπαρίστανται, σαφώς, οι υδατοστεγείς πόρτες και τα ανοίγματα για τις σκάλες (P&O Princess 

Cruises). 
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Τα ανοίγματα που εισάγονται στο μοντέλο προσομοίωσης διακρίνονται σε δύο κα-

τηγορίες, τις πόρτες (doors) και τα ανοίγματα του καταστρώματος (deck openings). Στη 

δεύτερη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα ανοίγματα σκάλας ή οι ανθρωποθυρίδες.  

Τα εσωτερικά ανοίγματα αναπαρίστανται από τα δύο σημεία της δαγωνίου (Α, C) 

του ορθογώνιου παραλληλογράμμου. Από τη στιγμή που τα τέσσερα σημεία ανήκουν στο 

ίδιο επίπεδο και είναι γνωστές οι συντεταγμένες των δύο από αυτών, προκύπτουν εύκολα 

και αυτές των δύο άλλων σημείων (B,D). Ανάλογα με τον τύπο του ανοίγματος ισχύουν τα 

παρακάτω: 

Door Deck Opening 

ZD = ZA , ZB = ZC ZD = ZA , ZB = ZC 

YB = YA , YD = YC YB = YA , YD = YC 

XB = XA , XD = XC XD = XA , XB = XC 

Όσον αφορά τις υδατοστεγείς πόρτες, το μοντέλο καλείται να λάβει υπόψη τη διαδι-

κασία και το χρόνο κλεισίματος τους. Επομένως, εκτός από τα στοιχεία της γεωμετρίας και 

της θέσης, εισάγονται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης και η κατεύθυνση του κλεισίμα-

τος. Στην αριθμητική διαδικασία το κινούμενο σημείο είναι το Α (Α → C). Επίσης, έχουν θεω-

ρηθεί δύο πιθανοί τρόποι κίνησης των θυρών, είτε προς την εγκάρσια (ya → yc)   είτε προς 

τη κατακόρυφη (za → zc) κατεύθυνση.  

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων εισάγονται στο μοντέλο με τη παρακάτω 

μορφή.  

[
 
 
 
 1

2
⋮

𝑛𝑜 − 1
𝑛𝑜

𝑥𝑜𝑎(1)

𝑥𝑜𝑎(2)
⋮

𝑥𝑜𝑎(𝑛𝑜 − 1)

𝑥𝑜𝑎(𝑛𝑜)

𝑦𝑜𝑎(1)

𝑦𝑜𝑎(2)
⋮

𝑦𝑜𝑎(𝑛𝑜 − 1)

𝑦𝑜𝑎(𝑛𝑜)

𝑧𝑜𝑎(1)

𝑧𝑜𝑎(2)
⋮

𝑧𝑜𝑎(𝑛𝑜 − 1)

𝑧𝑜𝑎(𝑛𝑜)

𝑥𝑜𝑐(1)

𝑥𝑜𝑐(2)
⋮

𝑥𝑜𝑐(𝑛𝑜 − 1)

𝑥𝑜𝑐(𝑛𝑜)

𝑦𝑜𝑐(1)

𝑦𝑜𝑐(2)
⋮

𝑦𝑜𝑐(𝑛𝑜 − 1)

𝑦𝑜𝑐(𝑛𝑜)

𝑧𝑜𝑐(1)

𝑧𝑜𝑐(2)
⋮

𝑧𝑜𝑐(𝑛𝑜 − 1)

𝑧𝑜𝑐(𝑛𝑜)

𝑘𝑖𝑛𝑑(1)

𝑘𝑖𝑛𝑑(2)
⋮

𝑘𝑖𝑛𝑑(𝑛𝑜 − 1)

𝑘𝑖𝑛𝑑(𝑛𝑜)

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘1(1)

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘1(2)
⋮

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘1(𝑛𝑜 − 1)

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘1(𝑛𝑜)

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘2(1)

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘2(2)
⋮

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘2(𝑛𝑜 − 1)

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘2(𝑛𝑜)

𝑠𝑡(1)

𝑠𝑡(2)
⋮

𝑠𝑡(𝑛𝑜 − 1)

𝑠𝑡(𝑛𝑜)

𝑓𝑡(1)

𝑓𝑡(2)
⋮

𝑓𝑡(𝑛𝑜 − 1)

𝑓𝑡(𝑛𝑜) ]
 
 
 
 

 

 

όπου: 

Εικόνα 3.21: Η τρισδιάστατη αναπαράσταση των μιας πόρτας και ενός ανοίγματος κα-

ταστρώματος (σκάλες, ανθρωποθυρίδες κ.τ.λ.). 
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𝑘 = 1,2, … , 𝑛𝑜, 𝑜 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휊𝜐 휀𝜎𝜔𝜏휀휌휄휅휊ύ 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑥휊𝑎(𝑘), 휂 𝛿휄𝛼휇ή휅휂𝜍 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝛢 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑦휊𝑎(𝑘), 휂 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝛢 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑧휊𝑎(𝑘), 휂 휅𝛼𝜏𝛼휅ό휌𝜐𝜑휂 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝛢 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑥휊𝑐(𝑘), 휂 𝛿휄𝛼휇ή휅휂𝜍 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝐶 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑦휊𝑐(𝑘), 휂 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝐶 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑧휊𝑐(𝑘), 휂 휅𝛼𝜏𝛼휅ό휌𝜐𝜑휂 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휊𝜐 𝜎휂휇휀ί휊𝜐 𝐶 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑘𝑖𝑛𝑑(𝑘), 𝜏휊 휀ί𝛿휊𝜍 𝜏휊𝜐 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 𝑑𝑜𝑜𝑟 ή 𝑠𝑡𝑎𝑖𝑟  

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘1(𝑘), 𝜏휊 ό휈휊휇𝛼 𝜏휊𝜐 휀휈ό𝜍 𝛼휋휊 𝜏𝛼 𝛿ύ휊 𝑡𝑎𝑛𝑘 휋휊𝜐 𝜎𝜐휈𝛿έ휀휄 𝜏휊 𝑘 ά휈휊휄𝛾휇𝛼, 

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘2(𝑘), 𝜏휊 ό휈휊휇𝛼 𝜏휊𝜐 ά휆휆휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘 휋휊𝜐 𝜎𝜐휈𝛿έ휀휄 𝜏휊 𝑘 ά휈휊휄𝛾휇𝛼 

𝑠𝑡(𝑘), 휊 𝜒휌ό휈휊𝜍 휋휊𝜐 휀휅휅휄휈휀ί 𝜏휊 휅휆έ휄𝜎휄휇휊 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑓𝑡(𝑘), 𝑜 𝜒휌ό휈휊𝜍 휋휊𝜐 έ𝜒휀휄 휅휆휀ί휈휀휄 𝜏휀휆휀ί𝜔𝜍 𝜏휊 𝑘 ά휈휊휄𝛾휇𝛼.     

3.4.2.6 Τα δυναμικά δεδομένα 

 Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων αποτελεί τα δεδομένα του μοντέλου προσο-

μοίωσης. Εισάγονται πριν την έναρξη της υπολογιστικής διαδικασίας και παραμένουν αμε-

τάβλητα καθ’ όλη την εξέλιξη του φαινομένου, μια και αποτελούν τα δομικά στοιχεία του 

μοντέλου του πλοίου. Για την πραγματοποίηση των υπολογισμών από την εφαρμογή V.B.A. 

είναι απαραίτητα και ένα σύνολο λοιπών δεδομένων, τα οποία συνδέονται με τη δεύτερη 

υπολογιστική οντότητα και το λογισμικό HYDROMAX. Τα δεδομένα αυτά απαρτίζονται από 

κάποιες μεταβλητές, οι τιμές των οποίων μεταβάλλονται ανά χρονικό βήμα εξέλιξης του φαι-

νομένου της κατάκλυσης. Τα στοιχεία αυτά, προκύπτουν από τα αποτελέσματα των δύο 

τύπων ανάλυσης του HYDROMAX. Η «equilibrium analysis» δίνει το βύθισμα, την εγκάρσια 

κλίση και τη διαγωγή του πλοίου που αποτελούν την πρώτη κατηγορία μεταβλητών. Αυτές, 

σε συνδυασμό με τη πληρότητα των tanks που έχει υπολογιστεί στο προηγούμενο χρονικό 

βήμα, αποτελούν τα δεδομένα της «tank calibration analysis», η οποία δίνει ως αποτέλεσμα 

τη τιμή του μετρητικού της στάθμης έκαστου διαμερίσματος. Τα αποτελέσματα αυτά απαρ-

τίζουν τη δεύτερη κατηγορία μεταβλητών που εισέρχονται στη συνέχεια, μαζί με τη πρώτη, 

ως δεδομένα στην εφαρμογή V.B.A. Οι τιμές των μεταβλητών ανανεώνονται ανά χρονικό 

βήμα εξέλιξης της προσομοίωσης της κατάκλυσης του πλοίου. 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrium Analysis Results 

Tank Calibration Analysis  

ΤΜ, φ, θ  

𝑠𝑝(1)
𝑠𝑝(2)

⋮
𝑠𝑝(𝑛𝑡 − 1)

𝑠𝑝(𝑛𝑡)

 

 

V.B.A. 

Εικόνα 3. 22: Οι μεταβλητές που αποτελούν δεδομένα της υπολογιστικής διαδικασίας για το χρονικό βήμα t. 

Time=Step × t 
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Στη παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται οι ματαβλητές – δεοδένα της αλγοριθμητκής 

διαδικασίας του μοντέλου προσομοίωσης.  

𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑠𝑡𝑒𝑝 × 𝑡 , 휂 𝜒휌휊휈휄휅ή 𝜎𝜏휄𝛾휇ή 𝜏휂𝜍 휋휌휊𝜎휊휇휊ί𝜔휂𝜎휂𝜍 

𝑠𝑡𝑒𝑝, 𝜏휊 𝜒휌휊휈휄휅ό 𝛽ή휇𝛼 𝜏휂𝜍 휋휌휊𝜎휊휇휊ί𝜔𝜎휂𝜍, 

𝑡 = 0,1,2… ,
max 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑠𝑡𝑒𝑝
, 휊 𝛼ύ휉𝜔휈 𝜒휌휊휈휄휅ό𝜍 𝛼휅έ휌𝛼휄휊𝜍, 휇휀 max 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝜏휊 휇έ𝛾휄𝜎𝜏휊 𝜒휌ό휈휊 휋휌휊𝜎휊휇휊ί𝜔𝜎휂𝜍, 

𝛵𝛭  , 𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐 𝜏휂 𝜒휌휊휈휄휅ή 𝜎𝜏휄𝛾휇ή 𝑡𝑖𝑚𝑒, 

𝜑, 휂 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼 휅ί𝜎휂 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐 𝜏휂 𝜒휌휊휈휄휅ή 𝜎𝜏휄𝛾휇ή 𝑡𝑖𝑚𝑒, 

휃, 휂 𝛿휄𝛼휇ή휅휂𝜍 휅휆ί𝜎휂 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐 𝜏휂 𝜒휌휊휈휄휅ή 𝜎𝜏휄𝛾휇ή 𝑡𝑖𝑚𝑒, 

𝑠𝑝(𝑖), 휂 έ휈𝛿휀휄휉휂 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅휊ύ 𝜎𝜏휂𝜍 𝜎𝜏ά휃휇휂𝜍 𝜏휊𝜐 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘, 𝜏휂 𝜒휌휊휈휄휅ή 𝜎𝜏휄𝛾휇ή 𝑡𝑖𝑚𝑒. 

3.4.2.7 Τα χαρακτηριστικά της παροχής  

 Σκοπός της υπολογιστικής διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός της παροχής ύδατος, 

που εισρέει ή εκρέει, σε κάθε μοντελοποιημένο διαμέρισμα έκαστο χρονικό βήμα. Η παροχή 

αυτή αποτελέι ουσιαστικά την προστιθέμενη ή την αφαιρούμενη μάζα ύδατος σε κάθε tank. 

Επομένως, αν ο αριθμός των διαμερισμάτων είναι nt τότε: 

[
 
 
 
 

𝑄(1)
𝑄(2)

⋮
𝑄(𝑛𝑡 − 1)

𝑄(𝑛𝑡)

𝑚𝑎𝑠𝑠(1)
𝑚𝑎𝑠𝑠(2)

⋮
𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑛𝑡 − 1)

𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑛𝑡)

𝑝𝑓(1)
𝑝𝑓(2)

⋮
𝑝𝑓(𝑛𝑡 − 1)

𝑝𝑓(𝑛𝑡) ]
 
 
 
 

 

όπου: 

𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑡 , 휊 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

𝑄(𝑖), 휂 휋𝛼휌휊𝜒ή ύ𝛿𝛼𝜏휊𝜍 휋휊𝜐 휀휄휌έ휀휄 ή 휀휅휌έ휀휄 𝜎𝜏휊 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

휇휀 𝑄(𝑖) × 1,025
𝑡𝑜𝑛𝑠

𝑚3
× 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑝 , 휂 휀휋휄휋휌ό𝜎휃휀𝜏휂 휇ά휁𝛼 𝜏휊𝜐 ύ𝛿𝛼𝜏휊𝜍 𝜎𝜏휊 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝜎휀 휀휈𝛼 𝜒휌휊휈휄휅ό 𝛽ή휇𝛼, 

𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑖), 휂 휇ά휁𝛼 𝜏휊𝜐 ύ𝛿𝛼𝜏휊𝜍 𝜎𝜏휊 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

𝑝𝑓(𝑖), 𝜏휊 휋휊𝜎휊𝜎𝜏ό (%) 휋휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 𝜏휊𝜐 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘. 

Για τον υπολογισμό της ζήτούμενης παροχής ύδατος σε έκαστο tank, ο 

αλγόριθμος υπολογίζει τη ροή στο σύνολο των ρηγμάτων και των εσωτερικών 

ανοιγμάτων. Για nd αριθμό ρηγμάτων και no εσωτερικών ανοιγμάτων: 

[
 
 
 
 1

2
⋮

𝑛𝑑 − 1
𝑛𝑑

𝐴𝑑𝑢𝑚(1)
𝐴𝑑𝑢𝑚(2)

⋮
𝐴𝑑𝑢𝑚(𝑛𝑑 − 1)

𝐴𝑑𝑢𝑚(𝑛𝑑)

𝑄𝑑𝑢𝑚(1)
𝑄𝑑𝑢𝑚(2)

⋮
𝑄𝑑𝑢𝑚(𝑛𝑑 − 1)

𝑄𝑑𝑢𝑚(𝑛𝑑) ]
 
 
 
 

 και 

[
 
 
 
 1

2
⋮

𝑛𝑜 − 1
𝑛𝑜

𝐴𝑐𝑜𝑛(1)
𝐴𝑐𝑜𝑛(2)

⋮
𝐴𝑐𝑜𝑛(𝑛𝑜 − 1)

𝐴𝑐𝑜𝑛(𝑛𝑜)

𝑄𝑐𝑜𝑛(1)
𝑄𝑐𝑜𝑛(2)

⋮
𝑄𝑐𝑜𝑛(𝑛𝑜 − 1)

𝑄𝑐𝑜𝑛(𝑛𝑜) ]
 
 
 
 

 

όπου, 

𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑑, 휊 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휂𝜍 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝛢𝑑𝑢𝑚(𝑗), 𝜏휊 휀휇𝛽𝛼𝛿ό 𝜏휂𝜍 𝑖 𝛽휆ά𝛽휂𝜍 𝛼휋휊 𝜏휊 휊휋휊ί휊 휌έ휀휄 𝜏휊 휈휀휌ό 휅𝛼𝜏ά휅휆𝜐𝜎휂𝜍, 
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𝑄𝑑𝑢𝑚(𝑗), 휂 휋𝛼휌휊𝜒ή 𝜏휂𝜍 휌휊ή𝜍 휇έ𝜎𝜔 𝜏휂𝜍 𝑖 𝛽휆ά𝛽휂𝜍, 

𝑘 = 1,2, … , 𝑛𝑜, 휊 𝛼ύ휉휊휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏휊𝜐 휀𝜎𝜔𝜏휀휌휄휅휊ύ 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝛢𝑐𝑜𝑛(𝑘), 𝜏휊 휀휇𝛽𝛼𝛿ό 𝜏휊𝜐 𝑗 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 𝛼휋휊 𝜏휊 휊휋휊ί휊 휌έ휀휄 𝜏휊 휈휀휌ό 휅𝛼𝜏ά휅휆𝜐𝜎휂𝜍, 

𝑄𝑐𝑜𝑛(𝑘), 휂 휋𝛼휌휊𝜒ή 𝜏휂𝜍 휌휊ή𝜍 휇έ𝜎𝜔 𝜏휊𝜐 𝑗 휀𝜎𝜔𝜏휀휌휄휅휊ύ 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍. 

Αφότου υπολογιστούν οι παραπάνω τιμές παροχών και με δεδομένα τα διαμερίσματα που 

κατακλύζουν υπολογίζεται η συνολική ροή σε κάθε tank, που είναι και το ζήτούμενο μέγεθος 

υπολογισμού. 

3.4.3 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  

3.4.3.1 Γενικά 

 Στη παρούσα παράγραφο πραγματοποιείται η ανάλυση του αριθμητικού μοντέλου 

που εφαρμόζεται για τη προσομοίωση της προοδευτικής κατάκλυσης έναντι βλάβης ενός 

πλοίου, έτσι όπως αυτό αναπτύχθηκε στο περιβάλλον V.B.A. Στη προηγούμενη παράγραφο 

έγινε γνωστό το σύνολο των δεδομένων που εισάγονται στην υπολογιστική διαδικασία αντι-

κατοπτρίζοντας, αριθμητικά, τα στοιχεία της γεωμετρίας και της διαμέρισής της κατασκευής 

που μελετάται. Κατόπιν της εισαγωγής τους στον κώδικα, μέσω του Microsoft Excel, ένα 

σύνολο υπολογισμών λαμβάνει χώρα, οδηγώντας στον προσδιορισμό της εξέλιξης των κι-

νήσεων του πλοίου, στους τρείς βαθμούς ελευθερίας heave, roll και pitch, λόγω της εισ-

ροής του ύδατος στο εσωτερικό του.  

Η αριθμητική προσέγγιση του προβλήματος οδηγεί στον επιμερισμό του χρόνου 

προσομοίωσης σε πολλά χρονικά βήματα. Σε καθένα από αυτά πραγματοποιείται ο υπο-

λογισμός της παροχή ύδατος που διαρρέει από κάθε εσωτερικό και εξωτερικό άνοιγμα. Οι 

τιμές αυτές είναι απαραίτητες ώστε να υπολογιστεί, εν συνεχεία, η παροχή εισροής ή εκροής 

σε κάθε μοντελοποιημένο διαμέρισμα, η οποία και ανάγεται σε μια επιπρόσθετη μάζα ύδα-

τος. Η ποσότητα αυτή προστίθεται στη κατάσταση φόρτωσης του πλοίου. Το λογισμικό 

HYDROMAX, με τη σειρά του, πραγματοποιεί «equilibrium analysis», υπολογίζοντας τα νέα 

υδροστατικά χαρακτηριστικά του πλοίου. Με δεδομένες τις κλίσεις της κατασκευής και την 

πληρότητα των tank, πραγματοποιείται «tank calibration analysis» στο λογισμικό, η οποία 

δίνει την ένδειξη του μετρητικού έκαστου tank. Με βάση τη θέση κάθε ανοίγματος, την ένδειξη 

του μετρητικού κάθε δεξαμενής και τις κλίσεις του πλοίου πραγματοποιείται, εκ νέου, ο υπο-

λογισμός της παροχής της ροής μέσω των ανοιγμάτων. Η ημι – στατική προσέγγιση οδηγεί 

στον υπολογισμό της παροχής μέσω της διαφοράς του υδροστατικού μανομετρικού ύ-

ψους των δύο «reservoir» εκατέρωθεν του ανοίγματος. Στο σημείο αυτό κλείνει ένα χρονικό 

βήμα υπολογισμών και εκκινεί, ταυτόχρονα, ένα νέο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 

για όλο τον χρόνο προσομοίωσης, οδηγώντας στον προσδιορισμό της εξέλιξης του βυθί-

σματος, των κλίσεων του πλοίου και της παροχής νερού δια μέσω των ανοιγμάτων. Στο 

τέλος της υπολογιστικής διαδικασίας πραγματοποιείται εκτύπωση και γραφική αναπαρά-

σταση του συνόλου των αποτελεσμάτων στο λογισμικό Microsoft Excel. Το μοντέλο της 

προσομοίωσης συντίθεται από επιμέρους, υπολογιστικές και λογικές διαδικασίες, οι οποίες 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός μεγάλου μέρους των υπολογισμών. Οι αλγόριθμοι, που 
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συνθέτουν το υπολογιστικό εργαλείο της τρίτης οντότητας, αποτελούν μια «αναπαρά-

σταση» της φυσικής που συνδέεται με το φαινόμενο της κατάκλυσης, και παρουσιάζονται 

στις παρακάτω παραγράφους. 

3.4.3.2 Υπολογισμός του υδροστατικού μανομετρικού ύψους  

Εισαγωγή δεδομένων 

Ανανέωση της κατάστασης 

φόρτωσης 

Διεξαγωγή «equilibrium analysis» στο 

HYDROMAX 

Ανάγνωση «equilibrium results» από 

το HYDROMAX 
Draft, 

Heel, Trim 

Διεξαγωγή «tank calibration analy-

sis» από το HYDROMAX 
Heel, Trim 

Ανάγνωση «tank calibration results» 

από το HYDROMAX 

Υπολογισμός ένδειξης μετρητικού έκα-

στου tank, sp(i) 

Υπολογισμός της ροής δια μέσω των 

εξωτερικών ανοιγμάτων, Qdum(j) 

Υπολογισμός της ροής δια μέσω 

των εσωτερικών  ανοιγμάτων, 

Qcon(k) 

Υπολογισμός της εισροής ή εκροής 

ύδατος σε έκαστο tank, Q(i) 

Υπολογισμός της επιπρόσθετης μάζας ύδατος 

σε κάθε tank, addmass(i)=1,025 tons/m3 × Q(i) 

     𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑠𝑡𝑒𝑝 × 𝑡  

𝑡 = 0,1,2… ,
max 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑠𝑡𝑒𝑝
 

Εκτύπωση αποτελεσμάτων στο Microsoft 

Excel 

Εικόνα 3. 23: Γενική αναπαράσταση του μοντέλου της αριθμητικής διαδικασίας που εφαρμόζεται στο περιβάλλον 

V.B.A. 
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Βασικό στοιχείο του υδραυλικού μοντέλου είναι ο υπολογισμός της διαφοράς του 

υδροστατικού μανομετρικού ύψους των δύο «reservoir» εκατέρωθεν του ανοίγματος. Τα γειτ-

νιάζοντα «reservoir» μπορεί να είναι διαμέρισμα – διαμέρισμα, αν πρόκειται για εσωτερικό 

άνοιγμα του πλοίου, ή θάλασσα – διαμέρισμα αν πρόκειται για ρήγμα της γάστρας. Για 

συντομία το μανομετρικό ύψος, ως προς κάποιο σημείο αναφοράς, του ύδατος στο εσω-

τερικό κάποιου tank, συμβολίζεται με hin , ενώ το μανομετρικό της θάλασσας, hout.  

Για ένα στοιχειώδες ρήγμα της γάστρας του πλοίου το υδραυλικό μοντέλο παίρνει 

τη παρακάτω μορφή (Vassalos 2000): 

𝑑𝑄 = 𝐾 × 𝑑𝐴 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛) × √2𝑔|ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛| 

Το dA είναι το στοιχειώδες 

εμβαδό και τα μεγέθη hin, hout είναι 

υπολογισμένα ως προς το ση-

μείο που πραγματοποιείται η ροή. 

Αν πραγματοποιηθεί η υπόθεση 

πως το dA είναι πολύ μικρών δια-

στάσεων, τότε το σημείο ροής 

ταυτίζεται με το γεωμετρικό κέντρο 

του.  Η παροχή έχει θετική τιμή ό-

ταν το νερό ρέει από το περιβάλ-

λον της θάλασσας προς το εσω-

τερικό του πλοίου. Στην αντίθετη 

περίπτωση η τιμή της γίνεται αρ-

νητική.  

Όπως φαίνεται και στη 

παραπάνω εικόνα, το hout αντιπροσωπεύει την κατακόρυφη απόσταση, από ένα σημείο 

αναφοράς, της επιφάνειας της θάλασσας. Επομένως, αν είναι δεδομένες οι συντεταγμένες 

του σημείου, ως προς το σωματοπαγές σύστημα συντεταγμένων του πλοίου και οι τιμές, 

σε έκαστο χρονικό στιγμιότυπο, των κλίσεων και του βυθίσματος της κατασκευής, υπολογί-

ζεται το hout με τη χρήση της παρακάτω σχέσης.  

ℎ𝑜𝑢𝑡(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜑, 휃, 𝛵𝛭) = cos (𝜑) ∙ cos(휃) ∙ (𝛵𝛭 − 𝑧 + tan(𝜑) ∙ 𝑦 + tan(휃) ∙ (
𝐿

2
− 𝑥)) 

όπου: 

(𝑥, 𝑦, 𝑧), 휊휄 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휀𝜍 𝜏휊𝜐 휂휇휀ί휊𝜐 𝛼휈𝛼𝜑휊휌ά𝜍 𝜔𝜍 휋휌휊𝜍 𝜏휊 𝜎𝜔휇𝛼𝜏휊휋휊𝛼𝛾έ𝜍 𝜎ύ𝜎𝜏휂휇𝛼 𝛼휈𝛼𝜑휊휌ά𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐,  

𝜑 (°), 휂 𝛾𝜔휈ί𝛼 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼𝜍 휅휆ί𝜎휂𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐, 

휃(°), 휂 𝛾𝜔휈ί𝛼 𝛿휄𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍 , 

𝛵𝛭 (𝑚), 𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝜎𝜏휊 휇έ𝜎휊, 

𝐿 (𝑚), 𝜏휊 휇ή휅휊𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐.  

Σε περίπτωση που το σημειακό σημείο ροής  βρίσκεται άνωθεν της ισάλου το γεωμετρικό 

μέγεθός που αναπαριστά το μανομετρικό, αποκτά αρνητική τιμή. Επομένως, είναι δόκιμο να 

εφαρμοστεί ο παρακάτω αλγοριθμικός περιορισμός: 

Εικόνα 3. 24: Εισροή ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου, δια μέσω 

στοιχειώδους βλάβης εμβαδού dA. 
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{
ℎ𝑜𝑢𝑡 = ℎ𝑜𝑢𝑡 ,    ℎ𝑜𝑢𝑡 > 0 
ℎ𝑜𝑢𝑡 = 0,           ℎ𝑜𝑢𝑡 ≤ 0  

 

 Το επόμενο στάδιο μετά τη παρουσίαση της μεθοδολογίας προσδιορισμού του ε-

ξωτερικού μανομετρικού ύψους, είναι η ανάλυση του τρόπου υπολογισμού του μανομετρι-

κού ύψους του ύδατος στο εσωτερικό των διαμερισμάτων που κατακλύζονται (hin). To μέγε-

θος αυτό είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της παροχής τόσο δια μέσω ενός ρήγματος 

όσο και δια μέσω ενός εσωτερικού ανοίγματος. Όμοια με παραπάνω, με δεδομένα τις συ-

ντεταγμένες του σημείου ροής, την ένδειξη και τη θέση του μετρητικού της δεξαμενής και τις 

κλίσεις του πλοίου, προκύπτει μια γεωμετρική σχέση για τον υπολογισμό του hin. 

ℎ𝑖𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜑, 휃, 𝑠𝑝(𝑖), 𝑥𝑠(𝑖), 𝑦𝑠(𝑖), 𝑧𝑠(𝑖))

= cos (𝜑) ∙ cos(휃) ∙ (𝑠𝑝(𝑖) + 𝑧𝑠(𝑖) − z + tan(𝜑) ∙ (𝑦 − 𝑦𝑠(𝑖)) + tan(휃) ∙ (𝑥 − 𝑥𝑠(𝑖))) 

όπου: 

(𝑥, 𝑦, 𝑧), 휊휄 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휀𝜍 𝜏휊𝜐 휂휇휀ί휊𝜐 𝛼휈𝛼𝜑휊휌ά𝜍 𝜔𝜍 휋휌휊𝜍 𝜏휊 𝜎𝜔휇𝛼𝜏휊휋휊𝛼𝛾έ𝜍 𝜎ύ𝜎𝜏휂휇𝛼 𝛼휈𝛼𝜑휊휌ά𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐,  

𝜑 (°), 휂 𝛾𝜔휈ί𝛼 휀𝛾휅ά휌𝜎휄𝛼𝜍 휅휆ί𝜎휂𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐, 

휃(°), 휂 𝛾𝜔휈ί𝛼 𝛿휄𝛼𝛾𝜔𝛾ή𝜍, 

𝑠𝑝(𝑖), 휂 έ휈𝛿휀휄휉휂 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅휊ύ 𝜏휊𝜐 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

(𝑥𝑠(𝑖), 𝑦𝑠(𝑖), 𝑧𝑠(𝑖)), 휊휄 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼휇𝛾έ휈휀𝜍 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 ά휅휌휊𝜐 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅휊ύ 𝜏휊𝜐 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘.  

όπως στη περίπτωση του hout έτσι και για τη περίπτωση του εσωτερικού μανομετρικού ισχύει 

ο εξής περιορισμός:   

{ 
ℎ𝑖𝑛 = ℎ𝑖𝑛 ,    ℎ𝑖𝑛 > 0 

ℎ𝑖𝑛 = 0,           ℎ𝑖𝑛 ≤ 0  
 

3.4.3.3 H ολοκλήρωση της βλάβης με τον αλγόριθμο «damage integration algorithm»  

  Το πρώτο βήμα στην αριθμητική διαδικασία είναι να υπολογιστεί η παροχή ύδατος 

που ρέει δια μέσω της βλάβης στο εσωτερικό του πλοίου. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε 

μια επιμέρους αλγοριθμική διαδικασία ονόματι «damage integration algorithm». Για στοι-

χειώδες εμβαδό βλάβης dA, η παροχή εξαρτάται από τη διαφορά πιέσεων του ρευστού των 

δύο «δεξαμενών» εκατέρωθεν του ανοίγματος. Η γεωμετρία και ο τρόπος αναπαράστασης 

ενός ρήγματος στην γάστρα του πλοίου έχει παρουσιαστεί σε προγενέστερη παράγραφο. 

Χαρακτηριστικό των υδροστατικών πιέσεων είναι η τραπεζοειδής κατανομή τους και η ανα-

λογία τους με το βάθος. Οι υδροστατικές πιέσεις αποτελούν τη «κινητήριο δύναμη» της ροής 

του ύδατος μέσω των διαφόρων ανοιγμάτων για το παρόν μοντέλο προσομοίωσης. Αυτό 

δημιουργεί δυστοκία στον αναλυτικό υπολογισμό της ροής οπότε και το μοντέλο καταφεύγει 

σε αριθμητικό υπολογισμό της παροχής. Για δεδομένη στάθμη ύδατος και θέση ανοίγματος 

ο αλγόριθμος καλείται να υπολογίσει την παροχή της ροής. Η βλάβη της γάστρας του 

πλοίου, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα. Ο 

αλγόριθμος διαιρεί το μήκος της βλάβης σε n στοιχειώδη τμήματα και το ύψος αυτής σε m, 

όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται n×m στοι-

χειώδη εμβαδά dA=dx × dz. Επομένως, υπολογίζοντας την παροχή dQ, σε κάθε ορθογώνιο 
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dA, και ολοκληρώνοντας στη κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση προκύπτει η συνολική 

ροή Q μέσω του ανοίγματος εμβαδού Α.  

 

Για το στοιχειώδες εμβαδό 

dA, και με hin  και hout το υδροστα-

τικό μανομετρικό ύψος έκαστου 

«reservoir», εκατέρωθεν του ανοίγ-

ματος, με σημείο αναφοράς το κέ-

ντρο του dA, ισχύει: 

𝑑𝑥 =
𝐷𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 

𝑛
 휅𝛼휄 𝑑𝑧 =

𝐷𝑎𝑚𝑎𝑔𝑒 𝐻𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑚
   ,   𝑑𝐴 = 𝑑𝑥 × 𝑑𝑧 

𝑑𝑄 = 𝐾 × 𝑑𝐴 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡) × √2𝑔|ℎ1 − ℎ2| → 

𝑄(𝑡) = 𝐾 ∬𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡) × √2𝑔|ℎ𝑖𝑛 − ℎ𝑜𝑢𝑡| × 𝑑𝑥𝑑𝑧 

 

Κατά τον υπολογισμό της παροχής dQ, γίνεται η θεώρηση πως η ροή είναι ομοιό-

μορφη σε όλη την έκταση dA. Κατά αυτό τον τρόπο, το μανομετρικό ύψος είναι η απόσταση 

του κέντρου του στοιχειώδους ορθογωνίου από την επιφάνεια ύδατος της κάθε «δεξαμε-

νής». Η ολοκλήρωση καθ’ όλη την έκταση της βλάβης δίνει την τιμή της παροχής του νερού 

κατάκλυσης. Ο συντελεστής ροής Κ θεωρείται πως είναι ίσος με 0,63, για όλα τα ανοίγματα 

ανεξαρτήτως θέσης και γεωμετρίας τους. 

Εικόνα 3. 25: Κατανομή των υ-

δροστατικών πιέσεων σε ενα ορ-

θογώνιο παραλληλεπίπεδο βυ-

θισμένο σώμα (Brater, et al. 

1996). 

Εικόνα 3. 26: Η ολοκλήρωση της βλάβης του ρήγματος της γάστρας. 
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 Πριν την έναρξη του αλγορίθμου «damage integration algorithm» , αναγνωρίζονται 

από αυτόν ένα σύνολο δεδομένων, απαραίτητα, για την εκτέλεση των υπολογισμών.  

Αν το j ρήγμα κατακλύζει το i tank, τότε τα εισαγόμενα και τα παραγόμενα στοιχεία του αλ-

γορίθμου είναι τα εξής: 

 

 

 

 

 

όπου: 

𝑥1(𝑗), z1(𝑗), 𝑥2(𝑗), 𝑧2(𝑗), 𝜏𝛼 𝛾휀𝜔휇휀𝜏휌휄휅ά 𝜎𝜏휊휄𝜒휀ί𝛼 𝜏휊𝜐 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 𝑗,    

𝑠𝑝(𝑖), 휂 έ휈𝛿휀휄휉휂 𝜏휊𝜐 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅ώ휈 𝜏휊𝜐 𝜎𝜐휇𝛽𝛼휆휆ό휇휀휈휊𝜐 𝛿휄𝛼휇휀휌ί𝜎휇𝛼𝜏휊𝜍 𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖) , 

𝑥𝑠(𝑖), 𝑦𝑠(𝑖), 𝑧𝑠(𝑖), 휊휄 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휀𝜍 𝜏휊𝜐 휅ά𝜏𝜔 ά휅휌휊𝜐 𝜏휊𝜐 휇𝛼휈휊휇휀𝜏휌휄휅휊ύ 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖) 

𝑛,𝑚 휊휄 𝜎𝜏𝛼휃휀휌έ𝜍 휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍, 𝛫 휂 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ά 휌휊ή𝜍,  

𝜑, 휃 휊휄 휅휆ί𝜎휀휄𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐, 𝜏휊 𝛿휀𝛿휊휇έ휈휊 𝜒휌휊휈휄휅ό 𝛽ή휇𝛼 휅𝛼휄 

𝑇𝑀  𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝜎𝜏휊 휇έ𝜎휊 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐 𝜏휊 𝛿휀𝛿휊휇έ휈휊 𝜒휌휊휈휄휅ό 𝛽ή휇𝛼. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου της ολοκλήρωσης 

ενός εξωτερικού ανοίγματος του πλοίου.  

Input: 

- x1(j), z1(j), x2(j), z2(j),  

- sp(i), xs(i), ys(i), zs(i). 

- n, m, 

- K, 

- φ, θ, ΤΜ, 

-  

Output: 

- Adum(j) 

- Qdum(j) 

«damage in-

tegration» 

Εικόνα 3. 27: Τα εισαγόμενα και τα παραγόμενα στοιχεία του αλγορίθμου "damage integration algorithm". 
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Call «damage integration algo-

rithm»  

dx = (x2 - x1)/n 

dz = (z2 – z1)/m 

 

for ii=1 to n  

for jj=1 to m  

 

x = x1 + dx×ii – dx/2  

z = z1 + dz×jj – dz/2 

y = g(x,z) 

hout = hout(x,y,z,φ,θ,ΤΜ) 

hin = hin(x,y,z,φ,θ,sp,xs,ys,zs) 

 

dA = 0 , dQ = 0 

  

h
out

  = 0 

And 

h
in
 = 0 

dA = dx×dz 

dQ =K×dA×sign(hout-hin)×SQRT(2g×|hout - hin|) 

  

A=dA + A , Q=dQ + Q 

  

ii = n  
and jj = m 

 

Finish  

  

Output: Adum, Qdum 

  

NO 

YES 

NO 

YES 

Εικόνα 3. 28: To διάγραμμα ολοκλήρωσης του αλγόριθμου "damage integration algorithm". 
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3.4.3.4 H ολοκλήρωση του εσωτερικού ανοίγματος με τον αλγόριθμο «connection 

integration algorithm». 

 Η διαδικασία της αριθμητικής ολοκλήρωσης εφαρμόζεται και στον υπολογισμό της 

παροχής που ρέει δια μέσω έκαστου εσωτερικού ανοίγματος. Ο αλγόριθμος που διεκπε-

ραιώνει την συγκεκριμένη αριθμητική διαδικασία είναι ο «connection integration». Τα 

εσωτερικά ανοίγματα αναπαριστούν τις υδατοστεγείς πόρτες και τα ανοίγματα στα κατα-

στρώματα (σκάλες και ανθρωποθυρίδες). Ο τρόπος αναπαράστασης τους έχει παρουσια-

στεί παραπάνω και γίνεται με τις συντεταγμένες των δύο διαγώνιων σημείων (Α, C). Ανά-

λογα με τον τύπο του ανοίγματος προκύπτουν και οι συντεταγμένες των άλλων δύο ση-

μείων του ορθογώνιου παραλληλόγραμμου.  

Χαρακτηριστικό των υδατοστεγών θυρών είναι η δυνατότητα τους να κλείνουν σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό ο αλγόριθμος «connection integration» 

καλείται να το εκτιμήσει και να το συμπεριλάβει κατά τον υπολογισμό της παροχής διαμέσω 

των εσωτερικών συνδέσεων. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι μέσω του προσδιορισμού του 

χρόνου έναρξης (st)  και λήξης (ft) του κλεισίματος τους. Κάθε υδατοστεγής θύρα έχει τον 

δικό της χρόνο έναρξης και λήξης. Η κίνηση των θυρών μοντελοποιείται με τη σύμβαση της 

μετατόπισης του σημείου Α προς το σημείο C. Με τη θεώρηση ότι η κίνηση των θυρών είναι 

κατά την εγκάρσια κατεύθυνση (κατεύθυνση u στο παρακάτω σχήμα), ισχύουν τα εξής: 

𝑖𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑠𝑡 → 𝑦𝑜𝐴 = 𝑦𝑜𝐴, 𝑥𝑜𝐴 = 𝑥𝑜𝐴 

𝑖𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑓𝑡 → 𝑦𝑜𝐴 = 𝑦𝑜𝐶 , 𝑥𝑜𝐴 = 𝑥𝑜𝐶  

 Θεωρώντας πως οι ταχύτητα κλεισίματος των θυρών είναι σταθερή σε όλο το χρο-

νικό διάστημα (st, ft) γίνεται ο εξής υπολογισμός. 

𝑖𝑓 𝑡𝑖𝑚𝑒 ∈ (𝑠𝑡, 𝑓𝑡) → 𝑦𝑜𝐴 = 𝑦𝑜𝐴 +
𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑠𝑡

𝑓𝑡 − 𝑠𝑡
× (𝑦𝑜𝐶 − 𝑦𝑜𝐴) 

                                          𝑥𝑜𝐴 = 𝑥𝑜𝐴 +
𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑠𝑡

𝑓𝑡 − 𝑠𝑡
× (𝑥𝑜𝐶 − 𝑥𝑜𝐴) 

Η επιφάνεια του ανοίγματος επιμερίζεται σε στοιχειώδη εμβαδά dA, όπου το καθένα 

διαρρέεται από ομοιόμορφη παροχή dQ. Λόγω του γεγονότος ότι το επίπεδο του ανοίγμα-

τος δεν είναι καθορισμένης κατεύθυνσης (ανάλογα με το είδος του ανοίγματος), γίνεται ο 

εξής υπολογισμός: 

𝑢 = √(𝑥𝑜𝑎 − 𝑥𝑜𝑑)2 + (𝑦𝑜𝑎 − 𝑦𝑜𝑑)2 → 𝑑𝑢 =
𝑢

𝑛
   και    𝑣 = √(𝑦𝑜𝑎 − 𝑦𝑜𝑏)

2 + (𝑧𝑜𝑎 − 𝑧𝑜𝑏)
2 → 𝑑𝑣 =

𝑣

𝑚
 

Για το στοιχειώδες εμβαδό dA, και με h1 και h2 το μανομετρικό ύψος της στάθμης των δύο 

«reservoir», που στη δεδομένη περίπτωση είναι δύο διαμερίσματα του πλοίου, ισχύει: 

 𝑑𝐴 = 𝑑𝑢 × 𝑑𝑣 

𝑑𝑄 = 𝐾 × 𝑑𝐴 × 𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ1 − ℎ2) × √2𝑔|ℎ1 − ℎ2| → 𝑄(𝑡) = 𝐾 ∬𝑠𝑖𝑔𝑛(ℎ1 − ℎ2) × √2𝑔|ℎ1 − ℎ2| × 𝑑𝑢𝑑𝑣 
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Η ολοκλήρωση, προς τις κατευθύνσεις των du και dv, καθ’ όλη την έκταση της βλά-

βης δίνει τη τιμή της παροχής του νερού κατάκλυσης που διαρρέει το δεδομένο άνοιγμα. 

Όμοια με παραπάνω, ο συντελεστής ροής Κ θεωρείται πως είναι ίσος με 0,63, για όλα τα 

ανοίγματα ανεξαρτήτως θέσης και γεωμετρίας τους. 

 Πριν την έναρξη του αλγορίθμου «connection integration algorithm» , αναγνωρίζο-

νται από αυτόν ένα σύνολο δεδομένων, απαραίτητα, για την εκτέλεση των υπολογισμών. 

Τα δεδομένα εισάγονται με τη διεπαφή του αλγορίθμου με τη κύρια υπολογιστική οντότητα 

του μοντέλου προσομοίωσης. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι συντεταγμένες των τεσσά-

ρων σημείων, το είδος, οι χρόνοι έναρξης και λήξης του κλεισίματος του εσωτερικού ανοίγ-

ματος και τα χαρακτηριστικά, των επικοινωνούντων μέσω της βλάβης, tank. Επίσης απα-

ραίτητα μεγέθη είναι οι κλίσεις του πλοίου, ο συντελεστής ροής Κ και οι σταθερές ολοκλή-

ρωσης m, n. Παρακάτω παρουσιάζονται πινακοποιημένα το σύνολο των δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. 29: Ολοκλήρωση ενός εσωτερικού ανοίγματος. 

Input: 

- xoA(k) ,yoA(k), zoA(k),  xoC(k) 

,yoC(k), zoC(k 

- kind(k) 

- st(k),ft(k) 

- otank1(k),otnak2(k),sp1(k), 

sp2(k), xp1(k), yp1(k). zp1(k), 

xp2(k), yp2(k), zp2(k) 

- n, m, 

- K, 

- φ, θ, 

 

«connection 

integration» 

Output: 

- Acon(k) 

- Qcon(k) 

Εικόνα 3. 30: Τα εισαγόμενα και παραγόμενα στοιχεία του αλγόριθμου "connection integration algorithm". 
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όπου: 

𝑥휊𝐴(𝑘), 𝑦휊𝐴(𝑘), 𝑧휊𝐴(𝑘), 𝑥휊𝐵(𝑘), 𝑦휊𝐵(𝑘), 𝑧휊𝐵(𝑘), 𝑥휊𝐶(𝑘), 𝑦휊𝐶(𝑘), 𝑧휊𝐶(𝑘), 𝑥휊𝐷(𝑘), 𝑦휊𝐷(𝑘), 𝑧휊𝐷(𝑘) ,  

휊휄 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휀𝜍 𝜏𝜔휈 𝜏휀𝜎𝜎ά휌𝜔휈 𝜎휂휇휀ί𝜔휈 𝜏휊𝜐 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍,  

𝑘𝑖𝑛𝑑(𝑘), 𝜏휊 휀ί𝛿휊𝜍 𝜏휊𝜐 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 𝑑𝑜𝑜𝑟 ή 𝑑𝑒𝑐𝑘 𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔  

𝑠𝑡(𝑘), 휊 𝜒휌ό휈휊𝜍 휋휊𝜐 휀휅휅휄휈휀ί 𝜏휊 휅휆έ휄𝜎휄휇휊 𝜏휊𝜐 𝑘 𝛼휈휊ί𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍, 

𝑓𝑡(𝑘), 𝑜 𝜒휌ό휈휊𝜍 휋휊𝜐 έ𝜒휀휄 휅휆휀ί휈휀휄 𝜏휀휆휀ί𝜔𝜍 𝜏휊 𝑘 ά휈휊휄𝛾휇𝛼.     

𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘1(𝑘), 𝑜𝑡𝑎𝑛𝑘2(𝑘), 𝜏𝛼 휊휈ό휇𝛼𝜏𝛼 𝜏𝜔휈 𝛿ύ휊 𝜎𝜐휇𝛽𝛼휆휆ό휇휀휈𝜔휈 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝛾휄𝛼 𝜏휊 𝑘 ά휈휊휄𝛾휇𝛼, 

𝑠𝑝1(𝑘), 𝑠𝑝2(𝑘) , 휊휄 휀휈𝛿휀ί휉휀휄𝜍 𝜏𝜔휈 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅ώ휈 𝜏𝜔휈 𝜎𝜐휇𝛽𝛼휆휆ό휇휀휈𝜔휈 𝛿휄𝛼휇휀휌휄𝜎휇ά𝜏𝜔휈, 

𝑥𝑝1(𝑘), 𝑦𝑝1(𝑘), 𝑧𝑝1(𝑘), 𝑥𝑝2(𝑘), 𝑦𝑝2(𝑘), 𝑧𝑝2(𝑘), 휊휄 휃έ𝜎휂 𝜏𝜔휈 휇휀𝜏휌휂𝜏휄휅ώ휈 𝜏𝜔휈 𝛿ύ휊 𝜎𝜐휇𝛽𝛼휆휆ό휇휀휈𝜔휈 𝛿휄𝛼휇휀휌휄𝜎휇ά𝜏𝜔휈, 

𝑛,𝑚 휊휄 𝜎𝜏𝛼휃휀휌έ𝜍 휊휆휊휅휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍, 𝛫 휂 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ά 휌휊ή𝜍 휅𝛼휄 𝜑, 휃 휊휄 휅휆ί𝜎휀휄𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐 𝜏휊 𝛿휀𝛿휊휇έ휈휊 𝜒휌휊휈휄휅ό 𝛽ή휇𝛼. 

 Το αποτέλεσμα των υπολογισμών είναι ο προσδιορισμός του εμβαδού ,Acon(k), και 

της παροχής, Qcon(k), της ροής που ρέει από το otank1(k) στο otank2(k), το συγκεκριμένο 

χρονικό στάδιο της προσομοίωσης, για το εσωτερικό άνοιγμα k.  

 Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της αλγοριθμικής διαδικα-

σίας «connection integration algorithm» για το εσωτερικό άνοιγμα k τη χρονική στιγμή time. 

Χάρη απλούστευσης παραλείπεται από τα χαρακτηριστικά του ανοίγματος ο δείκτης k.  
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Call «connection integration 

algorithm»  

𝑑𝑢 =
√(𝑥𝑜𝐴 − 𝑥𝑜𝐷)2 + (𝑦𝑜𝐴 − 𝑦𝑜𝐷)2

𝑛
 

𝑑𝑣 =
𝑧𝑜𝐶 − 𝑧𝑜𝐴

𝑚
 

kind = 

“door” 
  

Select 

time < st  

 st ≤ time ≤ ft 

  time > ft   

  yoA = yoA  

  xoA = xoA 

𝑦𝑜𝐴 = 𝑦𝑜𝐴 +
𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑠𝑡

𝑓𝑡 − 𝑠𝑡
(𝑦𝑜𝐶 − 𝑦𝑜𝐴) 

𝑥𝑜𝐴 = 𝑥𝑜𝐴 +
𝑡𝑖𝑚𝑒 − 𝑠𝑡

𝑓𝑡 − 𝑠𝑡
(𝑥𝑜𝐶 − 𝑥𝑜𝐴) 

  zoD = zoA , zoB = zoC 

  yoB = yoA , yoD = yoC 

  xoB = xoA , xoD = xoC 

 

for ii=1 to n  
     for jj=1 to m  

 

𝑥 = xoA +
du × ii − du × 1/2

n × du
× (xoC − xoA) 

 

𝑦 = yoA +
du × ii − du × 1/2

n × du
× (yoC − yoA) 

z = zoA + dv × jj −
dv

2
 

 

h1 = hin(x,y,z,φ,θ,sp1,xp1,yp1,zp1) 

h2 = hin(x,y,z,φ,θ,sp2,xp2,yp2,zp2) 

 

h1 & h2 

= 0 
 

dA = du×dv 

dQ =K×dA×sign(h
2
-h

1
)×SQRT(2g×|h

2 
– h

1
|) 

dA = 0 , dQ = 0 
  

A=dA + A , Q=dQ + Q 
  

ii =n &   

jj =m  Finish 
  

Output: A
con

, Q
con

 

  

  zoD = zoA , zoB = zoC 

  yoB = yoA , yoD = yoC 

  xoD = xoA , xoB = xoC 

 

Acon = 0 , Qcon = 0 
  

𝑑𝑢 =
𝑦𝑜𝐶 − 𝑦𝑜𝐴

𝑛
 

𝑑𝑣 =
𝑥𝑜𝐶 − 𝑥𝑜𝐴

𝑚
 

for ii=1 to n  
     for jj=1 to m  

 

𝑥 = xoA + du × jj − dv × 1/2 
 

𝑦 = yoA + du × ii − du × 1/2 

z = zoA 

 

h1 = hin(x,y,z,φ,θ,sp1,xp1,yp1,zp1) 

h2 = hin(x,y,z,φ,θ,sp2,xp2,yp2,zp2) 

 

dA = du×dv 

dQ =K×dA×sign(h
2
-h

1
)×SQRT(2g×|h

2 
– h

1
|) 

h1 & h2 

= 0 
 

dA = 0 , dQ = 0 
  

A=dA + A , Q=dQ + Q 
  

ii =n &   

jj =m  

YES 

NO 

YES 

NO 

YES NO 

YES NO 

YES 

NO 

Εικόνα 3. 31: Διάγραμμα ροής της αλγοριθμικής διαδι-

κασίας «connection integration algorithm »  
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3.4.3.5 Ο υπολογισμός των soundings με τον αλγόριθμο «tank calibration algorithm». 

 Απαραίτητο στοιχείο για την εξέλιξη και την πραγματοποίηση των υπολογισμών του 

μοντέλου προσομοίωσης, αποτελεί η τιμή του μετρητικού της στάθμης (sounding) του κάθε 

μοντελοποιημένου στο HYROMAX tank, ανα χρονικό βήμα εξέλιξης υπολογισμών. Οι τιμές 

του μονοδιάστατου πίνακα sp(i) για i=1 έως nt, όπου nt είναι το σύνολο των διαμερισμάτων 

του πλοίου, που έχουν διαμορφωθεί ως tank στη δεύτερη υπολογιστική οντότητα, είναι χρο-

νικά μεταβαλλόμενες. Η πληρότητα της κάθε δεξαμενής και οι κλίσεις του πλοίου διαμορφώ-

νουν τις τιμές sp(i).  

 Για τον υπολογισμό των soundings το μοντέλο προσομοίωσης χρησιμοποιεί την 

«tank calibration analysis» του λογισμικού HYDROMAX. Η ανάλυση αυτή αναλαμβάνει τον 

υπολογισμό, σε κάθε tank, του συνόλου των ιδιοτήτων του εισρέοντος ρευστού του (όγκος, 

μάζα, ποσοστό πλήρωσης για κάθε ένδειξη του sounding κ.τ.λ.) σε συνάρτηση, ενός εύ-

ρους βαθμονόμησης των μετρητικών. Για την διεκπεραίωση της υπολογιστικής διαδικασίας 

το λογισμικό λαμβάνει μια δεδομένη τιμή εγκάρσιας και διαμήκους κλίσης του πλοίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 Μετά την εκτέλεση της «tank calibration analysis» από το HYDROMAX, το μοντέλο 

προσομοίωσης λαμβάνει ένα σύνολο αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, για κάθε tank, αναγνω-

ρίζει τη τιμή της πληρότητας και της μάζας του για κάθε τιμή sounding. Το εύρος και το σύ-

νολο των τιμών του κάθε μετρητικού που εξετάζονται στην «tank calibration analysis», εισά-

γονται στην δεύτερη υπολογιστική οντότητα κατά το «tank calibration input». Τα αποτελέ-

σματα της ανάλυσης για κάθε μοντελοποιημένο διαμέρισμα είναι ένας πίνακας όπου η 

πρώτη στήλη είναι οι ενδείξεις του μετρητικού, ξεκινώντας από την πληρότητα της δεξαμενής 

100%. Η δεύτερη και η τρίτη στήλη είναι η μάζα και η πληρότητα της δεξαμενής που αντιστοι-

χούν σε κάθε στοιχείο του sounding spacing. Μετά την πραγματοποίηση της ανάλυσης ο 

αλγόριθμος καλείται να διαβάσει τα αποτελέσματα. Με δεδομένη τι τιμή της μάζας έκαστου 

διαμερίσματος, ο αλγόριθμος καλείται να αναγνωρίσει την τιμή του μετρητικού που αντι-

στοιχεί σε αυτή την μάζα και σε αυτό το ποσοστό πλήρωσης. Η επίτευξη αυτού του στόχου 

Εικόνα 3. 32: Το αποτέλεσμα της "tank calibration analysis" του HYDROMAX σε ένα χρονικό 

στιγμιότυπο για ένα από τα μοντελοποιημένα tank. 



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ      78 | P a g e  

πραγματοποιείται με τη χρήση της γραμμικής παρεμβολής μεταξύ των γειτνιαζουσών, ως 

προς τη δεδομένη, τιμών μάζας και τιμών sounding. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για 

κάθε μοντελοποιημένο στο HYDROMAX διαμέρισμα.  

Η παραπάνω διαδικασία συντονίζεται και διεκπεραιώνεται σε έναν επιμέρους αλγό-

ριθμο, ονόματι «tank calibration algorithm». Η τιμή sounding έκαστου tank αποτελεί το απο-

τέλεσμα του αλγορίθμου, το οποίο και εισάγεται στο κύριο υπολογιστικό αντικείμενο της τρί-

της οντότητας του μοντέλου προσομοίωσης.  

 Ειδικότερα, αν ο αριθμός των διαμορφωμένων, στο μοντέλο, διαμερισμάτων είναι 

nt, τότε τα αποτελέσματα της ανάλυσης έχουν την εξής μορφή:  

𝛾휄𝛼  𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖), 𝑖 = 1 𝑡𝑜 𝑛𝑡 

[
 
 
 
 

𝑠(1)
𝑠(2)

⋮
𝑠(𝑓 − 1)

𝑠(𝑓)

𝑚𝑎𝑠𝑠′(1)

𝑚𝑎𝑠𝑠′(2)
⋮

𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝑓 − 1)

𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝑓)

𝑝𝑓′(1) = 100%

𝑝𝑓′(2)
⋮

𝑝𝑓′(𝑓 − 1)

𝑝𝑓′(𝑓) = 0% ]
 
 
 
 

 

όπου: 

𝜑 = 1 έ𝜔𝜍 𝑓, 𝑜 𝛼ύ휉𝜔휈 𝛼휌휄휃휇ό𝜍 𝜏𝜔휈 𝛼휋휊𝜏휀휆휀𝜎휇ά𝜏𝜔휈 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝛾휄𝛼 𝜏휊 𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖), 

𝑠(𝜑), 휂 𝜏휄휇ή 𝜏휊𝜐 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖) 휅𝛼𝜏𝛼 𝛼ύ휉휊휈 𝛼휌휄휃휇ό 𝜑, 

𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑), 휂 𝜏휄휇ή 𝜏휂𝜍 휇ά휁𝛼𝜍 𝜏휊𝜐 휌휀𝜐𝜎𝜏휊ύ 𝜎𝜏휊 𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖) 휅𝛼𝜏ά 𝛼ύ휉휊휈𝜏𝛼 𝛼휌휄휃휇ό 𝜑 휋휊𝜐  

                    𝛼휈𝜏휄𝜎𝜏휊휄𝜒휀ί 𝜎𝜏휊 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠(𝜑), 

𝑝𝑓′(𝜑), 𝜏휊 휋휊𝜎휊𝜎𝜏ό 휋휆휂휌𝜔𝜎휂𝜍 𝜏휊𝜐 𝑡𝑎𝑛𝑘(𝑖) 휅𝛼𝜏ά 𝛼ύ휉휊휈𝜏𝛼 𝛼휌휄휃휇ό 𝜑, 휇휀 𝑝𝑓(1) = 100%  

휅𝛼휄 𝑝𝑓(𝑓) = 0%. 

Σε κάθε χρονικό βήμα των υπολογισμών του μοντέλου προσομοίωσης είναι γνωστή 

η μάζα του ύδατος έκαστου tank. Επομένως, με δεδομένο το μέγεθος mass(i), i=1 έως nt και 

με γνωστό τον παραπάνω πίνακα από το «tank calibration results» του HYDROMAX υπολο-

γίζεται με γραμμική παρεμβολή το μέγεθος sp(i).  

𝑖𝑓 𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑖) ≤ 𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑)  → 𝑠𝑝(𝑖) = 𝑠(𝜑) +
𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑖) − 𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑)

𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑 − 1) − 𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑)
× (𝑠(𝜑 − 1) − 𝑠(𝜑)) 

 Ο αλγόριθμος «tank calibration algorithm» είναι σχετικά ολιγαρκής ως προς τα δε-

δομένα που απαιτεί για την εκτέλεση του συνόλου των υπολογισμών. Τα στοιχεία είναι η 

εγκάρσια, η διαμήκης κλίση του πλοίου, η μάζα και το ποσοστό πλήρωσης έκαστου tank,  

το συγκεκριμένο χρονικό στιγμιότυπο της προσομοίωσης. Οι τιμές αυτές επαρκούν για τον 

υπολογισμό του sounding κάθε διαμερίσματος.  
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα που αξιοποιεί η αλγοριθμική διαδικασία: 

 

 

 

όπου: 

𝜑, 휃 휊휄 휅휆ί𝜎휀휄𝜍 𝜏휊𝜐 휋휆휊ί휊𝜐, 𝜏휊 𝛿휀𝛿휊휇έ휈휊 𝜒휌휊휈휄휅ό 𝛽ή휇𝛼  

𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑖), 𝑝𝑓(𝑖) 휂 휇ά휁𝛼 휅𝛼휄 𝜏휊 휋휊𝜎휊𝜎𝜏ό 휋휆ή휌𝜔𝜎휂𝜍 𝜏휊𝜐 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘, 

𝑠𝑝(𝑖), 𝜏휊 𝑠𝑜𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝜏휊𝜐 𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑘. 

 Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου «tank 

calibration algorithm».  

 

Input: 

- φ, θ, 

- mass(i), pf(i), for i=1 to nt 

 

«tank cali-

bration» 

Output: 

- sp(i), for 1 to nt 

Εικόνα 3. 33: Τα εισαγόμενα και τα παραγόμενα στοιχεία του αλγόριθμου "tank calibration algorithm". 
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Call «tank calibration algo-

rithm» 

Επιλογή «tank calibration analysis» 

στο HYDROMAX 

Εισαγωγή παραμέτρων  «tank cali-

bration analysis» στο HYDROMAX 

Διεξαγωγή  «tank calibration analy-

sis» στο HYDROMAX 

for i=1 to nt  

 Εισαγωγή «tank calibration results»  

από το HYDROMAX 

for φ=1 to f 

𝑠𝑝(𝑖) = 𝑠(𝜑) +
𝑚𝑎𝑠𝑠(𝑖) − 𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑)

𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑 − 1) − 𝑚𝑎𝑠𝑠′(𝜑)
× (𝑠(𝜑 − 1) − 𝑠(𝜑)) 

for tank(i) 

s(φ), mass’(φ), 

pf’(φ) 

pf’(φ)=0% 

  

pf(i) = 0 % Select 

pf(i) = 100 % 

pf ≠ 0 % &100 % 

sp(i) = s(φ) 

 Εισαγωγή «tank calibration results»  

από το HYDROMAX 

for φ=1 to f pf’(φ)<100% 

  

sp(i) = s(φ-1) 

for φ=1 to f 

 Εισαγωγή «tank calibration results»  

από το HYDROMAX 

pf’(φ)<pf(i) 

  
 for tank(i) 

s(φ), mass’(φ), 

pf’(φ) 

for tank(i) 

s(φ), mass’(φ), 

pf’(φ) 

if i = nt 

  

Finish 

Output: sp(i), i=1 to nt  

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 

NO 

NO YES 

Εικόνα 3. 34: Το διάγραμμα ροής της αλγοριθμικής διαδικασίας “tank calibration algorithm” 
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3.4.3.6 Η γενική αναπαράσταση του αλγορίθμου προσομοίωσης «progressive flooding 

simulation» 

Παραπάνω έγινε η παρουσίαση των επιμέρους στοιχείων και αλγοριθμικών διαδικα-

σιών που απαρτίζουν το μοντέλο προσομοίωσης της προοδευτικής κατάκλυσης έναντι 

βλάβης. Το ζητούμενο σε αυτή τη παράγραφο είναι η παρουσίαση του τρόπου με τον ο-

ποίον οι παραπάνω «δομικοί λίθοι» συνδυάζονται, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η α-

ριθμητική αναπαράσταση του φαινομένου της κατάκλυσης ενός πλοίου. Η συνοχή της 

προσομοίωσης ορίζεται από έναν κεντρικό αλγόριθμο, ο οποίος ελέγχει και συντονίζει το 

σύνολο των επιμέρους διαδικασιών, καθώς και τη διεπαφή με τη δεύτερη και τη τέταρτη  ο-

ντότητα του μοντέλου. Ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται «Progressive Flooding Simulation» 

και παρουσιάζεται παρακάτω. 

Το πρώτο στάδιο της υπολογιστικής διαδικασίας είναι η εισαγωγή ενός συνόλου δε-

δομένων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπολογισμών. Ειδικότερα τα μεγέθη 

που εισάγονται, στον αλγόριθμο «Progressive Flooding Simulation», αφορούν τον αριθμό 

και τα στοιχεία των ρηγμάτων της γάστρας, των εσωτερικών ανοιγμάτων, των μοντελοποι-

ημένων στο HYDROMAX διαμερισμάτων, τον χρόνο και το βήμα προσομοίωσης, του συ-

ντελεστή ροής που χρησιμοποιείται στην εξίσωση Bernoulli και των σταθερών ολοκλήρω-

σης.  

Ο στόχος του μοντέλου προσομοίωσης είναι ο υπολογισμός της χρονικής εξέλιξης 

της κίνησης και της εισροής ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου. Επειδή, η θέση της κατα-

σκευής περιγράφεται από το  βύθισμα στο μέσο του, την διαμήκη και την εγκάρσια κλίση, ο 

υπολογισμός της κινητικής της ανάγεται στον προσδιορισμό της τιμής των τριών αυτών 

μεγεθών (TM, φ, θ) σε κάθε χρονικό βήμα. Η εξέλιξη της εισροής ύδατος στο εσωτερικό του 

πλοίου περιγράφεται από τον υπολογισμό της παροχής του νερού κατάκλυσης, της επι-

πρόσθετης μάζας ύδατος, της συνολικής μάζας ύδατος και του ποσοστού πλήρωσης έκα-

στου tank.  Για τον υπολογισμό, βέβαια, αυτών των μεγεθών είναι απαραίτητο να προσδιο-

ριστούν οι τιμές της παροχής του ύδατος που διέρχεται μέσω των ρηγμάτων της γάστρας 

και των εσωτερικών ανοιγμάτων των διαμερισμάτων του. Το σύνολο αυτών των στοιχείων 

αποτελούν τα εξαγόμενα, ανά μονάδα χρόνου, αποτελέσματα του μοντέλου προσομοίω-

σης.  

  

Input: 

- Max time, time step 

- n , m , K 

- nt, tank(i), xs(i), ys(i), zs(i) 

- nd, xda(j), yda(j), zda(j), hd(j), ld(j), 

dtank(j)  

- no, xoa(k), yoa(k), zoa(k), xoc(k), 

yoc(k), zoc(k), kind(k), otank1(k), 

otank2(k), st(k), ft(k) 

 
Εικόνα 3. 35: Τα δεδομένα που εισάγονται στον αλγόριθμο 

"Progressive Flooding Simulation" πριν την έναρξη της υπολο-

γιστικής διαδικασίας και τα αποτελέσματα των υπολογισμών 

για κάθε χρονικό στιγμιότυπο. 

Output: for time = 0 to max time 

- TM, φ, θ 

- Adam(j), Qdam(j), 

- Acon(k), Qcon(k) 

- Q(i), addmass(i), mass(i), pf(i) 

 

«P.F.S.» 
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Η προσομοίωση της χρονικής εξέλιξης της κατάκλυσης  απαιτεί την εισαγωγή δύο 

βασικών παραμέτρων, του συνολικού χρόνου προσομοίωσης (max time)  και του χρονικού 

βήματος (time step). Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένας κλειστός βρόγχος επανάληψης, μέσα 

στον οποίο υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά της θέσης και της ροής στο εσωτερικό του 

πλοίου. Η επαναληπτική διαδικασία τερματίζεται όταν ο χρόνος προσομοίωσης έχει φτάσει 

την τιμή max time.  

 Σε έκαστο χρονικό βήμα πραγματοποιείται ένα σύνολο υπολογισμών είτε από τον 

αλγόριθμο «P.F.S.» είτε τις επιμέρους αλγοριθμικές διαδικασίες που έχουν παρουσιαστεί στις 

παραπάνω παραγράφους. Το πρώτο στάδιο αφορά την ανανέωση της κατάστασης φόρ-

τωσης του πλοίου στο HYDROMAX, ώστε να συμπεριλάβει την επιπρόσθετη μάζα, που έχει 

προκύψει από το προηγούμενο χρονικό βήμα. Έπειτα, ο αλγόριθμος «P.F.S.» καλεί το λογι-

σμικό να εκτελέσει την «equilibrium analysis». Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας δίνουν 

το βύθισμα στο μέσο του πλοίου, την εγκάρσια και διαμήκη κλίση για το χρονικό στιγμιότυπο 

της προσομοίωσης. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος καλεί τον υπολογιστικό τμήμα «tank cali-

bration algorithm», τα αποτελέσματα του οποίου είναι η τιμή του sounding pipe έκαστου 

tank, για μια δεδομένη πληρότητα και για γωνίες κλίσεις που υπολογίστηκαν παραπάνω. Το 

επόμενο στάδιο που ακολουθεί, αφορά το κάλεσμα του αλγορίθμου «damage integration 

algorithm», ο οποίος αναλαμβάνει την ολοκλήρωση έκαστης βλάβης της γάστρας του 

πλοίου. Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι να προσδιοριστεί η παροχή της ροής από 

κάθε ρήγμα προς το γειτνιάζον διαμέρισμα. Αφότου πραγματοποιηθεί η παραπάνω διαδι-

κασία ο αλγόριθμος καλεί την υπό ρουτίνα «connection integration algorithm», η οποία 

αναλαμβάνει τον υπολογισμό της παροχής δια μέσω κάθε εσωτερικού ανοίγματος. Το τε-

λικό στάδιο στην αλγοριθμική διαδικασία του χρονικού βήματος είναι να υπολογιστεί η πα-

ροχή ύδατος κατάκλυσης που εισρέει ή εκρέει από κάθε μοντελοποιημένο ως tank, διαμέρι-

σμα της κατασκευής. Το σύνολο των παραπάνω αποτελεσμάτων αποτυπώνονται στο λο-

γισμικό Microsoft Excel. Στο σημείο αυτό λήγει η υπολογιστική διαδικασία του συγκεκριμένου 

χρονικού στιγμιότυπου και εκκινεί αυτή του επόμενου. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος προσο-

μοίωσης τότε ο αλγόριθμος σταματάει τον βρόγχο επανάληψης και τερματίζει την προσο-

μοίωση της κατάκλυσης του πλοίου.  

Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου 

«Progressive Flooding Simulation».  
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Start «Progressive Flooding Sim-
ulation» 

Εισαγωγή Δεδομένων 

for time = 0 to Max Time 

for i = 1 to nt 

i =nt 

for j= 1 to nd 

mass(i) = 0  

i = i + 1  

Επιλογή «Equilibrium analysis» στο 

HYDROMAX 

Εισαγωγή παραμέτρων 

«Equilibrium analysis» στο 

HYDROMAX 

mass(i) 

Διεξαγωγή  «Equilibrium 

analysis» στο HYDROMAX 

Ανάγνωση  «Equilibrium 

analysis results» απο 

HYDROMAX 

TM, φ, θ, 

pf(i), 

i=1 to nt 

call «tank calibration al-

gorithm» 

Εισαγωγή αποτελεσμάτων  

«tank calibration algorithm» 

sp(i) ,  

i=1 to nt 

call «damage integra-

tion algorithm» 

call «connection integra-

tion algorithm» 

Εισαγωγή αποτελεσμάτων  

«connection integration algorithm» 

Αcon(k) 

,Qcon(k) 

 

for i= 1 to nt 

for i = 1 to nt 

i =nt 

i = i + 1  

dtank(j) 

= tank(i) 

φ, θ, ΤΜ,,x1(j),x2(j), 

z1(j), z2(j),sp(i), xs(i), 

ys(i),zs(i) 

φ, θ , mass(i) ,  

i=1 to nt 

i = i + 1  

j =nd 

j = j + 1  
i1 = i1+ 1  

for k= 1 to nc 

for i1= 1 to nt 

otank1(k) 

= tank(i1) 

for i2= 1 to nt 

otank2(k) 

= tank(i2) 
i2 = i2+ 1  

φ, θ, ΤΜ, xoA(k) ,yoA(k), zoA(k) 

 Kind(k),  xoC(k) ,yoC(k), zoC(k) 

,st(k),ft(k),sp(i1)), xs(i1), ys(i1) 

 zs(i1),sp(i2),xs(i2), ys(i2), zs(i2) 

 

k=nc 

for j = 1 to nd 

for i= 1 to nt 

dtank(j) 

= tank(i) Q(i)=Qdam(j) 

i = i+ 1  

for k= 1 to nc 

Εισαγωγή αποτελεσμάτων  

«damage integration algo-

rithm» 

Αdam(j)  

Qdam(j) 
 

for i= 1 to nt 

otank1(k) 

= tank(i) 

Q(i)=Q(i) - Qcon(k) 

k=nc 

otank2(k) 

= tank(i) 

Q(i)=Q(i) + Qcon(k) 

Εξαγωγή αποτελεσμάτων 

του χρονικού βήματος 

mass(i) =mass(i) + Q(i) × time step 

for i = 1 to nt 

i =nt 
time =Max-

Time 

time=time+step 

Stop 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

NO 

NO 

YES 

YES NO 

NO YES YES 

NO 

NO 

Εικόνα 3. 36: Το διάγραμμα ροής 

του μοντέλου προσομοίωσης της 

κατάκλυσης ενός πλοίου μετά 

από βλάβη. 
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4. Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ 

ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

Το πνεύμα μου,  

σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα, 

λύνεται απόψε στο άπειρο  

χωρίς να βρίσκει αναπαμό. 

Τις ζώνες γύρω του έσπασε και ανατινάζεται θερμό 

το πνεύμα μου 

σαν ουρανός, σαν ωκεανός, σαν θάλασσα. 

Σαν γαλαξίας απέραντος  

το σύμπαν σέρνω στο χορό. 

Ήλιο τον ήλιο γκρέμισα, 

θόλο το θόλο χάλασα, 

κι είμαι σαν μιαν απέραντη, πλατιά γαλάζια θάλασσα, 

που οι στενοί πάνω μου ουρανοί δε μου σκεπάζουν το νερό. 

 

Ν.Βρεττάκος  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

4.1 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 

 Στο παραπάνω κεφάλαιο παρουσιάστηκε και αναλύθηκε το αριθμητικό μοντέλο της 

προσομοίωσης της προοδευτικής κατάκλυσης έναντι βλάβης, που αναπτύχθηκε στα πλαί-

σια της παρούσας εργασίας. Πριν την εφαρμογή του για τη πραγματοποίηση κάποιας με-

λέτης σε μια ρεαλιστική γεωμετρία πλοίου, είναι δόκιμο και εύλογο να πραγματοποιηθεί η 

επαλήθευσή του. Μέσω αυτής της διαδικασίας επικυρώνεται η υπολογιστική ορθότητα των 

αποτελεσμάτων της αριθμητικής διαδικασίας και η αλγοριθμική ορθότητα του μοντέλου που 

χρησιμοποιήθηκε.  

Για την ανάγκη της επαλήθευσης, πραγματοποιείται η πειραματική μελέτη της ευστά-

θειας μιας πρισματικής γεωμετρίας με μια ποσότητα ύδατος στο εσωτερικό του. Ο έλεγχος 

που διενεργείται είναι διττός, αφού τα αποτελέσματα του μοντέλου ελέγχονται αφενός πει-

ραματικά, αφετέρου αναλυτικά, λόγω της απλής γεωμετρίας που εξετάζεται.   

4.2 ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ  

4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Η πειραματική διαδικασία αφορά τη μελέτη της συμπεριφοράς ενός κύβου με διά-

φορες ποσότητες ύδατος στο εσωτερικό του, και πραγματοποιήθηκε στη δεξαμενή του Ερ-

γαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Λόγω της απλής γεωμετρίας πραγματοποιείται και αναλυτικός υπολογισμός της ευστά-

θειας της κατασκευής. Τα αποτελέσματα αυτά πιστοποιούν την ορθότητα του μοντέλου 

προσομοίωσης και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του σύνθετου προβλήματος της 

ευστάθειάς έναντι κατάκλυσης μιας κατασκευής.  

4.2.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΥΒΟΥ 

4.2.2.1 Γενικά  

 Αρχικά πραγματοποιείται η θεωρητική κατανόηση του προβλήματος της ευστάθειας 

ενός κύβου. Έστω κύβος με μια ποσότητα ύδατος στο εσωτερικό του, ίδιας πυκνότητας με 

το με αυτό στο εξωτερικό του. Ενώ η κατασκευή είναι πλήρως συμμετρική δεν σημαίνει ότι η 

θέση ισορροπίας θα είναι πάντα η κατακόρυφη. Η αιτία του γεγονότος αυτού είναι η ύπαρξη 

ελευθέρων επιφανειών, οι οποίες μειώνουν το μετακεντρικό ύψος οδηγώντας το ακόμα και 

σε αρνητικές τιμές. Αυτό επάγει αστάθεια στην αρχική θέση ισορροπίας με αποτέλεσμα ο 

κύβος να στρέφεται προκειμένου να εντοπίσει μια νέα, ευσταθής, θέση ισορροπίας. Το φαι-

νόμενο αυτό έχει παρουσιαστεί στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και ονομά-

ζεται loll.  

 Για την κατανόηση του φαινομένου πραγματοποιείται η ανάλυση με βασικές αρχές 

της γεωμετρίας. Παράλληλα, για την απλοποίηση της μελέτης εξετάζεται το δισδιάστατο 

πρόβλημα, θεωρείται δηλαδή ότι ο κύβος στρέφεται στην εγκάρσια και όχι στη διαμήκη κα-

τεύθυνση.   
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4.2.2.2 Ο κύβος   

 Έστω κύβος ακμής α που αν τοποθετηθεί κενός στο νερό θα έχει βύθισμα f λόγω 

του βάρους της ιδίας της κατασκευής. Το κέντρο βάρους της κατασκευής θεωρείται πως 

βρίσκεται στη τομή των διαγωνίων της τετράγωνης διατομής του. Στον κύβο τοποθετείται 

νερό ίδιας πυκνότητας με το εξωτερικό του, που στην κατακόρυφη θέση έχει στάθμη s. Τότε 

προκύπτει ένα νέο βύθισμα Τ που ισούται με το άθροισμα των s και f.  

Τα δεδομένα του προβλήματος είναι τα 

παρακάτω. 

𝛼, 휂 𝛼휅휇ή 𝜏휊𝜐 휅ύ𝛽휊𝜐, 

𝛵, 𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼, 

𝑓, 𝜏휊 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝜏휊𝜐 휄𝛿ί휊𝜐 𝛽ά휌휊𝜐𝜍 𝜏휊𝜐, 

𝑠, 휂 𝜎𝜏ά휃휇휂 𝜏휊𝜐 휈휀휌휊ύ 𝜎𝜏휊 휀𝜎𝜔𝜏휀휌휄휅ό 

     𝜏휊𝜐 휅ύ𝛽휊𝜐.   

Είναι σαφές ότι ισχύει: 

𝛵 = 𝑓 + 𝑠 

 

Επίσης, υπολογίζονται τα παρακάτω 

μεγέθη: 

𝛥 = 𝛵 × 𝛼2 × 𝛾, 𝜏휊 휀휅𝜏ό휋휄𝜎휇𝛼 𝜏휊𝜐 , 

𝑊𝑓 = 𝑓 × 𝛼2 × 𝛾, 𝜏휊 𝛽ά휌휊𝜍 𝜏휂𝜍 휅𝛼𝜏𝛼𝜎휅휀𝜐ή𝜍 

                                  𝜏휊𝜐 , 

𝑊𝑠 = 𝑠 × 𝛼2 × 𝛾, 𝜏휊 𝛽ά휌휊𝜍 𝜏휊𝜐 휈휀휌휊ύ 

                                 𝜎𝜏휊 휀𝜎𝜔𝜏휀휌휄휅ό 𝜏휊𝜐. 

 

  Ως θέση ισορροπίας ορίζεται 

η θέση εκείνη όπου ο μοχλοβραχίονας 

επαναφοράς μηδενίζεται. Αν για μια μι-

κρή εκτροπή από τη θέση αυτή ο μο-

χλοβραχίονας και η ροπή που επάγει, 

στρέφουν τη κατασκευή προς την αρ-

χική θέση ισορροπίας, τότε αυτή χαρα-

κτηρίζεται ως ευσταθής. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ασταθής. Επομένως, για 

τον προσδιορισμό της ευστάθειας ενός επιπλέοντος σώματος απαιτείται ο υπολογισμός 

του μοχλοβραχίονα επαναφοράς του σε συνάρτηση τη γωνία εγκάρσιας κλίσης. 

 

 

 

Εικόνα 4. 1: Επάνω: Ο κύβος στην κατακόρυφη θέση χωρίς 

νερό στο εσωτερικό του στο επάνω σχήμα. Κάτω: Ο κύβος 

στη κατακόρυφη θέση με μια ποσότητα ύδατος στο εσωτε-

ρικό του.  Ως G συμβολίζεται το κέντρο βάρους του κύβου, 

ως Β το κέντρο άντωσης του και με C το κέντρο όγκου του 

νερού στο εσωτερικό του. 
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4.2.2.3 Η κεκλιμένη ίσαλος  

 Ο κύβος υποτίθεται ότι αποκτάει εγκάρσια κλίση φ. Το κέντρο βάρους του αλλά-

ζει θέση λόγω της μετατόπισης του ύδατος στο εσωτερικό του. Επομένως, Gφ, Bφ, Cφ είναι 

τα νέα σημεία του κέντρου βάρους, του κέντρου άντωσης και κέντρου όγκου του ύδατος 

στο εσωτερικό του, αντίστοιχα.  

Σκοπός είναι να υπολογιστούν οι 

συντεταγμένες του 𝑦𝐶 , 𝑧𝐶 , 𝑦𝐵 , 𝑧𝐵 ως προς το 

σύστημα συντεταγμένων που παρουσιά-

ζεται στην εικόνα 4.2.  

 Το εκτόπισμα της κατασκευής στην 

αρχική θέση ισορροπίας και στη κεκλιμένη 

θέση είναι ίδιο. Επομένως με δεδομένα το 

βύθισμα και την γωνία εγκάρσιας κλίσης υ-

πολογίζονται τα εξής μεγέθη: 

𝑠𝑇 , 휂 휅𝛼𝜏𝛼휅ό휌𝜐𝜑휂 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휂𝜍 𝜏휊휇ή𝜍 𝜏휂𝜍 

       𝛿휀휉휄ά𝜍 𝛼휅휇ή𝜍 휇휀 𝜏휂휈 ί𝜎𝛼휆휊,  

𝑝𝑇 , 휂 휅𝛼𝜏𝛼휅ό휌𝜐𝜑휂 𝜎𝜐휈𝜏휀𝜏𝛼𝛾휇έ휈휂 𝜏휂𝜍 𝜏휊휇ή𝜍 𝜏휂𝜍 

      𝛼휌휄𝜎𝜏휀휌ή𝜍 𝛼휅휇ή𝜍 휇휀 𝜏휂휈 ί𝜎𝛼휆휊,  

 και 𝑠𝑠 , 𝑝𝑠 𝜏𝛼 𝛼휈𝜏ί𝜎𝜏휊휄𝜒𝛼 휇휀𝛾έ휃휂 𝛾휄𝛼 𝜏휊 휈휀휌ό 𝜎𝜏휊 

휀𝜎𝜔𝜏휀휌휄휅ό 𝜏휊𝜐 휅ύ𝛽휊𝜐. 

 

Η ακμή του κύβου είναι α επομένως 

ισχύει: 

𝑝𝑇 = 𝑠𝑇 − tan (𝜑) × 𝛼 

𝑝𝑠 = 𝑠𝑠 − tan (𝜑) × 𝛼 

𝑂𝐾 = 𝑠𝑇 −
tan(𝜑) × 𝛼

2
 

𝑂′𝐾 = 𝑠𝑠 −
tan(𝜑) × 𝛼

2
 

Όπου ΟΚ και Ο’Κ οι κατακόρυφες αποστάσεις από την κάτω ακμή , της τομής της 

ισάλου και της επιφάνειας του εσωτερικού ύδατος αντίστοιχα, με τον άξονα συμμετρίας.  

Με χρήση βασικών αρχών της γεωμετρίας υπολογίζονται τα sT και ss σε συνάρτηση 

της εγκάρσιας κλίσης, του βυθίσματος και της στάθμης στο εσωτερικό του. Έπειτα, αφού 

έχει προσδιοριστεί η γεωμετρία της ισάλου και της επιφάνειας του ύδατος υπολογίζονται οι 

Ζ 

Υ 

Εικόνα 4. 2: Ο κύβος με εγκάρσια κλίση φ. 

Εικόνα 4. 3: Η κεκλιμένη ίσαλος και η κεκλιμένη επιφάνεια του νε-

ρού στο εσωτερικό του κύβου. 
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συντεταγμένες του κέντρου άντωσης, Β, και του κέντρου βάρους του νερού στο εσωτερικό 

του κύβου, C. 

4.2.2.4 Ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς 

 Για να είναι ευσταθής μια θέση ισορροπίας ενός επιπλέοντος σώματος πρέπει, για 

μικτή εκτροπή από αυτή, ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς να έχει θετική τιμή και η ροπή 

επαναφοράς να στρέφει το σώμα στην αρχική θέση. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην α-

νάγκη του υπολογισμού του μοχλοβραχίονα επαναφοράς για μια γωνία εγκάρσιας κλίσης 

φ.  

 Ο μοχλοβραχίονας GZ αναλύεται ό-

πως φαίνεται στην εικόνα 4.4. Επομένως, 

𝐺𝑍 = 𝑑𝑇 − 𝑑𝑔 

휇휀, 𝑑𝑇 휂 𝛼휋ό𝜎𝜏𝛼𝜎휂 𝜏휊𝜐 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏휊𝜍  

            𝜏휂𝜍 ά휈𝜏𝜔𝜎휂𝜍 𝛼휋휊 𝜏휊 𝜎휂휇휀ί휊 𝛰, 

     𝑑𝑔  휂 𝛼휋ό𝜎𝜏𝛼𝜎휂 𝜏휊𝜐 𝛿휄𝛼휈ύ𝜎휇𝛼𝜏휊𝜍  

            𝜏휊𝜐 𝛽ά휌휊𝜐𝜍 𝛼휋휊 𝜏휊 𝜎휂휇휀ί휊 𝛰. 

Ως σημείο Ο ορίζεται η τομή της κεκλιμένης 

ισάλου του κύβου με τον άξονα συμμετρίας 

της εγκάρσιας τομής.  

 

 Η απόσταση dT όπως φαίνεται και στην ει-

κόνα 4.5 μπορεί να υπολογιστεί από τις συ-

ντεταγμένες του κέντρου άντωσης BΦ. 

Από τη διπλανή εικόνα και με χρήση βασικών 

αρχών της γεωμετρίας ισχύει: 

𝑑𝑇 = cos(𝜑) × (𝑦𝐵 + 𝑧𝐵 × tan(𝜑)) − sin (𝜑) × 𝛰𝛫 

Για τον υπολογισμό του dg πραγματο-

ποιείται η ανάλυση του βάρους του κύβου στις 

δύο συνιστώσες του, το βάρος της κατα-

σκευής και το βάρος του ύδατος στο εσωτε-

ρικό του.  

 

 

Εικόνα 4. 4: Η ανάλυση του μοχλοβραχίονα επαναφο-

ράς. 

Εικόνα 4. 5: Η ανάλυση του dT. 
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Όπως φαίνεται και στην ει-

κόνα 4.6, η απόσταση του διανύ-

σματος του βάρους της κατασκευής 

του κύβου (Wf) από το σημείο Ο ορί-

ζεται ως η df. Επίσης, η απόσταση 

του διανύσματος του βάρους του ύ-

δατος στο εσωτερικό του (Ws) από 

το ίδιο σημείο, ορίζεται ως ds. 

Ισχύει επομένως, 

𝑑𝑔 =
𝑑𝑓 × 𝑊𝑓 + 𝑑𝑠 × 𝑊𝑠

𝛥
 

To ds προκύπτει κατ’ ομοίωση με το dT. 

𝑑𝑠 = cos(𝜑) × (𝑦𝐶 + 𝑧𝐶 × tan(𝜑)) − sin(𝜑) × 𝛰′𝛫 − sin(𝜑) × (𝑂𝐾 − 𝑂′𝐾) 

To df προκύπτει από την σχέση την παρακάτω, 

𝑑𝑓 = (0.5 − 𝑂𝐾) × sin (𝜑) 

Με τον υπολογισμό του dg και του dT προκύπτει ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς 

της κατασκευής του κύβου.  

Μέσω του υπολογισμού της καμπύλης του μοχλοβραχίονα επαναφοράς υπολογί-

ζονται και οι γωνίες στις οποίες το σώμα ισορροπεί. Για την εκτίμηση της ευστάθειας ή α-

στάθειας του σώματος στις θέσει ισορροπίας, αρκεί να υπολογιστεί το GZ για μικρή εκτροπή 

από αυτές. Αν ο μοχλοβραχίονας είναι θετικός τότε, η ροπή του ζεύγους  βάρους - εκτοπί-

σματος επαναφέρει το σώμα στην αρχική θέση, η οποία χαρακτηρίζεται ως ευσταθής. Α-

ντίθετα, αν ο μοχλοβραχίονα έχει αρνητική τιμή, τότε το ζεύγος δυνάμεων που δημιουργείται 

εκτρέπει το σώμα από τη θέση ισορροπίας, η οποία προσδιορίζεται ως ασταθής. Με άλλα 

λόγια η εκτίμηση του μετακεντρικού ύψους ή αλλιώς της εφαπτομένης της GZ(φ) στις στα 

σημεία όπου μηδενίζεται ο μοχλοβραχίονας επαναφοράς καθορίζει την ευστάθεια ή την α-

στάθεια της θέση ισορροπίας του επιπλέοντος σώματος. Επομένως, ισχύει ότι: 

 

𝛼휈 𝐺𝑍(𝜑) = 0 → 

 

 

 

 

Εικόνα 4. 6: Η ανάλυση των συνιστωσών του βάρους. 

𝐺𝑀(𝜑) > 0, 𝜏휊𝜏휀 휃έ𝜎휂 휀𝜐𝜎𝜏𝛼휃휊ύ𝜍 휄𝜎휊휌휌휊휋ί𝛼𝜍  

𝐺𝑀(𝜑) < 0, 𝜏휊𝜏휀 휃έ𝜎휂 𝛼𝜎𝜏𝛼휃휊ύ𝜍 휄𝜎휊휌휌휊휋ί𝛼𝜍  
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4.2.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Για την επαλήθευση της ορθής αναπαράστασης της φυσικής του προβλήματος της 

κατάκλυσης, διεξήχθει μια πειραματική διαδικασία σχετικά με το ζήτημα της ευστάθειας μια 

απλής πρισματικής κατασκευής με μια ποσότητα ύδατος στο εσωτερικό της.  

Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε μια κατασκευή ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου με τετράγωνη 

διατομή. Οι διαστάσεις της είναι οι εξής: 

𝐿 = 50 𝑐𝑚. , 𝜏휊 휇ή휅휊𝜍 𝜏휂𝜍, 

𝛣 = 20 𝑐𝑚. 𝜏휊 휋휆ά𝜏휊𝜍 𝜏휂𝜍, 

𝐷 = 20 𝑐𝑚. , 𝜏휊 휅휊ί휆휊 𝜏휂𝜍. 

𝛨 휅휀휈ή 휅𝛼𝜏𝛼𝜎휅휀𝜐ή έ𝜒휀휄 𝛽ύ휃휄𝜎휇𝛼 𝑇 = 1,5 𝑐𝑚.  

 Στο πείραμα που πραγματοποιήθηκε τοποθετείται νερό στο εσωτερικό της πρισμα-

τικής κατασκευής και υπολογίζεται η θέση ισορροπίας της. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε 

για 13 ποσοστά πλήρωσης.  

 Η μελέτη της κατασκευής περιορίζεται στο εγκάρσιο επίπεδο μια και διαμήκεις κλί-

σεις δεν παίρνει λόγω του ότι το μήκος είναι μεγαλύτερο από το πλάτος.  

4.2.4 ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

4.2.4.1 Γενικά 

 Παρακάτω γίνεται η παρουσίαση και η σύγκριση των αποτελεσμάτων της πειραμα-

τικής διαδικασίας, της θεωρητικής προσέγγισης καθώς και μοντέλου προσομοίωσης που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.  

4.2.4.2 Τα θεωρητικά αποτελέσματα  

 Το θεωρητικό μοντέλο που αναπτύχθηκε παραπάνω εφαρμόζεται για τη δεδομένη 

κατασκευή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

Εικόνα 4. 7: Η κατασκευή της πειραματικής διαδικασίας. 
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 Παρατηρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα διακρίνονται τέσσερις φάσεις της εξέ-

λιξης της θέσης ισορροπίας της κατασκευής. Το πρώτο στάδιο ξεκινάει από το βύθισμα 

κενής κατασκευής και φτάνει εως ότου, το βύθισμα φτάσει στο 18% της ακμής του κύβου. 

Σε αυτό η εγκάρσια κλίση αυξάνεται μέχρι να φτάσει την τιμή των 45ο. Το δεύτερο στάδιο έχει 

εύρος από το 18% έως το 52% . Σε αυτό το πρίσμα ισορροπεί στις 45ο, δηλαδή  η διατομή 

της κατασκευής γίνεται ρόμβος. Από το 52% έως το 54% η κατασκευή μειώνει τη θέση ισορ-

ροπίας της μέχρι τις 0ο. Χαρακτηριστικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το μικρό εύρος του στα-

δίου αυτού. Το τελευταίο στάδιο είναι από το 54% έως τη πλήρη βύθιση του πρίσματος, στο 

οποίο η εγκάρσια κλίση του κύβου έχει τιμή μηδέν. Δηλαδή η θέση ισορροπίας στη κατακό-

ρυφη θέση ξαναγίνεται ευσταθής.  

4.2.4.3 Τα πειραματικά αποτελέσματα  

Στη πειραματική διαδικασία μελετήθηκε η θέση ισορροπίας του πρίσματος σε 13 πε-

ριπτώσεις πλήρωσης του εσωτερικού του. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρα-

κάτω πίνακα. Στην πρώτη στήλη συμπληρώνεται η στάθμη του ύδατος στο εσωτερικό του 

στην οριζόντια θέση, στη δεύτερη το βύθισμα του κύβου συμπεριλαμβανομένου του πά-

χους της κατασκευής, στη τρίτη λόγος βυθίσματος δια την ακμή και στη τελευταία στήλη η 

γωνιά της εγκάρσιας κλίσης στη θέση ευσταθούς ισορροπίας του πρίσματος.  

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4. 1: Η θέση ισορροπίας του κύβου σε συνάρτηση με το αδιάστατο βύθισμα. 
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Στάθμη 
ύδατος 

Βύθισμα  
βύθι-

σμα/Ακμή 
φ 

cm. cm. % (O) 

0.5 2.0 10.0 11.47 

1.0 2.5 12.5 20.30 

1.5 3.0 15.0 37.27 

2.1 3.6 18.0 45.79 

2.5 4.0 20.0 45.36 

3.5 5.0 25.0 45.99 

6.0 7.5 37.5 44.99 

8.5 9.0 50.0 45.02 

9.0 10.5 52.5 38.31 

10.5 12.0 60.0 0.00 

12.0 13.5 67.5 0.00 

14.0 15.5 77.5 0.00 

16.5 18.0 90.0 0.00 

Πίνακας 4. 1: Τα αποτελέσματα της πειραματικής διαδικασίας. 

 Στο παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πειραματικής 

διαδικασίας. Παρατηρείται η ποιοτική ταύτιση των θεωρητικών και των πειραματικών αποτε-

λεσμάτων. Οι τέσσερις φάσεις διακρίνονται καθαρά και ταυτίζονται με αυτές της θεωρητικής 

προσέγγισης του προβλήματος. Πλήρη ταύτιση των αποτελεσμάτων δεν υπάρχει εξ αιτίας 

της ελλιπούς ακρίβειας της απλουστευμένης πειραματικής διαδικασίας. Παρακάτω παρου-

σιάζονται φωτογραφίες που ελήφθησαν από τη διαδικασία του πειράματος.  
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Διάγραμμα 4. 2: Η θέση ισορροπίας του κύβου σε συνάρτηση με το αδιάστατο βύθισμα. 
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4.2.4.4 Το αριθμητικό αποτελέσματα του Μοντέλου Προσομοίωσης  

 Με το μοντέλο προσομοίωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργα-

σίας μελετάται η κατάκλυση της παραπάνω πρισματικής κατασκευής. Με τη θεώρηση μιας 

σταθερής παροχής στο χρόνο υπολογίζεται η εξέλιξη της ευσταθούς θέσης ισορροπίας της 

κατασκευής ως συνάρτηση του αδιάστατου βυθίσματος της. Τα αποτελέσματα παρουσιά-

ζονται στο παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

  

 

 

(α) (β) 

(γ) (δ) 

Εικόνα 4. 8: Οι θέση ισορροπίας της πρισματικής γεωμετρίας για α) 0.5 cm. στάθμης ύδατος στο εσωτερικό 

του, β) 3.5 cm. στάθμης ύδατος στο εσωτερικό του, γ)  9 cm. στάθμης ύδατος στο εσωτερικό του και δ) 14 

cm. στάθμης ύδατος στο εσωτερικό του.  
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 Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, τα θεωρητικά και τα αριθμητικά αποτε-

λέσματα ταυτίζονται.  

4.2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

 Η παραπάνω ανάλυση έγινε με σκοπό την επικύρωση, ποσοτικά και ποιοτικά του 

μοντέλου προσομοίωσης που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια πειραματικής διερεύνησης του φαινομέ-

νου της κατάκλυσης ενός επιπλέοντος σώματος. Το απλουστευμένο πλαίσιο προσέγγισης 

μελετάει τη θέση που ισορροπεί μια πρισματική κατασκευή τετράγωνης διατομής, με δεδο-

μένη την ποσότητα ύδατος στο εσωτερικό της. Η μελέτη αφορά τη στατική διερεύνηση της 

θέσης ευσταθούς ισορροπίας, αγνοώντας τη δυναμική του φαινομένου. Η ποιοτική σύ-

γκλιση των αποτελεσμάτων του μοντέλου προσομοίωσης με αυτά που προέκυψαν από τη 

πειραματική διαδικασία, επικυρώνει σε ένα πρώτο επίπεδο την ορθή αναπαράσταση της 

φύσης γύρω από το ζήτημα της κατάκλυσης ενός επιπλέοντος σώματος. Η πρισματική γε-

ωμετρία που ερευνάται πειραματικά και αριθμητικά, μπορεί να μελετηθεί θεωρητικά λόγω 

της απλουστευμένης γεωμετρίας της. Τα θεωρητικά αποτελέσματα γύρω από την ισορρο-

πία του πρίσματος ταυτίζονται με τα αριθμητικά του μοντέλου προσομοίωσης. Τα γεγονός 

αυτό της επικυρώνει  και ποσοτικά το μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 

μελέτης.  

4.3 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΚΥΒΟΥ  

 Τα παραπάνω δίνουν το ερέθισμα για τη μελέτη της συμπεριφοράς της απλής γεω-

μετρίας ενός κύβου με μια ποσότητα ύδατος στο εσωτερικό του σε μια πιο διευρυμένη ο-

πτική. Η κατανόηση αυτού του προβλήματος αποτελεί την αφετηρία για την κατανόηση της 

συμπεριφοράς της σαφώς πολυπλοκότερης γεωμετρίας ενός πλοίου. Ενδιαφέρον είναι 
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Διάγραμμα 4. 3:  Η θέση ισορροπίας του κύβου σε συνάρτηση με το αδιάστατο βύθισμα. 
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πως η κατάκλυση γεωμετρίας ενός κύβου δεν είναι απλό πρόβλημα αλλά χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερες περιοχές αστάθειας και ασύμμετρης συμπεριφοράς. 

 Τα παραπάνω διαγράμματα αφορούν τη δισδιάστατη μελέτη γύρω από τη θέση ι-

σορροπίας και το μετακεντρικό ύψος, ενός πρίσματος τετράγωνης διατομής με νερό στο 

εσωτερικό του. Ενδιαφέρον είναι πως μεγέθη όπως το βύθισμα και το μετακεντρικό ύψος 

είναι αδιαστατοποιημένα με την ακμή του πρίσματος.  
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Διάγραμμα 4. 4: Η εγκάρσια κλίση του κύβου, στη θέση ευσταθούς ισορροπίας, ως συνάρτηση του αδιάστατου 

βυθίσματος. 
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Διάγραμμα 4. 5: Το αδιάστατο μετακεντρικό ύψος (GMT/α)  σε συνάρτηση του  αδιάστατου  βυθίσματος. 
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5. CASE STUDIES  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: CASE STUDIES 

5.1 ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΛΟΙΟ  

5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ευστάθειας έναντι βλάβης των 

πλοίων κρουαζιέρας. Το εσωτερικό τους μπορεί να παρομοιαστεί ως ένα σύνολο «reservoir» 

που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των υδατοστεγών θυρών. Επομένως, η κατάκλυση 

από ένα ρήγμα μπορεί να επιφέρει εισροή ύδατος σε περισσότερα του ενός διαμερίσματα. 

Το γεγονός αυτό, όπως φάνηκε και στην απλή περίπτωση του κύβου, επιδρά αρνητικά στην 

ευστάθεια της κατασκευής, οδηγώντας πιθανώς σε επικίνδυνες καταστάσεις. Καθοριστικής 

σημασίας παράγοντας στην εξέλιξη του φαινομένου, αποτελεί ο  τρόπος διαχείρισης των 

υδατοστεγών θυρών (υ.θ.)πριν και μετά τη δημιουργία του ρήγματος. Ωστόσο, η διελκυ-

στίνδα μεταξύ των κανονισμών από τη μία, και των λειτουργικών αναγκών του πληρώματος 

και των επιβαινόντων από την άλλη, έχει ως απόρροια την παράβλεψη κάποιων βασικών 

αρχών της ορθολογικής λειτουργίας τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με  τη περίπλοκή 

εσωτερική διαμέρισή των πλοίων κρουαζιέρας, επιδρούν σημαντικά στη εξέλιξη του φαινο-

μένου της κατάκλυσης και καθ΄ επέκταση στην ασφάλεια του πλοίου και των επιβατών.  

Το μοντέλο προσομοίωσης, που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργα-

σίας αποτελεί ένα πρακτικό υπολογιστικό εργαλείο για τη μελέτη της ευστάθειας ενός πλοίου 

έναντι βλάβης. Η εφαρμογή του σε μια ρεαλιστική γεωμετρία ενός πλοίου κρουαζιέρας α-

ναδεικνύει τα σημεία ευπάθειας αυτών των κατασκευών, γύρω από το ζήτημα της επιβιωσι-

μότητας τους έναντι κατάκλυσης.  

5.1.2 ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 

5.1.2.1 Το πλοίο  

 Το κρουαζιερόπλοιο που χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο έχει την ονομασία «NTUA 

SHIP». Το σύνολο των στοιχείων και των πληροφοριών, που είναι απαραίτητα για την ανα-

παράσταση του και τη πραγματοποίηση της μελέτης, δόθηκαν από το Τομέα Μελέτης 

Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

Εικόνα 5. 1: Η διαμήκης όψη του πλοίου που μελετάται. 



CASE STUDIES   99 | P a g e  

 

 Τα στοιχεία του υπό μελέτη πλοίου είναι τα εξής: 

Μήκος μεταξύ καθέτων  LBP 126.21 m 

Μήκος ολικό  LOA 143.85 m 

Πλάτος  B 24.70 m 

Βύθισμα σχεδίασης  ΤD 6.11 m 

Κοίλο  D 13.80 m 

Επιβάτες   1163 

Πλήρωμα   391 

Καταμέτρηση  GRT 22412 

Στο βύθισμα σχεδίασης του η κατάσταση φόρτωσης του πλοίου έχει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

Εκτόπισμα  Δ 12077 tons 

Κατακόρυφη θέση κέντρου βάρους  VCG 11.56 m 

Διαμήκης θέση κέντρου βάρους  LCG 57.645 m 

Εγκάρσια θέση του κέντρου βάρους  TCG 0.02 m 

Ροπή ελευθέρων επιφανειών  FSM 2348 tons×m 

 

5.1.2.2 Το μοντέλο 

 Το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση της μελέτης είναι η μοντελοποίηση της γε-

ωμετρίας, του πλοίου που εξετάζεται, στο MAXSURF. Αξιοποιώντας λοιπόν το σχέδιο γραμ-

μών  της κατασκευής, πραγματοποιείται η αναπαράσταση της στο λογισμικό πακέτο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. 2: Η αναπαράσταση της γάστρας του πλοίου «NTUA SHIP» στο MUXSURF. 
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5.1.2.3 Η μοντελοποίηση των διαμερισμάτων που θα κατακλυσθούν 

 Όπως έχει προαναφερθεί στο 3ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, για τη μελέτη 

της προοδευτικής κατάκλυσης του υπό μελέτη πλοίου είναι απαραίτητο να μοντελοποιη-

θούν οι χώροι στους οποίους εισέρχεται το νερό. Τα «reservoir» που εξετάζονται είναι όλα τα 

διαμερίσματα του πλοίου πλην, αφενός του διπύθμενου, αφετέρου του όγκου των δεξαμε-

νών του. Οι χώροι αυτοί είναι πρακτικά κλειστοί και δεν επικοινωνούν με τα γειτνιάζοντα δια-

μερίσματα. Επομένως, η κατάκλυση τους συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που υποστούν 

βλάβη, και η εισροή ύδατος περιορίζεται στον κλειστό όγκο τους.  

 Η διαχωρητότητα των διαμερισμάτων όπου εισέρχεται το νερό κατάκλυσης πραγμα-

τοποιείται σύμφωνα με τη S.O.L.A.S (βλέπε παράγραφο 3.3.3.3).  

 Spaces  Permeability 

Appropriated to stores  0,60 

Occupied by accommodation 0,95 

Occupied by machinery 0,85 

Void spaces 0,95 

Intended for liquids 0 or 0,95 

Πίνακας 5. 1: Πίνακας διαχωρητότητας κατά S.O.L.A.S./Chapter II -1/Regulation 7 – 3. 

 Κατά τη μοντελοποίηση των εσωτερικών χώρων του υπό μελέτη πλοίου, θεωρείται 

πως τα υδατοστεγή διαμερίσματα είναι ενιαία και πως δεν επιμερίζονται σε μικρότερους, μη 

υδατοστεγείς, χώρους. Δηλαδή, δωμάτια , καμπίνες, χώροι αναψυχής κ.τ.λ. δεν αντιμετωπί-

ζονται ως ξεχωριστοί, αλλά έχουν ενοποιηθεί, απαρτίζοντας το υδατοστεγές διαμέρισμα στο 

οποίο υπάγονται.  

Τα διαμερίσματα του πλοίου που εξετάζονται μοντελοποιούνται ως δεξαμενές, στις 

οποίες εισέρχεται μια ποσότητα νερού σε κάθε χρονικό βήμα. Η επικοινωνία τους γίνεται 

μέσω των εσωτερικών ανοιγμάτων του πλοίου (υδατοστεγείς πόρτες και σκάλες).  

Στη περίπτωση του πλοίου «NTUA SHIP» το κατάστρωμα στεγανών φρακτών είναι το 

τρίτο κατάστρωμα του πλοίου. Για αυτό τον λόγο στη μελέτη που θα πραγματοποιηθεί μο-

ντελοποιούνται οι χώροι κάτωθεν του τέταρτου καταστρώματος. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σχέδιο της γενικής διάταξης των τριών καταστρωμά-

των στα οποία πραγματοποιείται η μελέτη, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αναπαρί-

σταντο στο μοντέλο προσομοίωσης.  
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Εικόνα 5. 3: Η γενική διάταξη του πλοίου στο πρώτο κατάστρωμα και η αναπαράσταση της 

στο μοντέλο προσομοίωσης. 
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 Εικόνα 5. 4: Η γενική διάταξη του δεύτερου καταστρώματος και η αναπαράσταση της στο μο-

ντέλο προσομοίωσης. 
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 Εικόνα 5. 5: Η γενική διάταξη του τρίτου καταστρώματος και η αναπαράσταση της στο μοντέλο 

της προσομοίωσης. 
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Watertight Doors 

n/n 
x1 y1 z1 x3 y3 z3 

TANK 1 TANK 2 
m m m m m m 

D 1.1 90.657 -0.600 1.550 90.657 0.500 3.650 D1C10 D1C9 

D 1.2 75.080 0.000 1.550 75.080 1.200 3.650 D1C9 D1C8 

D 1.3 67.340 1.300 1.550 67.340 -0.100 3.650 D1C8 D1C7 

D 1.4 57.020 1.300 1.550 57.020 -0.100 3.650 D1C7 D1C6 

D 1.5 46.700 -0.600 1.550 46.700 1.000 3.650 D1C6 D1C5 

D 1.6 33.800 -1.300 1.550 33.800 0.300 3.650 D1C5 D1C4 

D 1.7 26.060 4.000 1.550 26.060 5.100 3.650 D1C4 D1C3 

D 2.1 98.300 -4.900 5.850 98.300 -3.500 7.950 D2C12 D2C11 

D 2.2 90.685 5.800 5.850 90.685 7.100 7.950 D2C11 D2C10 

D 2.3 82.670 5.700 5.850 82.670 7.500 7.950 D2C10 D2C9 

D 2.4 75.300 6.200 5.850 75.300 7.600 7.950 D2C9 D2C8 

D 2.5 67.500 7.000 5.850 67.500 8.100 7.950 D2C8 D2C7 

D 2.6 82.670 -6.300 5.850 82.670 -7.200 7.950 D2C10 D2C9 

D 2.7 75.300 -7.900 5.850 75.300 -6.500 7.950 D2C9 D2C8 

D 2.8 67.500 -6.700 5.850 67.500 -8.000 7.950 D2C8 D2C7 

D 2.9 46.700 10.300 5.850 46.700 11.100 7.950 D2C6 D1C5 

D 2.10 35.000 0.500 5.850 35.000 -0.500 7.950 D1C5 D2C4 

D 2.11 26.013 2.200 5.850 26.013 3.900 7.950 D2C4 D2C3 

D 2.12 16.600 2.300 5.850 16.600 3.700 7.950 D2C3 D2C2 

D 3.1 98.500 7.563 8.610 98.500 8.463 10.710 D3C7 D3C6 

D 3.2 98.500 -0.450 8.610 98.500 0.450 10.710 D3C7 D3C6 

D 3.3 98.500 -7.563 8.610 98.500 -8.463 10.710 D3C7 D3C6 

D 3.4 87.980 7.563 8.610 87.980 8.463 10.710 D3C6 D3C5 

D 3.5 87.980 -0.450 8.610 87.980 0.450 10.710 D3C6 D4C5 

D 3.6 87.980 -7.563 8.610 87.980 -8.463 10.710 D3C6 D4C5 

D 3.7 67.426 7.563 8.610 67.426 8.463 10.710 D3C5 D3C4 

D 3.8 67.426 -0.450 8.610 67.426 0.450 10.710 D3C5 D3C4 

D 3.9 67.426 -7.563 8.610 67.426 -8.463 10.710 D3C5 D3C4 

D 3.10 52.030 7.563 8.610 52.030 8.463 10.710 D3C4 D3C2 

D 3.11 52.030 -0.450 8.610 52.030 0.450 10.710 D3C4 D3C2 

D 3.12 52.030 -7.563 8.610 52.030 -8.463 10.710 D3C4 D3C3 

D 3.13 44.120 -7.563 8.610 44.120 -8.463 10.710 D3C3 D3C2 

D 3.14 21.060 8.270 8.610 21.060 7.370 10.710 D3C2 D3C1 

Πίνακας 5. 2: Τα χαρακτηριστικά των υδατοστεγών θυρών που έχουν μοντελοποιηθεί για τη προσομοίωση του 

φαινομένου της κατάκλυσης. 
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Deck Openings 

n/n 
x1 y1 z1 x3 y3 z3 

TANK 1 TANK 2 
m m m m m m 

S 2.1 111.292 2.000 5.600 112.192 3.800 5.600 D2C12 D1C12 

S 2.2 80.581 -3.900 5.600 81.581 -6.000 5.600 D2C9 D1C9 

S 2.3 46.900 3.600 5.600 47.800 4.700 5.600 D2C6 D1C6 

S 3.1 111.438 3.900 8.400 112.438 2.115 8.400 D3C8 D2C13 

S 3.2 108.839 -3.600 8.400 110.038 -6.000 8.400 D3C7 D2C12 

S 3.3 97.566 -8.800 8.400 99.099 -9.800 8.400 D3C7 D2C11 

S 3.4 85.081 -5.090 8.400 84.281 -6.244 8.400 D3C5 D2C10 

S 3.5 80.400 -4.666 8.400 81.400 -6.200 8.400 D3C5 D2C9 

S 3.6 69.500 -0.800 8.400 71.700 -7.100 8.400 D3C5 D2C8 

S 3.7 57.300 -5.100 8.400 59.500 -6.300 8.400 D3C4 D2C7 

S 3.8 36.900 9.700 8.400 37.700 10.500 8.400 D3C2 D1C5 

S 3.9 6.900 3.200 8.400 6.100 3.940 8.400 D3C1 D2C2 

S 3.10 1.800 4.900 8.400 2.600 6.700 8.400 D3C1 D2C1 

S 3.11 1.800 -4.900 8.400 2.600 -6.700 8.400 D3C1 D2C1 

Πίνακας 5. 3: Τα χαρακτηριστικά των ανοιγμάτων των καταστρωμάτων που έχουν μοντελοποιηθεί για τη μελέτη 

του φαινομένου της κατάκλυσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. 6: Το μοντέλο του πλοίου όπως διαμορφώνεται στο λογισμικό HYDROMAX. Με πράσινο αναπαρίστα-

νται τα διαμερίσματα που λαμβάνονται υπόψη για τη διεξαγωγή της μελέτης.  
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5.2 DAMAGE Α 

5.2.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

 Η πρώτη περίπτωση κατάκλυσης που προσομοιώνεται προκύπτει από ένα ρήγμα 

στο διαμέρισμα D1C6. Το ρήγμα θεωρείται πως έχει τη γεωμετρία ενός ορθογώνιου παραλ-

ληλογράμμου με εμβαδό 3 m2. Η θέση του ρήγματος το μήκος και το πλάτος του φαίνονται 

παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα χαρακτηριστικά του ρήγματος που προκαλεί την κατάκλυση είναι τα εξής: 

𝛭ή휅휊𝜍 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 𝑙𝑑 = 3 𝑚, 

𝛶𝜓휊𝜍 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 ℎ𝑑 = 1 𝑚, 

𝛦휇𝛽𝛼𝛿ό 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 𝛢 = 3 𝑚2. 

Το ρήγμα βρίσκεται κάτωθεν της ισάλου επομένως, η ενεργή διατομή της βλάβης 

είναι ίση με τη πραγματική.  

5.2.2 CASE A 

5.2.2.1 Γενικά  

 Στη πρώτη εκδοχή της κατάκλυσης λόγω του ρήγματος DAMAGE A θεωρείται πως 

οι υδατοστεγείς θύρες του πλοίου είναι ανοιχτές πριν πραγματοποιηθεί η υποτιθέμενη 

βλάβη. Οι θύρες αρχίζουν να κλείνουν σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο μετά την έναρξη της 

εισροής ύδατος. Η χρονική αφετηρία της διαδικασίας του κλεισίματος μπορεί να είναι στα 

50 sec., 150 sec., 250 sec., 350 sec. και 450 sec. Ο χρόνος του κλεισίματος είναι και στις 

πέντε περιπτώσεις 50 sec. Για κάθε μια περίπτωση πραγματοποιείται η προσομοίωση της 

κατάκλυσης του πλοίου, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στις παρακάτω πα-

ραγράφους.  

Εικόνα 5. 7: Η θέση του ρήγματος DAMAGE A. 
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5.2.2.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 100 sec. 

 Η πρώτη προσομοίωση που πραγματοποιείται αφορά την κατάκλυση λόγω της 

βλάβης DAMAGE A, με τις υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου να ξεκινάνε να κλείνουν στα 50 

sec. και να τερματίζουν στα 100 sec.   
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Διαγραμμα 5. 1: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διαγραμμα 5. 2: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Στα παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζονται η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλί-

σης, του εγκάρσιου μετακεντρικού ύψους και τη ποσότητας ύδατος κατάκλυσης στα διαμε-

ρίσματα του πλοίου. Εμφανής είναι η διάκριση των τριών σταδίων της κατάκλυσης, του με-

ταβατικού, του σταδίου της προοδευτικής κατάκλυσης και της μόνιμης φάσης. Ο χρόνος 

που απαιτείται προκειμένου η κατασκευή να εισέλθει στη μόνιμη κατάσταση αποτελεί τον 

χρόνο time – to – flood (T.T.F.) που στη δεδομένη περίπτωση είναι ίσος με 250 sec. 

 Η ακαριαία δημιουργία της βλάβης επάγει εισροή ύδατος στο διαμέρισμα D1C6. Οι 

υδατοστεγείς θύρες σε όλα τα καταστρώματα θεωρείται πως είναι ανοιχτές και ξεκινάνε να 

κλείνουν στα 50 sec. Το νερό επομένως, μέσω των θυρών, κατακλύζει και τα γειτνιάζοντα, 

του D1C6, διαμερίσματα. Τα D1C5, D1C4, D1C7 και D1C8 πλημμυρίζονται πριν τα 50 sec.  

Το νερό που εισρέει στα άθικτα διαμερίσματα οδηγεί αφενός, σε αύξηση της εγκάρσιας κλί-

σης του πλοίου λόγω του list της άθικτης κατάστασης πλεύσης, αφετέρου μείωση του με-

τακεντρικού ύψους λόγω της δημιουργίας ελεύθερων επιφανειών. Η εγκάρσια κλίση της κα-

τασκευής αυξάνεται συνεχώς μέχρι τα 80 sec. στιγμή όπου φτάνει της μέγιστη τιμή των 12ο. 

Αντίθετα, η τιμή του μετακεντρικού ύψους ενώ μηδενίζεται λίγο πριν τα 50 sec. ακολουθεί 

ύστερα αύξουσα πορεία εξ αιτίας του φαινομένου του «pocketing» του ύδατος κατάκλυσης. 

Από τα 80 sec. και έπειτα η αυξημένη πλήρωση των υποτιθέμενων «reservoir» οδηγεί σε με-

γαλύτερη ομοιομορφία της κατανομής της επιπρόσθετης μάζας ύδατος κατά το εγκάρσιο. 

Απόρροια αυτού είναι η κλίση να φθίνει μέχρι τα 140 sec. Βέβαια από τα 110 sec. το διαμέ-

ρισμα D1C6 έχει κατακλυσθεί πλήρως με αποτέλεσμα το νερό να εισέρχεται στο πάνω κα-

τάστρωμα μέσω του εσωτερικού ανοίγματος. Το σημείο αυτό είναι το τέλος του μεταβατικού 

σταδίου της απόκρισης του πλοίου και η απαρχή του σταδίου της προοδευτικής κατάκλυ-

σης. Από τα 140 sec. η κλίση αυξάνεται μέχρι περίπου τα 250 sec. όπου και σταθεροποιείται 

στις 8ο. Από τη σκοπιά της εξέλιξης του μετακεντρικού ύψους από τα 80 sec. και έπειτα η 

πτώση της εγκάρσιας κλίσης επιφέρει αύξηση της ροπής ελεύθερων επιφανειών και μείωση 

της τιμής του μετακεντρικού ύψους. Από τα 100 sec. και ύστερα το μετακεντρικό ύψος αυ-

ξάνεται λόγω της πλήρωσης του D1C6. Η αύξηση αυτή σταματάει κάπου στα 120 sec. λόγω 

Διάγραμμα 5. 3: Η χρονική εξέλιξη της μάζας του ύδατος σε έκαστο διαμέρισμα. 
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κατάκλυσης του δεύτερου καταστρώματος από το εσωτερικό άνοιγμα και της αύξηση της 

συνολικής ροπής ελεύθερων επιφανειών. Τέλος το μετακεντρικό ύψος σταθεροποιείται κά-

που στα 250 sec. στη τιμή 0.2 m.  

 Στην υπό μελέτη εκδοχή κατάκλυσης παρατηρείται πως το δυσμενέστερο σημείο 

καθ’ όλη την εξέλιξη του φαινομένου είναι το μεταβατικό στάδιο της απόκρισης του πλοίου. 

Σε αυτό, αφενός η τιμή της εγκάρσιας κλίσης μεγιστοποιείται με τιμή κοντά στις 11ο, αφετέ-

ρου η τιμή του μετακεντρικού ύψους μηδενίζεται στιγμιαία αποτελώντας το δυσμενέστερο 

σημείο από πλευράς της ευστάθειας. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

μελέτη της επιβιωσιμότητας ενός πλοίου έναντι βλάβης.  

5.2.2.3 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της CASE A   

Μετά την ανάλυση της κατάκλυσης του πλοίου με τις υδατοστεγείς θύρες να κλεί-

νουν από τα 50 sec. έως τα 100 sec. πραγματοποιείται η προσομοίωσης και για τέσσερις 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται η  μελέτη κλεισίματος των θυ-

ρών στα χρονικά διαστήματα 150 sec. – 200 sec., 250 sec. – 300 sec., 350 sec. – 400 sec. και 

450 sec. – 500 sec. Τα αποτελέσματα έκαστης περίπτωσης προσομοίωσης παρουσιάζονται 

στο παράρτημα Α. Ta συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πέντε προσομοιώσεων παρου-

σιάζονται παρακάτω.  

 

  

 

Διάγραμμα 5. 4 Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλισης. 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

D
e
g
.

sec.

Time history of heel angle

50 - 100 sec.

150 - 200 sec.

250 - 300 sec.

350 - 400 sec.

450 - 500 sec.



CASE STUDIES   110 | P a g e  

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα βγαίνουν κάποια ενδιαφέροντα συμπε-

ράσματα. Αρχικά, η δυσμενέστερη κατάσταση από πλευράς ευστάθειας, και στις πέντε πε-

ριπτώσεις, είναι στα 50 sec. από την έναρξη της προσομοίωσης, όπου το μετακεντρικό ύ-

ψος μηδενίζεται στιγμιαία. Ως προς το μεταβατικό στάδιο της απόκρισης του πλοίου η μι-

κρότερη γωνία εγκάρσιας κλίσης επιτυγχάνεται στη πρώτη περίπτωση προσομοίωσης. Οι 

τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις κατάκλυσής έχουν κοινή μέγιστη γωνία εγκάρσιας κλίσης, 

κοντά στις 20ο, με αυτή να επιτυγχάνεται σε ένα χρονικό εύρος από 190 έως 230 sec. ανά-

λογα με τη περίπτωση. Ωστόσο, το μετακεντρικό ύψος όσο αργότερα κλείσουν οι θύρες 

τόσο μεγαλύτερη τιμή αποκτά. Η αιτία είναι το γεγονός ότι όσο περισσότερο νερό εισέλθει 

στο εσωτερικό του, τόσο περισσότερο αυξάνεται η βύθιση του πλοίου και επομένως τόσο 

αυξάνεται η τιμή του ΚΜ. Παράλληλα το κέντρο βάρους της κατασκευής μειώνεται ενώ, η 

ροπή ελεύθερων επιφανειών από ένα ποσοστό πλήρωσης και άνω, παραμένει περίπου 

σταθερή. Εξετάζοντας το μόνιμο στάδιο της απόκρισης παρατηρείται, με εξαίρεση τη πρώτη 

περίπτωση προσομοίωσης, ότι όσο αργότερα κλείσουν οι υ.θ. σε τόσο μικρότερη γωνία 

εγκάρσιας κλίσης σταθεροποιείται το πλοίο. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως 

από στη τελική φάση της κατάκλυσης το ζήτημα της επιβιωσιμότητας του πλοίου ανάγεται 

σε ζήτημα πλευστότητας. Ωστόσο, για να φτάσει στο μόνιμο μέρος πρέπει η κατασκευή να 

περάσει από το ιδιαίτερα δυσμενές, ως προς την ευστάθεια, στάδιο της μόνιμης κατάστα-

σης.  

5.2.3 CASE B 

5.2.3.1 Γενικά  

Παραπάνω έγινε η προσομοίωση της κατάκλυσης του πλοίου σε πέντε περιπτώσεις, 

κλεισίματος των υ.θ. Η υπόθεση ήταν ότι όλες οι θύρες είναι ανοιχτές πριν τη βλάβη και 

κλίνουν σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στη μελέτη της CASE B πραγματοποιείται μια δια-

φορετική υπόθεση. Θεωρείται πως οι υ.θ. του 1ου καταστρώματος είναι κλειστές πριν τη δη-

μιουργία της βλάβης. Οι υ.θ. των υπόλοιπων καταστρωμάτων θεωρείται πως είναι ανοιχτές, 

Διάγραμμα 5. 5: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 
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και κλείνουν σε χρόνους αντίστοιχους με την CASE A. Ο χρόνος κλεισίματος των θυρών 

είναι και πάλι 50 sec.  

5.2.3.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 100 sec. 

 Στη πρώτη προσομοίωση της CASE B οι υ.θ. του δεύτερου και του τρίτου καταστρώ-

ματος ξεκινάνε να κλείνουν στα 50 sec. και ολοκληρώνουν στα 100 sec.  

  

Διάγραμμα 5. 6: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα 5. 7: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα, φαίνεται η μεγάλη διαφορά ως προς 

τη χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης και του μετακεντρικού ύψους του πλοίου, μεταξύ 

της CASE B και της CASE A. Οι κλειστές υδατοστεγείς θύρες του πρώτου καταστρώματος  

αποφέρουν σημαντική βελτίωση της κλίσης αλλά και της ευστάθειας του πλοίου. Στη δεύ-

τερη περίπτωση προσομοίωσης η εγκάρσια κλίση παραμένει καθ’ όλη την διάρκεια της εξέ-

λιξης του φαινομένου κοντά στην 1 με 2ο , ενώ το μετακεντρικό ύψος είναι σταθερά πάνω 

από το 1 m. Αντίθετα στη προσομοίωση CASE A το πλοίο παίρνει έως και δεκαπλάσια ε-

γκάρσια κλίση ενώ το μετακεντρικό ύψος έχει πολύ χαμηλότερες τιμές. 

Στη CASE B προσομοίωση, τη χρονική στιγμή περίπου στα 60 sec. το διαμέρισμα 

D1C6 έχει πληρωθεί πλήρως και αρχίζει η κατάκλυση του D2C6. Απόρροια αυτού, οι ελεύ-

θερες επιφάνειές στο πρώτο διαμέρισμα να μηδενίζονται ενώ αρχίζουν να εμφανίζονται στο 

δεύτερο. Η παρατήρηση αυτή εξηγεί την ασυνέχεια που παρουσιάζεται τη χρονική στιγμή 

των 60 sec. στο διάγραμμα του μετακεντρικού ύψους της CASE B εκδοχής.  

 

5.2.3.3 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της CASE B 

 Μετά την ανάλυση της κατάκλυσης του πλοίου με τις υδατοστεγείς θύρες του δεύτε-

ρου και του τρίτου καταστρώματος να κλείνουν από τα 50 sec. έως τα 100 sec. πραγματο-

ποιείται η προσομοίωσης και για τέσσερις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Συγκεκριμένα 

πραγματοποιείται η  μελέτη κλεισίματος των θυρών στα χρονικά διαστήματα 150 sec. – 200 

sec., 250 sec. – 300 sec., 350 sec. – 400 sec. και 450 sec. – 500 sec. Τα αποτελέσματα έκαστης 

περίπτωσης προσομοίωσης παρουσιάζονται στο παράρτημα Α. Ta συγκεντρωτικά αποτε-

λέσματα των πέντε προσομοιώσεων παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Διάγραμμα 5. 8: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι οι κλει-

στές θύρες στο πρώτο κατάστρωμα αποφέρουν σημαντική βελτίωση της εγκάρσιας κλί-

σης. Η τάξη μεγέθους του διατοιχισμού του πλοίου, από τις 20o στη CASE A μειώνεται στη 

1ο για τη CASE B. Από το διάγραμμα του μετακεντρικού ύψους παρατηρείται ότι όσο αργό-

τερα κλείσουν οι υ.θ. του δεύτερου και του τρίτου καταστρώματος τόσο μικρότερη είναι η 

τιμή του GMT  στο μόνιμο μέρος της απόκρισης του πλοίου. Βέβαια, για τις περιπτώσεις των 

250 sec., 350 sec. και 450 sec. η τιμή του μετακεντρικού ύψους είναι ίδια. Εξήγηση σε αυτό 

μπορεί να δοθεί από το γεγονός ότι διαμερίσματα που κατακλύζονται είναι ,κατά προσέγ-

γιση, ορθογώνια, οπότε από μια πληρότητα και μετά η ροπή ελευθέρων επιφανειών παίρνει 

σταθερή τιμή. 
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Διάγραμμα 5. 9 Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλισης. 

Διάγραμμα 5. 10: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 
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5.2.4 CASE C 

5.2.4.1 Γενικά 

 Η τρίτη περίπτωση κατάκλυσης αφορά μια εναλλακτική διαδικασία κλεισίματος των 

υ.θ. Θεωρείται πως οι υδατοστεγείς θύρες κλείνουν στο κατακόρυφο επίπεδο από κάτω 

προς τα απάνω. Τη χρονική στιγμή που συμβαίνει η βλάβη θεωρείται πως οι θύρες ανεβαί-

νουν «ακαριαία»  50 cm. Για τη προσπέλαση των επιβαινόντων παραμένουν σε αυτό το 

ύψος μέχρι το 50 sec., στιγμή όπου ξεκινάει η κατακόρυφη κίνηση τους μέχρι το οριστικό 

κλείσιμο τους. Το κλείσιμο ολοκληρώνεται σε πέντε διαφορετικά χρονικά σημεία τα οποία 

ταυτίζονται με αυτά που κλείνουν οι θύρες στις CASE A και CASE B περιπτώσεις. Επομένως, 

οι θύρες ξεκινάνε να κλείνουν στα 50 sec. και καταλήγουν να κλείνουν στα 100 sec., 200 

sec., 300 sec., 400 sec. και στα 500 sec. 

5.2.4.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 100 sec. 

 Στη πρώτη περίπτωση προσομοίωσης της εκδοχής CASE C οι υ.θ. υψώνονται 50 

cm., αμέσως μόλις ξεκινήσει η εισροή ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου. Στη συνέχεια, στα 

50 sec. οι θύρες ξεκινάνε να κλείνουν, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία στα 100 sec. Τα απο-

τελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζονται παρακάτω, ενώ παράλληλα συγκρίνονται 

με τα αποτελέσματα της 50 – 100 sec. CASE A προσομοίωσης. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 5. 11: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Παρατηρώντας το διάγραμμα της εγκάρσιας κλίσης εμφανής είναι η βελτίωση της 

συμπεριφοράς του πλοίου με τον εναλλακτικό τρόπο κλεισίματος των υδατοστεγών θυρών. 

Η μέγιστη τιμή του μεταβατικού σταδίου της απόκρισης του πλοίου μειώνεται από τις 11ο στις 

6ο, ενώ στο σταθερό μέρος από τις 8ο στις 4ο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό εξηγείται από 

το γεγονός ότι το κατακόρυφο κλείσιμο των θυρών μειώνει σημαντικά την παροχή ύδατος 

στα γειτνιάζοντα διαμερίσματα. Το εμβαδό των εσωτερικών ανοιγμάτων από το οποίο πραγ-

ματοποιείται η ροή είναι σε υψηλότερη θέση με απόρροια το υδροστατικό μανομετρικό να 

έχει μικρότερη τιμή και να επάγει μικρότερη παροχή. Ο περιορισμός της έκτασης της κατά-

κλυσης αποφέρει παράλληλα και μεγαλύτερη τιμή στο μετακεντρικό ύψος του πλοίου. Μετά 

το μεταβατικό στάδιο της απόκρισης της κατασκευής όπου το μετακεντρικό ύψος μηδενίζε-

ται στιγμιαία λόγω των μεγάλων ελεύθερων επιφανειών η τιμή που παίρνει είναι περίπου 0.3 
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Διάγραμμα 5. 12: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα 5. 13: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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m. Στο στάδιο της προοδευτικής κατάκλυσης και ειδικά στα 120 sec.  η τιμή του αυξάνεται 

στιγμιαία στα 1.3 m. λόγω της 100% πλήρωσης του διαμερίσματος D1C6. Τη χρονική στιγμή 

αυτή οι υ.θ. είναι εντελώς κλειστές με αποτέλεσμα το νερό να ανεβαίνει στο διαμέρισμα  

D2C6 μέσω τη σκάλας, επιφέροντας όμως μείωση στο GM έως τα 0.4 m. Η εγκάρσια κλίση 

σε όλο το στάδιο της προοδευτικής κατάκλυσης και στο μόνιμο μέρος έχει τιμή περίπου στη 

1ο.  

5.2.4.3 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της CASE C 

Πέραν της προσομοίωσης 50 – 100 sec. της CASE C, που παρουσιάστηκε παρα-

πάνω, πραγματοποιείται η μελέτη για άλλες τέσσερις εκδοχές κατάκλυσης, στις οποίες οι 

υ.θ. ξεκινάνε να κλείνουν στα 50 sec. αλλά ολοκληρώνουν την διαδικασία στα 200 sec., 300 

sec., 400 sec. και 500 sec αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της κάθε προσομοίωσης παρου-

σιάζονται στο παράρτημα Α. Ta συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πέντε προσομοιώσεων 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

  

 

   

 

 

Διάγραμμα 5. 14: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλισης. 

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

D
e
g
.

sec.

Time history of heel angle

50 - 100 sec.

50 - 200 sec.

50 - 300 sec.

50 - 400 sec.

50 - 500 sec.



CASE STUDIES   117 | P a g e  

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα της ανάλυσης της συμπεριφοράς του πλοίου 

προκύπτουν αναμενόμενα συμπεράσματα. Αρχικά, το χρονικό διάστημα 50 – 100 sec. του 

μεταβατικού μέρους της απόκρισης όλων των περιπτώσεων είναι το δυσμενέστερο από 

πλευράς ευστάθειας, καθώς το μετακεντρικό ύψος πέφτει κάτω από το μηδέν. Η μέγιστη 

γωνία εγκάρσιας κλίσης παρατηρείται στο μεταβατικό μέρος της κάθε εκδοχής, και μάλιστα 

αυξάνεται με την καθυστέρηση του κλεισίματος των υ.θ. Μολαταύτα, όπως φαίνεται από τις 

δύο τελευταίες περιπτώσεις υπάρχει μια τάση της συμπεριφοράς του πλοίου στο μεταβατικό 

στάδιο της απόκρισης του με όριο την 50 – 500 sec. περίπτωση. Η μέγιστη κλίση του πλοίου 

τείνει στις 20ο ενώ το μετακεντρικό ύψος τείνει στα 1.4 m. Ως προς το μόνιμο μέρος της από-

κρισης παρατηρείται η γωνία εγκάρσιας κλίσης να μην ξεπερνάει τις 14ο , τιμή που παρατη-

ρείται στη περίπτωση 50 – 300 sec. Αν οι υ.θ. κλείσουν αργότερα τότε η εγκάρσια κλίση στο 

μόνιμο μέρος μειώνεται και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κατασκευή είναι πρόβλημα 

πλευστότητας και όχι πρόβλημα ευστάθειας.  

5.2.5 Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ  

 Για τη περίπτωση της κατάκλυσης του πλοίου μέσω της DAMAGE A μελετηθήκανε 

τρείς διαφορετικές εκδοχές ως προς τη διαχείριση των υ.θ. του πλοίου. Από τα παραπάνω 

εύκολα γίνεται αντιληπτό πως η CASE B θεώρηση, στην οποία υπάρχει η παραδοχή ότι οι 

υ.θ. του πρώτου καταστρώματος είναι κλειστές πριν την έναρξη της βλάβης δίνει τα καλύ-

τερα αποτελέσματα τόσο από τη πλευρά της ευστάθειας όσο και από την οπτική της πλευ-

στότητας. Οι κλειστές θύρες μειώνουν σημαντικά την ποσότητα ύδατος που εισέρχεται στο 

εσωτερικό του πλοίου και τις ελεύθερες επιφάνειες  που προκαλεί.  

 Το ενδιαφέρον ωστόσο, φεύγει από την CASE B και επικεντρώνεται στην CASE A και 

CASE C εκδοχή της κατάκλυσης. Η σύγκριση του κλασσικού τρόπου κλεισίματος των υ.θ. 

και του εναλλακτικού (κατακόρυφου) δίνει αξιοσημείωτα συμπεράσματα. Η σύγκριση των 

δύο περιπτώσεων πραγματοποιείται με σημείο αναφοράς τον χρόνο που κλείνουν τελείως 

οι υ.θ. Δηλαδή, η σύγκριση του CASE A 350 – 400 sec. γίνεται με τη προσομοίωση 50 – 400 
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Διάγραμμα 5. 15: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 



CASE STUDIES   118 | P a g e  

 

sec. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι με τη κατακόρυφη εκδοχή κλεισίματος, η προσπέ-

λαση των επιβαινόντων του πλοίου από τη θύρα μπορεί να γίνει και όταν αυτή είναι εν κινή-

σει. Επομένως, το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει αυτή η εναλλαγή είναι αύξηση 

του χρόνου προσπέλασης με παράλληλη μείωση του ύδατος που διαρρέει μέσω αυτής 

λόγω της κατακόρυφης ανύψωσής της. Παρακάτω παρουσιάζονται τα διαγράμματα της 

συμπεριφοράς του πλοίου στα οποία πραγματοποιείται η σύγκριση της CASE A και της 

CASE C εκδοχής κατάκλυσης. 

 Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα είναι εμφανής η βελτίωση της συμπε-

ριφοράς του πλοίου στο μεταβατικό μέρος της απόκρισης με τη θεώρηση του εναλλακτικού 
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Διάγραμμα 5. 16: Η σύγκριση της χρονικής εξέλιξης της εγκάρσιας κλίσης μεταξύ CASE A και CASE C. 

Διάγραμμα 5. 17: Η σύγκριση της χρονικής εξέλιξης του μετακεντρικού ύψους μεταξύ CASE A και CASE C. 
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τρόπου κλεισίματος των υ.θ. Στο στάδιο της μόνιμης απόκρισης η κλίση που σταθεροποιεί-

ται το πλοίο είναι μικρότερη στη CASE Α έναντι της CASE C. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η 

πρώτη χρονική εκδοχή όπου η CASE C υπερτερεί. Ως προς το μετακεντρικό ύψος στο μετα-

βατικό μέρος της απόκρισης, στην Α θεώρηση διαπιστώνονται υψηλότερες τιμές έναντι της 

C.   

 Από τη προσομοίωση της κατάκλυσης μέσω της DAMAGE A διαπιστώνεται ότι ο 

εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας των υ.θ. παρουσιάζει ενδιαφέρον μια και 

βελτιώνει τη μεταβατική απόκριση του πλοίου, στάδιο ιδιαίτερα κρίσιμο για την ευστάθεια και 

την επιβίωση του πλοίου.  

5.3 DAMAGE B 

5.3.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

 Η δεύτερη περίπτωση βλάβης που μελετάται συμβαίνει στη πρώρα του πλοίου κατα-

κλύζοντας το διαμέρισμα D1C9. Η φιλοσοφία της μελέτης που ακολουθεί είναι η ίδια με 

προηγουμένως. 

Τα χαρακτηριστικά του ρήγματος που προκαλεί την κατάκλυση είναι τα εξής: 

𝛭ή휅휊𝜍 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 𝑙𝑑 = 3 𝑚, 

𝛶𝜓휊𝜍 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 ℎ𝑑 = 1 𝑚, 

𝛦휇𝛽𝛼𝛿ό 휌ή𝛾휇𝛼𝜏휊𝜍 𝛢 = 3 𝑚2. 

5.3.2 CASE A 

5.3.2.1 Γενικά  

 Η διαδικασία της μελέτης της επιβιωσιμότητας του πλοίου έναντι κατάκλυσής από τη 

DAMAGE B πραγματοποιείται με τρόπο όμοιο με αυτόν της πρώτης βλάβης. Επομένως στη 

CASE A θεωρείται πως οι υ.θ. ,πριν την πραγματοποίηση του ρήγματος, είναι ανοιχτές και 

Εικόνα 5. 8: Η θέση του ρήγματος DAMAGE B. 
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ξεκινάνε να κλείνουν όλες μαζί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως και προηγουμένως 

ως χρονική αφετηρία του κλεισίματος των θυρών έχουν ληφθεί οι χρονικές στιγμές των 50 

sec., 150 sec., 250 sec., 350 sec. και 450 sec., με χρόνο κλεισίματος όπως ίσο με 50 sec.  

5.3.2.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec.έως 100 sec. 

Στη πρώτη προσομοίωση που πραγματοποιείται λόγω κατάκλυσης από τη βλάβη 

DAMAGE B, οι υ.θ. του πλοίου ξεκινάνε να κλείνουν στα 50 sec. και να τερματίζουν στα 100 

sec. Το διαγράμματα της εγκάρσιας κλίσης, του μετακεντρικού ύψους και της μάζας του 

ύδατος κατάκλυσης σε κάθε  δεξαμενή δίνονται παρακάτω. 
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Διάγραμμα 5. 18: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 



CASE STUDIES   121 | P a g e  

 

 Η εισροή του ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου και η κατάκλυση μέσω των ανοιχτών 

υ.θ. των παρακείμενων χώρων, επιφέρει αύξηση της εγκάρσιας κλίσης, λόγω του αρχικού 

list του πλοίου, και μείωση του μετακεντρικού ύψους, λόγω της αύξησης των ελεύθερων 

επιφανειών. Στα 80 sec. παρατηρείται η εγκάρσια κλίση να μεγιστοποιείται, ενώ το μετακε-

ντρικό ύψος να μηδενίζεται, αποτελώντας την δυσμενέστερη στιγμή από πλευράς ευστά-

θειας. Το μεταβατικό μέρος αναδεικνύεται πάλι το πιο επίφοβο στάδιο για την ανατροπή του 

πλοίου. Από τα 80 sec. μέχρι τα 100 sec. η μείωση της εγκάρσιας κλίσης και η παράλληλη 

αύξηση του μετακεντρικού ύψους, σχετίζονται με τη μεταβολή των υδροστατικών χαρακτη-

ριστικών της κατασκευής λόγω της αύξησης του εκτοπίσματος της. Από τα 100 sec. μέχρι 

να επέλθει το μόνιμο μέρος της απόκρισης, κάπου στα 200 sec., η αύξηση του κέντρου 

βάρους και των ελεύθερων επιφανειών λόγω της πλήρωσης του D1C9 και της κατάκλυσης 

του D2C9 αυξάνει την εγκάρσια κλίση και μειώνει το μετακεντρικό ύψος του πλοίου. Τέλος 
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Διάγραμμα 5. 19: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα 5. 20: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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επέρχεται το μόνιμο μέρος της απόκρισης όπου εγκάρσια κλίση έχει τιμή οντά στις 4,3ο, ενώ 

το μετακεντρικό ύψος κάπου 0.5 m. 

5.3.2.3 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της CASE A   

Συνοψίζοντας το σύνολο των προσομοιώσεων γύρω από την CASE A εκδοχή κα-

τάκλυσης προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα.  

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα βγαίνουν διάφορα συμπεράσματα. Αρχικά το 

δυσμενέστερο σημείο από πλευράς ευστάθειας, για όλες τις περιπτώσεις κατάκλυσης, είναι 

στο μεταβατικό στάδιο και ειδικά στα 80 sec. από την έναρξη της προσομοίωσης. Σε αυτή 

Διάγραμμα 5. 21: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλισης. 
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Διάγραμμα 5. 22: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 
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τη στιγμή το μετακεντρικό ύψος μηδενίζεται στιγμιαία. Άλλη παρατήρηση που πραγματο-

ποιείται από το διάγραμμα της εγκάρσιας κλίσης είναι το γεγονός ότι η δυσμενέστερη τιμή 

της κλίσης, για όλες τις περιπτώσεις, είναι λίγο πριν επέλθει το μόνιμο μέρος της απόκρισης 

του πλοίου. Η μέγιστη γωνία εγκάρσιας κλίσης αυξάνεται με την καθυστέρηση του κλεισίμα-

τος των υ.θ., με όριο όμως τις 20ο λόγω της ταύτισης των δύο τελευταίων προσομοιώσεων.  

Η ίδια αυξητική τάση παρατηρείται στη τιμή του μοχλοβραχίονα επαναφοράς και στη τιμή 

της εγκάρσιας κλίσης του σταθερού μέρους της απόκρισης του πλοίου.  

5.3.3 CASE Β 

5.3.3.1 Γενικά  

 Στη δεύτερη εκδοχή της κατάκλυσης, από το ρήγμα DAMAGE B, θεωρείται πως οι 

υ.θ. στο πρώτο κατάστρωμα είναι κλειστές πριν την δημιουργία της βλάβης. Στα δύο άλλα 

καταστρώματα είναι ανοιχτές και κλίνουν τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές με αυτές της CASE 

A. 

5.3.3.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 100 sec. 

 Σε αυτή τη προσομοίωση οι υ.θ. του δεύτερου και του τρίτου καταστρώματος ξεκι-

νάνε να κλείνουν στα 50 sec. και ολοκληρώνουν τη διαδικασίας στα 100 sec. Τα αποτελέ-

σματα φαίνονται στα παρακάτω διαγράμματα και συγκρίνονται με αυτά της CASE A. 
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Διάγραμμα 5. 23: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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 Παρατηρώντας της χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης και του μετακεντρικού ύ-

ψους του πλοίου, είναι εύκολο να βγάλει κανείς το συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά της 

κατασκευής βελτιώνεται σημαντικά στη περίπτωση Β. Σημαντική βελτίωση επιτυγχάνεται στο 

μεταβατικό μέρος της απόκρισης του πλοίου καθώς η κατάκλυση περιορίζεται στο D1C9 

περιορίζοντας έτσι την επίδραση των ελεύθερων επιφανειών. Η ελάχιστη τιμή του GMT είναι 

0,8 m κάπου στα 50 sec. , δηλαδή , λίγο πριν πληρωθεί τελείως το διαμέρισμα D1C9. Το 

μεταβατικό στάδιο της απόκρισης του πλοίου τελειώνει στα 60 sec. χρονική στιγμή δηλαδή, 

που φτάνει το D1C9 σε 100% πληρότητα. Στο στάδιο της προοδευτικής κατάκλυσης το νερό 

πλημυρίζει το διαμέρισμα D2C9 και D2C10 με αποτέλεσμα σταδιακά να αυξάνεται η εγκάρ-

σια κλίση φτάνοντας τις 1,8ο στα 140 sec. Τη χρονική αυτή στιγμή είναι η αφετηρία για το 

μόνιμο μέρος της απόκρισης της κατασκευής.  
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Διάγραμμα 5. 24: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα 5. 25: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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5.3.3.3 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της CASE B 

Εκτός από τη παραπάνω προσομοίωση, πραγματοποιείται η  μελέτη κλεισίματος 

των θυρών στα χρονικά διαστήματα 150 sec. – 200 sec., 250 sec. – 300 sec., 350 sec. – 400 

sec. και 450 sec. – 500 sec. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της κάθε εκδοχής παρουσιάζονται 

στο παράρτημα Α. Ta συγκεντρωτικά αποτελέσματα των πέντε προσομοιώσεων παρου-

σιάζονται παρακάτω. 

Από τη μελέτη της εκδοχής CASE C φαίνεται ότι η λύση των κλειστών υ.θ. στο πρώτο 

κατάστρωμα δεν είναι πανάκεια. Η καθυστέρηση στο κλείσιμο των θυρών στα άνωθεν κα-

ταστρώματα επιφέρει σημαντική κλίση στο πλοίο που μπορεί να φτάσει ως 15ο στο στάδιο 

της προοδευτικής κατάκλυσης. Είναι γεγονός, ότι το μεταβατικό στάδιο της απόκρισης του 

Διάγραμμα 5. 67 Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλισης. 
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Διάγραμμα 5. 26: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 
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Διάγραμμα 5. 27: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 
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πλοίου που είναι και το δυσμενέστερο από τη πλευρά της ευστάθειας, βελτιώνεται σημα-

ντικά. Λόγω του μικρού όγκου του διαμερίσματος D1C9 η κατάκλυση του πραγματοποιείται 

γρήγορα. Μέσω του ανοίγματος στο δεύτερο κατάστρωμα το νερό εισέρχεται σε αυτό και 

ανάλογα με το πότε θα κλείσουν οι υ.θ. καθορίζεται η έκταση της κατάκλυσης που θα πραγ-

ματοποιηθεί. Για αυτό το λόγο παρατηρείται και σημαντική εγκάρσια κλίση στις άλλες τέσ-

σερις περιπτώσεις κατάκλυσης που παρουσιάζονται στα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

Άλλη μια παρατήρηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι ότι στις περιπτώσεις των 250 

sec., 350 sec. και 450 sec. έχουν κοινή μέγιστη γωνία εγκάρσιας κλίσης με τιμή ίση των 15ο. 

Από τη πλευρά του μετακεντρικού ύψους παρατηρείται πως σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή 

του είναι μεγαλύτερη του 0,7 m. Στο στάδιο της μόνιμης απόκρισης όσο αργότερα κλείσουν 

οι υ.θ. τόσο μεγαλύτερη τιμή GM έχει το πλοίο.  

5.3.4 CASE C 

5.3.4.1 Γενικά 

 Στη παράγραφο αυτή εξετάζεται ο εναλλακτικός τρόπος κλεισίματος των υ.θ. με ό-

μοιο τρόπο με αυτός στην DAMAGE A περίπτωση κατάκλυσης. Υπενθυμίζεται πως εδώ οι 

υ.θ. θεωρείται πως κλείνουν κατακόρυφα. Κατά τη δημιουργία του ρήγματος υπερυψώνο-

νται κατά 50 c.m. ενώ το κλείσιμο του ξεκινάει στα 50 sec. και ολοκληρώνεται σε πέντε δια-

φορετικές χρονικές στιγμές (100 sec., 200 sec., 300 sec., 400 sec. και 500 sec.).  

5.3.4.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. έως 100 sec. 

 Παρακάτω παρουσιάζεται και αναλύεται η πρώτη εκδοχή όπου οι θύρες κλείνουν 

μεταξύ 50 και 100 sec. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις εκτίθεντο στο παράρτημα Α.  
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Διάγραμμα 5. 28: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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 Παρατηρώντας την εξέλιξη της κλίσης και του μετακεντρικού ύψους το πλοίου κατά 

τη κατάκλυσης μέσω της CASE C διαπιστώνεται ότι ποιοτικά υπάρχει ταύτιση με τα αποτελέ-

σματα της CASE A. Ποσοτικά υπάρχει σαφής βελτίωση της συμπεριφοράς του πλοίου με τη 

κατακόρυφη θεώρηση κλεισίματος των υ.θ. Η μέγιστη τιμή της εγκάρσιας κλίσης, στο μετα-

βατικό μέρος, μειώνεται από τις 4.5ο στις 3.5ο, ενώ στο σταθερό μέρος από τις 4.3ο στις 3.7ο. 

Αντίστοιχη βελτίωση παρατηρείται και στην χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του 

πλοίου. Ενώ στη CASE A εκδοχή, στο  μεταβατικό μέρος, η τιμή πέφτει κοντά στο 0, στη CASE 

C δεν πέφτει κάτω από τα 0.4 m.  
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Διάγραμμα 5. 29: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα 5. 30: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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 Επαγωγικά βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο εναλλακτικός τρόπος κλεισίματος των υ.θ. 

βελτιώνει την ευστάθεια του πλοίου, τουλάχιστον για τη δεδομένη χρονική περίπτωση κλεισί-

ματος των θυρών.  

5.3.4.3 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της CASE C 

 Πέραν της προσομοίωσης 50 – 100 sec. της CASE C, που παρουσιάστηκε παρα-

πάνω, πραγματοποιείται η μελέτη για άλλες τέσσερις εκδοχές κατάκλυσης, στις οποίες οι 

υ.θ. ξεκινάνε να κλείνουν στα 50 sec. αλλά ολοκληρώνουν την διαδικασία στα 200 sec., 300 

sec., 400 sec. και 500 sec αντίστοιχα.  Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δίνονται παρακάτω. 

Διάγραμμα 5. 31: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλισης. 

Διάγραμμα 5. 32: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους για τις πέντε περιπτώσεις κατάκλυσης. 
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 Από τη παραπάνω διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της CASE C εκ-

δοχής κατάκλυσης φαίνεται αρχικά η κοινή απόκριση του πλοίου στο μεταβατικό στάδιο και 

για τις πέντε περιπτώσεις. Το επόμενο στάδιο, της προοδευτικής δηλαδή κατάκλυσης, απο-

τελεί το δυσμενέστερο από τη πλευρά της εγκάρσιάς κλίσης. Η μέγιστη τιμή της κλίσης κα-

θώς και  η τιμή της στο μόνιμο μέρος, αυξάνεται με τη καθυστέρηση του κλεισίματος των 

υ.θ. Το μετακεντρικό ύψος ακολουθεί φθίνουσα πορεία στο μεταβατικό στάδιο της απόκρι-

σης σε όλες τις χρονικές περιπτώσεις. Ωστόσο, στο επόμενο στάδιο αυξάνεται η τιμή του 

GM, με την αύξηση, και σε αυτή τη περίπτωση, να είναι ανάλογη της καθυστέρησης του 

κλεισίματος των θυρών.  

5.3.5 Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ  

Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να βγει κάποιο συμπέρασμα γύρω από το 

ζήτημα της επιβίωσης ενός πλοίου έναντι βλάβης και του τρόπου της διαχείρισης των υ.θ. 

του. Εύλογο από τα παραπάνω είναι πως οι CASE B θεώρηση βελτιώνει πολύ τη συμπερι-

φορά του πλοίου, ιδιαίτερα κατά το μεταβατικό στάδιο της απόκρισης του. Ωστόσο, όπως 

αναφέρθηκε και στη DAMAGE A το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σύγκριση του εναλλα-

κτικού τρόπου κλεισίματος των θυρών, της CASE C εκδοχής,  και της CASE A. Στα παρακάτω 

διαγράμματα πραγματοποιείται αυτή η σύγκριση για τρείς χρονικές περιπτώσεις κλεισίματος 

των υ.θ., κατά τρόπο όμοιο με αυτόν της παραγράφου 5.2.5. 
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Διάγραμμα 5. 33: Η σύγκριση της χρονικής εξέλιξης της εγκάρσιας κλίσης μεταξύ CASE A και CASE C. 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα διαπιστώνεται η CASE C εκδοχή δίνει σημαντική 

βελτίωση στη συμπεριφορά του πλοίου στο μεταβατικό στάδιο της απόκρισης του, τόσο 

από τη πλευρά της εγκάρσιας κλίσης όσο και από τη πλευρά του μετακεντρικού ύψους . Η 

επιτυχία της ιδέας έγκειται στη μείωση της κατάκλυσης των παρακείμενων διαμερισμάτων 

και επομένως της επίδρασης των ελεύθερων επιφανειών. Παράλληλα, η αντίστοιχη διττή 

βελτίωση υπάρχει και στο μόνιμο μέρος της απόκρισης του πλοίου. Η CASE A υπερτερεί 

ελαφρώς στο στάδιο της προοδευτικής κατάκλυσης καθώς δίνει μικρότερη εγκάρσια κλίσης 

και μεγαλύτερη τιμή μετακεντρικού ύψους. Εν κατακλείδι, διαπιστώνεται πως η χρήση υ.θ. 

στα πλοία κρουαζιέρας που να κλείνουν κατακόρυφα ευσταθεί. 
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Διάγραμμα 5. 34: Η σύγκριση της χρονικής εξέλιξης του μετακεντρικού ύψους μεταξύ CASE A και CASE C. 
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6. ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 «Πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα  
έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια  
Κι η ερημιά πολλή που να χωρά ο θεός» 

Οδυσσέας Ελύτης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

6.1 ΣΥΝΟΨΗ   

Το πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επιβιωσιμότητας έναντι 

βλάβης των πλοίων κρουαζιέρας. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχοντας αντίληψη 

της σημασίας του προβλήματος έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη θέσπιση νομοθεσίας γύρω 

από αυτό το μείζον ζήτημα. Τα δυστυχήματα του πρόσφατου παρελθόντος αποδεικνύουν 

όμως, ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι πανάκεια αλλά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Παράλ-

ληλα, η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας της κρουαζιέρας που είναι συνυφασμένη με την 

αύξηση του μεγέθους και της πολυτέλειας των πλοίων αυτών, αποτελούν τους μοχλούς για 

την επίτευξη ολοένα και υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν 

τον I.M.O. να θέσει έναν στόχο για τα επιβατηγά πλοία ο οποίος συνοψίζεται στην φράση 

«η καλύτερη σωσίβια λέμβος είναι το ίδιο το πλοίο». Απότοκος όλων αυτών των εξελίξεων 

είναι η ευστάθεια έναντι βλάβης να αποτελεί καίριο πυλώνα για την επίτευξη αυτών των επι-

πέδων ασφάλειας, αλλά παράλληλα και σχεδιαστική πρόκληση για τον ναυπηγό του 21ου 

αιώνα.  

 Διεισδύοντας στη θέμα της ευστάθειας έναντι βλάβης των επιβατηγών πλοίων πα-

ρατηρείται πως περίτρανη θέση διακατέχει η απαίτηση για επαρκή υδατοστεγή υποδιαίρεση. 

Η σχεδιαστική και λειτουργική συμμόρφωση των πλοίων κρουαζιέρας με τις απαιτήσεις του 

κεφάλαιού ΙΙ – 1 της  S.O.L.A.S., προϋποθέτει ότι οι υδατοστεγείς θύρες είναι κλειστές και ότι 

η εσωτερική υδατοστεγής υποδιαίρεση αποδίδει 100%. Δυστυχώς, η πρόσφατη ιστορία δι-

δάσκει ότι η θεώρηση αυτή δεν είναι πάντα ρεαλιστική καθώς για χάρη των λειτουργικών 

αναγκών του πληρώματος και των επιβατών παρατηρούνται ατοπήματα ως προς την ορ-

θολογική χρήση τους.  

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης του χρόνου κλεισίματος των υ-

δατοστεγών θυρών, στη ευστάθεια και την επιβίωση των κρουαζιερόπλοιων έναντι κατά-

κλυσης. Για τις ανάγκες της μελέτης αναπτύχθηκε ένα πρακτικό μοντέλο προσομοίωσης της 

εισροής ύδατος στο εσωτερικό του πλοίου. Η γεωμετρία της γάστρας μοντελοποιήθηκε στο 

λογισμικό MAXSURF, ενώ οι υδροστατικοί υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν στο λογισμικό 

HYDROMAX. Το αριθμητικό μοντέλο και η αυτοματοποίηση του με το HYDROMAX αναπτύ-

χθηκε σε περιβάλλον V.B.A. Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου πραγματοποιήθη-

καν κάποιες βασικές παραδοχές προκειμένου επιτευχθεί απλοποίηση του προβλήματος. Οι 

βασικές παραδοχές είναι οι παρακάτω: 

 Η ημιστατική προσέγγιση στον υπολογισμό της χρονικής εξέλιξης της κίνησης του 

πλοίου. Σε κάθε χρονικό στιγμιότυπο η θέση του πλοίου υπολογίζεται, για τη δεδο-

μένη ποσότητα ύδατος στο εσωτερικό του, με βάση τη στατική εκτίμηση της ισορ-

ροπίας του.  

 Η εισροή του ύδατος είναι μικρή συγκριτικά με την αδράνεια ης κατασκευής.   

 Δυναμικά φαινόμενα αγνοήθηκαν. Δυναμικές συνιστώσες του προβλήματος όπως, 

η κινητική του πλοίου, ο κυματισμός, ο άνεμος, η μετακίνηση των επιβατών, η δυνα-

μική του νερού κατάκλυσης στο εσωτερικού του πλοίου και τα δυναμικά φαινόμενα 

στη ροή του νερού δια μέσω της βλάβης δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.  
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 Η επιφάνεια του ύδατος στο εξωτερικό και στο εσωτερικό του πλοίου θεωρείται επί-

πεδη και αδιατάραχτη.  

 Η ροή δια μέσω των εξωτερικών και εσωτερικών ανοιγμάτων προκύπτει από τη δια-

φορά του υδροστατικού μανομετρικού ύψους σε κάθε χρονικό στιγμιότυπο της προ-

σομοίωσης.  

 Η συμπίεση του αέρα και η επίδραση της στην εξέλιξη της κατάκλυσης αγνοήθηκε. 

Θεωρείται δηλαδή πως όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν επαρκή εξαερισμό ώστε η 

πίεση στην επιφάνεια του ύδατος να είναι ίση με την ατμοσφαιρική.  

 Οι υδατοστεγείς φρακτές του πλοίου είναι διαπερατές μόνο από τα σημεία των υδα-

τοστεγών θυρών.  

 Τα ανοίγματα των καταστρωμάτων που λαμβάνονται υπ’ όψη στη προοδευτική κα-

τάκλυση είναι τα ανοίγματα στις σκάλες.  

 Τα διαμερίσματά του πλοίου μοντελοποιήθηκαν ως ενιαίοι χώροι με διαχωρητότητα 

όπως προσδιορίζεται από τη S.O.L.A.S. Δηλαδή δεν έγινε ο επιμερισμός τους σε χώ-

ρους μικρότερους μη υδατοστεγείς. 

 Ο συντελεστής εισροής ύδατος είναι ο ίδιος σε όλα τα ανοίγματα με τιμή ίση με 0,63. 

Για την επαλήθευση το μοντέλου που πραγματοποιήθηκε η πειραματική μελέτη της 

κατάκλυσης ενός πρίσματος τετράγωνης διατομής. Το αποτέλεσμα της πειραματικής διαδι-

κασίας είναι η εγκάρσια κλίση του πρίσματος ανάλογα με τη νερό στο εσωτερικό του. Για 

τις ανάγκες τις επαλήθευσης πραγματοποιήθηκε μια θεωρητική ανάλυση του προβλήματος 

τα αποτελέσματα της οποίας, ταυτίζονται με τα πειραματικά και με αυτά του μοντέλου προ-

σομοίωσης.  

Στη συνέχεια το αριθμητικό μοντέλο που αναπτύχθηκε εφαρμόζεται σε ένα πλοίο 

κρουαζιέρας μεσαίου μεγέθους, 24.000 GT και περίπου 1600 επιβαινόντων. Η μελέτη που 

πραγματοποιείται αφορά την κατάκλυση του από δύο πιθανά ρήγματα εμβαδού 3 m2. Για 

έκαστο ρήγμα πραγματοποιούνται τρείς εκδοχές κατάκλυσης. Η πρώτη εκδοχή θεωρεί πως 

οι υδατοστεγείς θύρες του πλοίου είναι όλες ανοιχτές πριν τη βλάβη και κλείνουν όλες μαζί 

σε πέντε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο χρόνος κλεισίματος του είναι σε όλες τις περιπτώ-

σεις 50 sec. Οι χρόνοι που προσομοιώνονται είναι οι 50 - 100 sec., 150 – 200 sec., 250 – 300 

sec., 350 – 400 sec. και 450 – 500 sec. Στη δεύτερη εκδοχή, προσομοιώνονται οι ίδιες χρονικές 

περιπτώσεις κατάκλυσης με τη διαφορά πως οι υδατοστεγείς θύρες του πρώτου καταστρώ-

ματος είναι κλειστές πριν τη βλάβη. Τέλος, στη τρίτη εκδοχή κατάκλυσης γίνεται η θεώρηση 

ότι οι θύρες κλείνουν κατακόρυφα. Πριν τη βλάβη είναι τελείως ανοιχτές, μόλις συμβεί  υψώ-

νονται ακαριαία 50 cm., αρχίζουν να κλείνουν στα 50 sec. και ολοκληρώνουν το κλείσιμο 

τους στις χρονικές στιγμές των δύο προηγούμενων εκδοχών.  
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6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Παραπάνω παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ενός συνόλου προσομοιώσεων της 

συμπεριφοράς του πλοίου έναντι κατάκλυσης. Η πρώτη σημαντική διαπίστωση που μπορεί 

να πραγματοποιηθεί είναι το γεγονός ότι το δυσμενέστερο σημείο για την ευστάθεια του 

πλοίου είναι το μεταβατικό στάδιο. Σε αυτή τη φάση και ειδικότερα λίγο μετά την έναρξη της 

προσομοίωσης, το μετακεντρικό ύψος πέφτει σημαντικά, με την τιμή του να γίνεται ακόμα 

και αρνητική. Παράλληλα με την πτώση του μετακεντρικού ύψους παρατηρείται και τοπικό 

μέγιστο της εγκάρσιας κλίσης. Η μετέπειτα συμπεριφορά του πλοίου εξαρτάται από το ση-

μείο που βρίσκεται η βλάβη και τη εξέλιξη των υδροστατικών χαρακτηριστικών του. Η τιμή 

του GM ακολουθεί συνήθως αύξουσα πορεία λόγω του ότι το η αύξηση του εκτοπίσματος 

του πλοίου επάγει αύξηση του ΚΒ και του ΒΜ ενώ παράλληλα μειώνεται το KG του. Επίσης, 

σε όλες τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν η εγκάρσια κλίση δεν υπερβαίνει τις 20ο. Ο λόγος 

που συμβαίνει αυτό σχετίζεται αφενός με τη γεωμετρία της γάστρας αφετέρου με την εσω-

τερική διαμερισματοποίηση του. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να προσφέρει γόνιμο έδαφος 

για τη λήψη κάποιων σχεδιαστικών αποφάσεων για την ενίσχυση της παθητικής ασφάλειας 

των πλοίων κρουαζιέρας.  

 Οι τρείς εκδοχές διαχείρισης των υ.θ. που μελετήθηκαν οδηγούν σε σημαντικές πα-

ρατηρήσεις. Αρχικά, αδιαμφισβήτητη είναι η βελτίωση της συμπεριφοράς του πλοίου με τη 

θεώρηση των κλειστών θυρών του πρώτου καταστρώματος. Το γεγονός αυτό είναι αναμε-

νόμενο μια και ο περιορισμός της έκτασης της προοδευτικής κατάκλυσης μειώνει τη ροπή 

των ελεύθερων επιφανειών. Έπειτα, η καθυστέρηση του κλεισίματος των θυρών μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντική κλίση τόσο κατά τα ενδιάμεσα στάδια όσο και στο μόνιμο μέρος της 

απόκρισης του πλοίου.  Ο εναλλακτικός τρόπος κλεισίματος των θυρών που προτάθηκε 

παραπάνω, αποδείχθηκε πως βελτιώνει σημαντικά την συμπεριφορά του πλοίου στο μετα-

βατικό στάδιο της απόκρισης του. Σε όλες τις περιπτώσεις που διερευνηθήκανε η εγκάρσια 

κλίση εμφανίστηκε μειωμένη. Επίσης, ανάλογα με το σημείο του πλοίου από το οποίο πραγ-

ματοποιείται η κατάκλυση, μπορεί να προκύψει σημαντική μείωση της εγκάρσιας κλίσης 

τόσο στο μόνιμο μέρος της απόκρισης όσο και στο στάδιο της προοδευτικής κατάκλυσης. 

Εικόνα 6. 1: Η απεικόνιση του «NTUA SHIP» σε κάποιο χρονικό σημείο της κατά-

κλυσης του. 
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Βγαίνει λοιπόν το συμπέρασμα ότι η κατασκευαστική αυτή ιδιαιτερότητα είναι άξια προσο-

χής και περεταίρω διερεύνησης.   

Από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε βγαίνει το συμπέρασμα ότι η εξέταση της 

ευστάθειας ενός πλοίου έναντι βλάβης πρέπει να γίνει με μια πιο διερευνητική ματιά. Το εν-

διάμεσό στάδιο της απόκρισης του πλοίου παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον ως προς τη 

σκοπιά της ευστάθειας του. Στο τελικό στάδιο της κατάκλυσης το πλοίο έχει αυξημένο εκτό-

πισμα και χαμηλότερο κέντρο βάρους. Συνεπώς το ζήτημα της επιβίωσης της κατασκευής 

ανάγεται από ζήτημα ευστάθειας σε ζήτημα πλευστότητας.   

Η υδατοστεγής υποδιαίρεση των πλοίων κρουαζιέρας αποδεικνύεται πως αποτελεί 

ένα από τα πιο ευαίσθητα κομμάτια στη σχεδίαση και τη λειτουργία τους.  Η παγκόσμια 

ναυτιλιακή κοινότητα με γνώμονα την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ασφάλειας στα επι-

βατηγά πλοία, διερευνά το ζήτημα της χρήσης των υδατοστεγών θυρών. Λόγω αναγκών 

του πληρώματος και των επιβατών οι υδατοστεγείς θύρες μπορεί, σε περίπτωση κατάκλυ-

σης, να αποτελέσουν την «αχίλλειο πτέρνα» των πλοίων αυτών. Ο αριθμός, η θέση των 

θυρών, ο χρόνος που θα κλείσουν σε περίπτωση βλάβης είναι παράγοντες που καθορί-

ζουν την διατήρηση ή όχι της υδατοστεγούς ακεραιότητας της κατασκευής. Η καθυστέρηση 

στο χρόνο κλεισίματος των θυρών μπορεί σημαντική αύξηση της κλίσης και της ποσότητας 

του νερού που θα εισέλθει στο πλοίο. Ο κατακόρυφος τρόπος κλεισίματος των θυρών πα-

ρουσιάζει ενδιαφέρων μια και βελτιώνει την απόκριση του πλοίου ειδικά στο επικίνδυνο με-

ταβατικό στάδιο.  

Τέλος, η πρόβλεψη της προοδευτικής κατάκλυσης μπορεί να προσφέρει σημαντικές 

πληροφορίες για τη λήξη των σωστών κρίσιμων αποφάσεων στη γέφυρα του πλοίου. Ο 

πλοίαρχος μπορεί ενημερωθεί για τον χρόνο που διαθέτει μέχρι να γίνει η εκκένωση του 

πλοίου καθώς και να εκτιμήσει την καλύτερη στιγμή για να πραγματοποιηθεί αυτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  : ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ CASE STUDIES  

Α.1  DAMAGE A 

 Παρακάτω γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης της 

κάθε εκδοχής της κατάκλυσης του πλοίου λόγω της βλάβης DAMAGE A.  

A.1.1 CASE A 

 Στη πρώτη θεώρηση υποτίθεται πως οι υδατοστεγείς θύρες του πλοίου είναι ανοιχτές 

πριν την εισροή ύδατος και ξεκινάνε να κλείνουν σε πέντε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ο 

χρόνος κλεισίματος είναι σε όλες τις περιπτώσεις 50 sec. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκε η 

προσομοίωση με έναρξη κλεισίματος των θυρών στα 50 sec. και κλείσιμο στα 100 sec.  

A.1.1.1 Κλείσιμο των υ.θ. από 150 sec. εως 200 sec. 

Σε αυτή την εκδοχή οι υδατοστεγείς θύρες ξεκινάνε να κλείνουν στα 150 sec. και να 

τερματίζουν στα 200 sec.  
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Διάγραμμα Α. 1: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Α.1.1.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 250 sec. εως 300 sec. 

Η επόμενη  προσομοίωση που πραγματοποιείται αφορά την κατάκλυση λόγω της 

βλάβης DAMAGE A, με τις υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου να ξεκινάνε να κλείνουν στα 

250 sec. και να τερματίζουν στα 300 sec. 
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Διάγραμμα Α. 2: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   146 | P a g e  

 

   

 

  

 

 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

m

sec.

Time history of GMT

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

D
e
g
.

sec.

Time history of heel angle

Διάγραμμα Α. 4: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 5: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Α.1.1.3  Κλείσιμο των υ.θ. από 350 sec. εως 400 sec. 

Η επόμενη  προσομοίωση που πραγματοποιείται αφορά την κατάκλυση λόγω της 

βλάβης DAMAGE A, με τις υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου να ξεκινάνε να κλείνουν στα 350 

sec. και να τερματίζουν στα 400 sec.  
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Διάγραμμα Α. 7: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

to
n
s

sec.

Time history of the flooded water mass for each tank

D1C3

D1C4

D1C5

D1C6

D1C7

D1C8

D1C9

D1C10

D2C6

Διάγραμμα Α. 6: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε έκαστο διαμέρισμα. 
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Α.1.1.4 Κλείσιμο των υ.θ. από 450 sec. εως 500 sec. 

Τέλος πραγματοποιείται η προσομοίωση που αφορά την κατάκλυση λόγω της 

βλάβης DAMAGE A, με τις υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου να ξεκινάνε να κλείνουν στα 

450 sec. και να τερματίζουν στα 500 sec. 
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Διάγραμμα Α. 9: H χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 

Διάγραμμα Α. 8: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 10: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 11: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Α.1.2 CASE B 

 Κατά τη δεύτερη εκδοχή θεωρείται πως οι υ.θ. του πρώτου καταστρώματος είναι 

κλειστές πριν την έναρξη της έναρξη της εισροής ύδατος. Στα δύο άλλα καταστρώματα οι 

θύρες ξεκινάν να κλείνουν στις χρονικές στιγμές που εξετάζονται  παραπάνω, ενώ ο χρόνος 

κλεισίματος τους είναι πάλι 50 sec. Η προσομοίωση 50 – 100 sec. έχει παρουσιαστεί στο 5ο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

Α.1.2.1 Κλείσιμο των υ.θ. από 150 sec. εως 200 sec. 

 Η δεύτερη προσομοίωση της δεύτερης εκδοχής θεωρεί πως οι υδατοστεγείς θύρες 

του δεύτερου και του τρίτου καταστρώματος αρχίζουν να κλείνουν στα 150 sec.  
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Διάγραμμα Α. 11: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 13: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 12: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Α.1.2.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 250 sec. εως 300 sec. 

 H τρίτη προσομοίωση της δεύτερης εκδοχής θεωρεί πως οι υδατοστεγείς θύρες του 

δεύτερου και του τρίτου καταστρώματος αρχίζουν να κλείνουν στα 250 sec. και ολοκληρώ-

νουν στα 300 sec. 
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Διάγραμμα Α. 13: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 15: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 

Διάγραμμα Α. 14: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 16: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 17: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Α.1.2.3 Κλείσιμο των υ.θ. από 350 sec. εως 400 sec. 

Η τέταρτη προσομοίωση της δεύτερης εκδοχής θεωρεί πως οι υδατοστεγείς θύρες 

του δεύτερου και του τρίτου καταστρώματος αρχίζουν να κλείνουν στα 350 sec. και ολοκλη-

ρώνουν στα 400 sec. 
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Διάγραμμα Α. 18 Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 

Διάγραμμα Α. 19: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Α.1.2.4 Κλείσιμο των υ.θ. από 450 sec. εως 500 sec. 

 Στη τελευταία προσομοίωση αυτής της εκδοχής κατάκλυσης θεωρείται πως οι θύ-

ρες του δεύτερου και του τρίτου καταστρώματος ξεκινάνε να κλείνουν στα 450 sec. και ο-

λοκληρώνονται στα 500 sec. 
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Διάγραμμα Α. 20: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 21: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 22: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 23: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Α.1.3 CASE C 

 Στη τρίτη θεώρηση οι υ.θ. κλείνουν κατακόρυφα. Τη στιγμή της βλάβης αποκτούν 

ύψος 50 cm. Από τα 50 sec. αρχίζουν να κλείνουν, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία σε πέντε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές τα 100 sec., 200 sec., 300 sec., 400 sec. και 500 sec., κατ’ 

αντιστοιχία με τον χρόνο κλεισίματος στις δύο άλλες εκδοχές. 

A.1.3.1 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 200 sec. 

 Οι υ.θ. εκτείνονται  50 cm. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο εσωτερικό 

του πλοίου. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 200 sec. 

Διάγραμμα Α. 25: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 24: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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A.1.3.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 300 sec. 

Το σύνολο των υ.θ. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο πλοίο εκτείνεται 

50 cm. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 300 sec. 

 

 

 

Διάγραμμα Α. 26: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 27: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 28: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 29: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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A.1.3.3 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 400 sec. 

Το σύνολο των υ.θ. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο πλοίο εκτείνεται 

50 cm. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 400 sec. 

 

 

 

Διάγραμμα Α. 30: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 

Διάγραμμα Α. 31: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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A.1.3.4 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 500 sec. 

 Το σύνολο των υ.θ. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο πλοίο εκτείνεται 

50 cm. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 500 sec. 
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Διάγραμμα Α. 32: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Διάγραμμα Α. 33: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 34: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα Α. 35: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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A.2 DAMAGE B 

 Με παρόμοιο τρόπο πραγματοποιείται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τη 

κατάκλυση του πλοίου από το ρήγμα DAMAGE B. 

A.2.1 CASE A 

 Στη πρώτη θεώρηση υποτίθεται πως όλες οι υδατοστεγείς θύρες του πλοίου είναι 

ανοιχτές πριν την πραγματοποίηση της βλάβης και ξεκινάνε να κλείνουν σε πέντε διαφορε-

τικές χρονικές στιγμές. Ο χρόνος κλεισίματος είναι σε όλες τις περιπτώσεις 50 sec. Στο κεφά-

λαιο 5 παρουσιάστηκε η προσομοίωση με έναρξη κλεισίματος των θυρών στα 50 sec. και 

κλείσιμο στα 100 sec.  

A.2.1.1 Κλείσιμο των υ.θ. από 150 sec. εως 200 sec. 

Η προσομοίωση που πραγματοποιείται αφορά την κατάκλυση λόγω της βλάβης 

DAMAGE Β, με τις υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου να ξεκινάνε να κλείνουν στα 150 sec. και 

να τερματίζουν στα 200 sec.   

 

 

 

Διάγραμμα Α. 36: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα A. 37: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 38: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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A.2.1.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 250 sec. εως 300 sec. 

  Στη τρίτη προσομοίωση της κατάκλυσης λόγω της βλάβης DAMAGE Β, θεωρείται 

πως οι υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου ξεκινάνε να κλείνουν στα 250 sec. και να τερματί-

ζουν στα 300 sec. 
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Διάγραμμα Α. 39: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα A. 40: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα A. 41: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

A.2.1.3 Κλείσιμο των υ.θ. από 350 sec. εως 400 sec. 

Στην επόμενη προσομοίωση οι υδατοστεγείς πόρτες του πλοίου να ξεκινάνε να 

κλείνουν στα 350 sec. και να τερματίζουν στα 400 sec. 
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Διάγραμμα A. 42: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα A. 43: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 44: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

m
.

sec.

Time history of GMT

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

D
e
g
.

sec.

Time history of heel angle



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   167 | P a g e  

 

A.2.1.4 Κλείσιμο των υ.θ. από 450 sec. εως 500 sec. 

Στην επόμενη μελέτη προσομοιώνεται η κατάκλυση από την βλάβη DAMAGE B με 

χρόνο έναρξης κλεισίματος των υδατοστεγών θυρών τα 450 sec. και χρόνο λήξης τα 500 

sec. 
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Διάγραμμα A. 45: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα A. 46: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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A.2.2 CASE B 

Κατά τη δεύτερη εκδοχή θεωρείται πως οι υ.θ. του πρώτου καταστρώματος είναι 

κλειστές πριν την έναρξη της έναρξη της εισροής ύδατος. Στα δύο άλλα καταστρώματα οι 

θύρες ξεκινάν να κλείνουν στις χρονικές στιγμές που εξετάζονται  παραπάνω, ενώ ο  χρόνος 

κλεισίματος τους είναι πάλι 50 sec. Η προσομοίωση 50 – 100 sec. έχει παρουσιαστεί στο 5ο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  
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Διάγραμμα A. 47: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 48: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Α.2.2.1 Κλείσιμο των υ.θ. από 150 sec. εως 200 sec. 

Συνεχίζοντας τη μελέτη, πραγματοποιείται η προσομοίωση της κατάκλυσης του 

πλοίου από το ρήγμα DAMAGE B, με τις υδατοστεγείς θύρες του δεύτερου και του τρίτου 

καταστρώματος, να ξεκινάνε να κλείνουν στα 150 sec. και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία 

στα 200 sec. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρατίθεντο παρακάτω.  
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Διάγραμμα A. 50: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 49: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Α.2.2.2 Κλείσιμο των υ.θ. από 250 sec. εως 300 sec. 

Στην επόμενη μελέτη που πραγματοποιείται οι υδατοστεγείς θύρες του δεύτερου και 

του τρίτου καταστρώματος του πλοίου ξεκινάνε να κλείνουν στα 250 sec. και ολοκληρώνουν 

την διαδικασία στα 300 sec.  
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Διάγραμμα A. 51: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα A. 52: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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A.2.2.3 Κλείσιμο των υ.θ. από 350 sec. εως 400 sec. 

 Στην επόμενη προσομοίωση οι υδατοστεγείς θύρες του δεύτερου και τρίτου κατα-

στρώματος εκκινούν το κλείσιμό τους στα 350 sec. και το τερματίζουν στα 400 sec. 
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Διάγραμμα A. 53: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Διάγραμμα A. 54: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 55: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα A. 56: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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A.2.2.4 Κλείσιμο των υ.θ. από 450 sec. εως 500 sec. 

Η τελευταία προσομοίωση της CASE B αφορά τη κατάκλυση του πλοίου από το 

ρήγμα DAMAGE B με τις υδατοστεγείς θύρες του δεύτερου και τρίτου καταστρώματος να 

εκκινούν τη διαδικασία του κλεισίματος στα 450 sec. και να ολοκληρώνουν στα 500 sec.  
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Διάγραμμα A. 57: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 58: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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A.2.3 CASE C 

Όπως και στη μελέτη της κατάκλυσης από τη DAMAGE A, η τρίτη περίπτωση θεωρεί 

ότι οι υ.θ. κλείνουν κατακόρυφα. Τη στιγμή της βλάβης όλες οι θύρες αποκτούν ύψος 50 

cm. Από τα 50 sec. αρχίζουν να κλείνουν, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία σε πέντε διαφο-

ρετικές χρονικές στιγμές τα 100 sec., 200 sec., 300 sec., 400 sec. και 500 sec. , κατ’ αντιστοιχία 

με τον χρόνο κλεισίματος στις δύο άλλες περιπτώσεις. 
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Διάγραμμα A. 59: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 60: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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A.2.3.1  Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 200 sec. 

Οι υ.θ. αποκτούν ύψος 50 cm. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο εσω-

τερικό του. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 200 sec. 

 

 

 

Διάγραμμα Α. 61: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 62: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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A.2.3.2  Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. εως 300 sec. 

Οι υ.θ. αποκτούν ύψος 50 cm. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο εσω-

τερικό του. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 300 sec. 

 

 

Διάγραμμα A. 63: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 

Διάγραμμα Α. 64: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα A. 63: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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A.2.3.3 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. έως 400 sec. 

Οι υ.θ. αποκτούν ύψος 50 cm. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο εσω-

τερικό του. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 400 sec. 

 

 

 

Διάγραμμα A. 65: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 66: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 67: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 68: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 
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Α.2.3.4 Κλείσιμο των υ.θ. από 50 sec. έως 500 sec.  

Οι υ.θ. αποκτούν ύψος 50 cm. τη στιγμή που αρχίζει το νερό να εισέρχεται στο εσω-

τερικό του. Στα 50 sec. ξεκινάει το κλείσιμο τους το οποίο ολοκληρώνεται στα 500 sec. 
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Διάγραμμα A. 69: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 
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Διάγραμμα Α. 70: Η χρονική εξέλιξη της εγκάρσιας κλίσης του πλοίου. 
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Διάγραμμα A. 71: Η χρονική εξέλιξη του μετακεντρικού ύψους του πλοίου. 

Διάγραμμα A. 72: Η χρονική εξέλιξη της μάζας ύδατος σε κάθε διαμέρισμα. 


