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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Στην παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία πραγµατοποιήθηκε πειραµατική 

διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς σε κυµατισµούς (seakeeping) 

ιστιοπλοϊκού σκάφους τύπου BOC-50. Τα πειράµατα αφορούσαν στον 

υπολογισµό της πρόσθετης αντίστασης από κυµατισµούς καθώς και την 

ανύψωση, τον προνευτασµό και τις κατακόρυφες επιταχύνσεις στην πλώρη, την 

πρύµνη και το κέντρο βάρους του σκάφους. Για την εξαγωγή του πολικού 

διαγράµµατος και του διαγράµµατος ευστάθειας χρησιµοποιήθηκαν αναλυτικοί 

κώδικες.  

Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν στην Πειραµατική ∆εξαµενή του 

Εργαστηρίου Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. Το µοντέλο υπό κλίµακα που χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα 

ανήκει στο εργαστήριο σκαφών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ οι 

τυχαίοι  κυµατισµοί που µελετήθηκαν προσοµοιώνουν πραγµατικές καταστάσεις 

των Ελληνικών Θαλασσών. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Γρηγόρη 

Γρηγορόπουλο για την ευκαιρία που µου έδωσε να ασχοληθώ µε  ένα 

αντικείµενο που µε ενδιέφερε και για τη βοήθεια που παρείχε καθ’ολη τη διάρκεια 

της εκπόνησης της εργασίας. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοντινούς µου ανθρώπους 

που µε στήριξαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά το προσωπικό του εργαστηρίου 

κ.κ. Γιάννη Τραχανά και Φώτη Κασάπη, καθώς και τον υποψήφιο διδάκτορα 

∆ηµήτρη Λιαροκάπη, χωρίς την καθοριστική συνδροµή και προθυµία των οποίων 

δεν θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί η παρούσα διπλωµατική εργασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εκτίµηση της πραγµατικής υδροδυναµικής συµπεριφοράς των 

ιστιοπλοϊκών σκαφών που πρόκειται να κατασκευαστούν υπήρξε πάντοτε ένα 

από τα σηµαντικότερα προβλήµατα κατα τη διαδικασία σχεδίασής τους. Σε 

αντίθεση µε τη σχεδίαση ενός µηχανοκίνητου σκάφους, δεν αρκεί η πρόβλεψη 

της υδροδυναµικής αντίστασης της γάστρας σε όρθια θέση µε ευθεία πορεία και 

της ροής πίσω από αυτό.  Ο καθορισµός της συµπεριφοράς ενός ιστιοπλοϊκού 

σκάφους βασίζεται σε µια αρκετά πιο πολύπλοκη ισορροπία µεγάλου αριθµού 

δυνάµεων και ροπών και στους έξι βαθµούς ελευθερίας κίνησης, οι οποίες 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και εξαρτώνται τόσο από τις συνθήκες ανέµου και 

κυµατισµού που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, όσο και από την ταχύτητα του 

σκάφους. 

Η δεξαµενή ρυµούλκησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παροχή 

πληροφοριών σχετικά µε τις υδροδυναµικές δυνάµεις και ροπές που 

δηµιουργούνται στο σκάφος σε διάφορους συνδυασµούς κλίσης κατά το 

εγκάρσιο και το οριζόντιο επίπεδο, αλλά και για τη διερεύνηση των αποκρίσεων 

του σκάφους σε κυµατισµούς. 

 

Περιγραφή του υπό µελέτη σκάφους 

 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα µοντέλο κλίµακας ¼ 

σκάφους 50 ποδών κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης(νοµείς) και 

ελαφριά ξυλεία(πέτσωµα), έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια ελαφριά τελική 

κατασκευή.  

Το σκάφος σχεδιάστηκε από τους Mortain και Mavrikios στη Γαλλία 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς του αγώνα BOC Challenge και είναι µονόγαστρο, 

συµµετρικό σκάφος εκτοπίσµατος, µε εξαρτισµό τύπου Ketch (διαθέτει και 

δεύτερο πρυµνιό κατάρτι έµπροσθεν των αξόνων των πηδαλίων). Η 

προτεινόµενη επιφάνεια ιστιοφορίας του είναι 130 m2.  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του 

σκάφους. 

Ολικό µήκος (LOA) 15.24 m 

Μήκος Ισάλου (LWL) 14.87 m 

Μέγιστο πλάτος (B) 3.50 m 

Πλάτος Ισάλου (BWL) 2.66 m 

Κοίλο (D) 1.837 m 

Βύθισµα γάστρας (TCB) 0.415 m 

Μέγιστο βύθισµα (T) 4.65 m 

Πρισµατικός συντελεστής  (Cp) 0.587 

Εκτόπισµα γυµνής γάστρας (∆CB) 7.175 mt 

Εκτόπισµα παρελκοµένων 0.569 mt 

 

 Αναφορικά µε τα παρελκόµενα, το BOC-50 διαθέτει δύο όµοια πηδάλια και 

µία καρίνα που έχει προσκολληµένο ένα βολβό στο κάτω άκρο της. Τα πηδάλια 

είναι υδροτοµές τύπου NACA 0015, ενώ η θέση τοποθέτησής τους είναι 

εκατέρωθεν του άξονα συµµετρίας του σκάφους µε κλίση 20 µοιρών ως προς την 

κατακόρυφο στο εγκάρσιο επίπεδο. Επίσης, όταν βρίσκονται στην αρχική τους 

θέση(µηδενικη γωνία εκτροπής), είναι σε γωνία 1.5 µοίρας ως προς το διάµηκες 

επίπεδο(προς τα έξω). Η καρίνα είναι και αυτή υδροτοµή τύπου NACA 64A015. 

Ο βολβός είναι ελλειψοειδούς µορφής κατά το εγκάρσιο, µε την µικρή του ακτίνα 

στην κατακόρυφο. Το προφίλ του κατά το διάµηκες είναι υδροτοµή τύπου NACA 

65A018 ενώ κατά το οριζόντιο επίπεδο NACA 65A021. 

 Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζονται οι ναυπηγικές γραµµές του 

σκάφους, καθώς και το µοντέλο µε το οποίο εκτελέστηκαν τα πειράµατα. 
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Εικόνα 2 Πρόσθια όψη του µοντέλου 

 

Εικόνα 1 Ναυπηγικές γραµµές σκάφους BOC-50 
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Εικόνα 3 Πλάγια όψη του µοντέλου 

 

 

Εικόνα 4 Σκαρίφηµα του υπό µελέτη σκάφους µαζί µε την ιστιοφορία του 
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Λίγα λόγια για το BOC Challenge ( πλέον Around Alone) 

 Το πρώτο BOC Challenge διεξήχθη το 1982, χρηµατοδοτούµενο από την 

British Oxygen Company. Η British Oxygen Company είδε τον αγώνα αυτό σαν 

µια ευκαιρία να προωθηθεί σε αγορές-κλειδιά σε όλο τον κόσµο και έτσι ξεκίνησε 

ο πρώτος αγώνας από το Newport, Rhode Island στις ΗΠΑ στις 28 Αυγούστου 

1982 µε 17 συµµετέχοντες. 

 Η χρηµατοδότηση από το BOC Group σταµάτησε το 1998 και ο αγώνας 

πλέον αναφέρεται ώς Around Alone Challenge. Τα σκάφη που συµµετέχουν είναι 

µονόγαστρα, σχεδιασµένα για µονοµελές πλήρωµα και χωρίζονται σε δύο 

κλάσεις, την Class 1 (15.5-18m; 50-60ft) και την Class 2 (κάτω από 15.5m; 50ft). 

Τα σκέλη του αγώνα δεν είναι πάντα τα ίδια. Ο αγώνας του 1998/99 είχε τέσσερα 

σκέλη: εκκίνηση στο Charleston των ΗΠΑ µε κατεύθυνση το Cape Town (Νότια 

Αφρική), ύστερα στο Sydney (Αυστραλία), κατόπιν στην Punta Del Este (Λατινική 

Αµερική) και τέλος πίσω στο Charleston για τον τερµατισµό. 

         

Εικόνα 5 ∆ιαδροµή του BOC Challenge 

 

  Ο αγώνας είναι ένας µαραθώνιος αντοχής, απαιτώντας πολύ καλές 

ικανότητες ναυσιπλοίας, µετεωρολογίας, τακτικής αγώνων, αλλά και τη 

δυνατότητα να επισκευάζονται οι όποιες ζηµιές εν πλώ χωρίς το σκάφος να 
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σταµατά, προσπαθώντας πάντα να εξοικονοµηθεί κάποιος χρόνος για ύπνο έτσι 

ώστε να καταπολεµηθεί και η σωµατική κόπωση.  Η ιστορία του BOC έχει γίνει 

µάρτυρας ναυαγίων, δραµατικών διασώσεων, αλλά και δύο θανάτων. Στον 

αγώνα του 1986/87 το σκάφος του Γάλλου Jean-Jacques de Roux βρέθηκε να 

πλέει νότια της Αυστραλίας χωρίς κανέναν επάνω και στον αγώνα του 1994/95, 

κανένα ίχνος του Βρετανού Harry Mitchell ή του σκάφους του Henry Hornblower 

δεν βρέθηκε ποτέ. 

 

Είδη κινήσεων σκάφους 

 Η κίνηση κάθε πλέοντος σκάφους χαρακτηρίζεται συνολικά από 6 

βαθµούς ελευθερίας: 

• τρεις µεταφορικές κατά µήκος των αξόνων x, y, z και  

• τρεις περιστροφικές περί αυτών 

 

Μεταφορικές: 

ξ1 ∆ιαµήκης οριζόντια ταλάντωση (Surge) 

ξ2 Εγκάρσια οριζόντια ταλάντωση (Sway) 

ξ3 Κατακόρυφη ταλάντωση (Heave) 

Περιστροφικές: 

ξ4 Ταλάντωση περί το διαµήκη άξονα/∆ιατοιχισµός (Roll) 

ξ5 Ταλάντωση περί τον εγκάρσιο άξονα/Προνευτασµός (Pitch) 

ξ6 Ταλάντωση περί τον κατακόρυφο άξονα (Yaw) 
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Εικόνα 6 Βαθµοί ελευθερίας κίνησης σκάφους 

Οι παραπάνω κινήσεις είναι στην πραγµατικότητα συζευγµένες µεταξύ 

τους. Συνεπώς οι εκάστοτε διεγείρουσες δυνάµεις που ασκούνται στο σκάφος 

από προσπίπτοντες κυµατισµούς δηµιουργούν αποκρίσεις σύνθετης φύσεως. Για 

το λόγο αυτό η δυναµική συµπεριφορά σε κυµατισµούς (Seakeeping) αποτελεί 

πολύπλοκο φαινόµενο. 

Οι αποκρίσεις που συνήθως εξετάζονται κατά την πλεύση σκάφους σε 

µετωπικούς κυµατισµούς για την αξιολόγηση της δυναµικής συµπεριφοράς του 

είναι οι εξής: 

• Heave 

• Pitch 

• Πρόσθετη αντίσταση (added resistance) 

• Πλευρική δύναµη (Side Force) 

• Κάθετες επιταχύνσεις (vertical accelerations) σε επιλεγµένα σηµεία του    

σκάφους 

Επιπλέον, βάσει των παραπάνω αποκρίσεων, µπορεί κανείς να υπολογίσει την 
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πιθανότητα εµφάνισης ορισµένων τυχαίων συµβάντων, τα οποία δεν αποτελούν 

συνεχείς χρονικές συναρτήσεις. Τέτοια συµβάντα είναι η σφυρόκρουση 

πυθµένα/πλευρών πρώρας (bottom/bow flare slamming) και η διαβροχή 

καταστρώµατος (deck wetness). 

 

Θεωρία κυµατισµών 

Οι κυµατισµοί στην επιφάνεια της θάλασσας δηµιουργούνται από τον άνεµο. 

Η φύση των κυµατισµών (µέγεθος, διεύθυνση µετάδοσης, ενεργειακή στάθµη) 

εξαρτώνται κυρίως από τρεις παράγοντες: 

• Ταχύτητα ανέµου 

• Χρονικό διάστηµα πνοής 

• Έκταση θαλάσσιας επιφάνειας επί της οποίας αναπτύσσονται. 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας θαλάσσιων κυµάτων είναι εξαιρετικά 

πολύπλοκος. Υπάρχει άπειρη ποικιλία ως προς το είδος των κυµατισµών, ενώ 

κάθε προσπάθεια καταγραφής τους αποκαλύπτει ακανόνιστη αλληλουχία 

κορυφών και κοιλάδων σε διάφορες διευθύνσεις µε τυχαία εξέλιξη στο πεδίο του 

χρόνου. Συνεπώς, η ακριβής περιγραφή ενεργειακού φάσµατος δεδοµένης 

θαλάσσιας περιοχής είναι εξαιρετικά δύσκολη. Για το λόγο αυτό, ο µόνος τρόπος 

µιας ολοκληρωµένης στατιστικής ανάλυσης των κυµατικών διεγέρσεων είναι τα 

πιθανοθεωρητικά µοντέλα στοχαστικών διαδικασιών. Έτσι είµαστε σε θέση να 

περιγράψουµε και να αναλύσουµε µε ακρίβεια µια δεδοµένη κατάσταση 

θάλασσας. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στα δύο κύρια είδη κυµατισµών. 

 

Αρµονικοί κυµατισµοί 

Η µορφή τους είναι απλή ηµιτονοειδής ή συνηµιτονοειδής. Κύριες 

παράµετροι περιγραφής τους είναι η περίοδος Τ, η συχνότητα f, το µήκος 

κύµατος λ και το ύψος κύµατος Η.  
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Εικόνα 7 Αρµονικοί κυµατισµοί διαφορετικών συχνοτήτων 

Με τη βοήθεια της εξίσωσης διασποράς βρίσκουµε ότι η συχνότητα δίνεται 

από τη σχέση:   f=√(g/2πλ) 

ενώ µεταξύ περιόδου – συχνότητας ισχύει η γνωστή σχέση Τ=1/f. 

 

Τυχαίοι κυµατισµοί 

Οι τυχαίοι κυµατισµοί, βάσει των οποίων θα γίνουν τα πειράµατα 

δυναµικής συµπεριφοράς, περιγράφουν το θαλάσσιο περιβάλλον µε πολύ 

µεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση µε τους αρµονικούς. Για την µελέτη τους 

χρησιµοποιούνται στοχαστικές µεθοδοι. Η ανύψωση της θαλάσσιας επιφάνειας 

απεικονίζεται µε τη βοήθεια του µοντέλου των Longuet – Higgins. Σύµφωνα µε 

αυτό, το σύνθετο κυµατικό προφίλ προκύπτει από την επαλληλία ηµιτονικών 

κυµάτων πλήθους i της µορφής: 

Α(t)= Aicos( ωit+φi) 

Καθένα από τα κύµατα αυτά έχει σταθερό πλάτος, σταθερές παραµέτρους 

(πλάτος, συχνότητα, κυµατικός αριθµός) αλλά διαφορετική γωνία φάσης. 
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Εικόνα 8 Περιγραφή προφίλ τυχαίων κυµατισµών µε επαλληλία ηµιτονικών κυµάτων 

Το κυµατικό περιβάλλον που περιγράψαµε προηγουµένως χαρακτηρίζεται 

από φαινόµενα και στατιστικά µεγέθη. 

Φαινόµενα είναι τα µεγέθη που µετρώνται απευθείας κατά την καταγραφή 

ενός θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η περαιτέρω επεξεργασία τους βάσει 

στατιστικών παραµέτρων µας δίνει τα στατιστικά µεγέθη των κυµατισµών. 

Η συνάρτηση ανύψωσης θαλάσσιας επιφάνειας (συµβολίζεται µε η) παριστάνεται 

µε δύο τρόπους: 

A) Στο πεδίο του χρόνου t – η(t), όπου t η διάρκεια χρονικής καταγραφής 

Β) Στο πεδίο συγκεκριµένης διεύθυνσης θ – η(r/θ), όπου r ακτίνα κυκλικού δίσκου 

(µήκος χωρικής καταγραφής) και θ=σταθ. 
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Τα φαινόµενα µεγέθη που αναφέρονται σε συγκεκριµένη χρονική ιστορία 

ονοµάζονται φαινόµενα µεγέθη χρόνου, ενώ εκείνα που µελετώνται σε µια 

συγκεκριµένη κατεύθυνση ονοµάζονται φαινόµενα µεγέθη χώρου. 

Σ' αυτές τις δύο κατηγορίες ανήκουν: το φαινόµενο ύψος κύµατος, η φαινόµενη 

περίοδος κορυφών/µηδενικής υπέρβασης (για µεγέθη χρόνου), το φαινόµενο 

µήκος κύµατος (για µεγέθη χώρου) κ.α. 

 Στατιστικά είναι τα µεγέθη που προκύπτουν από τη στατιστική 

επεξεργασία των φαινόµενων µεγεθών. Τέτοια µεγέθη είναι το µέσο µήκος 

κύµατος, η τυπική απόκλιση Hrms του ύψους κύµατος, το σηµαντικό ύψος 

κύµατος Η1/3 κ.α. 

To σηµαντικό ύψος κύµατος ορίζεται ως εξής: Υποθέτουµε ότι σε µια 

χρονική καταγραφή θαλασσίου περιβάλλοντος προκύπτουν Ν φαινόµενα ύψη 

κύµατος. Αν τα διατάξουµε κατά σειρά από το µικρότερο στο µεγαλύτερο και 

πάρουµε τη µέση τιµή του 1/3 των υψηλότερων, προκύπτει το σηµαντικό ύψος 

κύµατος: 

  

Στην περίπτωση που οι τιµές κύµατος ληφθούν ως τιµές χώρου, τότε τα 

στατιστικά µεγέθη εξαρτώνται και από την κατεύθυνση διάδοσης θ. Εάν το Η1/3 

παρουσιάζει έντονο ολικό µέγιστο για κάποια κατεύθυνση Θο, τότε η κατεύθυνση 

αυτή λέγεται κύρια κατεύθυνση διάδοσης κύµατος. Εάν παρουσιάζονται 

παραπάνω από ένα µέγιστα, τότε αντίστοιχα έχουµε δύο ή περισσότερες κύριες 

κατευθύνσεις διάδοσης. 

Φάσµα στοχαστικής διαδικασίας 

 Η πιθανοθεωρητική δοµή του κυµατικού πεδίου που αναφέραµε 

προηγουµένως περιγράφεται πλήρως µέσω του κατευθυντικού φάσµατος 

S(ω,θ), (ω=κυκλική συχνότητα, θ=κατεύθυνση µετάδοσης). Mέσω του φάσµατος 

αυτού µπορούν να εκφραστούν τα στοχαστικά µεγέθη του κυµατισµού. 

 Τα φασµατικά µεγέθη που αντιστοιχούν στα στατιστικά µεγέθη χρόνου 

εκφράζονται µε τη βοήθεια του σηµειακού φάσµατος κυκλικής συχνότητας S(ω) ή 

S(f). 
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Εικόνα 9 Συνάρτηση φάσµατος S(ω) 

 

 Η µορφή της συνάρτησης S(ω)/S(f) εξαρτάται από τη διάρκεια πνοής του 

ανέµου και κατά συνέπεια καθορίζεται από το παραγόµενο θαλάσσιο κυµατικό 

περιβάλλον. ∆ιακρίνουµε τρεις περιπτώσεις: 

• αναπτυσσόµενες θάλασσες: Η θαλάσσια επιφάνεια δεν έχει 

απορροφήσει πλήρως τη διαθέσιµη ενέργεια ανέµου. 

• πλήρως ανεπτυγµένες θάλασσες: Το κυµατικό περιβάλλον 

χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη απορροφηθείσα ενέργεια ανέµου. 

• αποσβενόµενες θάλασσσες: Η ενέργεια χάνεται σταδιακά λόγω 

απωλειών. 

Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται γραφικά ο τρόπος µε τον οποίον το 

φάσµα S(ω) περιγράφει την κατανοµή ενέργειας στις επιµέρους αρµονικές. Το 

σύνθετο κυµατικό περιβάλλον που προκύπτει αναλύεται µέσω µετασχηµατισµού 

Fourier. 
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Εικόνα 10 Παραγωγή φάσµατος S(ω) τυχαίου κυµατισµού µέσω αρµονικών 
συνιστωσών 

 

Τα πειράµατα που διεξήχθησαν στη δεξαµενή αφορούσαν τυχαίους 

κυµατισµούς σε πλήρως ανεπτυγµένες θάλασσες. Για την περιγραφή των 

τυχαίων κυµατισµών έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα, όπως το Pierson-

Moskowitz, το Bretschneider, το Johnswap κλπ. 

Συγκεκριµένα εξετάστηκαν τυχαίοι µετωπικοί κυµατισµοί που 

περιγράφονται από το φάσµα Bretschneider. Το φάσµα αυτό περιγράφει 

ανοιχτές θάλασσες οποιουδήποτε βαθµού ανάπτυξης και ονοµάζεται 

διπαραµετρικό διότι ορίζεται µε τη βοήθεια δυο παραµέτρων, της συχνότητας 

κορυφής fp και του σηµαντικού ύψους κύµατος Η1/3. 
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Αποκρίσεις σκάφους 

Η εκτίµηση της συµπεριφοράς ενός πλοίου σε κυµατισµούς γίνεται µε τη 

χρήση των αδιάστατων συντελεστών απόκρισης (Response Amplitude Operator 

– RAO). 

Συγκεκριµένα, το πλοίο θεωρείται ως γραµµικό σύστηµα για κάθε 

δυναµική απόκριση (αρχή γραµµικής υπέρθεσης). Καθώς λοιπόν έχουµε 

διέγερση από κάποιον κυµατισµό φάσµατος Sζ(ω), το φάσµα συγκεκριµένης 

απόκρισης Sξi(ω) εξαρτάται από τη συνάρτηση µεταφοράς Rξi(ω) ως προς την 

απόκριση αυτή. 

 

Εικόνα 11 Συσχέτιση διέγερσης – απόκρισης µέσω συνάρτησης µεταφοράς Rξi(ω) 
(RAO) 

 

Η γραµµικότητα απόκρισης - διέγερσης περιγράφεται µέσω της γενικής 

σχέσης: 

    Sξi(ω)=RAO2 *Sζ(ω) 

Η υπόθεση αυτή προϋποθέτει ότι κατά την πλεύση διαµέσου των κυµατισµών οι 

αλλαγές στα ύφαλα του πλοίου είναι αµελητέες και συνεπώς τα πλάτη των 

σχετικών κινήσεων είναι µικρά. 

 

Τα RAO των αποκρίσεων έχουν ως εξής: 

 

• Heave 

RAO Heave=ξ3/ζα 
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όπου ζα το πλάτος του κύµατος 

 

• Pitch 

RAO Pitch= ξ5*λ/(360*ζα) 

όπου λ το µήκος του κύµατος 

 

• Επιταχύνσεις 

RAO Acc=a*Lwl/ ζα 

όπου Lwl το µήκος της ισάλου του µοντέλου. 

 

Πρόσθετη αντίσταση 

Η ολική αντίσταση του σκάφους κατά την πλεύση σε κυµατισµούς 

αποτελείται από δύο συνιστώσες: την αντίσταση σε ήρεµο νερό (calm water 

resistance) και την πρόσθετη αντίσταση σε κυµατισµούς (added wave 

resistance). 

 

Εικόνα 12 Ολική αντίσταση σκάφους σε κυµατισµούς 
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Ο αισθητήρας Resistance µετράει τιµές ολικής αντίστασης, ενώ κατά την 

ανάλυση των αποτελεσµάτων ζητούνται διαγράµµατα της πρόσθετης αντίστασης 

για διάφορες καταστάσεις θάλασσας (συναρτήσει της ταχύτητας). Συνεπώς θα 

πρέπει να αφαιρεθούν τα αντίστοιχα µεγέθη της αντίστασης σε ήρεµο νερό από 

εκείνα της ολικής.  
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Αντικείµενο 

 Αντικείµενο της πειραµατικής διαδικασίας αποτέλεσε η µελέτη της 

δυναµικής συµπεριφοράς του µοντέλου BOC-50 σε τυχαίους µετωπικούς 

κυµατισµούς. 

Το µοντέλο µελετάται σε συγκεκριµένη κατάσταση φόρτωσης, 

ρυµουλκούµενο από το φορείο της δεξαµενής σε ταχύτητες V=1 m/s και V=1.5 

m/s. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σε µία κατάσταση θάλασσας ανά ταχύτητα 

µε αντίστοιχους συνδυασµούς σε roll και yaw. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν 

µετρήσεις σε ένα σύνολο αρµονικών κυµατισµών σε ταχύτητα V=1 m/s µε 

συχνότητες απο 0.3-1.2 Hz. 

Τα πειράµατα διεξήχθησαν στη δεξαµενή του Εργαστηρίου Ναυτικής και 

Θαλάσσιας Υδροδυναµικής του ΕΜΠ. 

 

 

Εικόνα 13 Σκαρίφηµα πειραµατικής δεξαµενής ΕΜΠ 
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Επίτευξη επιθυµητού εκτοπίσµατος 

Αφού επιλέχθηκε η επιθυµητή κατάσταση φόρτωσης για την οποία θα 

γίνονταν τα πειράµατα, βρέθηκε η αντίστοιχη ίσαλος πλεύσης που αντιστοιχούσε 

σε εκτόπισµα 115,25kg(ήδη χαραγµένη στο µοντέλο από προηγούµενα 

πειράµατα). 

Ύστερα τοποθετήθηκε η πλάκα πρόσδεσης του δυναµόµετρου στο κέντρο 

βάρους του µοντέλου. Επί της πλάκας τοποθετήθηκε βάρος ίσο µε το βάρος του 

δυναµόµετρου (13,800kg). 

Στη συνέχεια βαθµονοµήθηκαν τα τρία επιταχυνσιόµετρα ώστε να λάβουµε τις 

αντίστοιχες συναρτήσεις µεταφοράς, για να µπορούν να µετατραπούν τα 

µετρούµενα Volts σε ενδείξεις επιτάχυνσης. Τοποθετήθηκαν από ένα 

επιταχυνσιόµετρο στην πρώρα,στο κέντρο βάρους και στην πρύµνη αντίστοιχα.  

 

Καθορισµός επιθυµητής διαγωγής (trim), εγκάρσιας κλίσης (roll) και 
γωνίας απόκλισης (yaw) 

 Στα πειράµατα seakeeping το µοντέλο µας είχε µηδενική γωνία διαγωγής,  

η γωνία εγκάρσιας κλίσης ήταν “κλειδωµένη” από το δυναµόµετρο στις 10 και 

στις 20 µοίρες και η γωνία απόκλισης ρυθµίστηκε στις 2 µοίρες για 10 µοίρες 

εγκάρσια κλίση και 4 µοίρες για εγκάρσια κλίση 20 µοιρών,  συνδυασµοί στους 

οποίους πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις. 

 

Ακτίνα αδρανείας – Περίοδος ιδιοταλάντωσης 

 Ο υπολογισµός της ιδιοπεριόδου του µοντέλου αποτελεί ένδειξη σωστής 

κατανοµής βαρών. Για τον προσδιορισµό της δέθηκε το µοντέλο σε ιµάντες 

προσαρµοσµένους σε δύο αιωρούµενα στελέχη στο χώρο του εργαστηρίου. Η 

θεωρητικά υπολογιζόµενη περίοδος ιδιοταλάντωσης του µοντέλου περί τον 

κατακόρυφο άξονα δίδεται από τη σχέση: 

   T = 2π√(IzzI/∆a²g) 

όπου 
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Ιzz: ροπή αδρανείας περί τον άξονα zz 

l: ολικό µήκος στελεχών – ιµάντων (4m) 

∆: εκτόπισµα µοντέλου 

a: ηµιαπόσταση στελεχών από κέντρο βάρους µοντέλου (0,75m) 

 

Η ροπή αδρανείας δίνεται από τη σχέση: 

    Izz=r²zz∆ 

όπου rZZ η ακτίνα αδρανείας. 

 

Για τον πειραµατικό προσδιορισµό της ιδιοπεριόδου, εκτρέπουµε το 

µοντέλο από τη θέση ισορροπίας του και το αφήνουµε να εκτελέσει 10 

ταλαντώσεις περί τον κατακόρυφο άξονα. Η µετρούµενη ιδιοπερίοδος θα πρέπει 

να είναι παραπλήσια της θεωρητικής που υπολογίστηκε προηγουµένως και ήταν 

ίση µε 3,45sec.. Η χρονοµέτρηση επαναλαµβάνεται κάποιες φορές ώστε το 

αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστο. 

Προκύπτει ότι Τ=35,65/10=3,565sec, τιµή που κρίνεται ικανοποιητική. Η ακτίνα 

αδρανείας του µοντέλου προέκυψε ίση µε 0,718m. 

 Σε περίπτωση που υπήρχε µεγάλη απόκλιση µεταξύ θεωρητικής και 

µετρούµενης τιµής θα έπρεπε να γίνουν µετακινήσεις των βαρών του µοντέλου 

και να επαναληφθεί η χρονοµέτρηση. Η µετακίνηση αυτή γίνεται µε τέτοιο τρόπο 

ώστε το αλγεβρικό άθροισµα των ροπών να διατηρείται σταθερό. Εξυπακούεται 

ότι µετά από κάθε µετακίνηση βαρών θα πρέπει να ελέγχεται αν το σκάφος 

παραµένει σε ισοβύθιστη κατάσταση. 

 

Βαθµονόµηση µετρητικών διατάξεων 

Κατά την εκτέλεση των πειραµάτων µετρήθηκαν τα εξής µεγέθη: 

• Ανύψωση κύµατος 

• Κατακόρυφες επιταχύνσεις µοντέλου (πλώρη, κέντρο 

βάρους, πρύµνη) 

• Αντίσταση (Resistance) 
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• Πλευρική δύναµη (Side Force) 

• Κατακόρυφη κίνηση (Heave) 

• Προνευτασµός (Pitch)  

 

Η µέτρηση της ανύψωσης κύµατος πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 

ακίνητου αισθητήρα (Wave Tank Probe), προσδεδεµένου σε σταθερό σηµείο στη 

δεξαµενή. Λαµβάνει µετρήσεις µέσω διπλού µεταλλικού στελέχους βυθιζόµενου 

στο νερό. Όσον αφορά την αρχή λειτουργίας τους, τα δύο τµήµατα του 

µεταλλικού στελέχους µπορούν να θεωρηθούν ως οπλισµοί πυκνωτή µε το νερό 

σα διηλεκτρικό µέσο. Συνεπώς η µετρούµενη χωρητικότητα δίνει ένα µέτρο του 

βάθους της βύθισης. Ο αισθητήρα ανύψωσης κύµατος είναι πολύ ευαίσθητος 

στις καιρικές µεταβολές, µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται η καθηµερινή 

βαθµονόµησή του (πριν την εκτέλεση κάθε σειράς πειραµάτων). Επιπλέον, η 

επιφανειακή τάση του νερού µπορεί να προσθέσει µετρητικό φάσµα κοντά στο 

µεταλλικό στέλεχος. Ωστόσο το σφάλµα λόγω της επίδρασης αυτής δεν είναι 

σηµαντικό. 
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Wave-G Calibration

y = 3.4401x - 2.2872
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∆ιάγραµµα 1 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης του αισθητήρα Wave-G 

 

 Οι κατακόρυφες επιταχύνσεις του µοντέλου µετρώνται από τρία 

επιταχυνσιόµετρα τύπου Kistler τοποθετηµένα στην πλώρη, στο κέντρο βάρους  

και στην πρύµνη. Η βαθµονόµησή τους γίνεται µόνο µια φορά (πριν την 

τοποθέτησή τους στο µοντέλο) καθώς πρόκειται για πολύ σταθερά και αξιόπιστα 

όργανα. 

Acc1 Calibration

y = 2.00383x - 5.04083
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∆ιάγραµµα 2 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης επιταχυνσιοµέτρου Acc1 
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Acc2 Calibration

y = 2.01391x - 5.00900

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

 

∆ιάγραµµα 3 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης επιταχυνσιοµέτρου Acc2 

 

Acc3 Calibration

y = 2.02224x - 5.06206
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∆ιάγραµµα 4 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης επιταχυνσιοµέτρου Acc3 

 

Η µέτρηση της αντίστασης, της πλάγιας δύναµης και των κινήσεων 

heave , pitch  γίνεται µε τη βοήθεια των αισθητήρων του δυναµόµετρου, το οποίο 

προσδένεται σε ειδική πλάκα στο κέντρο βάρους του µοντέλου. 
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Drag (right) Calibration
y = 0.2011x - 1.331
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∆ιάγραµµα 5 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα αντίστασης(δεξιά 
πλευρά) 

 

Drag (left) Calibration
y = 0.1997x - 1.6348
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∆ιάγραµµα 6 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα αντίστασης(αριστερή 
πλευρά) 
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Heave Calibration

y = 2.4582x + 16.97
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∆ιάγραµµα 7 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Heave 

 

Pitch Calibration

y = 2.0912x + 3.0088
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∆ιάγραµµα 8 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Pitch 
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Side Force (left) Calibration

y = 0.199x + 0.8323
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∆ιάγραµµα 9 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Side Force (αριστερή 
πλευρά) 

 

Side Force (right) Calibration

y = 0.21475x - 1.60999
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∆ιάγραµµα 10 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Side Force (δεξιά 
πλευρά) 

 

  Όλοι οι παραπάνω αισθητήρες δίνουν ηλεκτρικό σήµα (Volts) στην έξοδό 

τους. Η καταγραφή των µετρήσεων είναι ανάλογη της συχνότητας 

δειγµατοληψίας που ορίζουµε. Συγκεκριµένα ορίσαµε να λαµβάνονται 

πειραµατικές µετρήσεις συχνότητας 50Hz, δηλαδή ανά 0,02sec. Το σήµα 

υποβάλλεται σε ενίσχυση και καταγράφεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 

φορείου. 
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Εικόνα 14 Σκαρίφηµα του δυναµόµετρου που χρησιµοποιήθηκε 

 

Η βαθµονόµηση των οργάνων αποτελεί θεµελιώδες κοµµάτι της 

πειραµατικής διαδικασίας. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται έτσι η σωστή λειτουργία 

τους και να δηµιουργούνται οι συναρτήσεις µεταφοράς για τη µετατροπή των 

Volts σε τιµές φυσικών µεγεθών (µετατόπιση, επιτάχυνση). Η διαδικασία 
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βαθµονόµησης εκτελείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την καλύτερη 

αξιοπιστία των πειραµάτων, καθώς κάποιες από τις µετρούµενες ποσότητες είναι 

πιο ευαίσθητες στις µεταβολές του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριµένα, η βαθµονόµηση του αισθητήρα ανύψωσης κύµατος γινόταν 

κάθε µέρα, πριν την εκτέλεση του προγραµµατισµένου πειράµατος. Η 

βαθµονόµηση των αισθητήρων Heave και Pitch έγινε στην αρχή της σειράς των 

πειραµάτων. Τέλος, η βαθµονόµηση των αισθητήρων αντίστασης και πλευρικής 

δύναµης γινόταν επίσης σε καθηµερινή βάση. 

 

 

Εικόνα 15 Ο Η/Υ στον οποίο γινόταν η καταγραφή των αποτελεσµάτων 
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Πειραµατικές καταστάσεις θάλασσας(φάσµατα τυχαίων κυµατισµών) 

Τα χαρακτηριστικά των καταστάσεων θάλασσας στις οποίες δοκιµάστηκε 

η συµπεριφορά του µοντέλου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Tp ship (s) 4.5 5.5 4.5 5.5 

Tp model (s) 2.25 2.75 2.25 2.75 

Hs ship (m) 1 1.5 1 1.5 

Hs model (m) 0.25 0.375 0.25 0.375 

Velocity (m/s) 1.5 1 1.5 1 

WGEN "080411" "080411" "080411" "080411" 

File Name Spec_1M Spec_15M Spec_1M Spec_15M 

Scale Factor 0.6 0.5 0.6 0.5 

Yaw (deg) 2 4 4 2 

Roll (deg) 10 20 20 10 
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Πειράµατα αρµονικών κυµατισµών 

 Όλα τα πειράµατα ηµιτονοειδών κυµατισµών πραγµατοποιήθηκαν σε 

ταχύτητα V=1 m/s, γωνία απόκλισης ίση µε 2 µοίρες και γωνία εγκάρσιας κλίσης 

ίση µε 10 µοίρες. Οι συχνότητες και τα πλάτη κυµατισµών που δοκιµάστηκαν και 

µετρήθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Freq Amplitude  

0.3 5 

0.3 8 

0.4 5 

0.4 8 

0.5 5 

0.6 5 

0.6 8 

0.7 5 

0.7 6 

0.8 5 

0.9 4 

0.9 5 

1 3 

1 5 

1.1 2 

1.1 5 

1.2 2 
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Πειράµατα ήρεµου νερού (Calm Water) 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις σε ήρεµο νερό, έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η σύγκριση µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων µε 

κυµατισµούς. Οι συνδυασµοί που πραγµατοποιήθηκαν κατα τη διάρκεια των 

πειραµάτων ήρεµου νερού παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

Wave Velocity  Yaw Roll 

CW 1 2 0 

CW 1 2 10 

CW 1 4 0 

CW 1 4 20 

CW 1 0 0 
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∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ 
 

 Όπως προαφέρθηκε, η βαθµονόµηση των οργάνων αποτελούσε το 

πρώτο µέληµα πριν τη διεξαγωγή κάθε σειράς πειραµάτων και ήταν µια 

διαδικασία αρκετά απαιτητική σε χρόνο. Τα αποτελέσµατα των βαθµονοµήσεων 

καταγράφονταν σε ειδικό φύλλο και σχεδιάζονταν οι αντίστοιχες συναρτήσεις 

µεταφοράς στο Microsoft Excel. 

Μετά το πέρας της βαθµονόµησης, φορτωνόταν στον υπολογιστή του 

κυµατιστήρα το επιθυµητό φάσµα σε µορφή αρχείου. Το όνοµα του αρχείου 

καθώς και οι παράµετροι του κυµατισµού (scale factor κλπ) δίδονταν σε 

παράθυρο command prompt της εφαρµογής WGEN. Ο χειρισµός του 

αποµακρυσµένου υπολογιστή του κυµατιστήρα γινόταν µε τη βοήθεια remote 

control στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του φορείου. 

Μόλις τα παραγόµενα κύµατα έφταναν στο αρχικά ακίνητο µοντέλο, δίναµε 

στο φορείο την επιθυµητή ταχύτητα και ξεκινούσε το πείραµα. Τόσο για τη µικρή 

ταχύτητα όσο και για τη µεγάλη, µελετήθηκε χρονική ιστορία συνολικής διάρκειας 

µεγαλύτερης των 300sec. Επειδή όµως το µοντέλο στο συγκεκριµένο διάστηµα 

(µε τις συγκεκριµένες ταχύτητες) θα κάλυπτε αρκετά µεγαλύτερη απόσταση απο 

το διαθέσιµο µήκος δεξαµενής, η χρονική ιστορία διασπάται σε επιµέρους 

µικρότερες (runs). Έτσι για τα πειράµατα σε V=1 m/s έχουµε 6 runs των 55sec το 

καθένα, ενώ για V=1.5 m/s έχουµε 10runs των 34sec έκαστο. 

Μετά το πέρας κάθε τρεξίµατος του µοντέλου ήταν απαραίτητη η αναµονή 

20 λεπτών ώστε να ηρεµήσει το νερό της δεξαµενής. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Τα πειραµατικά αποτελέσµατα καταγράφηκαν ως Volts σε αρχεία .dat 

στον υπολογιστή του φορείου. Στη συνέχεια εφαρµόστηκαν οι συναρτήσεις 

µεταφοράς που είχαν δηµιουργηθεί κατά τη διαδικασία της βαθµονόµησης για 

την µετατροπή των αποτελεσµάτων από Volts σε πραγµατικά µεγέθη, καθώς και 

οι απαιτούµενες διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν στις εγγραφές των 

επιταχυνσιοµέτρων λόγω εγκάρσιας κλίσης, έτσι ώστε οι τιµές να 

ανταποκρίνονται σε κατακόρυφες επιταχύνσεις. Για την επεξεργασία των 

αρχείων που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκε κώδικας Fortran µε την ονοµασία 

fftr52.for. Ο συγκεκριµένος κώδικας µε την εφαρµογή µετασχηµατισµού Fourier 

παράγει τα φάσµατα τόσο των κυµατισµών όσο και των αποκρίσεων και 

συρράπτει τα επιµέρους αρχεία ώστε να αναλυθεί η συνολική χρονική ιστορία 

των µετρήσεων. 

 Τα τελικά αποτελέσµατα της ανάλυσης εµφανίζονται σε δύο αρχεία: 

• Αρχείο τύπου “.out” µε τα φάσµατα S(f) - συναρτήσει της συχνότητας f 

• Αρχείο τύπου “.rms” µε τις rms τιµές των αποκρίσεων όλων των 

µεγεθών. Στο συγκεκριµένο αρχείο αναγράφεται και η µέση τιµή της ολικής 

αντίστασης. 

Στην περίπτωση που ενδιαφερόµαστε να µελετήσουµε τις τιµές των αποκρίσεων 

και του κυµατισµού σε όλα τα σηµεία της χρονικής ιστορίας, δηµιουργείται και 

τρίτο αρχείο τύπου “.rrr” . 

Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα απεικονίστηκαν σε διαγράµµατα µε τη 

βοήθεια του Microsoft Excel ώστε να εξαχθούν τα συµπεράσµατα για τη 

δυναµική συµπεριφορά του µοντέλου µας. 
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Velocity Prediction Program 

 Για να εξαχθούν το πολικό διάγραµµα και το διάγραµµα ευστάθειας του 

σκάφους, χρησιµοποιήθηκε η τελευταία έκδοση του ORC Manager (ORC 

Manager 2012 – Designer’s Edition). ∆ηµιουργήθηκε αρχικά ένα αρχείο offset 

που περιείχε τη γεωµετρία του σκάφους και ύστερα εισάχθηκαν στο πρόγραµµα 

και τα στοιχεία ιστιοφορίας του, έτσι ώστε να µπορούν να γίνουν οι απαιτούµενοι 

υπολογισµοί. Τα προγράµµατα αυτού του τύπου µπορούν να αποδειχθούν 

ιδιαίτερα χρήσιµα για την διερεύνηση της συµπεριφοράς γάστρας ιστιοπλοϊκού 

σκάφους, µιας και εισάγοντας βασικά στοιχεία του σκάφους λαµβάνουµε 

αποτελέσµατα για την ταχύτητά του σε διάφορες γωνίες πλεύσης, αλλά και για 

την ευστάθεια της κατασκευής σε διάφορες γωνίες εγκάρσιας κλίσης. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Φάσµατα κυµατισµών που δηµιουργήθηκαν 
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∆ιάγραµµα 11 Φάσµα κυµατισµών µε Hs=0.25m και Tp=2.25s (σε κλίµακα 1/1 το 
φάσµα αναφέρεται σε κυµατισµούς µε Hs=1m και Tp=4.5s)) 
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∆ιάγραµµα 12 Φάσµα κυµατισµών µε Hs=0.375m και Tp=2.75s (σε κλίµακα 1/1 το 
φάσµα αναφέρεται σε κυµατισµούς µε Hs=1.5m και Tp=5.5s) 
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∆υνάµεις αντίστασης 

 

Drag Force (V=1 m/s) Calm Water
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∆ιάγραµµα 13 ∆υνάµεις αντίστασης σε συνάρτηση µε τη γωνία απόκλισης σε ήρεµο 
νερό µε σταθερή ταχύτητα 
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∆ιάγραµµα 14 Σύγκριση δυνάµεων αντίστασης µεταξύ ήρεµου νερού και φάσµατος 
κυµατισµού 
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Drag Force (V=1.5 m/s)
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∆ιάγραµµα 15 Σύγκριση δυνάµεων αντίστασης µεταξύ ήρεµου νερού και φάσµατος 
κυµατισµού 
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∆ιάγραµµα 16 ∆υνάµεις αντίστασης σε συνάρτηση µε τη συχνότητα σε αρµονικούς 
κυµατισµούς πλάτους 5cm 
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Πλευρικές δυνάµεις 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VPP 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 . 

 Η πρόσθετη αντίσταση υπολογίστηκε σε σχέση µε τη γωνία απόκλισης για 
σταθερή ταχύτητα κάθε φορά και σε συγκεκριµένο φάσµα τυχαίων κυµατισµών. 
Οι ταχύτητες προτύπου εκτιµήθηκαν σε την ταχύτητα του σκάφους στη θάλασσα 
και τους αντιστοιχούντες ανέµους. Εµφανίστηκε αύξηση της πρόσθετης 
αντίστασης τόσο µε τη γωνία απόκλισης για σταθερή ταχύτητα, αλλά και από τη 
µικρή στη µεγάλη ταχύτητα., κάτι το οποίο ήταν αναµενόµενο. Οι διαφορές στις 
τιµές αντίστασης που υπήρξαν µεταξύ των δύο φασµάτων τυχαίων κυµατισµών 
δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες, λόγω της διαφορετικής ταχύτητας του προτύπου σε 
κάθε  φάσµα.  

 Η αύξηση που παρατηρήθηκε στις πλευρικές δυνάµεις συµπίπτει µε τα 
αναµενόµενα, λόγω της υδροδυναµικής επίδρασης της καρίνας. 

 Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του πειράµατος παρατηρήθηκε οτι 
µικρές αλλαγές στην ευθυγράµµιση του προτύπου µπορεί να εισάγουν µεγάλα 
σφάλµατα στα αποτελέσµατα. 

 Μετρήθηκαν οι αποκρίσεις σε αρµονικούς κυµατισµούς, σε σειρά 
συχνοτήτων από 0.3Hz έως 1.2Hz, σε δύο διαφορετικά πλάτη. Με βάση τις RAO 
τιµές των heave, pitch και επιταχυνσιοµέτρων σε διάφορες συχνότητες, 
υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες τιµές στα φάσµατα τυχαίων κυµατισµών, οι οποίες 
και συγκρίθηκαν µε τις πειραµατικές. Υπήρξε καλή συµφωνία µεταξύ των τιµών, 
που επιβεβαιώνει την ισχύ της θεωρίας γραµµικής υπέρθεσης 

 Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος πρόβλεψης ταχύτητας(VPP) 
παρουσιάστηκαν λογικά για σκάφος της συγκεκριµένης κλάσης, τόσο όσον 
αφορά την ταχύτητα, αλλά και το διάγραµµα ευστάθειας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η πειραµατική διερεύνηση 
συµπεριφοράς πρότυπου ιστιοπλοικού σκάφους σε τυχαίους κυµατισµούς καθώς 
και ο υπολογισµός της πρόσθετης αντίστασης και των πλευρικών δυνάµεων. Τα 
πειράµατα αφορούσαν  συνδυασµούς σε γωνίες απόκλισης και εγκάρσιας κλίσης 
καθώς και δύο διαφορετικές ταχύτητες προτύπου. Τα αποτελέσµατα 
εµφανίζονται σύµφωνα µε προγενέστερες µετρήσεις του συγκεκριµένου 
προτύπου στο Ε.Ν.Θ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ιστιοπλοϊκού 
σκάφους τύπου BOC-50 σε τυχαίους κυµατισµούς 

Παπαντωνάτος Ιωάννης 
62 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1) Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, “∆υναµική Συµπεριφορά πλοίων σε 
κυµατισµούς” -  Σηµειώσεις σπουδαστών ∆ΠΜΣ, Αθήνα 2004. 

2) Γ.Κ.Πολίτης, “Θεωρία Φέρουσας Γραµµής για Τρισδιάστατη Πτέρυγα” – 
Σηµειώσεις Σπουδαστών ∆ΠΜΣ, Αθήνα. 

 

3) Κων/νος Παναγούλης, “Πειραµατική ∆ιερεύνηση Συµπεριφοράς 
Ιστιοπλοικού Σκάφους BOC-50 µε Παρελκόµενα” – ∆ιπλωµατική Εργασία, 
Αθήνα 1998. 

 

4) Λάτσοος Ηλίας, “Πειραµατική ∆ιερεύνηση της ∆υναµικής Συµπεριφοράς 
Ταχύπλοων Σκαφών σε Θαλάσσιους Κυµατισµούς” – ∆ιπλωµατική 
Εργασία, Αθήνα 1994. 

 

5) Steen Sverre, “Evaluation of Added Resistance of KVLCC2 in Short 
Waves” – Journal of Hydrodynamics, Trondheim,Norway 2011. 

 

6) F.Perez Arribas, “Some methods to obtain the added resistance of a ship 
advancing in waves” – Ocean Engineering 34, Madrid, Spain 2006. 

 

7) David Molyneux, Jie Xu, Neil Bose, “Measurements of Flow Around an 
Escort Tug Model with a Yaw Angle”, Marine Technology, Vol. 46, July 
2009. 



Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ιστιοπλοϊκού 
σκάφους τύπου BOC-50 σε τυχαίους κυµατισµούς 

Παπαντωνάτος Ιωάννης 
63 

 

8) Στυλιανός Περισσάκης, “Εφαρµογές Μεθόδων Laser και CFD για τον 
Προσδιορισµό της Αντίστασης Συµβατικών και Ιστιοπλοικών Σκαφών” – 
∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Αθήνα 2006. 



Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ιστιοπλοϊκού 
σκάφους τύπου BOC-50 σε τυχαίους κυµατισµούς 

Παπαντωνάτος Ιωάννης 
64 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

Πίνακας ∆ιαγραµµάτων 

∆ιάγραµµα 1 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης του αισθητήρα Wave-G ............. 25 

∆ιάγραµµα 2 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης επιταχυνσιοµέτρου Acc1 ........... 25 

∆ιάγραµµα 3 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης επιταχυνσιοµέτρου Acc2 ........... 26 

∆ιάγραµµα 4 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης επιταχυνσιοµέτρου Acc3 ........... 26 

∆ιάγραµµα 5 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα αντίστασης(δεξιά 
πλευρά) ................................................................................................................................... 27 

∆ιάγραµµα 6 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα αντίστασης(αριστερή 
πλευρά) ................................................................................................................................... 27 

∆ιάγραµµα 7 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Heave ...................... 28 

∆ιάγραµµα 8 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Pitch ......................... 28 

∆ιάγραµµα 9 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Side Force (αριστερή 
πλευρά) ................................................................................................................................... 29 

∆ιάγραµµα 10 Χαρακτηριστική καµπύλη βαθµονόµησης αισθητήρα Side Force (δεξιά 
πλευρά) ................................................................................................................................... 29 

∆ιάγραµµα 11 Φάσµα κυµατισµών µε Hs=0.25m και Tp=2.25s (σε κλίµακα 1/1 το φάσµα 
αναφέρεται σε κυµατισµούς µε Hs=1m και Tp=4.5s)) ......................................................... 38 

∆ιάγραµµα 12 Φάσµα κυµατισµών µε Hs=0.375m και Tp=2.75s (σε κλίµακα 1/1 το 
φάσµα αναφέρεται σε κυµατισµούς µε Hs=1.5m και Tp=5.5s) ........................................... 38 

∆ιάγραµµα 13 ∆υνάµεις αντίστασης σε συνάρτηση µε τη γωνία απόκλισης σε ήρεµο 
νερό µε σταθερή ταχύτητα ..................................................................................................... 39 

∆ιάγραµµα 14 Σύγκριση δυνάµεων αντίστασης µεταξύ ήρεµου νερού και φάσµατος 
κυµατισµού .............................................................................................................................. 39 

∆ιάγραµµα 15 Σύγκριση δυνάµεων αντίστασης µεταξύ ήρεµου νερού και φάσµατος 
κυµατισµού .............................................................................................................................. 40 

∆ιάγραµµα 16 ∆υνάµεις αντίστασης σε συνάρτηση µε τη συχνότητα σε αρµονικούς 
κυµατισµούς πλάτους 5cm .................................................................................................... 40 



Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ιστιοπλοϊκού 
σκάφους τύπου BOC-50 σε τυχαίους κυµατισµούς 

Παπαντωνάτος Ιωάννης 
65 

∆ιάγραµµα 17 Σύγκριση πλευρικών δυνάµεων µεταξύ ήρεµου νερού και φάσµατος 
κυµατισµού .............................................................................................................................. 41 

∆ιάγραµµα 18 Σύγκριση πλευρικών δυνάµεων µεταξύ ήρεµου νερού και φάσµατος 
κυµατισµού .............................................................................................................................. 41 

∆ιάγραµµα 19 Πλευρικές δυνάµεις σε συνάρτηση µε τη συχνότητα σε αρµονικούς 
κυµατισµούς πλάτους 5cm .................................................................................................... 42 

∆ιάγραµµα 20 RAO Heave σε συνάρτηση µε τη συχνότητα ................................................... 42 

∆ιάγραµµα 21 RAO επιταχυνσιοµέτρων σε συνάΣρτηση µε τη συχνότητα ...................... 43 

∆ιάγραµµα 22 RAO Pitch σε συνάρτηση µε τη συχνότητα .................................................... 43 

 



Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ιστιοπλοϊκού 
σκάφους τύπου BOC-50 σε τυχαίους κυµατισµούς 

Παπαντωνάτος Ιωάννης 
66 

Πίνακας Εικόνων 

Εικόνα 2 Πρόσθια όψη του µοντέλου ..................................................................................... 7 

Εικόνα 1 Ναυπηγικές γραµµές σκάφους BOC-50 ................................................................. 7 

Εικόνα 3 Πλάγια όψη του µοντέλου ........................................................................................ 8 

Εικόνα 4 Σκαρίφηµα του υπό µελέτη σκάφους µαζί µε την ιστιοφορία του ......................... 8 

Εικόνα 5 ∆ιαδροµή του BOC Challenge ................................................................................. 9 

Εικόνα 6 Βαθµοί ελευθερίας κίνησης σκάφους .................................................................... 11 

Εικόνα 7 Αρµονικοί κυµατισµοί διαφορετικών συχνοτήτων ................................................ 13 

Εικόνα 8 Περιγραφή προφίλ τυχαίων κυµατισµών µε επαλληλία ηµιτονικών κυµάτων ... 14 

Εικόνα 9 Συνάρτηση φάσµατος S(ω) ................................................................................... 16 

Εικόνα 10 Παραγωγή φάσµατος S(ω) τυχαίου κυµατισµού µέσω αρµονικών συνιστωσών
 ................................................................................................................................................. 17 

Εικόνα 11 Συσχέτιση διέγερσης – απόκρισης µέσω συνάρτησης µεταφοράς Rξi(ω) 
(RAO) ...................................................................................................................................... 18 

Εικόνα 12 Ολική αντίσταση σκάφους σε κυµατισµούς ........................................................ 19 

Εικόνα 13 Σκαρίφηµα πειραµατικής δεξαµενής ΕΜΠ ......................................................... 21 

Εικόνα 14 Σκαρίφηµα του δυναµόµετρου που χρησιµοποιήθηκε ...................................... 30 

Εικόνα 15 Ο Η/Υ στον οποίο γινόταν η καταγραφή των αποτελεσµάτων ......................... 31 

 


