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Navigatie en 
Kommumkatie? Scheepvaart

Levermg en onderhoud van een 
volledig assortiment apparatuur 
voor navigatie en kommumkatie, 
voor visopsporing en alarmering, 
variërend van zeer eenvoudige tot 
uiterst geavanceerde systemen 
waarin de modernste elektromka is 
verwerkt.

Marina electronics voor de 
watersport
Een kompleet programma dat 
speciaal is ontw ikkeld voor de 
watersport, zowel op de 
b innenwateren als op zee Een 
uitgebreid assortiment 
instrum enten dat de watersporter 
in staat stelt professioneel te varen

Radio-kommunikatie
Levermg en onderhoud van 
landkommumkatiesystemen, 
alarmcentrales, mobilofoonnetten 

“en telemetriesystemen Kortom 
een programma dat loopt van een 
eenvoudige portofoon tot komplete 
verbindingsnet werken

Offshore and systems
Een projekt-gericht en uiterst 
gevarieerd bedrijfsonderdeel, dat 
zich internationaal zowel met 
consultancy, systeem
ontwikkeling, projektrealisatie, als 
met leverantie van volledige 
systemen bezighoudt 
Off- shore and System s is nu 
betrokken bij het ontwerpen 
van telekommunikatie-netwerken, 
haveninstrumentatiesystemen. o ff
shore en onderwateraktiviteiten. 
alsmede gecoördineerde 
onderhoudstaken

INA weet er alles van
D at m ag ook w el na 4 0  jaar lang alle 
ontw ikkelingen  op het gebied van navigatie, 
kom m unikatie, radar en plaatsbepaling op 
de voet te  hebben gevolgd.
De techniek heeft grote stappen genom en, 
die hebben geleid to t u iterst verfijnde  
ap p ara tu u rvo o rg e b ru iko p h e t w ater, 
het land en in de lucht.
G erenom m eerde fabrikanten hebben de 
vindingen verder u itgew erkt, w aardoor een 
grote varië te it is ontstaan, w aarin  voor elk 
type schip en v liegtuig  gespecialiseerde  
apparatuur voorhanden is.

INA is de vertegenw oord iger van veel 
toonaangevende ondernem ingen. Leven  
alle gew enste apparatuur, zorgt voor 
plaatsing en onderhoud en le ve n  elke 
service die verlangd w o rd t in binnen- en 
buitenland. Daarom  beschikt IN A  ook over 
een uitstekend georganiseerd team  van 
ervaren, door de fabrieken opgeleide  
technici ten  dienste van de gehele scheep* 
vaartw ere ld , overheid  
en gebruikers  
van land-m obiele  
radio.
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MOET SCHEEPSBOUWCAPACITEIT 
WORDEN UITGEBREID?
De wereldhandelsvloot van schepen gro
te r dan 1.000 brt zal in het jaar 2000 ge
groeid zijn to t 32.000 a 36.000 eenheden, 
vergeleken met 25.000 in het voorjaar van
1988. D it komt naar voren uit een publika- 
tie van Lloyd’s Maritime Information Servi
ce. Deze publikatie is gebaseerd op de zich 
voortzettende groei van de overzeese we
reldhandel. Deze zou namelijk to t aan het 
einde van deze eeuw jaarlijks met gemid
deld 3,2 pet. groeien, zodat de totale groei 
to t aan het jaar 2000, 1989 inclusief, ruim 
35 pet. zou bedragen.
In de studie w ord t geconstateerd dat bij de 
nabije toekomst van de scheepsbouwin- 
dustrie wel enkele vraagtekens moeten 
worden gezet. In de eerste plaats is het 
een duidelijke zaak dat er méér schepen 
zullen moeten worden gebouwd te r ver
vanging van verouderde tonnage en om de 
verwachte groei van de overzeese wereld
handel te kunnen verwerken. De nieuw- 
bouwcapaciteit in de wereld is als gevolg 
van de ernstigste crisis die deze bedrijfstak 
ooit heeft doorgemaakt drastisch afge- 
slankt. In de jaren zeventig werden aan
zienlijk meer schepen gebouwd dan nodig 
of wenselijk was. Er is echter wél lering uit 
getrokken. De financiering van de nieuw
bouw zal ditmaal, zo w ord t verwacht, niet 
zo vlot verlopen als in de toenmalige 
boom-periode. De banken waren toen te 
vrijgevig met kredieten zodat veel specu- 
latiebouw kon plaatsvinden. Als echter de 
groei van de wereldhandelsvloot verloopt 
zoals w ord t verwacht, dan zal er in de ja
ren negentig heel wat scheepsruimte moe
ten worden gebouwd, en een expansie van 
de produktiecapaciteit lijk t in d it geval 
praktisch onvermijdelijk te zijn.

A m erika
Dagblad ’De Lloyd’ in Antwerpen licht ons 
in over een in New York gehouden bulk- 
vaartconferentie. H ier kwam aan het licht, 
dat de Amerikaanse scheepsbouwindus- 
trie  met betrekking to t de nieuwbouw 
wel eens achter het net zou kunnen vissen. 
De oorzaak daarvan ligt in de beperkende 
fiscale wetgeving in d it land, als gevolg 
waarvan wél geïnvesteerd werd in over
zeese scheepsbouw, maar elke expansie 
van de nationale werd ontmoedigd. Er zal 
volgens een spreker op de bulkvaartconfe- 
rentie heel wat moeten gebeuren om in de 
nabije toekomst in Amerika een maritieme 
industrie to t leven te kunnen wekken. Hij 
was zelfs van mening dat het er op iets lan
gere term ijn nóg slechter uitziet dan nu 
reeds het geval is. De USA Tax Reform 
A ct van 1986 is de grootste schuldige aan 
de teloorgang van de scheepsbouwindus-

trie  in de VS. Deze wet belast alle winst uit 
de scheepsbouw met een belasting van 34 
pet, en d it betekent uiteraard een rem op 
eventuele groei. De spreker constateerde 
dat elk land met een eigen handelsvloot 
zijn nationale scheepsbouwindustrie met 
subsidies ondersteunt. Amerika is het eni
ge land in de wereld dat d it niet doet, en 
daarom hebben vele Amerikaanse 
scheepswerven hun toevlucht gezocht in 
jo in t ventures met ondernemers in het 
buitenland.
Van makelaarszijde werd erop gewezen, 
dat de prijzen op de internationale m arkt-  
zowel voor nieuwbouw als tweedehandse 
tonnage -  in een zeer snel tempo zijn ge
stegen. De oorzaken hiervan moeten w or
den gezocht in de hogere vrachten die be
taald worden, in de scheepsbouwcrisis die 
thans voorbij is, en in de gestegen produk- 
tiekosten van de scheepswerven. Als 
voorbeeld werd gegeven een bulkschip 
van het bouwjaar 19 8 1 met een laadver
mogen van 25.000 dwt. De waarde van dit 
schip werd in 1986 getaxeerd op $ 2,5 mil
joen. Vandaag de dag is het echter $ 11,3 
miljoen waard. Er zijn voorbeelden van 
spectaculaire prijsstijgingen to t 700 pet! 
Voorts werd te r conferentie geconsta
teerd dat er thans minder tonnage voor de 
sloop w ord t verkocht. Opmerkelijk daar
bij is tevens, dat de gemiddelde leeftijd van 
voor de sloop bestemde tonnage gestegen 
is van 17 jaar in 1984 to t 25 jaar in 1989. 
Het staat in ieder geval vast, dat de verou
dering van de internationale handelsvloot 
de bestelling van nieuwe schepen noodza
kelijk maakt. De prijs daarvan zal hoger lig
gen dan voorheen. Vooral aan tankers zul
len steeds hogere eisen met betrekking 
to t de veiligheid worden gesteld. In het bij
zonder zal d it een consequentie zijn van de 
olieramp die veroorzaakt werd door de 
tanker ’Exxon Valdeze’ in Alaska in maart 
van d it jaar.

Duitsland
Wereldwijd werden in het eerste halfjaar 
1989 bijna 900 schepen besteld. Hoe de 
scheepsbouw in West-Duitsland van deze 
ontwikkeling heeft geprofiteerd blijkt uit 
de cijfers van Verband für Schiffbau und 
Meerestechnik (VSM). Medio 1989 waren 
in d it land I 18 schepen met een totale 
waarde van nagenoeg 5 miljard DM in aan
bouw en/of bestelling. Met inbegrip van 
recente reuzenopdrachten van 9 resp. 13 
containerschepen voor resp. de Sowjet- 
Unie en Israël, alsmede van een drietal pas
sagiersschepen voor Indonesië, beschikt 
de Westduitse werfindustrie thans over 
een orderboek met een totale waarde van

zo'n zes miljard DM. 'Hansa’, het orgaan 
van onder meer VSM, waaraan w ij deze cij
fers ontlenen, wijst erop dat een nadere 
analyse van het orderboek aantoont, dat 
bij de Westduitse werven overwegend 
technologisch hoogwaardige schepen 
werden besteld. H ieruit zou blijken, dat de 
internationale reders de inspanningen van 
de Duitse werven honoreren die gericht 
zijn op de ontwikkeling en de optimalise
ring van technische, economische en eco
logisch hoogwaardige schepen. Hiermee 
wordt, aldus de VSM, het bewijs geleverd 
dat deze activiteiten op langere termijn 
vruchten afwerpen: 80 pet. van de W est
duitse nieuwbouwproduktie bestaat uit 
hoogwaardige containerschepen, gas- en 
chemicaliëntankers, alsmede veer- en pas
sagiersschepen.

Hierbij w o rd t nog de kanttekening ge
plaatst, dat de huidige ordervoorraad, die 
bij de grote bedrijven de capaciteit to t 
1992 bezet, een sedert lang niet meer be
reikte uitgangspositie voor de volgende ja
ren is. Allereerst moet worden vastge
steld dat voor een deel van deze opdrach
ten, wegens het beperkte hulpprogramma 
van de staat, de toezegging van krediet to t 
dusver achterwege is gebleven. Het zou 
hier gaan om een bedrag van ca. I miljard 
DM. De VSM maakt er geen geheim van, 
dat de Westduitse scheepsbouw niet in de 
vergelijkenderwijs huidige gunstige toe
stand zou verkeren, als niet de steunpro
gramma’s van de overheid en van de kust
landen te r beschikking waren geweest. Als 
voorheen w ord t de wereldnieuwbouw- 
markt in een reeks belangrijke scheeps
bouwenden door staatshulp gesteund. De 
concurrentie w ordt met subsidies, het 
overnemen van verliezen achteraf of u it
stel van belasting, vervalst, zoals d it bij
voorbeeld in Korea het geval is, zodat een 
mogelijke markt, in de zin van een herstel 
van een behoorlijk prijsniveau, ondanks ge
stegen nieuwbouwprijzen, nog niet kon 
worden gerealiseerd. Vele werven produ
ceren dan ook altijd nog onder de zoge
naamde ’break-even’ drempel.
In de Duitse scheepsbouwwereld is men 
het er over eens, dat in het belang van een 
mogelijke storingsvrije ontwikkeling van 
de Duitse scheepsbouw, de steun van de 
overheid overeind moet blijven. Het voort 
te zetten concurrentiehulpplan zou daar
om volgend jaar met 300 miljoen DM moe
ten worden verhoogd. Evenzo zou ook 
voortaan de gelijkstelling van de Duiste 
scheepsbouw in de internationale finan- 
cieringsconcurrentie verzekerd moeten 
worden. D it betekent concreet een ver-
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hoging van de werfhulp met 250 miljoen 
DM.
Voorzitter dr Henke van ’Unternehmer- 
verband’ ziet binnen afzienbare tijd de 
kans, dat subsidies wereldwijd kunnen 
worden afgebouwd toenemen en dat er 
dan eindelijk een concurrentie kom t die 
niet zwaar vervalst is. Totdat het echter 
to t een rechtvaardige concurrentie van de 
belangrijkste scheepsbouwlanden in de 
wereld komt, b lijft ook de politieke steun, 
en niet alleen die van de EG, een vereiste. 
De Westduitse Bondsrepubliek -  het 
voornaamste scheepsbouwland van de EG 
-  moet sterker dan voorheen, aldus dr 
Henke, aandringen op de afschaffing van 
verdringingsstrategieën en wel in het bij
zonder in Oost-Azië. In een gezamenlijke 
verklaring van VSM en IG Metall w ordt 
vastgesteld, dat een eenzijdige afbouw van 
subsidie in de Bondsrepubliek voor de 
werven, en daarover heen voor de geza
menlijke maritieme industrie, ernstige ge
volgen zou hebben. Het b lijft voor de 
Duitse scheepsbouw een taak op lange 
term ijn om de structuur van de bedrijfstak 
te verbeteren. In essentie gaat het daarbij 
om de specialisering op technisch hoog
waardige schepen, die in de landen met 
minder know-how en geringere kosten 
niet met een gelijkwaardige technisch en 
commercieel succes gebouwd kunnen 
worden.

Finland
In het oktober-nummer hebben wij reeds 
het een en ander gezegd over de werkelijk 
deplorabele situatie in de Finse scheeps- 
bouwindustrie. Sindsdien heeft de situatie 
zich nog aanzienlijk verslechterd voordat 
een -  zij het voorlopige -  weg uit de moei

lijkheden werd gevonden. Alvorens hier
over de details te geven eerst nog een uit
dieping van de situatie. Medio oktober 
werd bekendgemaakt dat Wartsila Marine 
Industries opdrachtgevers zou verzoeken 
hun orders te annuleren o f er een hogere 
prijs voor te betalen. Dat d it op een nood
situatie wees is zonder meer duidelijk. W ij 
menen dat een dergelijk geval nog nimmer 
in deze bedrijfstak acte de présence heeft 
gegeven. In augustus werd een reddings
plan opgesteld, en in de tweede helft van 
oktober domineerde de vraag of zelfs d it 
plan nog wel haalbaar was, omdat de groep 
steeds dieper in de rode cijfers raakte. T ij
dens een speciale aandeelhoudersvergade
ring kwam aan het licht dat, indien geen 
akkoord over de te nemen maatregelen 
zou worden bereikt, Wartsila zich ge
noodzaakt zou zien alle activiteiten te 
staken.
Het bleek moeilijk, zo niet onmogelijk, een 
enigszins nauwkeurige raming te verschaf
fen van de omvang van het verlies dat gele
den zou worden als in de komende drie 
jaar de lopende opdrachten alsnog zouden 
worden afgewerkt. De waarde van het o r
derboek beloopt een bedrag van rond zes 
miljoen Finse Marken. De duurste op
dracht heeft betrekking op een drietal 
cruiseschepen voor Carnival Cruise Lines. 
In de laatste week van oktober besloot de 
groep een faillissementsaanvraag in te 
dienen. Het reddingsplan was in het ge
drang gekomen toen bleek dat de banken 
zich hadden teruggetrokken uit het red
dingsplan, omdat inmiddels aan het licht 
was gekomen dat de verliezen op de nog 
te verwerken opdrachten aanzienlijk ho
ger zouden zijn dan geschat was. Nu de fail
lissementsaanvraag is ingediend heeft de

groep de tijd om een reorganisatieplan op 
te stellen. Er zal nu een nieuwe onderne
ming opgericht worden die het orderboek 
zal afwerken. Het Wartsila concern -  de 
moelijkheden hebben betrekking op de 
scheepsbouwgroep daarin -  de overheid 
en een groep banken garanderen nu de af
bouw van de bestelde schepen, in totaal 
16. Deze opdrachten betekenen dat de 
werfgroep voor twee jaar emplooi kan ga
randeren. Het gaat hier om zesduizend ar
beidsplaatsen.

De moeilijkheden waarin Wartsila Marine 
verzeild geraakt was zijn een gevolg van de 
ongunstige exploitatievoorwaarden. Dat 
het Wartsila juist in de jaren tachtig, toen 
overal elders in Europa de scheepsbouw- 
crisis zijn dieptepunt bereikte, voor de 
wind ging, is zonder meer grotendeels een 
gevolg geweest van het fe it van grote op
drachten uit de Sowjet-Unie en aan gespe
cialiseerde bouw van bijvoorbeeld ijsbre
kers en cruiseschepen. Maar wat ziet men 
thans? De orderstroom uit de Sowjet- 
Unie is drastisch verminderd, zo niet ge
heel weggevallen. Daar kwam nog bij dat 
de scheepsbouw in de Europese Gemeen
schap door middel van herstructurering, fi
nanciële overheidssteun en ook conjunc- 
tuurherste! het weer kon opnemen tegen 
landen als Finland, waar geen directe 
staatshulp voor de nieuwbouwsector be
staat. Al deze oorzaken zijn er debet aan 
dat de Finse scheepsbouw niet meer in 
staat bleek het op te nemen tegen West- 
Europa en daardoor diep in de rode cijfers 
belandde. Vooral West-Europa zal u iter
aard met grote aandacht de situatie in Fin
land in het oog moeten houden.

vHK

Nieuwe uitgaven 
N ew  Issues

M A R IN E  P A IN T IN G  M A N U A L

Editor, Ing. A . M. Berendsen 
T N O  & C M O

Published by Graham & Trotman 
A  member o f the Kluwer Acadenic Publis
hers Group

The previous edition o f the Marine Paint
ing Manual, entitled Ship Painting Manual, 
was published in 1975.
Since then a number o f new technological 
developments have taken place. Also, stan
dards w ith regard to  safety, health and en
vironment have become more severe. 
These changes called fo r a thoroughly re
vised and updated Marine Painting Manual.

The Marine Painting Manual sets out to  
provide clear guidelines fo r the effective 
protection o f marine structures, oceango
ing vessels and offshore platforms. It con
tains detailed and up-to-date information 
on all aspects of the preparation and paint
ing o f marine structures.

The following chapters are included:
1. The protection o f different parts of 

ships under construction
2. The protection of different parts of 

offshore structures under construc
tion

3. Surface preparation
4. Paints and paint systems
5. Préfabrication (shop) primers
6. Storage and application of paints
7. Maintenance o f paint systems
9. Quality assurance, quality control, 

testing and inspection
10. Cathodic protection
11. Health, safety and the environment.

In comparison to  Ship Painting Manual, 
Marine Painting Manual is not only updated

but contains a lot of extra information. 
Concerning this, the new chapters dealing 
w ith offshore structure protection and 
quality assurance and inspection can be 
mentioned. Besides that, the chapters 
dealing w ith  the protection o f different 
parts o f ships, surface preparation, paints 
and paint systems and health, safety and the 
environment are considerably enlarged.

The Marine Painting Manual was commis
sioned by the National Foundation fo r the 
Co-ordination o f Maritime Research in the 
Netherlands (CMO) and has been com
piled by the T N O  Paint Research Institute, 
assisted by an advisory panel o f represen
tatives of shipyards, shipowners, a plat
form operator, paint manufacturers and 
painting contractors. This many sided input 
has resulted in a practical exposition of the 
subject, aimed primarily at attaining pro
tection o f the highest quality, avoidance of 
damage cases and consequently substantial 
savings in maintenance costs.

K.J. S.
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ASPECTS OF SUBMARINES
PART '11 *; RELEVANT HYDRODYNAMIC PHENOMENA

by Prof.dr ir E. van den Pol, DIC.

11.1. Introduction
In order to  achieve a better understanding 
of the manoeuvring properties o f today’s 
submarines a closer look at the hydrody
namic forces and moments acting on a 
deeply submerged body may be of advan
tage to  the reader.
The shape of the hulls of today's subma
rines is based on a body o f revolution, 
comprising a blunt, more o r less elliptical 
bow followed by a cylindrical mainbody 
and closed by a tapered conical stern, 
which makes it  acceptable to  provide a 
single propeller on the axis.
This is not just a coincidence o r a mere his
torical development but in fact the result 
o f the assessment o f the following most 
pressing underwater requirements:

1. Minimum drag.
2. Good stability and manoeuvrability.
3. Optimal flow along the after-end to  the 

propeller in order to  achieve a high 
propulsive efficiency w ithout noise.

4. The onset from laminar to  turbulent 
flow over the fore-end should be de
layed as long as possible to  provide a 
quiet environment for the (passive) so
nars located in the bow.

5. A  maximum o f workable space in the 
interior.

Requirement 2 is to a certain extent in fact 
a contradiction in itself, but that will be ex
plained in Part II!.

11.2. Hydrodynamics of a deeply 
submerged body of revo lu tion1
When a submerged submarine is moving, 
dynamic forces come into play in addition 
to  the statical forces (weight and buoyan
cy). Dynamic forces arise from the submar
ine’s hull shape and from  the action of the 
rudders and the forward and after hy
droplanes which control the submarine’s 
position and motion in respectively the 
horizontal and vertical plane.
We will restrict ourselves here to  the dy
namic forces - and resulting moments -  re
lated to  the shape o f the hull, i.e. a body of 
revolution.
By doing so a clear distinction should be 
made between the situation that the ve
locity vector o f the boat coincides w ith the 
hull axis and the case that they make an 
angle w ith  each other, the so called 'angle 
o f attack' a. 
a  =  0

This means travelling submerged along a 
straight line.2
The drag now consists o f pressure or form 
drag and skin-friction3. The latter is d irect
ly due to  the viscous forces active in the 
boundary layer, which directly envelopes 
the hull, leading to  a loss of momentum 
(experienced as resistance) of the fluid as it 
is decelerated during its passage along the 
hull.

Finally it will drop to  zero velocity and 
consequently cause separation and eddy 
making o f the boundary layer before the 
fluid reaches the stern.
The result is that the fluid pressure is not 
restored to  the value it originally possesed 
directly in fron t of the bow as the classical 
(non-viscous) fluid theory predicts. 
Accordingly a pressure difference exists 
over the length o f the hull, which is the 
other source o f resistance called pressure 
o r form drag, as it is also a function of the 
form of the (after) body.
It is conceivable that a long taper including 
a small conical angle w ill be a better eddy 
suppressor than a short one w ith  a much 
larger conical angle.
From a practical point of view the latter is 
preferable because it creates more inside 
space and procures a more satisfying dis
tribution o f buoyancy, while the intrinsical 
tendency o f boundary layer separation can 
be countered to  a certain extent by a suit
able propeller.

a  >  0, but not constant 
This happens during submerged manoeuvr
ing in the horizontal as well as in the ve rti
cal plane while the functional dependance 
o f the net lift force and moment on the 
value o f the angle o f attack defines the mo
bility of a submerged vehicle. If e.g. change 
in course is initiated, the submarine starts 
to  rotate around its center o f mass but still 
maintains its original course fo r a short 
while, during which an angle o f attack a  is 
created, causing normal forces and mo
ments to  exercise their influence upon the 
boat.
The pattern (and hence its influence) of the 
fluid flow around the ’tear drop' hull is now 
very much dependent on the numerical 
value of a.
In the following a short review, based on 
experimental evidence, is given o f the flow 
regimes in these situations:
I . Between 0° and 5° the boundary layer

will become thinner on the windward side 
and thicker and broader on the leeward 
side. It is this change in the boundary layer 
that is the cause o f a beginning of a net nor
mal force, which the classical fluid theory 
cannot predict.
Between 5° and 10° the boundary layer 
will start to  break up and separation will 
increase, but no visible vortex formation 
yet.
2. For the angle of attack range 10° =  a  <  
15° it is assumed that a symmetrical, steady 
vortex pair exists at the lee side of the 
body (fig. I a).
For a modern, conventional submarine for 
example, w ith a submerged top speed of 
about 20 knots, the Reynolds number 
(based on boat-length) w ill be in the order 
o f 10®, while the ’cross-flow’ Reynolds 
number (based on maximum boat-diame- 
ter) will be about 10s to  I06.

body at incidence

Apparently the vortex configuration at 
this ’cross-flow’ Reynolds number appear
ing at the lee side o f a 'tear drop’ body of 
revolution is comparable w ith  a cylinder in 
steady transverse flow  at a ’cross-flow’ 
Reynolds number between about 50 and 
100.

The difference in Reynolds ’cross-flow’ 
number can only be explained by assuming 
that the longitudinal velocity component 
in the case o f the body o f revolution pos
sesses a stabilizing influence (in fact this is 
what Kelly [2] in contrast w ith  Allen & 
Perkins [3] already assumed: between 
cross-flow and longitudinal flow is some in
terdependence.
3, For the angle o f attack range 15° §
25° it is supposed that the vortex pair is 
still steady but its asymmetry is increasing 
(fig. I b) but loses its steady character fo r a
> 2 5°.
It should be stressed again, as can be under
stood from the foregoing, that the bound
ary layer as well as the vortices, born when 
the form er starts breaking up at the lee 
side o f the body, are phenomena intrin
sically related to  the viscosity o f the fluid. 
Already in the first half o f this century a 
great demand arose fo r the ability to  calcu
late the total drag and the normal forces 
and pitching moments on airship-bodies in
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order to  evade very difficult and costly ex
perimental facilities. This received a new 
and powerful boost in the USA after the 
second world war w ith the advent o f the 
high speed submarine of ’tear drop’ design. 
Classical (potential) flow  theory applied to  
the flow  over a ’tear drop’ body o f revolu
tion at an angle of incidence furnishes a pic
ture somewhat like fig. 2a, while the reality 
is more like fig. 2b. Experimental evidence 
of these flow pattern is given in the fig. 3,4 
and 5 from [ I ].
As has been made clear fo r angles of attack 
in the range of 5° -  10° the boundary layer 
breaks up and separation starts. One could 
reason therefore that, dealing w ith angles 
of attack in excess of 10°, there w ill be no 
boundary as such any longer to  account 
for.
Taking a closer look at the photo of fig. 5 
however, it shows that the flow  regime 
over the body at the lee side is nearly 
axisymmetric there and broadening when 
approaching the tail-end.
Very remarkably, at the extreme tail-end 
this flow embraces the whole tail!

Fig. 2. The flow around a ’tear-drop’ body of 
revolution at incidence

Therefore an assumption that fo r angles up 
to  25° a stern-mounted propeller still 
works in a flow  of retarded velocity, com
ing from a changed but still existing turbu
lent boundary layer seems not so bizarre. 
Still pursuing the desire to be able to  calcu
late the flow  around a ’tear drop’ body of 
revolution, in connection w ith an axisym- 
metricaily positioned propeller, it  may be 
clear that a boundary layer model is 
needed.
Tsakonas and Jacob [4] compared several 
o f such models and arrived finally at the fol
lowing statement:
'Although the frictional part is large (45-

Fig. 3. Flow over the nose o f the body de
picted in fig. 10 (nose down 15°)

Fig. 4. Flow over the midpart o f the body of 
fig. 10(15° down)

Fig. 5. Flow over the afterbody o f fig. 10(15° 
down)

60%  o f the total value o f both thrust de
duction and wake fraction), no elaborate 
method is required fo r determining the 
boundary layer growth' (for bodies of re
volution).
They state further that not only is the 
Hickling [5] method the simplest but also 
the most accurate. Moreover this method 
does not possess that disturbing property 
that most other methods do have i.e. that 
the extreme tail-end gives rise to  a singular 
point.
This method assumes a complete turbulent 
boundary layer and uses the flat plate ap
proach of Von Karman [6] fo r the bound
ary layer along the forebody and a method 
devised by O w er and Hutton [7] fo r the

ship ’Akron’

afterbody based upon the sound principle 
of continuity in mass flow in the boundary 
layer.
Fig. 6 gives evidence o f a very good corre
lation.
The presence o f an active propeller can be 
modelled along the ideas o f Dickmann [8] 
and [9] and simple momentum theory, this 
together w ith mainly the w ork o f Be
veridge [ 10] and Korvin -  Kroukovsky [ I I ]  
allows the calculation o f its influence -  if 
one is also able to calculate the axial pressure 
distribution over the whole body! o f which 
fig. 7 may serve as an illustrative example. 
Finally we arrive at last at that intriguing 
problem o f the calculation o f the normal 
force distribution over a moving, sub
merged body o f revolution of given dimen
sions at an angle o f incidence.
This problem enjoyed great interest dur
ing the twenties and thirties of this century 
w ith respect to  airship development. The 
answer to  this problem given by classical 
fluid theory is that the total lift on the body 
is zero, caused by the fact that the influ
ence o f the viscosity is absent. 
Nevertheless several attempts to  solve 
this problem with potential flow  theory 
were made and one o f the best known is 
the method o f Von Karman [12],
For every angle o f attack he considered 
the axial flow  component along the body 
on the basis of a source-sink distribution 
and the transverse flow  component on the 
basis o f a doublet distribution.
Although his results were a little  closer to 
the experimental data o f that time there 
was still -  obvious -  a discrepancy at the 
stern. Moreover and regrettably, because 
of its mathematical simplicity, the Von Kér- 
man method was inherently never suitable 
for rotational symmetric bodies of given 
shape, although this is seldom mentioned 
in the well known textbooks on fluid dy
namics. This is caused by the fact -  and Von 
Karman himself already realized that -  that 
to  deal effectively w ith the axial flow com
ponent the meridian contour of the 'tear

f u l l  cur»» : • ■ p t t i m t n l a i  . i»l  US)
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Fig. 8. The pressure distribution o f US airship ’Akron' Fig. 9. The normal force distribution o f US ’Akron’

drop’ body o f revolution has to  satisfy ex
traordinary mathematical requirements, 
which cannot be met by actual bodies of 
revolution. To the author it was granted to 
devise a rather simple mathematical treat
ment o f the contour curve, w ith  which the 
latter is in fact replaced by a carefully pre
pared other curve which only slightly dif
fers from the original one, making the at
tractive simple Von Karman method ap
plicable fo r practical purposes, see [ I ].
An illustration of such a rather successful 
axial flow calculation is depicted in fig. 8, 
one may question the accuracy o f the mea
surements of 1932.
If the influence of the viscosity is further 
introduced in the form of steady vortex 
pair generation as explained earlier, using 
the model of Bryson [ 13], combination of 
the axial w ith the transverse flow  pro
duces now a net lift force as fig. 9 demon
strates. Because o f the change in momen
tum o f the vortex pair involved w ith  the 
flow around the body a Viscous' force on 
the body is introduced which is added 
algebraically to  the local force found with 
the Von Karman techniques.
A  prerequisite however is the known posi
tion o f the separation curve over the body, 
which can be established by a simple to w 
ing tank experiment. In [ I ]  this was done 
w ith  a model, depicted in fig. 10, which -  
although possessing a longer cylindrical 
midpart - has a great resemblance to  the 
airship ’Akron ’.

Fig. 10. ’Tear-drop’ model, used in towing tank experiment, fitted with tufts o f yarn

This was a highly fortunate coincidence as 
from this airship a wealth of experimental 
data is available.
W ith  underwater video images -  o f which 
fig. 3, 4 and 5 are examples -  the position 
o f the separation could be established and 
is plotted in fig. I I.
Because o f the difference of the mid
bodies, already mentioned, the start o f the 
reparation curve, valid fo r the body of fig. 
10 but pressed on the body o f ’Akron ’, may 
explain the differences found in lift-, and 
pitching moment coefficients as can be 
seen in fig. 12.
Another illustration o f the application of 
the foregoing method is given in fig. 13, 
dealing w ith  body no. 3 from  [ 14]. 
Concluding this hydrodynamic review on 
submarine bodies of revolution it should
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be said that in the foregoing it has not only 
been attempted to  furnish an insight but at 
the same time to  make it clear that today 
w ith the availability o f the electronic com
puter it is quite possible to  estimate the 
nonstationary hydrodynamic forces and 
pitching moments and hence the sub
merged manoeuvring performance. 
Moreover methods are available now, 
which are more accurate that have been 
described here; they demand however, 
more computer memory and computing 
time.

*  Part I was published in the recent O ctober 
issue of this journal.

I. The following is based mainly on research 
w ork ( I ) of the author, in order to  obtain his

Full curve* : e ip*rrm *nHI r*( ( 1i

Fig. 11. The position o f the separation curve Fig. 12. Lift force and pitching moment as Fig. 13. Lift-and moment coefficients, body
o f the model depicted in fig. 10 function o f angle o f attack no. 3
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doctor’s degree, under the highly expert 
guidance of Prof. ir. J. Gerritsma, Hydrody
namic laboratory/Technical University 
Delft.

2. In actual practice a submarine may travel 
along a straight line at a small bow up or bow 
down constant trim  angle, obvious this is not 
meant here.

3. Although these tw o  kinds of drag are not 
entirely unrelated it is customary to  define 
them independently:
Pressure drag is the component, parallel to 
the direction of motion of the body, of the 
force resulting from all the pressures. Fric
tional drag is the resultant of all the tangen
tial forces taken in the same direction.
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MARITIEM-ONDERZOEK
HET TWEEDE MEERJARENPLAN

Op 22 december '88 werd door de 'Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek' (CMO) het tweede meerjarenplan voor maritiem onderzoek 
voor de periode 1989 tot en met 1993 gepresenteerd aan het begin van een periode van herstel na een langdurige wereldcrisis in scheepvaart 
en scheepsbouw.

Tegelijk worden echter nieuwe technolo
gische eisen gesteld aan een economisch 
levensvatbare Nederlandse participatie. 
Dienovereenkomstig ziet het plan strate
gisch toekomst voor de maritieme sector 
en voert het de researchintensiteit op.
De sector, die door het nieuwe onder
zoekplan moet worden gediend, is ingrij
pend veranderd sinds het eerste plan werd 
opgesteld. Haar omvang is aanzienlijk ge
slonken maar haar concurrentiepositie is 
veel sterker geworden.
Veel meer dan het eerste plan geeft d it 
tweede meerjarenplan identiteit aan de 
maritieme sector. Behalve de zeescheep
vaart en scheepsbouw bestaat deze uit het 
oogpunt van researchcoördinatie uit toe
leveranciers, offshore-industrie, baggerin
dustrie, binnenvaart en zeevisserij. De bij
drage hiervan aan het nationaal inkomen 
zal waarschijnlijk niet beneden de 6 miljard 
gulden dalen en op langere term ijn ligt een 
stijging in de verwachting.
Veel onderzoek valt buiten de werkings
sfeer van CMO en buiten d it plan. De mari
tieme sector als geheel zou ruim 400 mil
joen gulden aan onderzoek moeten uitge
ven volgens passende normen voor de bo
vengenoemde deelsectoren. Deze nor
men voor de researchinspanningen zijn af
hankelijk van de technologie gevoeligheid 
van de deelsectoren en variëren van 0,5 
to t 2 procent van de toegevoegde waarde. 
W at het onderzoek onder de CMO -pro- 
gramma’s betreft, acht het plan voor de 
sector cumulatief I 3 1 miljoen gulden no
dig (als onderdeel van de bovengenoemde 
400 miljoen gulden); de researchinspan- 
ning loopt op van 21 miljoen gulden in 
1989 to t 32 miljoen gulden in 1993. Twee
derde van deze programmamiddelen is 
voor de twee hoofdpijlers scheepsbouw 
en zeescheepvaart.

Strategisch perspectief
Het in 1987/88 goed aangescherpte 
scheepsbouw- en scheepvaartbeleid is te
gelijk erkenning van levensvatbaarheid van 
blijvende Nederlandse participatie en van 
het strategisch belang van deze participa
tie. Gelijktrekking van intra-europese con
currentievoorwaarden door onze en de 
Brusselse overheid schept ruimte voor be
houd en uitbouw van voor ons land strate
gisch gunstig beoordeelde maritieme acti
viteiten. De vlootopbouw is in sommige 
sectoren niet goed afgestemd op de la- 
dingmarktperspectieven. De concurren

Offshore Research bij MARIN

tiepositie b lijft de komende reeks van ja- 
ren sterk bepaald door de kosten van de 
Nederlandse vlagvaart. Daarnaast neemt 
het belang van een goede Nederlandse in
tegrale vervoersdienstverlening toe. De 
containerlogistiek gaat hierin voor, ook de 
bulkvaart b lijft daarvan niet vrij. Internatio
nalisering van het bedrijfsleven is een be
langrijke groeimethode voorde maritieme 
dienstverlening. Een euro-vlag is in dis
cussie.
De zo zeer geslonken scheepsbouw heeft 
binnen Europa zeer goede papieren. Voor 
de toekomst van scheepvaart en scheeps
bouw is toepassing van nieuwe informa
tietechnologie meer bepalend dan andere 
technologische vernieuwingen. De aanwe
zigheid van moderne, hoogwaardige en ge
specialiseerde Nederlandse opleidings- en 
researchfaciliteiten is een voorwaarde 
voor een florerende maritieme sector. 
Nederland heeft de maritieme sector blij
vend nodig omdat de activiteiten van deze

sector verweven zullen raken met de inte
grale transport- en distributiefuncties die 
Nederland w il gaan vervullen.

Hoofdzaken voor onderzoek
W at in strategisch perspectief goede toe
komstverwachtingen heeft, is gestimu
leerd onderzoek waard. Het plan leidt al
dus een aantal concrete doelstellingen 
voor onderzoek af. D it onderzoek wordt 
in thema’s beschreven met indicatie van 
daarvoor noodzakelijk geachte geldmidde
len. Het plan daalt niet af to t projectni- 
veau. De thema’s bieden een onderzoek- 
kader, waarbinnen het aan de onderzoek- 
uitvoerende instanties w ord t overgelaten 
het onderzoek zelf te formuleren. Hiervan 
is 80 procent (ruim 100 miljoen gulden) 
toegepaste research. Fundamenteel on
derzoek enerzijds en ontwikkelingswerk 
anderzijds vinden hun financiering ten prin
cipale langs andere circuits, niet door 
CMO gecoördineerd. Twintig procent van
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de geldmiddelen (zo’n 125 miljoen gulden 
dus) is bestemd voor lange-termijn onder
zoek (strategisch-verkennend) en voor 
beleidsondersteunend onderzoek, welk 
laatste type op korte-term ijn posities ge
richt kan zijn.
In het strategisch-verkennend onderzoek 
w ordt veel ruimte geboden voor het speu
ren naar nieuwe technologische oplossin
gen voor zee- en aansluitend vervoer van 
goederen en voor andere maritieme 
dienstverlening alsmede voor speurwerk 
betreffende de produktie van maritieme 
constructies. De toepassing van expertsys
temen in de maritieme sector is een pro
minent thema van onderzoek.
De geldmiddelen voor het toegepaste on
derzoek vinden overwegend hun bestem
ming in systeemonderzoek op alle niveaus, 
van de produktie van componenten van 
het schip to t  maritieme verkeerssyste
men. Van de 10 hoofdthema’s delen er 4, 
te weten maritiem transport, het systeem 
schip, ontwerpresearch en de produktie 
van maritieme constructies, met elkaar 
tweederde van alle geldmiddelen voor 
toegepast onderzoek. Onder het eerstge
noemde hoofdthema valt onderzoek ge
richt op de gevolgen van de logistieke om
wenteling en van de telematica een promi
nente plaats toe. Bij de ontwerpresearch 
blijft hydrodynamica het belangrijkste aan
dachtsgebied. O ok C AD  krijg t veel ruimte 
om zich verder te ontwikkelen. De pro
duktie krijgt bijzondere aandacht u it het 
oogpunt van concurrentieverbetering. In 
de formulering van de thema’s over veilig
heid en milieu worden onderwerpen aan
gedragen waarvoor de marktsector mede
verantwoordelijkheid draagt.

Nederlands m aritiem  onderzoek in 
Europees kader
Het door CMO gestimuleerde onderzoek, 
thans circa 18 miljoen gulden per jaar, 
dient in de allereerste plaats het nationale 
maritieme bedrijfsleven in al zijn p lurifor
m iteit. Internationale samenwerking komt 
niet o f nauwelijks van de grond buiten de 
sfeer van het pre-competitieve onderzoek 
(zoals op het gebied van de veiligheid).

CMO ziet het als haar taak het onderzoek 
te identificeren dat beter op Europees ni
veau kan worden uitgevoerd. Z ij fungeert 
of biedt zich als Nederlands contactpunt 
aan voor de Europese technologiepro- 
gramma’s, De belangstelling van ons mari
tieme bedrijfsleven voor deze program
ma’s is vooralsnog beperkt. Het onder
zoekplan acht voor een aantal thema’s in
ternationale afstemming geboden. De mo
gelijkheden daarvoor zullen van jaar to t 
jaar op het niveau van projectuitvoering 
worden onderzocht en benut.

Planning en structuur van het plan
De planningsmethodiek en de structuur 
van het meerjarenplan zijn in beginsel de

zelfde als die van het eerste plan (1984- 
1988).
Als uitgangspunt dient een groot aantal ge
gevens over de maritieme sector, voor
handen in de vorm van publicaties betref
fende:
-  het Nederlandse technologiebeleid en 

het maritieme beleid;
-  beleidsvisies van het maritieme bedrijfs

leven;
-  toekomstverkenningen en technologi

sche trends;
-  de positie van de maritieme sector;
-  maritieme researchontwikkeling in bin

nen- en buitenland.

U it d it informatiemateriaal kunnen strate
gische posities van de maritieme sector 
worden afgeleid. Het gaat hierbij dan ui
teraard om een strategische positiebepa
ling voor zover deze relevant is voor doel
stellingen voor het onderzoek. Lange-ter
mijn visies, onafhankelijk van het sectorbe- 
leid opgesteld, kunnen in d it opzicht com
plementair zijn aan de maritieme beleidslij
nen. Deze laatste bieden veelal niet op alle 
voor research relevante aspecten een 
bruikbare strategische verankering of 
schieten qua tijdhorizon soms te ko rt voor 
d it specifieke doel. Overigens kan ook in
houdelijk spanning bestaan tussen onafhan
kelijke visie en verklaard beleid.
U it de strategische posities kunnen ver
volgens doelstellingen voor het maritieme 
onderzoek worden afgeleid; uit de re- 
searchdoelstellingen volgen tenslotte re- 
searchthema’s. De thema’s kunnen w or
den gedefinieerd als min of meer homoge
ne onderzoekgebieden, waarbinnen een 
aantal op zichzelf staande onderzoekpro
jecten gelijktijdig o f volgtijdig to t uitvoe
ring kan komen. Het plan daalt niet af to t 
projectniveau. De thema’s bieden een on- 
derzoekkader, waarbinnen het aan de on- 
derzoekuitvoerende instanties w ord t 
overgelaten het onderzoek zelf te formu
leren.
Het plan biedt opening voor internationale 
coördinatie en samenwerking in verschil
lende stadia van planning en uitvoering. 
Het niet voor het nationale beleid gevoeli
ge en het pre-competitieve onderzoek 
bieden hiertoe de beste mogelijkheden.

STR A TEG IS C H E  
P O S IT IO N E R IN G  
V A N  DE SECTO R

M aritiem  N ederland in Europa
De ligging in Europa en de wereld, onze 
maritieme know-how en infrastructuur en 
de economie van het vervoer te water blij
ven in ons land confronteren met kansen 
om opnieuw o f versterkt te participeren in 
zeevervoer en andere maritieme 
dienstverleningen. De politiek-strategi- 
sche uitgangspositie van onze maritieme 
sector is gunstig te noemen.
De gunstige ligging aan de Rijndelta gaat

echter aan waarde inboeten door de zich 
sterk aandienende integratie van trad itio 
neel onafhankelijk uitgevoerde vervoers
diensten (met andere kosten en kwaliteits
aspecten van goederenstromen) to t logis
tieke dienstverlening aan verladers. De 
kwaliteit van niet-natuurlijke voorzienin
gen zoals communicatienetwerken krijg t 
veel meer invloed op de routering en toe
wijzing van lading aan zeevervoerders. On
ze maritieme positie w ordt strategisch dan 
ook het beste gediend en tegen verdere 
uitholling beveiligd door de Nederlandse 
zeevaart in haar goederenvervoerende 
functie te stimuleren in het brede verband 
van Nederland als transito- en distribu
tieland.
Het intensieve scheepvaartverkeer op en 
langs Nederland, over één van de moei- 
lijkst en tegelijk drukst bevaren zeeën te r 
wereld, zal met in de tijd verschuivende 
normen en eisen veel sterker gecontro
leerd en geleid worden door toepassing 
van de meest geavanceerde technieken en 
systemen.
De Nederlandse zeevaart en scheepsbouw 
en de daarin toeleverende industrie on
dervinden als sectoren elk voor zich zo
veel concurrentievervalsing, vooral van 
Europese landen, dat de relatief beperkte 
overheidssteun bij voorkeur zal worden 
gericht op sectorontwikkelingen die te
vens een maximaal effect voor de mari
tieme sector als geheel sorteren. Het re
search- en technologiebeleid zal de onder
linge samenhang en uitstraling tussen de 
sectoren moeten gaan bevorderen.
De aanwezige veelzijdige martitieme ken
nis en ervaring zijn strategische activa bij 
het streven om nieuwe kansen te be
nutten.
Kennis en toepassing van de nieuwe infor
matietechnologie is echter een bepalende 
factor voor de lange-termijn perspec
tieven van de maritieme sector. 
Voorwaarde voor bedoeld kennisniveau is 
de aanwezigheid van moderne hoogwaar
dige en gespecialiseerde Nederlandse op- 
leidings- en researchfaciliteiten.
Het Europese technologiebeleid zal, gelet 
op de toepassing van geavanceerde tech
nologie in de maritieme sector, mogelijk
heden bieden voor maritieme research en 
ontwikkeling op Europese schaal.

Scheepvaart
Qua vlootsamenstelling en marktoriënta
tie is de Nederlandse zeevaart in het goe
derenvervoer redelijk goed afgestemd op 
activiteiten die op lange termijn de guns
tige groeivooruitzichten bieden (met na
me stukgoederen, chemicaliën, gassen). 
De samenstelling van de KHV-vloot is ech
te r te eenzijdig gericht op bulkvervoer. 
De reeds hoge en structureel verder toe
nemende kapitaalsintensiteit bestempelt 
de zeescheepvaart to t  een voor Neder
land blijvende sector mits steeds op mo
derne technologie geschoeid en werkend
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met in Nederland gevestigde walorganisa- 
ties. De vaart onder de eigen Nederlandse 
vlag is daartoe op term ijn gezien onmis
baar.
Ondanks kwetsbaarheid van onze scheep
vaart in de crosstrades voor onverhoopte 
verscherping van scheepvaartprotectionis- 
me is, gelet op de sterke ondervertegen
woordiging in het nationaal gegenereerde 
ladingvervoer, de strategische positie van 
onze zeescheepvaart, over het geheel ge
zien, solide.
Uitgangspunt van het Nederlandse 
scheepvaartbeleid is vooralsnog handha
ving van een goede concurrentiepositie 
van de Nederlandse vlagvaart, zeker bin
nen Europa. Op langere term ijn over
weegt het belang van een goede concur
rentiepositie van de Nederlandse integrale 
vervoersdienstverlening waarbij gebruik 
van eigen tonnage onder andere vlag deze 
positie zonodig verdedigt. Internationali
sering van het bedrijfsleven is op lange te r
mijn een belangrijke groeimethode voor 
deze dienstverlening. Nederland streeft er 
evenwel naar dat binnen de Europese ge
meenschap de voorwaarden voor registra
tie en exploitatie van schepen geharmoni
seerd worden. Een euro-vlag is in discussie. 
De directe confrontatie van de Rijndelta- 
havens als wereldverkeers- en vervoers
knooppunten met één van de moeilijkst te 
bevaren zeeën verleent aan de ontw ikke
ling van normen voor veiligheid en mi
lieubeheer hier te lande internationale 
prominentie.

Scheepsbouw
De sinds 1975 sterk ingekrompen Neder
landse civiele scheepsbouwindustrie heeft 
op basis van techniek en kwaliteit een goe
de naam en op basis van kostprijs een ster
ke positie. Ervan uitgaande dat binnen Eu
ropa de ongelijkheid van subsidiëring en 
bijzondere financieringsregelingen zullen 
worden beëindigd, zal de Nederlandse 
scheepsbouw een sterke marktpositie 
kunnen innemen.
Door bundeling van researchkrachten met 
die van de reders en toeleveranciers zullen 
de Nederlandse scheepsbouwers hun 
marktpositie verder kunnen versterken. 
Daarbij zal sprake zijn van geheel nieuwe 
vervoersconcepten en, in bredere zin, van 
de ontwikkeling en toepassing van verder 
geautomatiseerde systemen.
De toenemende diversiteit van de nieuw- 
bouwbehoeften op langere termijn, we
reldwijd gezien, rechtvaardigt een bijzon
dere technologische inspanning op weg 
naar flexibele produktiesystemen.
De marktpositie van de werven voor mid
delgrote en kleinere schepen w ord t ver
der versterkt door samenwerking en taak
verdeling. Specialisatie op scheepstypen is 
daarbij geen noodzakelijke voorwaarde. 
Samenwerking tussen bedrijven w ordt 
door de nieuwe informatietechnologie 
sterk in de hand gewerkt. De overheid zal

deze samenwerkingsverbanden in haar 
technologiebeleid steunen.
Een scheepsreparatie-industrie is als infra
structurele en wervende component van 
ons havengebied van wereldformaat niet 
weg te denken. Het loonintensieve karak
te r ervan maakt de ontwikkeling en toe
passing van nieuwe planning- en produk- 
tietechnieken alsmede van een flexibele 
produktie-organisatie belangrijk. 
Wereldwijd voorzien bouwers van snelle 
geavanceerde vaartuigen in een structu
reel toenemende behoefte, op grond van 
implementatie van de Law o f the Sea van 
de offshore trend van olie- en gaswinning. 
Voor export van in Nederland in deze ca
tegorie te bouwen vaartuigen is het ver
trouwen van de Nederlandse Kustwacht in 
het gebruik daarvan een belangrijke factor. 
De Nederlandse industrie kan in de bouw 
van marineschepen concurreren met het 
buitenland wat betreft kostprijs, kwaliteit 
en levertijd.
Het voortbestaan van de marinewerven is 
sterk gekoppeld aan de continuïteit van de 
defensietaken en is daarvan strategisch af
hankelijk zolang in deze sector geen vaste 
exportpositie is bereikt. De marinebouw 
is essentieel om de overheid in de toe
komst van varend materieel te kunnen 
voorzien. Haar betekenis voor de civiele 
sector neemt toe op het vlak van research 
en ontwikkeling.
Het overheidsbeleid is er op gericht de bij 
de overheid aanwezige expertise voor ci
viele doeleinden beschikbaar te stellen. In 
toenemende mate zal van kennisuitwisse
ling tussen marine en civiele scheepsbouw 
sprake zijn.
De toepassing van computer- en datapro
cessing technologie in vervoers- en 
scheepssystemen schept nieuwe kansen 
voor de gevarieerde, veelal sterk gespecia
liseerde Nederlandse toeleveringsindus- 
trie.
De toeleveringsindustrie zal haar produk- 
ten meer en meer gaan leveren in de vorm 
van complete subsystemen in plaats van 
losse componenten. Z ij zal zich mede daar
door sterker instellen op after sales 
dienstverlening. De veelal kleine Neder
landse bedrijven zullen in toenemende ma
te belangstelling hebben bij samenwer
kingsverbanden, eventueel ook internatio
naal, in maritieme voortbrengingsketens 
(co-maker relaties).

R ESEA R C H D O ELS TE LLIN G EN

M aritiem  Nederland
-  Inzicht verwerven in de gevolgen van in
tegrale logistieke dienstverlening aan ver
laders, in het bijzonder met betrekking to t 
de transito-goederenstromen via Neder
landse havens, zowel in de lijnvaart als in 
het, al o f niet gespecialiseerde bulkver- 
voer.
-  Identificatie van kansen en bedreigingen

van voornoemde ontwikkeling voor de 
Nederlandse maritieme bedrijfstakken.
-  Definiëring en periodieke kwantifice
ring van het op grond van zeegebonden- 
heid en potentiële toegevoegde waarde 
als 'de maritieme sector’ te beschouwen 
deel van de Nederlandse economie. Het 
maritieme onderzoek bij voorkeur te rich
ten op onderwerpen die de economische 
verwevenheid tussen de maritieme secto
ren en bedrijven versterken.
-  Bijdragen to t optimale afstemming van 
capaciteit en kwaliteit van hoger en we
tenschappelijk onderwijs op de behoeften 
van de maritieme sectoren.
-  D oor het uitvoeringsbeleid van het on
derzoek er toe bijdragen dat de beste kan
sen voor behoud van een adequate Neder
landse maritieme researchinfrastuctuur 
worden verkregen.
-  Identificatie van onderzoek dat alleen o f 
beter op Europese schaal kan worden u it
gevoerd.

Scheepvaart
-  Het beschikbaar komen van periodiek 
bijgestelde korte- en lange-termijn ver
wachtingen van de kwantitatieve en kwali
tatieve ontwikkeling van de voor de Ne
derlandse zeevaart belangrijke sectoren 
van het wereldgoederenvervoer en 
dienstverlening op zee. Ontwikkeling van 
decision support systemen voor scheep- 
vaartmanagement. Ontwikkeling van ge
koppelde data-netwerken voor verkeers- 
begeleiding.
-  Onderbouwing van het nationale en in
ternationale scheepvaartbeleid met struc- 
tureel-economische argumenten en ver
gelijkende kengetallen over de Nederland
se participatie in strategisch belangrijke 
routes en markten.
-  Vaststellen van de techno-economische, 
sociaal-wetenschappelijke en ecologische 
haalbaarheid van nieuwe vervoerssyste
men en vervoersmiddelen of deelsyste
men hiervan door Nederlandse onderne
mingen. Bevordering van de ontwikkeling 
van nieuwe met de omgeving in harmonie 
verkerende vervoerssystemen en -midde
len of deelsystemen hiervan voor routes 
en markten waarin de Nederlandse 
scheepvaart strategisch kansrijk is. 
Bevordering van de verdergaande automa
tisering aan boord van nieuwbouw- en be
staande schepen.
-  Verkrijging van geregeld bijgesteld, 
goed gedocumenteerd inzicht in de con
currentie voor- en nadelen van de Neder
landse vlagvaart, in het bijzonder ten op
zichte van de andere Euromarktvlaggen. 
Verwerving van inzicht in nationale kosten 
en baten van verdere internationalisering 
van de Nederlandse zeescheepvaart. 
Grondige analyse van de mogelijkheden 
om de operationele kosten van het schip 
onder Nederlandse vlag te minimaliseren. 
Hierbij dienen de technische, economi
sche, bedrijfsorganisatorische en sociale
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aspecten zodanig op elkaar te worden af
gestemd dat er sprake is van harmonieuse 
oplossingen met een hoge kwaliteitsbe
oordeling van de arbeid.
Research te richten op nieuwe eenvoudige 
en efficiënte constructies en mens-machi- 
ne systemen.
-  Verbetering c.q. verwerving van inzicht 
in de kosten en baten van de veiligheid van 
nieuwe of strengere normstelling met be
trekking to t  verkeer en vervoer over zee 
alsmede het milieu. Ontwikkeling van gea
vanceerde vaartuigen alsmede de daarbij 
behorende vervoerssystemen voor 
dienstverlening binnen 200-mijls zones.

Scheepsbouw
-  Geactualiseerd inzicht te verkrijgen in 
de economische concurrentiepositie van 
de Nederlandse scheepsbouw in Europa 
en de wereld te r onderbouwing van het 
Nederlandse en Europese scheepsbouw- 
beleid. D it inzicht ook te verkrijgen in de 
wijze van steunverlening door de Westeu- 
ropese landen, waar gebleken is dat elk 
land een eigen interpretatie heeft van de 
subsidierichtlijnen van de Europese Ge
meenschap.
Ontwikkeling van innovatieve finan
cieringsmethoden te r versterking van de 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
scheepsbouw. Ondersteuning van de con
currentiekracht door research gericht op 
het kunnen leveren van de gevraagde maar 
ook niet meer dan de gevraagde produkt-

Het Maritiem Research Instituut Nederland 
(MARIN) te Wageningen waar een groot 
deel van het Toegepast onderzoek wordt ver
richt.

kwaliteit. Beschikbaarheid van lange-ter- 
mijn verwachtingen van de wereld- 
nieuwbouwmarkt en van scenario’s over 
de vraagontwikkeling voor de Nederland
se werven.
-  Selectie en ontwikkeling van nieuwe 
vervoersconcepten en scheepstypen die 
de Nederlandse industriële structuur en 
vervoersfuncties strategisch goed passen. 
Ontwikkeling van kleine geavanceerde 
scheepstypen, in het bijzonder voor de ex
portmarkt.
-  Ontsluiting, dan wel ontwikkeling van 
flexibele automatiseringstechnieken voor 
midden- en kleinbedrijf. Ontwikkeling van 
nieuwe organisatie-structuren voor effec
tieve kennisoverdracht van technieken en 
methoden aan de werven. Introductie van 
nieuwe produktietechnieken voor nieuw
bouw.
-  Bevordering van de vernieuwing van de 
ontwerpstructuur en produktiestructuur, 
inclusief de logistiek van de produktie. 
Vernieuwing van de organisatiestructuur 
van de werven, in het bijzonder gelet op de 
arbeidsfactor, gericht op toepassing van 
CAD  en CAM.
-  Verbetering van de logistiek van het 
scheepsreparatieproces. Introductie van 
nieuwe produktietechnieken voor 
scheepsreparatie. Beheersing van de facto
ren die het milieu aantasten.
-  Ontwikkeling van een geïntegreerd 
brugcomplex (operationeel centrum), zo
veel mogelijk met binnenlandse toeleve- 
ringsindustrie en, waar nodig, in samen
werking met Westeuropese toeleverings- 
industrie.
-  Verbetering van inzicht in de opbouw 
van toeleveringssystemen (netwerken, be
drijfskolommen).

Geldm iddelen
Circa 80 procent van alle middelen is be
stemd voor toegepast onderzoek. D it 
zware accent vindt zijn verklaring hierin 
dat ongericht speurwerk enerzijds en het 
ontwikkelingstraject bij bedrijven ander
zijds buiten de CMO-stimulering vallen 
(met uitzonderingen waarvoor bijzondere 
gronden worden aangevoerd).
De overige 20 procent zijn behoudens een 
bescheiden deel voor beleidsonderbou- 
wende studies, uitgetrokken voor als stra
tegisch aan te merken onderzoek. D it vol
doet primair aan de eis dat het zich qua 
doelstelling losmaakt van bestaande pro- 
duktiecapaciteit en organisatie. Uitgangs
punt is derhalve dat belangrijke aanpassin
gen voor de organisatie als geheel een a 
priori aanvaard antwoord zijn op het on
derzoeksresultaat.

Strategisch onderzoek
Het strategisch onderzoek kan worden 
onderverdeeld naar behoeften-verken- 
nend (de markt), technologisch-verken- 
nend (autonome technologiepush, door 
fundamentele research ingegeven) en om- 
geving-verkennend. Het accent ligt, qua 
geldmiddelen, op technologisch verken
nend onderzoek. D it houdt geen ach
terstelling in van beide andere benoemde 
categorieën. Er gaat veel meer geld zitten 
in het technologische onderzoek, omdat 
d it de inzet vraagt van veel meer deskundi
gen en apparatuur over een heel breed 
veld, ook buiten dat van de maritieme 
sector.
Het plan plaatst het technologisch- ver-
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kennend onderzoek voor circa de helft (7 
miljoen gulden) in de toeleveringsindustrie 
en in projecten die het vinden van nieuwe 
technologische oplossingen voor het zee- 
en aansluitend vervoer en andere mari
tieme dienstverlening to t  doel hebben.

Geheel nieuw en ook doorbraken zoe
kend is het onderzoek naar de toepassing 
van expertsystemen.
Het onderzoek naar de lange-termijnont- 
wikkeling van de behoefte aan scheeps- 
ruimte en scheepsbouwcapaciteit dient 
volgens het plan selectief te worden 
voortgezet, niet meer voor alle vervoers
markten maar voornamelijk voor kleinere 
schepen, afgestemd op de gewijzigde 
structuur van de eigen sector. D oor on t
wikkeling van decision-support-systemen 
voor scheepvaartmanagement w ord t de 
eigen betrokkenheid van bedrijven bij de
ze research op hoger niveau gestimuleerd.

Vraag en aanbod, in dit lange-termijnon- 
derzoek vertegenwoordigd door behoef
tenen technologische mogelijkheden, ont
moeten elkaar in de toekomst in een ver
anderde omgeving van infrastructuur als
mede van veiligheids- en milieu-eisen. Van 
21 miljoen gulden strategisch onderzoek is 
10 procent gereserveerd voor d it omge- 
ving-verkennend onderzoek. Het is hoofd
zakelijk inventariserend en voor de mari
tieme sector evaluerend en heeft in de 
CMO-programma’s slechts een aanvullen
de rol ten opzichte van het overheidson- 
derzoek.

Beleidsonderbouwend onderzoek
Een qua budget kleine maar functioneel 
toch essentiële rol w ord t toegedacht aan 
onderzoek naar de concurrentiepositie en 
naar de betekenis van de scheepsbouw en 
zeescheepvaart. De betrekkelijk geringe 
allocatie van geldmiddelen weerspiegelt 
de grote ervaring en produktiviteit van dit 
type onderzoek bij de instituten.

Toegepast onderzoek
De systeemresearch komt in d it tweede 
vijfjarenplan veel sterker naar voren dan in 
het eerste; de behoeften aan onderzoek 
zijn zelf ook per systeemniveau geprofi
leerd. Zo maakt in het eerste plan nog se
paraat opgevoerd onderzoek voor de ma- 
ritiem-technische vakdisciplines (hydrody
namica, sterkte, etc.) nu deel uit van de re
search betreffende het systeemschip en 
het ontwerpen. Hoewel het plan voorziet 
in onderzoek op alle niveaus, van de ver- 
keers- en vervoerssystemen to t de pro- 
duktie van deelsystemen en componenten 
van het schip, b lijft de omschreven re
search omlijnd en selectief. Dat zal pas 
goed blijken door toetsing van project
voorstellen aan de onderzoekthema’s.

De systematisering van het onderzoek 
heeft ertoe geleid dat de geldmiddelen

minder geprononceerd zijn verdeeld over 
doorbraakthema’s.
Geheel nieuw in het plan is onderzoek ge
richt op:
-  implicaties voor het maritieme vervoer 
van de logistieke omwenteling en de door
braak van integrale logistieke dienstverle
ning met betrekking to t de externe distri
butie van goederen;
-  telematica-toepassingen in het mari
tieme transport;
-  ontwerp en produktie van jachten, 
veerschepen en cruiseschepen;
-  grotere bedrijfszekerheid en nauwkeu
righeid van sensoren aan boord van 
schepen;
-  nieuw baggermaterieel;
-  CAM en de integratie van C AD en 
CAM in de scheepsbouw;
-  nieuwe produkten en produktieproces- 
sen bij de toeleveringsindustrie, mede in 
het kader van nieuwe samenwerkingsver
banden in maritieme voortbrengingske- 
tens (co-maker relaties).

Tegenover deze nieuwe aandachtsge
bieden staan thema’s die in het plan veel 
minder accent krijgen dan in het eerste 
plan. 'Rationeel Energieverbruik in de 
Scheepvaart’ is to t een zesde van het eer
ste budget teruggebracht.

De ontwikkeling van kleine, snelle (oncon
ventionele) vaartuigen krijg t relatief nog 
veel geldmiddelen toegemeten, maar toch 
minder dan de helft van die in het eerste 
plan. D it gebied als zodanig w ord t daar
mee niet een lagere p rio rite it gegeven, al
leen is de behoefte aan kostbare ontw ik
kelingsprojecten binnen CMO-program- 
ma’s lager ingeschat. De onder d it thema 
gedefinieerde activiteiten hebben een ka
talyserend effect op een aantal disciplines, 
waarin grensverleggend onderzoek moet 
worden verricht. De in de vorige planperi
ode ontwikkelde scheepstypes behoeven 
operationele beproevingen en configu- 
ratie-optimalisatie.
De hoofdstroom van het toegepaste on
derzoek ten behoeve van de zeescheep
vaart blijft gericht op het schip en wel de 
bedrijfsvoering aan boord. Een duidelijke 
verschuiving vindt echter plaats naar on
derzoek op een hoger systeemniveau, te 
weten rederij- en vlootbeheer. Nieuw is 
daarin de op managementondersteuning 
gerichte ontwikkeling van gebruikers
vriendelijke elektronische dataprocessing- 
en beslissingsmodellen. Op het lagere sys
teemniveau van het schip is alle onderzoek 
geconcentreerd op de concurrentieposi
tie die het niveau van de exploitatiekosten 
gezond moet houden (waarbij niet is ge
zegd dat research d it alleen zou vermo
gen). Het plan ziet nieuwe mogelijkheden 
in automatisering en informatie-techno- 
logie.
De meeste geldmiddelen worden op het 
systeemniveau van het schip opgeëist door

onderzoek te r verhoging van de bedrijfs
zekerheid en vermindering van onderhoud 
door middel van conditiebewaking. Hierbij 
speelt in het nieuwe plan de automatise
ring een belangrijke rol. Dat het hierbij 
niet alleen om technische research gaat zal 
duidelijk zijn maar moet expressis verbis 
worden aangetekend bij de research aan 
het 'operationeel centrum’, waarin het 
functioneren van de mens bijzondere aan
dacht krijgt. Het betreft hier concepten 
voor optimaal geautomatiseerde scheeps
bruggen. Deze omvatten onder meer de 
elektronische zeekaart en gedigitaliseerde 
radar. Het onderzoek met betrekking to t 
varend materieel behoudt het financieel 
accent reeds in het eerste plan gelegd, 
maar brengt inhoudelijk nieuwe accenten 
aan.
Het toegepaste onderzoek voor de 
scheepsbouw w ord t gekenmerkt door 
een sterk geconcentreerde researchin- 
spanning; vergelijkende systeemstudies en 
de introductie van nieuwe produktietech- 
nieken en- processen vergen samen enkele 
miljoenen per jaar. CAD-activiteiten ge
durende de eerste planperiode hebben ge
leid to t operationele systemen, ook in de 
kleine werven, alsmede to t samenwer
kingsverbanden tussen werfgroeperingen. 
Het nieuwe plan richt zich op meer gea
vanceerde systemen. CAM-research is af
zonderlijk opgevoerd. Allereerst vanwege 
de bijzondere moeilijkheidsgraad in deze 
sector van de metaalverwerkende indus
trie, maar bovendien om de integratie van 
CAD en CAM in de ontwerpsfeer als doel 
van een nationale researchinspanning dui
delijk voor ogen te houden.
Aan de scheepsreparatiesector wordt, na 
de enorme terugval van haar marktaandeel 
en de doorgevoerde ondernemingscon- 
centratie, ondanks het geringe re- 
searchpotentieel to t dusver, eveneens een 
thema gewijd. In de strategische evaluatie 
kan deze subsector het ook niet zonder 
research stellen. Deze w ord t gecentreerd 
op het produktieproces.
In het gehele onderzoekplan komen veilig
heids- en milieu-onderzoek veel promi
nenter voor dan in het eerste plan. De the- 
ma-beschrijvingen bakenen dat deel van 
het onderzoek af, waarvoor de marktsec
to r mede verantwoordelijkheid moet 
dragen.

Kennisoverdracht
Tenslotte moet genoemd worden de bun
del activiteiten te r verbetering van de on- 
derzoekbehoeftenbepaling en de over
dracht van door research verkregen kennis 
aan de potentiële gebruikers daarvan. Een 
bescheiden gehouden allocatie vindt in de 
bevordering van deze communicatie tus
sen de researchinstituten/universiteiten en 
het bedrijfsleven haar besteding. Eén van 
de bedoelde activiteiten betreft de to t
standkoming van een kenniscentrum voor 
ontwerp-know-how.
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(In de onderstaande tabel is de 
kostenverdeling aangegeven)
Het plan gaat u it van een onderzoekvolu- 
me te r waarde van 13 1 miljoen gulden. 
Het jaarvolume neemt daarbij toe van 2 1 
miljoen gulden in 1989 to t 32 miljoen gul
den in 1993. De inspanning van CMO is er
op gericht het bedrijfsleven, de Neder
landse overheid en internationale instellin
gen het onderzoek te laten financieren. 
Het pluriforme, veelal kleinschalige mari
tieme bedrijfsleven is de initiërende partij 
en vraagt steun aan voor projecten; CMO 
beoordeelt en honoreert op basis van haar 
gekozen priorite iten en financiële moge
lijkheden deze geheel op de toekomst ge-

Kostenverdeling

FINANCIERING VAN H E T
ONDERZOEK

richte inspanning, overeenkomstig de voor 
CMO-programma's aanvaarde financiële 
verdeelsleutel.
Vooralsnog geldt het pariteitsbeginsel 
voor de overheidssteun en de eigen bijdra
ge van het bedrijfsleven voor de program
ma’s in hun tota lite it. De CMO-doelstel- 
ling van verhoging van de eigen betrokken
heid van het bedrijfsleven bij het onder
zoek zal echter in beginsel to t consequen
tie kunnen hebben dat in de researchfinan- 
ciering het overheidsaandeel allengs terug
loopt.
De subsidiegevoeligheid van de re- 
searchomvang heeft CMO nog onvoldoen
de kunnen vaststellen. Flexibele hantering 
van de programma-formules en hun finan
ciering gedurende de eerste jaren van het 
nieuwe meerjarenplan zullen CMO het

nodige inzicht kunnen geven in de ‘hard
heid1 van de research.
Successievelijke en gedifferentieerde ver
mindering van het overheidsaandeel zou 
nochtans zonder a priori gevolgen voor 
het researchvolume gerealiseerd moeten 
worden.

Slotopm erking
Hoe belangrijk financiën ook zijn om on
derzoek en ontwikkeling gaande te hou
den, de allerbelangrijkste inbreng zal ook 
in de toekomst weer geleverd worden 
door mensen met creatieve ideeën. CMO 
heeft in toenemende mate kunnen vast
stellen dat de maritieme sector ook in d it 
opzicht springlevend is.

P.A.L.
t

Researchthema’s Research-
omvang

Behoeften Verkennend O nderzoek ƒ 6 mln
Lange-termijnontwikkeling van behoefte aan 
nieuwe scheepsruimte voor goederenver
voer
Lange-termijnbehoefte aan schepen en drij
vende installaties voor produktie en 
dienstverlening op zee, buiten het goe- 
deren-vervoer

Technologisch Verkennend O nder
zoek
Maritieme verkeerssystemen 
Nieuwe technologische oplossingen voor 
zee- en aansluitend vervoer van goederen 
Overige maritieme dienstverlening 
Produktie van maritieme constructies 
Nieuwe technologieën met maritiem po
tentieel
Maritieme toeleveringsindustrie 
Expertsystemen

Om geving Verkennend Onderzoek
Infrastructuur 
Veiligheid en milieu

Beleidsonderbouwend O nderzoek ƒ 3 mln
Economische betekenis van de maritieme sector 
Concurrentiepositie van de maritieme sector

Toegepast O nderzoek ƒ 103 mln
Maritieme verkeerssystemen (f  3 mln)
Verkee rsbegef eid i ngssystemen
Haveninfrastructuur
Routering

Maritiem transport ( f  14 mln)
Maritiem transport als component van lo
gistieke dienstverlening 
Telematica
Ladingvervoerende schepen 
Kleine snelle vaartuigen

ƒ 13 mln

ƒ 2 mln

Maritieme dienstverlening ( f  12 mln)
Offshore
Baggermaterieel
Visserij
Jachten
Ferries en cruiseschepen

Rederij- en vlootbeheer ( f  9 mln) 
Optimalisering bedrijfsvoering 
Rationeel energiegebruik 
Rationeel onderhoud

Systeem schip (f  18 mln)
Bedrijfsvoering 
Navigatie 
Communicatie 
Werktuigkundige systemen 
Operationeel centrum 
Sensoren

Ontwerpen (ƒ 18 mln)
Materialen
Sterkte
Trillingen en geluid 
Hydrodynamica 
Betrouwbaarheidsanalyse 
Computer Aided Design (CAD)

Produktie van maritieme constructies ( f  18 
mln)
Produktie in de scheepsnieuwbouw 
CAM in de scheepsbouw 
Scheepsreparatie

Subsystemen en componenten ( f 5  mln) 

Veiligheid ( f 3  mln)

Milieu ( f  3 mln)

KO Kennisoverdracht

T o ta le  onderzoekskosten ƒ 131 mln
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COMPUTER SIMULATION AS A TOOL IN 
MARINE AND OFFSHORE OPERATION*

A. P. Willemstein**

IN T R O D U C T IO N
The use o f mathematica! modelling fo r the 
prediction of the behaviour o f floating sys
tems, both in the design stage and in the 
operational phase, increased rapidly during 
the last years. Computer aided simulations 
are generally applied nowadays and be
come more and more essential in maritime 
and naval industrial service. This paper dis
cusses the set-up of time domain simula
tion computer programs developed by 
MARIN. Special atttention is devoted to  
the software architecture and organiza
tion, simulation techniques and pre- and 
post-processing.
Two main classes o f time domain simula
tion programs are considered:
-  Simulation of motions of floating struc
tures and offshore operations (moored 
floating structures, lines, pipes and flexible 
risers, heavy lift operations, low frequency 
behaviour o f dynamically positioned ves
sels, cutter suction dredger in waves).
-  Simulation o f manoeuvring behaviour of 
advanced high speed vessels (frigates, 
SWATH vessels and submarines).

The feasibility o f offshore operations is 
governed by the prevailing weather condi
tions and the related wave and wind in
duced motions. Evaluation o f such opera
tions requires detailed analysis o f the sys
tem ’s dynamic behaviour. Sophisticated 
tools towards the calculation o f motions, 
line tensions, module loading and impact 
forces are essential. The manoeuvrability 
o f high speed vessels depends on a number 
o f parameters such as: hull configuration, 
rudder configurations, type o f motion con
tro l fins, trim  and velocity. To examine the 
influence of these parameters on the man
oeuvrability in the (concept) design stage 
the use o f computer simulation models is 
preferred to  physical model tests.

* Paper presented at the Second International 
Conference on Computer-Aided Design, man
ufacture and Operation in the Marine and Off
shore Industries (C A D M O ), Southampton, 
September 1988. Published with permission of 
Computational Mechanics Publications, 
Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, UK

* *  Maritime Research Institute Netherlands 
(M A R IN ) Wageningen.

p rin t-ou t s ta t is t ic a l
and and

p lot f i le s spectral a n a ly s is

Figure I. Global survey o f the motion analysis program organization.

M O T IO N S  O F  F L O A T IN G  
S TR U C TU R ES A N D  O FFSH O R E  
O P E R A T IO N S

Schematic organization
Figure I shows the Marin computer pro
gram organogram for motion and load 
analysis fo r arbitrary vessels. A rb itrary 3-D 
geometries, vessel particulars and environ-

Model tests 

' Simulated

mental conditions are input fo r the 3-di
mensional diffraction computer program 
DIFFRAC, which is based on 3-D potential 
theory including wave diffraction and cur
rent/forward speed (Van Oortmerssen [ I ] 
and Huijsmans [2]). A rb itrary 2-D geomet
ries, vessel particulars and environmental 
conditions are input fo r the 2-dimensional 
striptheory computer program SHIPMO

Figure 2. Time histories o f simulated results 
and model tests o f a moored footing struc
ture.
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(Ship motions and seakeeping behaviour), 
see e.g. Blok [3], A speciai computer pro
gram is developed fo r semi-submersible 
structures, where the wave exciting forces 
on each element are approximated, based 
on the relative motion concept (Hooft
|4j).
Frequency domain to  time domain trans
formations results in time records o f first 
and second order wave forces (impulse re
sponse technique or Voiterra series fo r
mulation, see Van Oortmerssen [5] and re
tardation functions handling the frequency 
dependent damping (Cummins [6]),

Several post-processing tools are available 
to  get further insight in the simulation re 
sulting time records. The most important 
are: statistical analysis, spectral and re
sponse analysis, time series plotting and 3- 
D graphics.

T im e  d om a in  s im u la tio n  p ro g ram s
In this section the most widely used MA
RIN seakeeping simulation programs are 
outlined. A ll programs are w ritten  in FOR
TRAN 77 programming language and run 
on a DEC VAX-8300 computer (LIFSIM, 
DYNFLX, DPSIM), a CDC CYE1ER-855 
mainframe computer (LIFSIM, MOORSJM, 
DREDSIM), o r a CRAY X-MP super com
puter (DYNAFA).

M O O R S IM  This program simulates the 
dynamic behaviour of moored floating 
structures (Van Oortmerssen [5]). The 
mathematical model is based on a time- 
step solution of the system o f six coupled 
differential equations of motion in which 
the fluid reactive forces are described with 
convolution integrals according to  the 
Cummins’ formulation. Nonlinear and 
asymmetric characteristics o f mooring sys
tems can be dealt with. The equations of 
motions can be w ritten  as follows:

by the crane vessel from  the barge o r onto 
a platform (Willemstein [7]).

Recently the program has been upgraded 
fo r lifting, upending and mating a jacket 
structure. The computational approach is 
simuiar to  that o f MOORSIM. Powerful 
variable step differential equation solvers 
(Runge Kutta sixth order and Gear vari
able order fo r stiff systems) are used to  
simulate the ! 8 degrees o f freedom system 
o f motions:

tions, tensions and impact forces convinc
ingly demonstrated the applicability o f 
LIFSIM.

D Y N F L X  Program DYNFLX simulates 
3-D motions, tensions, shear forces and 
bending moments exhibited by string type 
structures excited by end-motions, wave 
forces and current (Van den Boom [8], The 
program is suitable fo r analyzing mooring 
iines, flexible risers, pipe spans, towed 
bundles and so on. The model is based on a
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( 3£1 , *1 , Ï 2  , * 2  < S 3  , S 3  . t  )

in which:
M j =  inertia +  added inertia matrix o f body No. i 
Rf =  matrix o f retardation functions o f body No. i

matrix o f hydrostatic restoring forces of body No. 
motion vector o f body No. I 
vector o f external forces on body No. I .

C,
X,
Fi

In equation (2) the indices 1, 2 and 3 stand 
fo r crane vessel, the transportation barge 
and the load respectively.

Advanced modelling is used fo r the impact 
between load and barge, ballasting, flexi
bility o f hoisting system, motions o f crane 
tip and liftable jacket configuration. Special

2  [Mkj +  mkj)Xj +  f  Rkj( t -  t) x (t) dT +  CkjXj] =  
j =  I —  00

=  Fk(t) w ith  k =  1 6 (I)

where:

xi
M
m
R
C
F

motion in the j-th mode
inertia matrix
added inertia matrix
matrix o f retardation functions
matrix o f hydrostatic restoring forces
vector of arbitrarily varying external forces
(wave, wind and current forces, mooring forces)

The output o f MOORSIM consists of time 
records o f the structure’s motions and 
mooring loads (mooring line tensions and 
fender impact loads).

LIFSIM  The MARIN time domain simula
tion package LIFSIM is used to  investigate 
the behaviour o f a large heavy lift vessel, a 
transportation barge and a load being lifted

user interface modules are implemented in 
LIFSIM to  enable the user to  define arbit
rary external forces as functions o f time, 
excursions, velocities and other state var
iables and additional output signals. Exten
sive model tests were carried out in the 
MARIN seakeeping basin w ith  the inten
tion to  investigate the dynamic effects dur
ing lift operations and to  validate the LIF

SIM program. A deterministic correlation 
between measured and computed mo- 
discretization technique known as the 
lumped mass method. This technique in
volves the lumping of all mass, external fo r
ces and internal reactions at a finite 
number o f points (nodes) along the line. 
The element forces are formulated in 
terms of element properties, position and 
orientation and transferred to  the concen
trated masses.

The equations of motion, derived from the 
dynamic equilibrium and the stress/strain 
relation fo r each node, are solved at each 
time step using a finite difference compu
tation scheme. Consistent element ten
sions and displacements are simulated ap
plying Newton-Raphson iteration using 
the additional constitutive stress/strain re
lation. Each node j is connected to  the adja
cent nodes j —I and j +  l which results in a 
tridiagonal equation system fo r the ele
ment tensions. The output o f DYNFLX 
consists o f time records o f element mo
tions, angles, tensions, bending moment 
and radii. Post-processing tools are avail
able fo r statistical and spectral analysis and 
geometry and envelope plots. DYNFLX is 
developed parallel to  model testing of 
mooring lines, flexible risers and pipe in
stallation as reported in the referenced 
paper.
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Figure 3. Typical heavy lift configuration. Figure 7. Schematic view o f the DYNAFA 
program organization.

Figure 4. Time histories o f simulated lift 
from a barge.

Figure 8. Simulations for a moored 240 ,0001 tanker without and with DP.

D Y N A F A  A CRAY vector processor 
version o f DYNFLX (2-D model) has been 
developed fo r the fatigue analysis. The fati
gue life assessment is based on sequential 
simulation fo r wave spectra selected from 
a wave scatter diagram. O utput data fo r 
the fatigue post-processing consist of 
cumulative distribution functions o f curva
ture change, average tension and average 
curvature occurrences.

MAXIMUM TENSION 
MINIMUM TENSION

Figure 6. Tension envelope plot
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DPS1M Computer program DPSIM 
simulates the behaviour o f dynamically 
positioned o r tracked structures which 
may be subjected to  wind, waves and cur
rent (Nienhuis [9]). A  time-step solution 
o f the three coupled differential equations 
o f horizontal motion is obtained, where a

control system is implemented in the 
program covering such items as wind- 
feed-forward and wave-feed-forward. It 
also includes a versatile allocation al
gorithm which distributes the required 
propulsive forces among the propellers 
and rudders satisfying the requirement of

minimum power consumption. The con
tro l algorithm minimizes deviation from a 
chosen reference state. In dynamic posi
tioning the desired position is the state 
which must be controlled. Classic PID con
trolling is very sensitive to  the velocity 
component. The accuracy of the velocity 
signal depends very much on the accuracy 
o f the position deviation signal, that is the 
low frequency part o f the measured devia
tion (only the low frequency part can be 
controlled by the thrusters). On-line low 
pass filtering introduces phase lag into the 
obtained velocity signal, which affects the 
control performance negatively.

A  Kalman fiItering approach results in a sig
nificant better accuracy of the Velocity sig
nal (Nienhuis [10]) and therefore o f the 
control system.

D R ED SIM  The time domain simulation 
computer program Dredsim is developed 
by Marin fo r a better understanding o f the 
influence o f the water depth, spud and 
swing w ire properties, soil condition and 
environment on the behaviour o f a floating 
cutter suction dredger (Wichers [ I I ] )  in 
regular o f irregular waves.

The program solves a seven degrees of 
freedom system o f motions (six equations 
for the barge and one equation (pitch) for 
the ladder). The fluid reactive forces are 
modeled by convolution integrals using the 
Cummins’ formulation. User supplied soil 
cutting formulations and arbitrary user de
fined output signals can be entered using a 
special user interface module.

M A N O E U V R IN G  O F  H IG H  
SPEED VESSELS

Figure 10. Program organization of 
DREDSIM

Figure 11. Manoeuvring simulation program 
organization.

General
MARIN has developed several computer 
programs fo r the simulation o f the man
oeuvring behaviour o f high speed naval 
vessels in the design stage. The heart of 
each simulation program is the mathemati
cal model where the manoeuvring charac
teristics and hydrodynamic properties are 
stated in a set of differential equations w ith 
three (frigates) or six (SWATH-type ves
sels and submarines) degrees o f freedom. 
General information about manoeuvring 
models can be found in Hooft [12]. Figure 
I I shows the computer program package 
fo r manoeuvring analysis. The most impor
tant simulation programs are SWASIM 
(dynamic behaviour o f SWATH-type 
(Small Waterplane Area Twin Hull) ves
sels), SUBSIM (dynamic behaviour and sta
bility of deeply submerged, streamlined 
bodies) and FRESIM (dynamic behaviour of 
frigates). Recently the frigate simulation 
program is upgraded fo r manoeuvring in 
irregular waves and wind w ith six degrees 
o f freedom.
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Hydrodynamics
Pre-processing consists of collecting and 
computing hydrodynamic coefficients 
necessary for the time domain simulation. 
The position and form of the steering de
vices must often be evaluated in the initial 
state o f design to  get an optimum man
oeuvrability. Therefore the hydrodynamic 
properties o f a high speed vessel must be 
estimated w ith a high degree of reliability. 
The MARIN’s developed design tools de
termine the ships hydrodynamic proper
ties by means o f empirical formulas and 
model tests. These hydrodynamics not 
only concern the vessel itself, but also the 
interaction effects between various ele
ments such as the bare hull, the sail and the 
planes of a submarine and the strut and the 
hull o f a SWATH vessel.

T im e  domain simulation
The time domain simulation programs are 
organized in such a way that three main 
blocks can be distinguished (see Figure 11):
-  computation of the dynamic rudder and 

fin angles
-  computation of forces due to  gravity, 

propulsion and hydrodynamics

-  numerical integration of the system of 
differential equations.

The rudder and fin angles are computed 
dynamically and their values depend on the 
desired horizontal and/or vertical man
oeuvre (automatic pilot, turning circle, 
meander, overshoot o r zig-zag).
Numerical integration takes place using a 
Runge Kutta variable step method. The 
three programs are w ritten  in ACSL simu
lation language (Mitchell [13]) o r FOR
TRAN 77 programming code (SWASIM) 
and run on a CDC CYBER-855 computer 
(SWASIM, SUBSIM, FRESIM) or a DEC 
VAX-8300 computer (SWASIM).

C O N C L U S IO N S
Time domain simulation is a very impor
tant tool in investigating the dynamic mo
tion behaviour o f offshore structures in 
operation under environmental conditions 
o r the manoeuvring behaviour of high 
speed vessels in the design stage. Powerful 
integration algorithms are necessary for 
the complex coupled structures in waves. 
Special user interface modules are of sig
nificant importance fo r the user to  define

Figure 13. Diving manoeuvre o f a submarine at high speed due to 15 deg. rotation o f forward 
planes for two hull configurations.

special mutual mechanical interactions 
(LIFSIM), special production formulas 
(DREDSIM) o r to  describe arbitrary out
put time records. The hydrodynamic prop
erties can be treated efficiently by use of 
the impulse response technique (seakeep- 
ing simulation) o r empirical coefficients 
(manoeuvring simulation). For most pro
grams simulation results have been evalu
ated by comparison w ith  measurements of 
an actual ship or model measurements. In 
general the predicted values are in good 
agreement w ith  the actual behaviour. 
Therefore it  can be concluded that the 
presented simulation methods provide re
liable information on the dynamic be
haviour of the ship or offshore construc
tion in the outlined situations.

References
1. Oortmerssen, G. van (1976) The motions 

of a moored ship in waves, M A RIN  Publica
tion No. 5 10, Wageningen.

2. Huijsman, R. H. M. ( 1985) A  fast algorithm 
for the calculation of the 3-D  ship motions 
at moderate forward speed, 4-th Interna
tional Conference on Numerical Ship Hy
drodynamics, Washington.

3. Blok, J. J. and Beukelman, W . ( 1984) The 
high speed displacement ship systematic 
series hull forms-seakeeping characteris
tics, Transactions of the Society o f Naval 
Architects and Marine Engineers, Vol. 92.

4. Hooft, J. P. ( 19 7 1) A  mathematical method 
of determining hydrodynamically induced 
forces on a semi-submersible. Transactions 
of the Society o f Naval Architects and 
Marine Engineers, Vol. 79.

5. Oostmerssen, G. van, Pinkster, J. A. and 
Boom, H. J. J. van den (1986) Computer 
simulation of moored ship behaviour, Jour
nal of W aterway, Port, Coastal and Ocean 
Engineering, Vol. 112, No. 2.

6. Cummins, W . E. (1962) The impulse re
sponse function and ship motions, D.T.M.B. 
Report 1661, Washington D.C.

7. Willemstein, A . P., Boom, H. j. j. van den 
and Dijk A. W . van (1986) Simulation of 
offshore heavy lift operations, C A D M O  
Conference Washington.

8. Boom, H. J. J. van den, Dekker, J. N . and 
Elsacker, A. W . ( 1987) Dynamic aspects of 
offshore riser and mooring concepts, O T C  
Paper No. 5 5 3 1, Houston.

9. Nienhuis, U. ( 1986) Simulations of the low  
frequency motion of dynamically 
positioned vessels, R INA Spring Meetings, 
London.

10. Nienhuis, U., Bock, H.J. M. de and Braker,
P. H. ( 1987) Simulation of DP vessels by 
model tests or computations, Workshop  
on Floating Structures and Offshore O p 
erations, Wageningen.

11. Wichers,J. E. W . and Drimmelen, N.J. van 
(1983) O n  the forces on the cutter head 
and the spud of a cutter suction dredger 
operating in waves. W orld  Dredging 
Congress, Singapore.

12. Hooft, J. P. (1986) Computer simulations 
of the behaviour o f maritime structures, 
Marine Technology, Vol. 23, No. 2.

13. Mitchell, E. E. L  and Gauthier, J. S. (1976) 
Advanced Continuous Simulation Lan
guage (ACSL), Simulation, Vol. 26, No. 3.

470 SenW 56STE |AARGANG NR 12



HYDRODYNAMIC OPTIMIZATION IN 
SHIP DESIGN
W ITH REGARD TO MANOEUVRABILITY

by Ing. A. Jonk**  and Ing. A. Rem ***

Abstract
On the hydrodynamical side o f the ship design, improvements can be made in case the operational requirements o f the ship operator or owner 
are known. Main dimensions are generally based on the required cargo capacity, harbour quay length, water depth, etc. Specifications often do 
not apply to all information on operational conditions and hence, in the contract general design requirements are put forward, which often result 
in vessels optimized for the design or contract speed only. This can lead to unsuccessful ships in off-design conditions or from a seakeeping or 
manoeuvring point o f view. In the paper attention will be paid to the consequences of the hydrodynamic optimization o f fuel consumption o f new 
designs on manoeuvring aspects o f the vessels. It is already an old statement: ’Designing a vessel is making a compromise of compromises’. 
Unfortunately this still holds true even in ship hydrodynamics.

Nom enclature
a -  Coefficient
A m -  Movable part o f rudder area
A rl -  Total rudder area in %  o f late

ral area aft o f station 1 3
A rt -  Total rudder area in %  o f late

ral Lpp x  T
b -  Coefficient
B -  Ship's breadth in m
C B -  Block coefficient
D -  Turning circle diameter in m
Fy -  Transverse force in kN
K -  Turning ability coefficient of

Nom oto
LCB -  Longitudinal centre of buoy

ancy in % o f Lpp w ith regard to
station 10

LPp -  Length between perpendicu
lars of ship in m

Mz -  Yawing moment in kNm
T -  Draft o f ship in m
V -  Ship’s speed in m/s
V/VLpp -  Speed/length ratio
v a -  Axial velocity component
Vt -  Tangential velocity compo

nent
V -  Volume aft of station 13 in m3
W D -  W ater depth in m
X -  Distance between centre of

volume aft of station I 3 to  sta
tion 13 in m

Ô -  Rudder angle in degrees
H) -  Course angle in degrees

-  Rate o f turn

Introduction
Ship owners are continuously faced with 
the necessity to  reduce operating costs of 
their vessels. Fuel costs are one o f the 
dominating costs and needs to  tailor-made

* *  Industrial Project Division, M ARIN
* * *  Project Manager Maritime Operations 

Divison, MARIN.

designs. Some years ago designers and 
yards were focussing into propeller pro
pulsion efficiency and a lo t of ’inventions’ 
were born, such as devices to  influence the 
oncoming flow to  the propeller: asymmet
ric sterns, wake equalizing ducts, flow 
straightening nozzles, reaction fins, spoil
ers and devices to  improve the propeller 
thrust: normal ducted propellers, inte
grated ducts, tip  vortex free propellers 
and last but not least devices to reduce the 
losses in the propellers slip stream: vane 
wheels and fins on the rudder.

It should be noted, however, that the 'in
vented appendages’ give the better results 
the worse the hull form is o r the worse the 
efficiency o f the propeller. In some cases, 
adding all the improvements together, it 
appeared that a 'perpetuum mobile’ could 
be got. On model scale most of the inven
tions show an improvement related to  
boundary layer retardation o r separation, 
whereas verification at full scale is difficult 
or even impossible. Reduction o f fuel 
costs, however, can have an impact on 
manoeuvrability and vice versa.
N o t only for cruise liners and ferries but 
also fo r bulkcarriers, dredgers and last but 
not least coastal-river vessels, manoeuvra
bility in restricted waters has also become 
a very important parameter in reduction 
of operational costs as tug assistance can 
be avoided. Optimization should be done 
based on the mission profile of the vessel. 
A  contract speed of dredgers in deep wa
te r w ithout stating any requirement to  full 
power operation on shallow water (vibra
tion, manoeuvring) is not to  be the correct 
way fo r an optimized design. Decisions 
w ith  regard to  crabbing performance fo r 
cruise liners and ferries have to  determine 
the transverse thrust capacity and special 
requirements fo r manoeuvrability on riv
ers fo r coastal-river vessels should not 
automatically lead to  special high lift rud

ders, designed fo r pure inland craft, which 
in general are fitted w ith low aspect ratio 
rudders.

It is therefore not only fo r yards, but also 
fo r ship owners and consultants advisable 
to  have discussions w ith model basins w ith 
vast possibilities and experience like the 
Maritime Research Institute Netherlands 
(MARIN) to  arrive at an early stage opti
mization of the concept. MARIN has sev
eral Concept Exploration Models (CEM’s) 
available, which have been o r w ill be im
plemented in the HOSDES and MARDES 
computer-aided design systems fo r the 
conceptual design o f combatant-type ves
sels and o f merchant ships respectively [ I j. 
In the paper the attention w ill be focussed 
on several aspects o f the interaction be
tween hull form optimization w ith regard 
to  fuel consumption and manoeuvring as
pects like course checking ability, influence 
of rudder types on inherent manoevring 
characteristics w ith  the consequences on 
powering performance as well as the influ
ence of turning direction of tw in screw 
vessels on the crabbing performance and 
powering performance.

Effect of hull form
In literature several publications can be 
found, from which the influence o f main di
mensions and form parameters on resis
tance and propulsion can be determined 
[2-6], Less often information is given on 
the hull form  itself. A t MARIN research 
has also been focussed on optimization of 
the hull form on propulsion and manoeuvr
ing p rior to  model testing [7,8],

Among the various types of afterbody 
shapes ’pram-type’ forms have been in tro 
duced some 15 years ago. This form  is 
characterised by straight, rather flat but
tocks. The machinery has to  be located in a 
gondola. It has been proved that these hull
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shown and in the following table some 
characteristics are given:

Ship E F G H

LPP/B 5.31 5.64 5.50 5.48
BFT 3.20 3.53 3.50 3.50
CB 0.823 0.757 0.851 0.808
LCB in % + 2.895 +2.540 +  3.170 + 3.390

forms perform excellently as far as resis
tance is concerned. The sections can vary 
from flat barge type lines to  the more 
rounded V-type. The centre o f buoyancy 
can be further aft w ithout introducing 
large wake peaks.
However, fo r high block pram-type ships 
some aspects o f manoeuvrability can be
come critical. It is known that the course 
checking ability can be rather poor fo r such 
vessels. To some extent this can be over
come by introducing advanced auto-pilots 
or using special rudders. However, the ap
plication o f special rudders may lead to  
some disadvantages.
In Figure I body plans are given o f 4 high 
block vessels, not model tested at MARIN, 
o f which during sea trials appeared that 
their course checking ability was poor. 
Some of the hull forms have been chosen 
fo r good propulsive performance in com-

It is known that an increase in rudder area 
is seldom the tool to  solve such manoeuvr
ing problems. Besides the form  o f the sec
tions the fullness of the afterbody and the 
rudder geometry are important. In an at
tempt to  quantify the ship form w ith  a 
’normal’ o r ’poor’ course checking ability 
the fullness of the afterbody was related to  
the rudder area.

slope o f the relation fo r the unsatisfactory 
vessels A, B, C and D and the small slope of 
the relation fo r the satisfactory vessels E, 
F, G and H, it is clear that an increase of 
rudder area is only a solution in case the 
course checking ability is not too poor. For 
ship D an increase of rudder area of 36% of 
the original rudder area was still not suffi
cient.

H

checking ability

r *  t k 3. U j2 M

G

Fig. 2: Hull forms with normal course

C □

Fig. I : Hull forms with poor course checking ability

bination w ith simple construction. As all 
ships are different the solutions to  over
come the poor course checking ability are 
different as well: ships A and D were pro
vided w ith large control fins at the side 
(skegs), ship C was provided w ith a 'flap- 
tail' rudder and at ship B the auto-pilot was 
replaced by a 'rate o f turn-feed back’ auto
pilot. The following table shows some in
formation on the main characteristics of 
these vessels:

Assuming roughly the pivoting point of the 
vessel at station I 3 (LPP =  station 20) a 
relation between a kind o f length/displace
ment ratio o f the afterbody o f the vessel 
and the rudder area as a percentage o f the 
lateral area aft o f station 12 (A RL) was con
sidered. As length the distance between 
station 13 and the centre of buoyancy of 
the part aft o f station 13(X) was taken and 
the volume o f the vessel aft o f station I 3 as 
displacement (V l/3).

Ship A B C D

LPP/B 4.23 5.83 5.48 5.37
B/T 3.84 3.58 2.46 2.93
c B 0.770 0.772 0.833 0.847
LCB in % *) +  1.773 +0.3 +  1.275 +  1.396

* )  +  =  LCB forward of station 10 
— =  LCB aft of station 10

To increase the course checking ability 
side skegs as given in Figure 3 had to  be 
fitted at stations 2 - 3 .  For harbour man
oeuvring and operation in areas w ith  small 
craft such kegs are not ideal, but also the 
power w ill increase by about 2 -  5 %  (de
pendent on size o f vessel, size of the skeg 
and the orientation o f the skeg). However, 
fo r shallow draft vessels as ship A the nega
tive aspects can even be larger: at shallow 
water depth the flow towards the propel
ler is directed along the waterlines as in 
general the water has to  come from the 
sides (consider afterbody sections of inland 
craft fo r river operation). As the most ac
ceptable location fo r the side skegs will be 
at stations 2-3 , the wake o f the skegs can 
be tremendous in such shallow water con
ditions as the skegs are always orientated

Although the physical background of 
course checking ability is much more com
plicated and depends on rudder and hull 
characteristics a comparison was made 
w ith some similar vessels, which have a 
satisfactory course checking ability. In Fig
ure 2 the body plans o f those vessels are

As a rough estimate the following linear 
expression was used: X /V l/3 =  b A RL +  c 
and it was found that fo r the vessels w ith 
satisfactory course checking ability b =  
-  0.06 and c =  1.78, whereas fo r vessels 
w ith  unsatisfactory course checking ability 
b =  -  0 .13 and c =  1.97. Due to  the larger

t .

*

Fig. 3: Side skeg
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Fig. 4: Rudder configurations o f twin screw container vessel Fig. 6: Course stability for three rudder configurations

optimum ( =  lowest fuel consumption) for 
the contract draft. This can cause fatigue 
problems fo r the propeller blades and se
vere propeller cavitation, which on its turn 
can lead to  propeller erosion and extra 
vibration hindrance. In the actual case of 
ship A  the designers claimed a 400 hp pow
er reduction at ballast draft due to  the bal
last requirements, which are compensated 
by the fin resistance and the thicker pro
peller sections.
Careful consideration of the vessel’s mis
sion profile has to  lead to  the most accept
able solution. In situations where the ves
sel has to  operate considerable time at 
shallow water, it has a preference to try  to  
improve the course checking ability by ap
plying a ’flap-tail’ rudder.
Designing afterbody sections of high block 
vessels, the optimum position o f the lon
gitudinal centre o f buoyancy (LCB) as pub
lished in literature [9] should be carefully 
interpreted, because fo r course checking 
ability it is concluded that the fuller the 
vessel aft of station I 3, the larger the rud
der area should be. However, the larger 
the rudder area the more forward the 
screw aperture and this w ill lead to  fuller 
waterline endings w ith  vibrations, propel- 
ler-hull interaction etc. as a result. Hence it 
w ill be advisable to  shift the LCB more fo r
ward w ith regard to  the position as re
commended from a propulsion point of 
view.
Information on the turning circle as ob
tained from model tests in deep water at 
an initial speed o f 20 knots is listed below:

Effect of rudder type
To minimize tug assistance manoeuvring 
characteristics are more and more impor

tant. The manoeuvring performance 
should be adequate fo r the mission profile 
o f the vessel. Fitting tw in  screw vessels 
w ith  tw in rudders was stimulated by the 
ferries crossing the N orth  Sea and the Bal
tic, as these vessels have to  manoeuvre dai
ly in confined, shallow waters. The degree 
o f manoeuvrability should be carefully 
weighed against operational requirements. 
Figure 4 shows three rudder configura
tions o f a high-powered tw in screw con
tainer vessel: a single semi-balanced rud
der, a single ’barndoor’ or ’skeg’ rudder 
and a tw in-rudder configuration. The di
mensions o f the vessel: Lpp/B x B/T x C R =  
8.39 x 3.20 x  0.61 and LCB =  -  2.75% of 
LpP. The total rudder area A RT as percen
tage of the lateral area LPP x T and the ratio 
o f the movable part to  the total rudder 
area A m/A rt is given in the following table:

Type o f rudder A Rt A m/A rt

Semi-balance 2.45 0.80
Skeg 2.03 I.O
Twin spade 2 .17 I.O

A comparison of the turning circle diame
ter, advance, transfer and tactical diameter 
show these quantities to  be the smallest 
for the tw in rudder configuration. This in
dicates that fo r the tw in rudder configura
tion the building up of the rate o f turn dur
ing the approach to  the final constant rate 
w ill occur within a shorter distance than

for the single rudder configurations. 
Differences in course stability and turning 
ability on basis o f model tests at an initial

RU D D ER  C O N FIG U R ATIO N S K E G T Y P E  O F  L IN E
I  (S E M I-B A L A N C E D  RUDDER) 

IT (S K E G ,  RUD D ER ) 

m  (TW IN R U D D ER )

n
I

m

_ _

speed of 20 knots, various rudder angles 
and deep water as well as shallow water at 
an initial speed o f 4 knots and various rud
der angles are given in Figure 5 and 6, The 
turning ability as expressed by the turning 
ability coefficient K o f Nom oto on deep 
water achieved w ith the single semi-ba
lanced rudder is the best (figure 5), the dif
ference between the turning ability coeffi
cient K fo r the single skeg rudder and the 
tw in spade rudders appears to  be small. In 
shallow water the turning ability fo r rud
der deflections up to  about 20 degrees will 
be low for both single rudder configura
tions: at 20 degrees the rudder is influ
enced by the propeller slip stream. The 
turning ability fo r the skeg rudder is 
superior over that o f the semi-balanced 
rudder fo r rudder angles larger than 35 de
grees.
The dynamical course stability as pre
sented in Figure 6 shows that at deep wa
te r all rudder configurations provide a 
course stable ship. A t shallow water the 
dynamical course stability o f the tw in rud
der configuration is good. Both single rud
der configurations are very course stable. 
The rudder effectiveness, though, is very 
low for rudder angles ranging between 15 
degrees to  port and 15 degrees to  star
board.
It has to  be realised, however, that there is 
also a penalty for the better manoeuvrabil
ity of the tw in rudder configuration. The 
tw in rudder configuration in this case re
quires about 5 to  6% more power than the 
skeg and semi-balanced rudder w ith  out
ward turning propellers. Improved man-

Semi-balance
Type of rudder 

Skeg Twin spade

Turning time 180° 645 680 480
Turning circle/LPP 5.0 5.7 4.5
T ransfer/Lpp 2.13 1.98 1.89
Advance/Lpp 3.76 3.85 3.33
Tact.diam./Lpp 4.5 5.35 4.3

IN IT IA L S P E E D  2 0  KNOTS
W0 /T-. 4  70

IN IT IA L S P E E D  4 KNOTS
WD/T»1 10

20* 40* 80*
RUDDER A N G LE  RUDDER AN G LE

Fig. 5: Turning ability coefficient for three 
rudder configurations
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Fig. 7: Single and twin screw version of container vessel Fig. 9: Results o f 20/20 zig-zag manoeuvres

oeuvrability increases operational costs 
and has therefore to  fit the mission profile 
of the vessel.
Starting the design o f high-powered ves
sels one can be faced w ith the decision to 
select a single o r tw in screw vessel. In case 
vibration hindrance is realistic for very high 
powered vessels the choice might be a 
single screw open stern arrangement. In
vestigations have been performed as to  the 
manoeuvrability o f a container vessel, con
structed in tw o  versions: a single and a 
tw in screw. The investigated rudder areas 
are 2%  o f the lateral area for the single 
screw vessel w ith one semi-balanced rud
der , 2 .1 % fo r the tw in screw vessel w ith 
one semi-balanced rudder and 2.2% for 
the tw in screw vessel w ith the skeg rud
der. The arrangements are shown in Figure
7. W ith  these configurations zig-zag tests 
were performed at deep water and an ini
tial speed o f 22 knots. Results fo r a rudder 
angle of 10° and a heading angle of 1.5° ( 10/
1.5 manoeuvre) are listed below:

rudders are reported to  be prefered [10]. 
However, it is noticed that some modern 
cruise liners, influenced by ferries w ith 
their demands fo r manoeuvrability, are di
rectly designed w ith  a tw in rudder system. 
O f course the manoeuvrability at shallow 
water w ith a tw in rudder system is much 
better, but the authors feel that in light of 
the mission profile o f these vessels, this is 
not always a necessity. For modern cruise 
liners as fo r instance given in Figure 17, the 
penalty due to  a tw in rudder arrangement 
can be as large as I 3% over a single skeg 
rudder.
Bow thrusters have been widely used to  
avoid tug assistance and adoption o f side 
thrusters w ith a single rudder can be a bet
te r compromise between powering and 
manoeuvring performance. In general the 
effect of stern thrusters on propulsion per
formance is negligible (2 stern thrusters of
2.5 m diameter mounted in the skeg 
showed less than 0.5% power increase, 
bow thrusters w ill require about 1.5%).

Single screw 
Semi-balanced 

rudder

Configuration 
Twin screw 

Skeg 
rudder

Twin screw 
Semi-balanced 

rudder

Overshoot angle (deg) 11.4 4.7 8.1
Overshoot time (s) 31.4 30.7 42.4
Period (s) 
Max. rate of

146 149 179

turn (degr/sec) 0.51 0.29 0.38

These results show that the tw in screw 
vessel w ith  skeg rudder provides the best 
dynamical course stability and course 
checking ability. The best turning ability is 
achieved by the single screw semi-ba- 
lanced configuration. Results of propulsion 
tests, however, show that the single screw 
version w ith semi-balanced rudder re
quires about 4 to  6% more power than the 
tw in screw version w ith skeg rudder.
Twin screw passenger vessels and nowa
days cruise liners have been provided with 
single semi-balanced o r skeg rudders. Skeg

Together with the development of the 
transportation w ith  inland vessels many 
high-lift rudders, like flap-tail and fish-tail 
rudders were adopted to  inland vessels 
w ith  their low aspect ratio rudders. Even 
with horizontal end plates at top and bot
tom fo r further improvement. The neces
sity o f high manoeuvrability fo r the high- 
powered single screw vessels in a river 
with strong current is evident, but applica
tion to  tw in screw and single screw seago
ing vessels has to  be considered carefully. 
Applying high lift rudders as fish-tail and

Fig. 8: Three

flap-tail rudders can have large conse
quences on fuel consumption. To investi
gate the effect o f a fish-tail on a rudder, 
model tests have been performed fo r a 
tw in rudder cruise liner (Figure 17), where 
the rudder area and location were the 
same in both cases. One set of rudders was 
fitted w ith a fish-tail w ith  a half vertex ang
le o f 5 degrees. Over the whole speed 
range a power augmentation o f about I 1% 
was found compared to  the power w ith a 
tw in semi-balanced rudder configuration 
w ith exactly the same rudder dimensions. 
Calculations w ith data as given in [1 1,12], 
concerning flows along wedges at high 
Reynolds numbers showed a power in
crease o f 13% fo r wedges w ith  a half ver
tex angle o f 5 degrees.

To illustrate the effects o f a tw in fish-tail 
rudder arrangement and a tw in flap-tail 
rudder arrangement on manoeuvring and 
powering performance o f a tw in screw 
vessel (adapted w ith  a tw in semi-balanced 
rudder arrangement) model tests have 
been conducted. Figure 8 shows the vari
ous rudder arrangements. The rudder 
areas including the horn, but excluding the 
head-box are:

Rudder type Rudder area as
% o f Lpp X T

Semi-balanced 2 X 1.97
Fish-tail 2 X 1.98
Flap-tail 2 X 1.51

twin rudder configurations
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The results of the turning circle/pull out 
(rudder angle 35°) and the zig-zag tests 
w ith a rudder/heading angle o f 20/20 con
ducted w ith  V/VLppp =  0.76 and 0.50 at 
deep water show the following dif
ferences:

due to  the displacement effect and its dy
namics, caused by the propeller slip 
stream, of head-box and rudder. It is 
therefore not recommended to  select a 
propeiler-rudder distance in accordance 
w ith  a classification society (in general 0 .10

Type of 
rudder

Turning
circle
D/LPP

Rate o f turn 
in deg/s 

Average Residual

Overshoot
angle
deg

0.76 0.50 0.76
V /V L PP
0.50 0.76 0.50 0.76 0.50

Semi
balance 2.35 2.58 1.54 0.95 0.23 0.21 18.6 12.4
Fish-tail 2.02 2.27 1.56 0.98 0.20 0.19 17.9 11.9
Flap-tail 1.95 2.05 1.46 0.93 0.61 0.36 23.0 14.2

From the results it is concluded that the 
flap-tail rudder w ith the smallest rudder 
and head-box area show the largest turn
ing ability, course unstability and over
shoot angle. All rudders, however, per
form satisfactorily from a manoeuvring 
point of view. Figure 9 shows the results of 
the zig-zag tests. The most striking fact is 
that both fish-tail and flap-tail decrease the 
period of the motions, the largest fo r the 
flap-tail rudder. This is exactly what is 
needed fo r large inland vessels on a 
bended, crowded river w ith  strong cur
rents, but is it requested fo r cruise liners, 
etc?
In contrast are the powers required for 
running straight ahead compared with a 
semi-balanced rudder. The fish-tail rud
ders requested about 14% more power 
compared to  the tw in semi-balanced rud
ders, the flap-tail rudders about 8 to  9%. 
As the penalty of the flap-tail and fish-tail 
rudders is created by head-boxes and 
thickness/length ratio o f the rudder sec
tion (apart from the fish-tail (itself) it is 
clear that after conducting appropriate 
model tests w ith  regard to  orientation, 
propeiler-rudder distance, section profile, 
etc. the penalties can be reduced. 
Increasing the thickness/length ratio o f the 
fish-tail rudder profile by 10% leads to  a 
power augmentation o f 2%. Reshaping the 
head-box reduced the power augmenta
tion o f the fish-tail rudder to  9% instead of 
14%. Improving rudder shape and enlarg
ing the propeiler-rudder distance brought 
the power augmentation of the flap-tail 
rudder back to  almost 1%. The conse
quences fo r the manoeuvring characteris
tics have not been investigated. 
Introducing spade rudders in stead o f semi
balanced rudders also lead to  thick rudder 
sections and head-box in order to  house 
the dimensions o f the rudder stockbear- 
ing. Such thick head-box and rudder sec
tions not only have a penalty on fuel con
sumption: also higher blade harmonics of 
the propeller excitation forces can arise

-  0 .15 D) w ithout considering the propel
ler load and rudder sections: the thicker 
head-box and rudder sections or the larger 
the propeller load, the larger the propel- 
ler-rudder distance should be.

Effects of direction of rotation of 
propellers
A  generally accepted statement is that at 
twin-screw vessels with fixed pitch pro
pellers, the propellers are rotating out
ward over the top and in case o f controll
able pitch propellers inward. The latter 
due to  the fact that experience w ith ves
sels w ith  controllable pitch propellers 
turning outward has shown that there was 
no possibility to  ’swing’ the ship’s stern and 
that these problems were solved by in
ward rotating propellers.
Controllable pitch propellers are used 
where very flexible manoeuvring is re-

CFFCllNCY LOSS IN X OF C P P  DOC TO MAINTAIN

Fig. 10: Efficiency loss o f CP propeller in off- 
design conditions

Fig. 11: Single and twin rudder configura
tions o f a container vessel

n'jU

quested. In case hub/diameter ratios 
around 0.3 are used, the efficiency is about 
2-3% less than that o f fixed pitch propel
lers. Running long time at full RPM and 
pitch in off-design conditions can lead to  a 
considerable increase o f fuel consumption 
(Figure 10). Therefore the combinator 
mode is to  be preferred and adaptation of 
shaft generators, which require running at 
constant RPM, has to  be considered in light 
of the mission profile o f the vessel. A t low 
speed manoevring the controllable pitch 
propellers can block the water flow to  the 
rudders.

The hull form  o f twin-screw vessels, such 
as ferries, cruise liners and the th ird gener
ation container vessels is mainly respon
sible for the difference between outward 
and inward rotating propellers, provided 
that the propeller operating point is at a 
lower speed of advance ratio than the val
ue at which the propeller open water effi
ciency is maximum. The shape of the sec
tions, position of centre o f buoyancy, shaft 
inclination and the transverse position of 
the propellers in relation to  the breadth, 
are responsible fo r the tangential wake 
components. The larger the circumferen- 
tially and radially integrated tangential ve
locity components Vt, the greater the dif
ference between outward and inward 
rotating propellers.

For modern cruise liners and ferries with 
the position o f the centre of buoyancy var
ying between 3.5 and 4% o f LPP aft o f mid
ships and V-shaped pram sections aft, the 
difference varies between 3 to  7.5% in 
favour o f outward turning propellers. For 
ratios of the circumferentially and radially 
integrated tangential and axial velocity 
components in the wake field V t/Va >  0.20 
the gain due to  outward rotating propel
lers is larger than 5%.

Application of a tw in rudder arrangement 
instead of a single rudder arrangement will 
reduce the gain o f outward rotating pro
pellers w ith regard to  propulsion perform
ance. To investigate the influence of a tw in 
rudder arrangement versus a single skeg 
rudder, systematic tests on a modern V- 
shape pram-stern container vessel have 
been conducted. See Figure 11. During the 
tests the position o f the rudders o f the 
tw in rudders arrangement has been varied. 
In the following table the gain o f outward 
rotating propellers against inward rotating 
propellers is given.
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Gain in %

Single skeg Twin rudder position
rudder

A B C

10 5.0 4.0 4.5

|R»M
A

___

O S T u

Differences between the positions A, B 
and C are:
1. Position A: The leading edge o f the rud
ders is located 69% o f the propeller 
diameter aft of the propeller and the 
centre line is located 14% of the propeller 
diameter inside the shafts.
2. Position B: The rudders have the same 
axial distance as at position A, but the 
centre line is located 14% of the diameter 
outside the shafts.
3. Position C: The leading edge o f the rud
ders is located 13% of the propeller 
diameter aft of the propeller and the 
centre line is located 14% o f the propeller 
diameter inside the shafts.

It is concluded that the tw in rudder system 
reduces the ’w hirl’ in the wake field. On 
itself however, the penalties w ith regard 
to  the single rudder arrangement amount 
to  5, 9 and 6.5% fo r the tw in  rudder posi
tions A, B and C respectively. The power 
increment of position B includes the effect 
o f the misalignment o f the rudder as here 
the trailing edge should be oriented more 
inward than fo r position A  and C.

Only in some situations outward turning 
propellers show a loss in efficiency, viz. in 
case o f more o r less barge type sections 
with a tunnel to  accommodate the propel
ler: inward rotating propellers show then a 
gain of about 3%.

In case o f tw in skeg afterbodies larger dif
ferences can be found: up to  15% in favour 
of inward rotating propellers. In such situa
tions the skegs are not well oriented to  the 
flow [ 13], Reorientation will certainly lead 
to  considerable improvements in fuel con
sumption and the difference between in
ward and outward rotating propellers will 
be reduced considerably. In case o f high 
propeller load, the effect of the rotation 
direction on propeller induced vibrations 
should be taken into account as well.
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Fig. 12: Transverse force and yawing mo
ment during crabbing tests

Influence of direction of rotation  
and rudders on crabbing 
perform ance
For many ferries and cruise liners crabbing 
performance is essential. First o f all re
quirements as to  under what weather con
ditions the vessel has to  come along the 
quay have to  be determined. W ith  data 
from  literature o r wind tunnel tests the 
transverse thrust capacity has to  be calcu
lated. To translate the thrust capacity into 
actual thrusters is not simple, however, 
because manufacturers will submit gener
ally data valid fo r ideal conditions. Some 
data are based on model tests w ith the im
peller in a cylinder between parallel walls 
in a basin, but no one takes into account 
the influence of the environment in 
productinformation pamphlets.
Due to  the complexity o f the environment 
only some general statements can be 
given. A t MARIN crabbing performance 
tests have been conducted fo r a variety of 
cruise liners and ferries at various water 
depths. The ship models were provided 
w ith active bow and stern thrusters; thrust 
and torque were measured in the impeller 
hub. It has been found that at W q/T  = 1 .3  
to  1.4 the net transverse force on the 
model per kW  power o f the thruster is the 
lowest. In deep water (W D/T  =  3) or very 
shallow water (W q/ T  =  1.01) higher net 
forces w ill occur. The differences depend 
on hull form and distance to  quay, but re
ductions in thrust o f 25% have been mea
sured.
For a tw in  screw cruise liner (pram-type 
stern) w ith  tw in semi-balanced rudders 
and stern and bow thrusters crabbing tests 
were performed at various distances from 
the quay. During the tests the port side of 
the ship model was along the quay w ith  the 
port propeller backing. The controllable 
pitch propellers were rotating outward 
over the top. The port rudder was at mid

ships and the starboard rudder was laid at 
40 degrees helm to  port. The tests were 
conducted at a water depth o f W D/T  =  
1.3.
Figure 12 shows the transverse force FY 
and yawing moment Mz fo r the various 
possibilities of main propellers, bow and 
stern thrusters separately and in combina
tion. FY is positive to  the quay, whereas Mz 
is positive anti-clock wise. Running w ith 
main propellers and rudders, the vessel 
w ith the slight V-shaped pram stern will 
move towards the quay! This is caused by 
the ’Bernoulli’ effect: due to  the hull form 
the flow of the backing propeller is di
rected along the quay and w ill generate a 
low pressure instead of an over-pressure. 
Inward rotating propellers at this shallow 
draft generate a somewhat larger pressure 
at the quay, but still lower than at star
board. To cancel this ’Bernoulli’ effect the 
thrusters have to  be in operation. The side 
thrusters alone produce a considerable 
transverse force at all distances, which is 
further improved by using the main prop
ellers.
For a more o r less similar cruise liner (also 
pram-type stern) provided w ith tw o  stern 
thrusters and tw o  bow thrusters similar 
tests were performed w ith  a single skeg 
rudder and a semi-balanced tw in rudder in 
shallow water W q/T  =  1.3. The port side 
o f the vessel was along the quay and the 
propellers were rotating outward over 
the top. See Figure 13. The transverse 
forces at a distance o f 0% B of the quay are 
given in Figure 14. Using the single keg 
rudder w ith a rudder angle o f 45 degrees 
to  port, the port propeller was running 
ahead and the starboard propeller in the 
astern mode. For the tw in rudder arrange
ment both rudders were laid to  a port 
helm angle o f 47.5 degrees and the port 
propeller running astern, while the star
board propeller was in the ahead mode. 
Just as during the conditions o f 0 degree 
rudder angle, the flow  from starboard to  
port along the stern is reduced as a result 
o f the larger total skeg length compared to  
the tw in rudder system w ith shorter 
centre skeg. This leads to  higher forces 
from the quay fo r the single skeg rudder. 
W ith  the rudder angle of 45 degrees and
47.5 degrees fo r the single and tw in rudder 
system respectively, the transverse force 
o f the tw in rudder system is of the same 
magnitude as with the single skeg rudder.
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Fig. 13: Test setup for crabbing tests with 
single and twin rudder arrangement
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Fig. 14: Transverse force during crabbing 
with single and twin rudder arrangement
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Fig. 16: Conventional twin screw hull form

The results of investigations into the effect 
of a tw in semi-balanced rudder, a tw in  fish
tail rudder and a tw in  flap-tail rudder ar
rangement at a water depth W D/T  =  1.3 
fo r a tw in screw vessel are presented in 
Figure 15. During the tests the ship model 
was moored w ith  its port side along the 
quay and the propellers were rotating in
ward. Only the starboard rudder was giv
en a helm angle. No stern and bow thrus
ters were operating. It is concluded that 
again a low pressure area is built up at a 
distance of 0% B: all forces are directed to  
the quay (’Bernoulli’ effect). A t larger rud
der angles this effect is reduced and the 
fish-tail and flap-tail rudder show a better 
performance. The difference at 100% B off 
the quay between semi-balanced and the

high-lift rudders is larger than at a distance 
close to  the quay.
To study the effect on the transverse fo r
ces of inward and outward rotating pro
pellers w ith  a vessel along the quay at deep 
(W q/T  =  3) and shallow (W d/T =  1.3) wa
ter, model tests were conducted. The port 
side of the ship model was moored along 
the quay and the starboard rudder was put 
to  35 degrees to  port. The port rudder at 
0 degree. For the tests a conventional V- 
shaped stern cruise liner was chosen as this 
hull form was considered to  contribute to  
the statement that controllable pitch 
propellers have to  rotate inward over the 
top. The hull form is shown in Figure 16; in

Fig. 17: Modern pram-type twin screw hull 
form
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Fig. 18: Pressure difference over hull form 
with outward and inward rotating propellers

Figure 17 a representative hull form  of the 
V-pram type stern cruise liners is given. 
During the tests pressure transducers 
were mounted at stations 1, 2,4, 6, 10, 15, 
17 and 18 on both port and starboard side 
at a height of 50% T above the base line. 
Figure 18 shows the results o f the pressure 
measurements fo r the four conditions 
w ithout bow thrusters. It is concluded that 
in all conditions an over-pressure is gener
ated at the afterbody on port side. Due to 
the V-shaped stern the pressure on port 
side amidships is slightly negative (cross 
flow under the keel). The transverse force 
is, contrary to  the pram-type sterns, di
rected from the quay, in the next table the 
transverse forces FY and the yawing mo
ments Mz are given:

In shallow water the transverse force is re
duced: w ith inward rotating propellers 
more than w ith outward rotating propel
lers. In shallow water outward rotating 
propellers generate a larger side force, but 
the yawing moment is smaller and hence 
less power at the bow thruster is needed 
to  keep the vessel parallel to  the quay. In 
deep water inward rotating propellers 
generate a larger side force and yawing 
moment.
In general the transverse distance between 
the propellers amounts to  35 — 45% B. 
This distance is also influencing the crab
bing performance, just as the engine 
characteristics in the ahead and backing 
mode. Extreem small transverse distances 
between the propellers (about 20 -  25% 
B) together w ith engines, laid out fo r the 
ahead mode, can cause poor crabbing per
formance.

Conclusions
-  Full vessels w ith  a pram-type afferbody 
show a tendency to  poor course checking 
ability when the LCB position is not too far 
forward.
-  For tw in screw vessels a single skeg rud

der is an attractive possibility w ith regard 
to  fuel consumption. Dependent on the 
frequency of low speed manoeuvring stern 
thrusters w ill be a good investment.
-  The use o f high lift rudders, especially as 
spade rudders, w ill result in an increase of 
fuel consumption and propeller excitation 
forces, unless optimization studies are be
ing performed by model tests w ith regard 
to  propulsion and manoeuvring perform
ance in relation to  the propeller-rudder 
distance, as the drag of the rudder depends 
on the propeller load and thickness/chord 
length ratio o f the rudder and head-box.
-  For tw in screw vessels w ith  ’open 
shafts’ outward rotating propellers reduce 
the fuel consumption. In case of CP propel
lers crabbing performance is hardly influ
enced.
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Measurements
W ater depth 

Shallow: W q/T  =  1.3 Deep: W q/T =  3

Propeller Rotation 
Inward Outward Inward Outward

Fx from quay in kN 
Mz stern from quay in kNm

14 27 
17920 15280

118 
21080

80
16320
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DYNAMISCH GEDRAG*
door Prof. Ir. J. Gerritsma**

Dames en Heren,
Zes en dertig jaar geleden nam ik deel aan 
het lustrumdiner van het Scheepsbouw
kundig Gezelschap William Froude. Mijn 
rechter tafelgenoot was een telg uit een 
bekende scheepsbouwersfamilie uit de 
omgeving van Rotterdam en links van mij 
zat een scheepssloper uit Hendrik-ldo- 
Ambacht. Beiden waren geïnteresseerd in 
mijn bezigheden als pas afgestudeerd 
scheepsbouwkundig ingenieur.
Met een toelage van het Delfts Hoge
school Fonds en later van het Studiecen
trum voor Scheepsbouw en Navigatie was 
ik voor de KNSM (een reder met een voor 
die tijd grote technische belangstelling) 
bezig met het analyseren van reisrappor
ten van schepen. Die studie betrof in 
hoofdzaak de toename van de weerstand 
door aangroeiing van de scheepshuid en de 
invloed daarvan op de scheepssnelheid en 
het brandstofverbruik. Het bepalen van 
het juiste tijdstip waarop een schip gedokt 
moest worden was in die tijd  van groot be
lang voor de reder.
Mij interesseerde een bijprodukt van die 
werkzaamheden en wel de invloed van 
zeegolven op de behouden snelheid en het 
instationaire gedrag van een schip in zee
gang-
Het onderwerp sprak mijn beide disgeno
ten niet aan. De scheepsbouwer zag de 
noodzaak om schepen te bouwen en mijn 
linkerbuurman was van mening dat ze 
daarna zo snel mogelijk gesloopt moesten 
worden. Hetgeen daar tussenin gebeurde 
was van minder belang. Een standpunt dat 
zeer beïnvloed werd door het gevorderde 
uur aan tafel. Het is echter een feit dat the
oretische beschouwingen over het dyna
misch gedrag van schepen in die tijd niet in 
de volle belangstelling stonden van 'de 
mensen in de praktijk’.
Ik ben toch maar doorgegaan met dat on
derwerp en heb dat to t vandaag volgehou
den. Daar w il ik u nu iets over vertellen. 
Ondanks de uitspraken van mijn beide ta
felgenoten, verlangde men uiteraard ook 
in die tijd  veilige schepen met goede zee- 
gangseigenschappen. D oor de geleidelijke 
ontwikkeling van het schip kon de ontw er
per daar in het algemeen goed aan vol
doen. Men beschikte over een grote geac
cumuleerde ervaring: de empirie speelde

* Afscheidsrede
uitgesproken op 29 september 1989

* *  hoogleraar in de Scheepshydromechanica 
van de faculteit der Werktuigbouwkunde en 
Maritieme Techniek der Technische Universi- 
te it Delft

Prof. ir. J. Gerritsma heeft op I ok to 
ber 1989 zijn taak als hoogleraar in de 
Scheepshydromechanica bij de Tech
nische Universiteit Delft neergelegd. 
Op genoemde datum is hem wegens 
het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd eervol ontslag verleend 
door het College van Bestuur.
De afscheidsbijeenkomst vond plaats 
op vrijdag 29 september 1989 in de 
TU-Delft. De bij deze gelegenheid 
uitgesproken afscheidsrede is hier in 
zijn geheel afgedrukt.

een voorname rol in de scheepsbouwkun- 
de. Het meer wetenschappelijk onderzoek 
op dit gebied was toen ongeveer een 
kwart eeuw oud, maar was beperkt en 
voornamelijk gericht op de weerstand en 
de voortstuwing van schepen in vlak 
water.
De aanzienlijke vergroting van de afmetin
gen van zeeschepen en de soms véél hoge
re snelheden waren na de 2e wereldoorlog 
oorzaak van het fe it dat niet in alle gevallen 
de gebruikelijke methoden toepasbaar wa
ren om verlangde dynamische eigenschap
pen, bijvoorbeeld ten aanzien van het stu
ren en manoeuvreren, in het ontwerpsta
dium te kunnen garanderen. Pas na het be
gin van de jaren vijftig is onderzoek van 
enige omvang op d it gebied gestart. In het 
algemeen kwam er meer aandacht voor 
scheepsbouwkundig onderzoek. Het aan
tal ingenieurs dat zich nu daarmee bezig 
houdt is sinds die tijd vervijfvoudigd.
Delft beschikte vanaf 1937 over een sleep- 
tankje, gevestigd in het Museum van de 
Subafdeling der Scheepsbouwkunde aan de 
Nieuwe Laan. Een zeer bescheiden facili
teit, geplaatst tussen een prachtige verza
meling oude scheepsmodellen. Die model
len zijn later aan het Maritiem Museum in 
Rotterdam geschonken.
De sleeptank bestond uit een plaatstalen 
bak, met een lengte van 37 meter, gevuld 
met water. Met een onbemand wagentje 
op een monorail daarboven, kon een 
scheepsmodel door het water worden ge
trokken, waarbij een aantal eenvoudige 
metingen mogelijk was, soms door in loop
pas langs de tank met het model mee te 
lopen.
Deze installatie was een kopie van de 
sleeptank van het Stevens Institute of 
Technology in Hoboken, New Yersey, 
waarin Professor Davidson onder andere 
zijn klassieke proeven op het gebied van 
zeiljachten heeft uitgevoerd.
In het laboratorium aan de Nieuwe Laan 
zijn w ij vijf en dertig jaar geleden begonnen 
met gedwongen oscillatie proeven met

scheepsmodellen om berekeningen van de 
hydrodynamische krachten, die optreden 
als een schip in golven vaart, te verifiëren. 
Ik was in dat verband geïnspireerd door 
het werk van de Russische onderzoekers 
Haskind en Rieman, die dergelijke experi
menten op kleine schaal hadden uitge
voerd.
Ons instrumentarium was heel primitief, 
maar er werd goed werk mee gedaan, on
der andere door een Amerikaanse stagiair 
Kerwin ( 1953) op het gebied van het para
metrisch slingeren. Met uiterst eenvoudi
ge middelen, waarbij zijn eigen spiegelre
flex camera en een fietslampje belangrijke 
onderdelen waren, kon hij zeer nauwkeu
rig de slingerbeweging van een scheeps
model vastleggen. Hij bewees daarmee de 
bruikbaarheid van zijn theoretisch model 
voor die bijzondere slingerbeweging, een 
vergelijking van Mathieu. Het resultaat 
w ord t nog steeds geciteerd. Het is goed 
om daar zo nu en dan aan terug te denken 
in deze tijd met geavanceerde meet- en re
kentechnieken. De middelen waren niet 
ruim, de toenmalige bedrijfsingenieur van 
de afdeling der Werktuigbouwkunde, 
Scheepsbouwkunde en Vliegtuigbouw- 
kunde was niet in staat ƒ 6,75 voor de aan
schaf van een radiobuis te r beschikking te 
stellen, zodat onze Amerikaanse gast en ik 
deze kosten gezamenlijk voor onze reke
ning hebben genomen.
Het gekozen onderzoekgebied trok  inter
nationaal de aandacht en dat resulteerde 
vanaf 1954 in een niet aflatende stroom 
van buitenlandse onderzoekers die één of 
meer jaren onze gast waren. T o t nu toe 
hebben dertig Jappanners, Amerikanen, 
Russen, Chinezen en Bulgaren met ons sa
mengewerkt. Dat leidde onder meer to t 
goede contacten met veel buitenlandse 
zusterinstellingen en een zeer liberale u it
wisseling van onderzoekresultaten. De 
laatste tien jaren is daar de klad in gekomen 
onder andere door de vergaande privatise
ring van de scheepsbouwkundig laborato
ria in het buitenland.
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In het begin van de jaren vijftig is men be
gonnen met de nieuwbouw voor W erk
tuigbouw- en Scheepsbouwkunde in de 
Wippolder. Het eerst verrees de lifttoren, 
midden in het weiland, omdat de gezamen
lijke liftfabrikanten, die deze toren bekos
tigd hadden, waar voor hun geld wilden 
hebben. Een goede tweede was het Labo
ratorium voor Scheepsbouwkunde, zoals 
dat toen heette, dat in 1955 officieel werd 
geopend tijdens de T.H.-tentoonstelling 
'Machiek’.
Inmiddels werd het oude sleeptankje ver
kocht aan de Universiteit van Triëst; als 
goede Nederlanders blijven w ij koop
lieden. De stalen bak werd in stukken ge
sneden en met een doos instrumenten, 
waaronder vele Meccano onderdelen, op 
een vrachtauto naar onze Italiaanse colle
ga’s vervoerd, die er nog vele jaren mee 
gewerkt hebben. Met enige weemoed za
gen we de vrachtauto de Nieuwe Laan af
rijden en zo uit ons gezichtsveld ver
dwijnen.
Het nieuwe laboratorium was en is nog 
steeds een uniek bezit voor deze universi
teit. Zowel qua afmetingen als qua uitrus
ting ben ik iets vergelijkbaars alléén tegen
gekomen in de nieuw gebouwde universi
te it van Hiroshima.
Het onderzoekgebied bleef in hoofdzaak 
gericht op het dynamisch gedrag van sche
pen en andere drijvende constructies, zo
als bijvoorbeeld in gebruik bij de offshore 
industrie.
Sinds de dagen van William Froude en onze 
landgenoot Tideman worden schaalmodel- 
proeven al meer dan honderd en tw intig 
jaar uitgevoerd om de scheepsbouwer per 
project en op korte term ijn de nodige in
formatie over het verband m otorvermo
gen -  scheepssnelheid te leveren. Bij het 
onderzoek naar de dynamische eigen
schappen van een schip ligt de nadruk meer 
op de experimentele verificatie van theo
retische modellen van fysische problemen 
die daarbij een rol spelen. Door het grote 
aantal parameters die het dynamisch ge
drag van een schip in golven bepalen en de 
vele golfcondities die daarbij beschouwd 
moeten worden zijn uitsluitend model- 
proeven onvoldoende, tijdrovend en te 
kostbaar.
Theoretische modelvorming is een nood
zakelijke basis om met numerieke metho
den een g root aantal omstandigheden te 
kunnen analyseren. De toetsing van die 
theoretische modellen met zorgvuldig ge
kozen experimenten zal óók in de toe
komst een belangrijk onderdeel van dit 
werk blijven.
Meer in het algemeen lijk t het mij onjuist 
en kortzichtig om sommige van de experi
mentele faciliteiten van deze Universiteit 
als een luxe te beschouwen, omdat nu ’al
les met de computer berekend kan 
worden’.
Een mening die in deze tijd van bezuinigin
gen hier en daar gehoord wordt.

Ondanks de vooruitgang in numerieke me
thoden en de toepassing van omvangrijke 
rekencapaciteit in ons vak b lijft het experi
ment nuttig en nodig, zowel bij onderzoek 
als bij onderwijs.
Dat de komst van de computer het werk 
vaak aanzienlijk heeft verlicht zal óók dui
delijk zijn. De bestudering van onregelma
tige zeegolven en de daaruit resulterende 
reacties van een schip met behulp van de 
spectraal analyse was dertig jaar geleden 
bijna onmogelijk.
Drie van onze medewerkers hebben een 
dergelijke berekening eens met mechani
sche rekenmachines uitgevoerd, ten koste 
van enkele kratten frisdranken, het om
vangrijke rekenwerk vond plaats tijdens 
een warme zomermaand.
De ZEBRA (zeer eenvoudige binaire re
kenautomaat), die ko rt daarna te r beschik
king kwam, bracht uitkomst nadat een po
ging met een analoge computer niet erg 
succesvol was gebleken.
Hoewel de rekentijd ten opzichte van de 
huidige mogelijkheden er zijn mocht, was 
het resultaat van de eerste rekenklussen 
met de ZEBRA voor ons heel interessant. 
Met de analyse van modelproeven in onre
gelmatige golven kon voor het eerst aan
getoond worden dat lineaire superpositie 
een praktisch heel bruikbare hypothese is, 
zowel ten aanzien van de amplitude- als de 
fasekarakteristieken van belangrijke bewe- 
gingscomponenten van een schip.
Het fe it dat er iets zinnigs gedaan kon w o r
den met reeksen onregelmatig fluctueren
de verschijnselen, zoals het slingeren en 
stampen van een schip in zeegang, sprak 
zelfs aan bij de gebruikers van schepen en 
later van drijvende offshore constructies. 
Schatting van overschrijdingskansen in ver
band met het ontwerp en de exploitatie 
van maritieme constructies bleek in een 
behoefte te voorzien.
Er was in het begin van deze ontwikkeling 
wel enige scepsis ten aanzien van model
proeven op d it gebied en de gehanteerde

theoretische modellen. Schaaleffect heeft 
vanaf het begin van het modelonderzoek in 
de scheepsbouwkunde een grote rol ge
speeld, in het bijzonder in verband met 
weerstandsmetingen in vlak water, waarbij 
visceuze verschijnselen belangrijk zijn. 
Vaak zijn die minder belangrijk bij instatio- 
naire bewegingen van een schip, maar 
niettemin was men zo'n 25 jaar geleden 
toch erg benieuwd o f dat ook gold voor 
een schip op zee.
In verband daarmee werd besloten ware 
grootte metingen uit te voeren. Op onze 
eerste tocht met de ’Amstelstroom’ van 
de Hollandse Stoomboot Maatschappij 
naar New Castte was het meteen raak: 
windkracht 10 waarop het schip uiterst 
niet-lineair reageerde. Onze meetappara
tuur bestond uit afgedankte instrumenten 
uit militaire vliegtuigen, gekocht in een 
dumpzaak in Londen, door één van onze 
vliegtuigbouwkundige collega’s.
Onder andere door de nogal extreme 
weersomstandigheden leverde die meting 
niet veel op, behalve dan de ervaring dat 
meten op zee geen eenvoudige zaak is.

Het was inderdaad slecht weer, niet ver 
van ons vandaan, dichtbij de Engelse kust 
verging een coaster. De kapitein van de 
’Amstelstroom” wilde het schip wel naar 
binnen slepen. De bemanning was al ruim
schoots aan het fantaseren over hun deel 
van het bergingsloon, maar de reder wilde, 
gezien de hoge golven, geen toestemming 
geven voor zo’n karwei.
De ontwikkeling van elektronische meet
apparatuur gaf enkele jaren later (1965) 
veel meer mogelijkheden voor metingen 
op zee. De Nederlandse firma Datawell 
was bezig met de ontwikkeling van een 
golfboei en zij waren bereid enkele p ro to 
typen op een meetreis met ons te beproe
ven. De Koninklijke Marine stelde de jager 
’Groningen' voor zeegangsproeven te r be
schikking en het KNMI assisteerde in de 
vorm van een oceanograaf, dr. Dorrestein,

a fb .l . Sleeptank aan de Nieuwe Laan
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die voor ons bruikbare golfcondities zou 
opzoeken.
Dat lukte wonderwel, ten westen van Por
tugal en Marokko stond een prachtige 
langkammige deining met een hoogte to t 
zes meter. Dergelijke ideale condities, als
of het een laboratoriumproef betrof, heb 
ik in de tw intig  jaar daarna op zee nooit 
meegemaakt.
De resultaten van die expeditie gaven 
steun aan onze veronderstellingen.
Het prototype van de golfboei, de zoge
naamde ’Waverider’, bleek een succes en 
d it Nederlandse produkt is to t op de huidi
ge dag over de hele wereld in gebruik.
Met het oceanografisch onderzoeksvaar- 
tuig 'Hr. Ms. Tydeman’, dat in 1976 in 
dienst gesteld werd, is een reeks van meet- 
vaarten uitgevoerd waarbij, onder meer, 
onze zelf ontwikkelde wegwerp golfmeet- 
boei werd gebruikt evenals de later on t
wikkelde golfrichtingen boei van Datawell. 
Hiermee is getracht het superpositie prin
cipe in onregelmatige zeegang, met aan
zienlijke richtingen spreiding, te toetsen. 
Onze golfwaarnemingen waren interes
sant voor oceanografen, onder andere van 
Fleet Numerical in Monteray, die hun 
prognose van de heersende golfcondities 
tijdens onze expedities naar het schip sein
den, om te vergelijken met de golfboeime- 
tingen. Het betrof soms heel hoge golven 
en metingen daarvan zijn schaars en daar
om waardevol voor de oceanografie. 
Golfmetingen zijn belangrijk voor ons spe
cialisme maar afgezien daarvan was het 
aanschouwen van de oneindige verschei
denheid van het zeeoppervlak vaak een 
boeiende aangelegenheid.
Metingen op zee zijn tijdrovend en ook 
werken de weer- en windcondities niet al
tijd mee, maar desondanks zijn de resulta
ten en de opgedane ervaringen zeer nuttig 
gebleken. Te weinig scheepsbouwkundi
gen bevinden zich zo nu en dan buiten
gaats.
In de loop der jaren nam de interesse van 
het bedrijfsleven en de overheid voor het 
dynamisch gedrag van schepen snel toe en 
dat heeft to t tal van interessante onder- 
zoekopdrachten geleid, bijvoorbeeld van

de Koninklijke Marine, de Rijkswaterstaat, 
de Rijksvaartuigendienst en vele anderen. 
Ik noem er vrij willekeurig een aantal. 
Naast de berekening van bewegingsres- 
ponsies van het schip in golven, hebben we 
ons bezig gehouden met de hydrodynami- 
sche belasting van de scheepsromp in ver
band met sterkte vraagstukken, met de 
extra weerstand door zeegolven en ande
re snelheidsbeperkende dynamische ver
schijnselen, onder andere ten dienste van 
het optimaal routeren van zeeschepen.
Dat laatste onderwerp werd aangepakt op 
verzoek van het KNMI, maar daar zijn deze 
activiteiten onlangs gestopt in verband 
met bezuinigingsmaatregelen opgelegd 
door de overheid.
Heel belangrijk was het onderzoek naar de 
stuureigenschappen van zeer grote sche
pen op relatief ondiep water. Dat leidde 
onder andere to t een vergelijking van di
verse numerieke methoden om de verde
ling van hydrodynamische krachten bij zeer 
lage frequenties over de lengte van het 
schip te berekenen. Ingewikkelde en daar
door soms dure rekenmethoden bleken 
niet altijd beter dan een eenvoudiger aan
pak. Het sturen en manoeuvreren van op- 
pervlakteschepen en onderzeeboten, in
clusief de menselijke reacties daarbij, heeft 
in de jaren '60 en '70 de nodige aandacht 
gehad.
Hierbij is in een heel vroeg stadium ge
bruik gemaakt van experimentele gege
vens, verkregen door gedwongen hori
zontale oscillaties met scheepsmodellen. 
Een allereerste toepassing van die techniek 
betrof overigens niet het sturen en ma
noeuvreren, maar werd uitgevoerd voor 
de Shell om de horizontale bewegingen 
van een verankerd schip, dat gebruikt zou 
worden als boorplatform, te analyseren. 
Voorzover ik weet, was die drijvende off
shore constructie een eersteling.
Later hebben w ij ons uitvoerig bezigge
houden met het gedrag van baggervaartui- 
gen buitengaats, in samenwerking met de 
vakgroep Grondverzet en het W aterloop
kundig Laboratorium. Dat leverde prak
tisch bruikbare rekenprogramma’s ten 
dienste van de ontwerper.

De offshore technologie bracht meer 
technische vragen op ons gebied, bijvoor
beeld: welke versnellingen treden op bij 
het vervoer over zee van een jack-up op 
enkele tientallen meters boven het dek 
van een zware-lading schip.
De interesse kwam in dat geval van de 
maatschappij die het transport moest ver
zekeren.
Het ontwikkelen van snelle schepen met 
goede eigenschappen in zeegang is al heel 
lang een specialisme van ons laboratorium. 
Vooral bij geavanceerde vaartuigen, zoals 
de SWATH (Small Waterplane Area Twin 
Huil), de SES (Surface Effect Ship), de cata
maran en draagvleugelboten, kan véél min
der gesteund worden op bestaande erva
ring om in het ontwerpstadium de zee- 
gangseigenschappen te kunnen beoor
delen.
Vormgeving en constructie worden in ho
ge mate door die eigenschappen bepaald, 
omdat door de hoge snelheden de intensi
te it van de dynamische verschijnselen sterk 
toeneemt.
De ontwikkeling van ontwerpmethoden 
voor snelle deplacementsschepen werd 
sinds 1970 sterk gestimuleerd door het 
feit dat Russische destroyers betere zee- 
gangseigenschappen bleken te hebben dan 
hun Amerikaanse soortgenoten. Bij het va
ren met zwaar weer in de Middellandse 
Zee namen de Amerikaanse schepen veel 
groen water over en was er buiswater to t 
aan de brug.
Russische collega's van de Kotlu klasse, die 
op dezelfde koers dichtbij voeren, bleken 
geen water over te nemen, met slechts zo 
nu en dan lichte spray. De Amerikaanse 
zeelui aan dek, droegen oliegoed en bleven 
uit de buurt van de bak, maar de Russen op 
hun schip liepen daar wel en bovendien in 
hemdsmouwen.
Als lid van een Navo subgroep heb ik mee
gewerkt aan het opstellen van ontwerp
methoden en criteria om marineschepen 
in d it opzicht te verbeteren en dat is ge
lukt.
Toen in de jaren zeventig de olieprijzen in 
korte tijd to t het drievoudige stegen, leid
de dat to t hernieuwde belangstelling voor 
de windvoortstuwing van koopvaardij
schepen. W ij hebben meegewerkt aan het 
organiseren van internationale symposia, 
waar uitéénlopende en soms fantastische 
voorstellen om met zeilen of andere con
structies, zoals vliegers en windturbines, 
windenergie te gebruiken om brandstof te 
besparen. Het heeft niet zo mogen zijn, de 
olieprijs is weer terug op een zodanig pijl 
dat de commerciële interesse niet meer 
bestaat. Op ongeveer tw intig  Japanse 
vrachtschepen, waaronder grote bulkcar
riers, is met succes hulpzeilvoortstuwing 
toegepast. Gemiddeld bedroeg de bespa
ring 10 a 15% van de brandstofrekening. 
De zeilvoortstuwing leverde ons wel een 
aantal interessante afstudeerprojecten, 
waarbij gebruik is gemaakt van de ervaring
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met het onderzoek van zeiljachten, een 
onderwerp dat al eerder aan de orde was. 
Rapport nummer I van onze groep, dat in 
1950 het licht zag, geeft een 'Verslag van 
metingen aan een model van het wed- 
strijdzeiljacht Zeevalk’, ontworpen door
E. G. van de Stadt, waarmee de eigenaar 
Bruynzeel met succes over de wereld
zeeën heeft gevaren.
In 1966 is een werkgroep opgericht, waar
in jachtontwerpers en bouwers gezamen
lijk met ons, onderzoek hebben geïniti
eerd en uitgevoerd. Een groep die to t nu 
toe functioneert.
Ik werd indertijd sterk aangemoedigd 
door Amerikaanse collega’s wan het Ste
vens Institute o f Technology, om wat meer 
systematiek in het onderzoek naar de hy- 
drodynamische eigenschappen van dit 
soort schepen te brengen. De resultaten 
van een uitgebreide systematische serie 
rompvormen voor jachten, vorm t nu de 
basis van het nieuwe 'International Mea- 
surement System’, waarmee de handicap 
bij zeezeiiwedstrijden bepaald kan 
worden.
Zeiljachten zijn een uitermate boeiend on
derwerp voor onderzoek.
Kleine schepen zijn in verband met de kos
ten gemakkelijker beschikbaar voor expe
rimenten en men is soms bereid om onge
bruikelijke nieuwigheden te beproeven. 
Een aardig voorbeeld daarvan is de stabili
satie van de slingerbeweging met alterne
rend roterende cilinders die onder water, 
dwars uit het schip steken. Door het Mag- 
nuseffect kan een stel relatief kleine cilin
ders een goed bruikbaar slingerdempend 
moment leveren.
Een gedeelte van ons onderzoek gebeurde 
in opdracht van het bedrijfsleven o f van de 
overheid. Dat leverde een zogenaamde 
'derde geldstroom', zoals dat hier in Delft 
w o rd t genoemd. Vroeger kreeg je daar als 
groep weinig van te zien, het allergrootste 
deel verdween voorgoed in een centrale 
pot. W ij wisten dat zo nu en dan te omzei
len door onze opdrachten te laten 'subsi
diëren' met schenkingen, soms to t onge
noegen van sommigen in de administra
tieve sector.
Enkele jaren geleden hadden wij een rela
tie f g root bedrag nodig voor de ver
nieuwing van ons laboratorium. De beide 
sleepwagens waren versleten en voldeden 
niet meer. Het College van Bestuur was 
niet in staat ons financieel te helpen, maar 
gaf de suggestie om het benodigde geld 
zelf te verdienen, nu met een meer aan
vaardbare verdeelsleutel. Contacten met 
de industrie in verband daarmee, werden 
aangemoedigd!
Welnu, in de afgelopen vijf jaar zijn twee 
nieuwe sleepwagens geïnstalleerd en de 
cavitatietunnel is vernieuwd. D it alles be
kostigd door die 'derde geldstroom’. Het 
laboratorium is daarmee aangepast aan 
moderne eisen en kan wat dat betreft 
weer enkele decennia vooruit.

afb . 3 . Nieuwe sleeptank

In vrijwel alle gevallen paste het w erk voor 
derden in onze doelstellingen. Contacten 
met de industrie zijn goed en verfrissend 
en de noodzaak om een onderwerp binnen 
vastgestelde tijd af te ronden is voor som
migen in deze ambtelijke sfeer een nuttige 
ervaring.
T o t zover enkele voorbeelden van onder
werpen die in ons vak in de afgelopen jaren 
aan de orde kwamen. Het zal wel duidelijk 
zijn dat volledigheid hier in het geheel niet 
te bereiken is, maar wel hoop ik dat u een 
beeld kreeg van de veelzijdigheid van dit 
werk.
Het onderwijs in het deel van de scheeps- 
bouwkunde dat zich bezighoudt met het 
dynamisch gedrag van schepen werd in 
1953 geïntroduceerd door een onderwijs
opdracht aan mij op dit gebied. Men keek 
de kat uit de boom, want ik kreeg toen niet 
de bevoegdheid tot het afnemen van exa
mens, die kwam pas in 1961 bij mijn benoe
ming to t hoogleraar.
De colleges hebben het onderzoek op de 
voet gevolgd. Onderzoek en onderwijs 
waren nauw met elkaar verbonden. A l 50 
jaar bestaat hier de mogelijkheid om proe
ven met modellen van schepen en andere 
drijvende constructies uit te voeren.
De inspanning en de kosten die dat met 
zich meebrengt zijn nodig. De komst van 
de computer waarvan wij in een heel vroeg 
stadium profiteerden heeft die noodzaak 
niet verminderd. Ik wil dat nog eens met 
nadruk zeggen.
Dat geldt niet alleen voor het onderzoek, 
daar word je uiteindelijk met je neus op de 
fysische feiten gedrukt, maar ook bij het 
onderwijs blijft het van belang om de fysi
sche achtergrond van een probleem met 
proeven te illustreren.
Dames en Heren, ik kom aan het eind van 
mijn betoog. Ik voel in het geheel niet de 
behoefte om met de ervaring van de afge
lopen decennia hier te gaan vertellen wat 
er vroeger zo goed was en wat er nu zo 
slecht gaat.
Maar een paar opmerkingen over het func
tioneren van mijzelf en van mijn omgeving 
binnen deze universiteit zult u mij wel w il
len toestaan.

In de eerste plaats moet ik opmerken dat 
de Technische Universiteit Delft, mij in 
staat heeft gesteld om in alle vrijheid on
derzoek te doen en onderwijs te geven, 
samen met enthousiaste medewerkers in 
alle geledingen en met een uniek laborato
rium.
Dat was een groot voorrecht, waarvoor ik 
veel dank verschuldigd ben.
In de afgelopen 28 jaar, waarin ik als hoog
leraar fungeerde, heb ik velen zien komen 
en gaan.
Het College van Bestuur en het vroegere 
College van Curatoren, in diverse samen
stellingen, etaleerde een reeks van voor
keuren, onder andere ten aanzien van de 
contacten met het bedrijfsleven. Dat werd 
toegejuicht, afgeraden en aanbevolen in de 
jaren zestig, zeventig en tachtig. Nu is die 
zogenaamde maatschappelijke dienstver
lening hoog in het vaandel verheven en 
ook uit die naam blijkt de toegenomen in
vloed van de 'maatschappij' op ons w erk in 
Delft.
De bestuurshervormingen die plaatsvon
den hebben niet altijd optimale condities 
voor beleid en beheer geschapen. Met na
me heeft de diffuus geworden verant
woordelijkheid in veel gevallen mijns in
ziens niet goed gewerkt. De praktische 
consequenties daarvan zijn soms aan bui
tenstaanders nauwelijks duidelijk te 
maken.
In de komende jaren zal de controle van 
buiten op de universitaire bedrijvigheid 
voortduren en misschien nog toenemen. 
O ok in verband daarmee lijk t het zinvol 
om bepaalde verantwoordelijkheden een 
minder diffuus karakter te geven.
Ik ben blij dat, ondanks alle bezuinigingen 
die over ons kwamen, mijn plaats weer be
zet zal worden. Continuïteit van onderwijs 
en onderzoek is daardoor, met de zeer be
kwame en enthousiaste medewerkers met 
wie ik zo bijzonder prettig heb samenge
werkt, gewaarborgd.
Het waren er zeer velen in al die jaren en 
daarvoor wil ik, zonder namen te noemen, 
allen die dat betreft, van harte bedanken.

Ik dank u voor uw aandacht.
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Tewaterlatingen 
Launchings

Castor
Op zaterdag 25 november werd bij Verol- 
me Scheepswerf Heusden het container
schip ’Castor’ te water gelaten. D it schip is 
in aanbouw in opdracht van KNSM-Kroon- 
burgh B.V. te Rotterdam en zal eind febru
ari 1990 opgeleverd worden. Het schip is 
gebouwd onder Lloyd’s keur.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw H. T. van Royen-Scherpbier, 
echtgenote van de vice-voorzitter van de 
raad van commissarissen van de Koninklij
ke Nedlloyd Groep N.V. en werd bijge
woond door een groot aantal gasten van 
zowel de w erf als van KNSM-Kroonburgh. 
Het m.s. ’Castor’ w ordt gebouwd naar een 
vooruitstrevend ontwerp zodat een opti
maal laadvermogen bereikt zal worden 
binnen de grens van 9000 GT. Het schip 
heeft een lengte van 140 m, een breedte 
van 21,5 m, een draagvermogen van 
10.500 ton en een maximale containerca- 
paciteit van 908 tw intig  voet containers; 
tevens is het schip uitgerust met 98 reefer- 
aansluitingen. De voortstuwing w ord t ver

zorgd door een Stork Werkspoor Diesel 
m otor met een vermogen van 7440 kW  
voor een dienstsnelheid van rond 16 kno
pen. Het schip is voorzien van 2 kranen 
met een hijsvermogen van ieder 40 ton. 
Het schip zal onder Nederlandse vlag en 
met een Nederlandse bemanning van 
maximaal 14 man gaan varen.
Begin maart 1990 zal m.s. ’Castor’ worden 
ingezet in de dienst naar de Oostelijke 
Middellandse Zee, welke gezamenlijk met 
DNOL-Hamburg onder de naam Necol 
w ordt onderhouden. Na de tewaterlating 
werd de kiel gelegd voor de nieuwe veer
boot voor de TESO -  De ’Schulpengat’.

Proeftochten/ 
Trials

W aran
Te Harlingen werd door Scheepswerf 
Bijlsma op 10 oktober 1989 na een ge
slaagde proefvaart de coaster Waran op
geleverd. De coaster is van het type Fe- 
rusShip 1300 en is 64,3 m lang, 10,5 m 
breed en 4,0 m hol. Het draagvermogen is 
1280 ton bij een diepgang van 3,39 m.

Het schip is gebouwd onder toezicht van 
Bureau Veritas en de Nederlandse Scheep
vaartinspectie en gaat varen onder de vlag 
van de Nederlandse Antillen.
De voortstuwing vindt plaats door een Ca
terpillar scheepsdieselmotor, type 3508 
DI-TA, vermogen 578 kW  bij 1600 omw/ 
min.
Via een Reintjes reductiekeerkoppeling, 
type W AF 560, w ordt de 4-blads Van 
Voorden schroef aangedreven.
De stuurinrichting bestaat uit een Van der 
Velden stuurmachine type I D W  45, die 
een flaproer type ES 230/2.100 bedient. 
De stroomvoorziening aan boord w ordt 
verzorgd door twee generatorsets fabr. 
Caterpillar, elk 63 kVA. Tevens is er een 
noodgeneratorset geïnstalleerd.
Het ruim is afgedekt met stalen pontonlui- 
ken, die door middel van een elektr./hydr. 
luikenwagen worden verplaatst. Luiken en 
luikenwagen zijn van het fabrikaat Coops & 
Nieborg.
Het schip is voorzien van W ortelboer an- 
kerlieren. De elektronische navigatie-ap- 
paratuur is geleverd door Radio Holland. 
Akzo Coatings leverde de verven. Date- 
ma-Delfzijl de nautische uitrusting.
Drenth leverde de mechanische ventilatie, 
te rw ijl Technisch Bureau Recoma in op
dracht van Buining de sanitaire installatie 
verzorgde.
De elektrische installatie werd verzorgd 
door Eekels en Marine Service Noord ver
zorgde de machine-installatie.
De accommodatie werd betimmerd door 
Helmers en gestoffeerd door Nijburg.
Het management van de Waran w o rd t ge
voerd door Wagenborg Shipping te Delf
zijl.
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Agenda

Driedaags C BO-sem inar
Het driedaagse seminar Produktontwik- 
keling en Produktiebeleid w ord t door het 
CBO -  Centrum voor Bedrijfsontwikke
ling op 30, 3 1 januari en I februari 1990 te 
Rotterdam, georganiseerd.
Het seminar behandelt de plaats, functie en 
structurering van produkt- en proces-in- 
novatie in het technologisch gebeuren van 
industriële ondernemingen. Het seminar is 
in het bijzonder bestemd voor directiele
den, leiders van research- en ontwikke- 
lings-afdelingen en senior beleidsfunctio
narissen verantwoordelijk voor technolo
gische- en produkt-programma-ontwikke- 
lingen.
Het programma omvat een op de praktijk 
van de industriële ondernemingen gerich
te behandeling van technische, marktkun- 
dige en bedrijfskundige aspecten, die in di
verse fasen van de produkt-levenscyclus 
kunnen worden onderkend. Praktijkgeval
len m.b.t. de introductie van nieuwe pro- 
dukten, produkt-verbeteringen en analyse 
van het totale produkt-assortiment w o r
den uitvoerig behandeld.

Inschrijving en inlichtingen bij:
CBO -  Centrum voor bedrijfsontwikke
ling
Secr.: Beursgebouw, Postbus 30042 
3001 DA Rotterdam Tel: 0 10 -4 13 90 20

M aritiem e m aterialendag
Op 2 1 maart 1990 w ord t er in de Aula van 
de Technische Universiteit Delft door de 
Stichting Materiaalonderzoek in de Zee 
haar vijftiende jaarvergadering gehouden 
waarbij een symposium van een dag onder 
de tite l ’COATINGS IN MARITIEM 
MILIEU’.
Deze dag is bedoeld voor allen die te ma
ken hebben met corrosie en bescherming 
van materialen die geëxposeerd zijn in zee, 
of in een door de zee beïnvloedde omge
ving. De lezingen zullen vooral op de prak
tijk  gericht zijn.
De entree bedraagt ƒ 175,-, voor leden 
van de SMOZ studiegroepen, studenten 
en gepensioneerden ƒ 85,-.
Hierbij is inbegrepen koffie, thee, aperitief 
en lunch. Aanvang: 10.00 uur.
Voor inlichtingen kan men zich wenden to t 
het bureau van de SMOZ, Rotterdam- 
seweg 137, 2628 AL Delft, tel. 015- 
784725.

Offshore Abandonm ent & Removal
The problems and opportunities of off
shore Abandonment & Removal and the 
procedures to  be followed w ill be discus- 
sed next year at OAR 90, the first interna
tional offshore decommissioning, platform

removal and marine salvage exhibition and 
conference to  be held. The exhibition and 
conference is being held 27-29 March 1990 
at the Aberdeen Exhibition and Confer
ence Centre under the sponsorship o f the 
Association o f Offshore Diving Contrac
tors, The Salvage Association and The In
stitution o f Civil Engineers.
A call for papers w ill be issued shortly -  
broad subject areas w ill include the inter
national and national legal situation; finan
cial, insurance and contractual considera
tions: operators’ requirements in UK wa
ters and elsewhere; and market oppor
tunities on the UKCS and wordwide.
The conference w ill consider in detail such 
areas as inspection fo r abandonment; de
contamination; cutting techniques; use of 
explosives; lifting and weight problems; 
designing fo r abandonment; and environ
mental considerations; all in relation to 
concrete and steel platforms, pipelines, 
flowlines, well-heads, subsea completions 
and floating production systems.
Full information on all aspects o f OAR 90 
w ill be available shortly in brochure form 
Offshore Conferences and Exhibitions Ltd, 
Rowe House, 55/59 Fife Road, Kingston 
upon Thames, Surrey KTIITA.
Tel: 01-549 5831 Telex: 928042 SPEARS 
G
Fax:01-541 5657.

Cursus radiotelefonie M IR
Het Maritiem Instituut 'De Ruyter’ te Vlis- 
singen organiseert de volgende cursussen 
voor het Algemeen Certificaat Radiotele
fonie voor het cursusjaar 89/90:

been told.
Mr Brian Taylor, director o f the UK O ff
shore Operators’ Association, said a sur
vey o f member companies had shown that 
more than 100 new oilfields -  more than 
twice the number o f oilfields currently 
under development -  had been dis
covered.
Many o f the new oilfields to  come would 
be smaller than normal and the conference 
heard that this would mean using subsea 
methods and floating platforms rather than 
huge fixed oil production platforms.

(LPS)

N ew  drilling technology centre
British Petroleum (BP) is the first custom
er o f a new UK international drilling and 
downhole technology centre that has yet 
to  be built.
The company has commissioned a 
£ 750,000 research and development pro
ject at the centre to  investigate the feasi
bility of a drilling technique which has not 
yet been used on the UK Continental 
Shelf.
The £ 8.7 million centre at Bridge of Don 
in Aberdeen, Scotland, has been funded by 
oil and service companies and the Regional 
Authority w ith  a £ 2.4 million investment 
by the Scottish Development Agency. It is 
due to  open next year and w ill operate on 
a commercial basis.
The centre w ill initially have three wells 
where companies can test o r develop 
equipment w ithout having to  go offshore. 
Confidence in the centre has been con
firmed by the level o f support it has at-

Cursus: Data: Examen: Beëdiging:

RT 90-1 09/01 - 10/01 -23/01/90 05/02/90 ± 4  weken later
RT 90-2 16/01 - 17/01 -30/01/90 05/02/90 ± 4  weken later
RT 90-3 13/02 - 14/02 - 27/02/90 02/04/90 ± 4  weken later
RT 90-4 06/03 - 07/03 - 20/03/90 02/04/90 ± 4  weken later
RT 90-5 13/03- 14/03- 27/03/90 02/04/90 ± 4  weken later

De examens worden schriftelijk afgeno
men op het Maritiem Instituut ’De Ruyter’ 
Boulevard Bankert 156, 4382 AC Vlis- 
singen
Tel. 01 184-16810 tst. 18 
Fax 01184-17160

Offshore

A nother 200 U K  oilfields to  come?
The British sector o f the N orth  Sea, where 
47 oilfields are now in production or under 
development, could contain up to  another 
200 oilfields, a UK conference has just

tracted from industry and the private sec
to r  in a relatively short timescale, says Mr 
Jimmy Hay, general manager of Aberdeen 
operations.

(LPS)

Zeepipe
Britain's Racal Survey has begun surveying 
the first section of the proposed route for 
the Zeepipe pipeline in the N orth  Sea, 
which w ill be the longest submarine gas 
pipeline in the world.
Using a 60 metre survey vessel specially 
equipped fo r the task w ith  the most up to  
date electronic equipment, the survey will 
take an estimated 100 days to  complete.
A  wide range o f positioning systems will be 
used fo r the survey, depending on the ac
curacy required and distance from the re
levant beacons along the way -  these in-
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elude Hyper-fix, M icro-fix, Pulse/8, Global 
Positioning System (GPS) w ith  Racal Sur
vey’s differential link, and Syledis.
The centreline w ill be surveyed w ith the 
highly accurate Simrad EM 100 swathe 
sounder, while the sidelines w ill be co
vered using echo sounder, sidescan sonar 
and deep-tow sparker.

The Zeepipe project, owned jointly by 
eight oil companies, is an international ven
ture. The I 300 km proposed pipeline will 
link Europe’s biggest offshore gas field at 
Troll to  six buyer countries on the conti
nent through Zeebrugge. The first phase 
(for which Racal has won the survey con
tract) consists of the Sleipner-Zeebrugge 
line and a link to  the Statpipe system.

(LPS)

Detection of cracks in subsea 
structures
A new system to  improve crack detection 
in subsea structural welds is now being 
evaluated by British Petroleum (BP) as a 
more cost-effective alternative to  magne
tic particle inspection (MPI).
The eddy current crack detector, de
veloped at the UK Atom ic Energy Author
ity ’s Harwell research laboratory, has just 
been demonstrated in Scotland to  officials 
from BP Norway and the Norwegian Pe
troleum Directorate. They are reported 
to  have been impressed. It consists of a 
matchbox-sized probe, connected to  a 
topsides computer. The probe is run twice 
around the weld at the rate o f about 50 
mm a second.
Signals from  the probe are relayed to  the 
computer, which analyses them and dis
plays a graphic result, instantly identifying 
any significant defects. This can be re
corded either as a printout, o r on floppy 
disc.
It can save as much as 60 per cent on time, 
because of its speed, reliability and to le r
ance of certain conditions in which MP! 
cannot be carried out.
For example, MPI has to  be done on a bare 
metal surface, so any coatings present must 
first be removed. This is time-consuming 
and, because underwater MPI involves the 
use o f fluorescent ink, the w ork  has to  be 
carried out in relative darkness. On the 
other hand, the eddy current system is to 
lerant of coatings -  even if they are not 
smooth and even -  and it can be used at any 
time, as it doesn’t  depend on low-light 
conditions.
It also cuts out the diver having to  make a 
judgement on whether a defect is present, 
and whether to  report it. W ith  the eddy 
current system, the probe relays to  the 
computer an overall electronic picture of 
the weld being inspected. That way, no in
formation is left out. This objectivity im
proves accuracy.

(LPS)

M eer aardolie gevonden dan 
gewonnen
In 1988 lag de totale gewonnen hoeveel
heid aardolie en aardgas uit het Noorse 
Continentale Plat lager dan de nieuw ge
vonden reserves -  de omgekeerde situatie 
als in 1987 het geval was. De netto-toena- 
me was voor het grootste deel een gevolg 
van een opwaardering van reserves in be
staande velden, maar nieuwe kleinere 
vondsten hebben ertoe bijgedragen, aldus 
het onlangs in aardoliestad Stavanger ge
presenteerde jaarverslag van het Aardolie- 
Directoraat.
De toename bedraagt 76 miljoen m3 aard
olie (incl. nat gas) en 52 miljard m3 aardgas. 
Op een aantal velden in het Ekofisk-ge- 
bied, zoals Ula, Valhall, Brage en 34/8 zijn 
de geraamde reserves verhoogd, terw ijl 
op Oost Frigg, Froy, Hod, Statfjord Noord 
en Heidrun grote reducties moesten w or
den toegepast. In 1988 konden geen nieu
we aardgasvondsten worden geregi
streerd, de toename van de reserves komt 
op rekening van herwaardering van be
staande velden.
De bewezen reserves garanderen een 
voortgaande produktie op het bestaande 
niveau van 28 jaar voor aardolie en 98 jaar 
voor aardgas. Vorig jaar werden deze re
serves voor het eerst in de analyse van het 
Aardolie-Directoraat in een globaal en his
torisch perspectief geplaatst. Doel van het 
rapport is de bevordering van het besef dat 
de groei van beschikbare bronnen niet op 
dezelfde voet door kan gaan, aldus het di
rectoraat.

Diversen 
Miscellaneous

N ew  telephone dialling code for 
London
The telephone dialling code fo r London 
w ill change in 1990. British Telecom has 
announced that at one minute past mid
night on Sunday, 6 May, 1990, London’s 
+44 I code w ill be replaced by +44  71 for 
inner London and +44 81 fo r outer Lon
don. Call charges w ill not be affected by 
the code change.
Inner London will cover a central area 
some 20 km wide stretching from  the 
W est End through Westminster and the 
C ity to  Docklands in the east. For exam
ple, the new code fo r Knightsbridge, O x 
ford Street and the C ity w ill be +44  71, 
whereas London’s Heathrow A irpo rt w ill 
be in the +44  8 1 area.
From 6 May, 1990, stored London num
bers in programmable telephones, switch
boards, modems and telefaxes w ill need to  
be reprogrammed in accordance w ith the 
new code.

The first three digits of British Telecom's 
seven-digit London telephone numbers 
w ill determine whether they should be 
prefaced by +44 71 or +44 81. Informa
tion about which code to  use will be wide
ly distributed next year, but anyone who 
needs these details in advance should con
tact British Telecom (+ 44  272 260101). 
British Telecom is working closely with 
local PTTs throughout the world and re
corded announcements will be relayed to  
all callers who misdial from 6 May, 1990.

Sulphate ion rem oval
The w orld ’s first sulphate ion removal 
plant has been installed on an oil platform 
off the coast o f Scotland.
The Marathon oil company’s Brae ’A ' plat
form  in the N orth  Sea, 250 km north-east 
of Aberdeen, Scotland, has just been 
equipped w ith  the plant to  reduce the 
scale that forms in production tubing and 
topsides equipment, and often leads to  op
erational difficulties.
Marathon’s exploration and production 
technology centre researched possible 
methods of removing sulphate ion from 
seawater. A membrane was finally de
veloped which selectively removes sul
phate ions by a process known as reverse 
osmosis/nanofiltration. This process allows 
smaller ions such as sodium and chloride, 
which are the principle constituents of sea
water, to  pass through the process while 
selectively removing only the sulphate ions 
from injection seawater. Such removal is 
important as injection water must contain 
large amounts o f dissolved salts or reser
vo ir damage could occur.
Marathon commissioned a pilot plant in 
April 1987 which ran fo r over a year. The 
encouraging performance of the p ilot pro
ject led to  the installation o f the full-scale 
plant which now produces 40,000 barrels 
of low sulphate water per day.
The present generation of chemical scale 
inhibitors has not proved completely ef
fective in removing sulphate ions but the 
success o f the new plant w ill now bring the 
problem within the ir capability.

(LPS)

N ederlander leidt Europese 
ingenieurs
Ing. L. G. de Steur, Eur.ing. (58) u it Voor
schoten is in het Engelse Harrogate door 
de algemene vergadering van de Europese 
Federatie van Ingenieursverenigingen (FE- 
AN I) voor de komende drie jaar gekozen 
to t president. Het is de eerste keer dat 
een Nederlander deze functie gaat ver
vuilen.
Bij de FEANI zijn ingenieursverenigingen 
u it 20 landen aangesloten met in totaal 
rond I miljoen leden. U it ons land maken 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de 
Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA
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en tiet Nederlands Instituut van Land
bouwkundig Ingenieurs deel uit van de 
FEANI.
De heer De Steur, die sinds 1980 alge
meen voorzitter is van NIRIA, was reeds 
enkele jaren actief werkzaam in de Euro
pese ingenieursfederatie. Hij heeft zich in
gezet voor wederzijdse erkenning van in
genieurs in Europa, waartoe de FEANI de 
tite l ’Europees ingenieur’ heeft ingevoerd, 
De EG-commissie heeft de FEANI ver
zocht op basis van deze tite l voorstellen te 
doen voor een EG-richtlijn voor inge
nieurs.

De FEANI is voorts werkzaam op het ge
bied van opleidingen, nascholing en tech
niek en samenleving.

H ydrex BV
HYDREX BV NEDERLAND, onderdeel 
van de internationaal georganiseerde 
groep van HYDREX duikbedrijven ver
plaatste haar hoofdkantoor naar Rotter
dam op de scheeps- en offshore repara
tiew ed  Verolme Botlek.

Voorheen was HYDREX gevestigd in Bre
da en Doesburg. Omdat het zwaartepunt 
van de activiteiten zich steeds meer in de 
richting van projecten in de randstad ver
plaatst, werd besloten hierop in te spelen 
om zodoende ook haar klanten efficiënter 
van dienst te kunnen zijn.
HYDREX neemt onderwaterwerken aan 
en levert diensten in de scheepsherstelling, 
de waterbouw en de offshore sector.

Lopende projecten zijn het onderwater- 
werk bij de bouw van een sluizencomplex 
te Nieuwe-Statenzijl, damwandrecon- 
structie in Sas van Gent, de afwerking on
der water van een booreiland op de Maas
vlakte en onderwaterwerk bij de bouw 
van de Kooybrug.

HYDREX w erkt vanuit haar nieuwe vesti
ging met veel eigen materieel waaronder 
werkvaartuigen zoals bijvoorbeeld de HY
DREX II, een 1500 pk sterke bergings- 
sleepboot met kustcertifkatie, en verder 
elk soort specifiek materieel.
HYDREX is bereikbaar op het volgende 
adres:
HYDREX BV, Postbus 1155 -  3180 AD 
Rozenburg. Telefoon 01819-18588, tele
fax 0 18 19 -14 0 10.

225the Register of Ships
The Register o f Ships 1989/90, the unique 
annual publication compiled and produced 
by Lloyd's Register, w ill be published this 
month.
For the first time, in this 225th edition of 
the Register Book, the machinery details 
include the engine model number so that 
subscribers w ill know the design o f the

main engine(s) in addition to  the number 
and type o f engines, bore and stroke, po
wer, the engine builder and where man
ufactured.
Also for the first time it includes a notation 
for vessels in the US Coastguard’s AMVER 
scheme (Automated Mutual-Assistance 
Vessel Rescue System). The scheme, al
ready involving 6250 ships, is an interna
tional rescue network in which participa
ting vessels report their position regularly 
to  the AMVER organisation, enabling it to  
direct the nearest ship to  assist one in dif
ficulties, o r recommend which vessels in 
the vicinity have the facilities to  help.
The Register of Ships covers all known sea
going, self-propelled merchant ships of 100 
gross tonnage and above in the world, ir
respective o f classification -  a total of 
around 76,000 ships -  listed in alphabetical 
order.
The information given in each entry ranges 
from owners'and managers, ship type and 
registration, tonnages and dimensions, to  
former names, builders and date of build, 
number and size o f holds, hatchways, cargo 
handling equipment, main and auxiliary 
machinery, fuel bunkers and speed. Eleven 
cumulative supplements provide a regular 
updating service throughout the year.
The publication -  invaluable to  owners, 
underwriters, shipbrokers, charterers, 
equipment suppliers and others involved in 
marine industries -  costs £ 275.00 plus a 
forwarding charge o f £ 29.90 (inc. VAT) to  
subscribers in the UK; £44.00 overseas 
(surface mail).
It can be obtained from Maritime Informa
tion Publishing Group (Ref. MIPG/MPMS/ 
G NW ), Lloyd’s Register o f Shipping, 71 
Fenchurch Street, London EC3M 4BS; 
telephone 01-7099166 (ext. 2438); telex 
888379; fax 01-4884796 (Group III), o r 
from Lloyd’s Register o f Shipping, P.O.Box 
701, 3000 AS Rotterdam; telephone 010- 
4 145088; fax 010-4115105.

G erm anischer Lloyd
The 1988 worldwide upturn in the ship
ping and shipbuilding industry has also 
brought benefits to  Germanischer Lloyd. 
In its main area o f business, classification of 
ships, the company has seen a market up
swing, which has now stabilised. A t the 
same time the stronger presence abroad 
and the specific expansion o f non-maritime 
business have helped consolidate Ger
manischer Lloyd’s position as an interna
tional classification society. As 1988 also 
showed a tangible improvement in the fi
nancial result, the company looks well 
equipped to  face the future. This was the 
position as summed up yesterday (9th 
May) by the Board of Germanischer Lloyd 
on the occasion of the presentation o f the 
1988 Report and Accounts in Hamburg. 
The order book fo r new vessel classifica
tions stood at 192 seagoing vessels and 1.1

million metric hundredweight as at 31st 
December 1988, substantially higher than 
the previous year’s level. As Board 
member Dipl.-lng. Robert Kruse went on 
to  say, this is mainly technically high-grade 
tonnage, such as container ships o f the 'ship 
o f the future’ type, gas and chemical tank
ers, passenger ships and ferries. In total 
there are some 3,500 seagoing and 1, 100 
inland waterway GL class vessels on the 
water worldwide.

Grow th in O rder Areas Too  
As well as classification o f ships, almost all 
Germanischer Lloyd’s other fields o f activi
ty have contributed towards the recovery. 
The focus o f offshore business in 1988 was 
the Gulf area. One o f Germanischer 
Lloyd’s assignments there was the techni
cal supervision o f the Qatar N orth  Field 
Development Project. Non-maritime 
business (hydraulic engineering, wind 
power and environmental protection) also 
showed growth. This sector offers scope 
fo r the potential o f an organisation w ith  a 
worldwide network. Also o f importance is 
research and development fo r the future, 
as the Board pointed out. Expansion here 
and securing valuable engineering capacity 
have enabled Germanischer Lloyd to  con
tribute to  shipping and marine engineering 
at a difficult time.

G ood Prospects fo r 1989 
The company’s order book has stabilised in
1989. Since the beginning o f the year, 
around 100 seagoing ships w ith a GRT of
0.75 billion metric hundredweight in class 
GL have been ordered, in addition to  a 
number o f inland waterway and special 
craft. Even after deliveries have been 
made, the order book still stands at some
1. I billion metric hundredweight. Accord
ing to  Mr. Helms, Germanischer Lloyd’s 
successes in the various non-maritime sec
tors indicates that further growth may be 
anticipated. Against this background, Ger
manischer Lloyd expects the upward trend 
to  continue in 1989. The aim is to  raise 
aggregate performance to  over 100 mil
lion DM on the basis o f increased profits 
from  new construction and the other areas 
o f business.

a
 Tech 
Info

Snelste supercom puter
Op de universiteit van Karlsruhe werd on
langs een Siemens vectorprocessorsys- 
teem VP400-EX geïnstalleerd. Deze com
puter heeft een topcapaciteit van 1,7 Giga
flops (miljarden berekeningen met drijven
de komma per seconde) en is momenteel 
de snelste vectorcomputer met één pro
cessor ter wereld.
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Dank zij het werkgeheugen van 512 Mega
byte met een toegangstijd van slechts 55 
nanoseconden (miljardsten van een secon
de) kunnen bij wiskundige simulaties behal
ve tweedimensionale ook driedimensiona
le modellen worden gemaakt. Dergelijke 
modellen zijn vaak zo realistisch dat in veel 
gevallen kostbare experimenten ach
terwege kunnen blijven.
Aan de universiteit van Karlsruhe w ordt 
de vectorprocessor VP400-EX gebruikt 
voor onderzoek op het gebied van de geo
fysica, milieu, offshore-techniek, stoom- 
en gasturbines, supersnelle treinen en mo- 
lecuulmodellen. Verder kan ook de indus
trie van deze computer gebruik maken.
In samenwerking met Siemens AG is men 
in Karlsruhe bovendien bezig een Euro
pees centrum voor supercomputertoepas- 
singen op te richten, dat standaardsoft
ware voor dergelijke computers op de 
markt zal brengen en daarnaast nieuwe ge
bieden voor supercomputers wil ont
sluiten.

LR/Hult Renovation Scheme
Ship construction prices have risen sharply 
within the last tw o  years, and crude oil 
freight rates may be considered currently 
too low to  justify placing orders fo r new 
tankers.
Moreover, as a result of the overcapacity 
of tanker tonnage since the early 1970s, 
very few large crude carriers have been 
built during the last fifteen years. Scrap- 
pings and other factors have reduced this 
overcapacity, but the average age o f the 
present large tanker fleet is high.
The condition o f the older ships in the fleet 
and the economics o f their future trading 
capacity are thus likely to  have an impor
tant influence on the crude oil freight mar
ket in the short to medium term. 
Accordingly, Lloyd’s Register has de
veloped a Hull Renovation Scheme which 
enables owners of existing oil tankers and 
other ship types to  enhance the condition 
of the hulls of their older ships so that they 
are comparable to  ships o f lesser age.

The scheme will enable the owner, if he 
wishes to  do so, both to  judge the 
economic validity of restoring a vessel to  a 
specified standard and to  have such resto
ration formally recorded in the Register 
Book.
Hull Classification continues, w ith  o r w ith
out Renovation, and provides, inter alia fo r 
five-yearly Hull Special Surveys, the inten
tion o f which is to  ensure that the struc
ture is f it for a minimum of a further five 
years’ service.
Hull Renovation is applicable to  older ves
sels and its purpose is to  reinstate the 
structure to  a condition deemed to  be ap
proximately equivalent to  that which 
might be expected if the ship had just com
pleted either its first (HR-I SS) or its sec

ond (HR-2SS) five yeariy Hull Special 
Survey.
The Renovation process is intended fo r ap
plication to  any size o f oil tanker, bulk car
rier and combination carrier, but can be 
applied to  other ship types.
The age o f the ship and its previous Clas
sification will not restrict participation in 
the Scheme, provided that Lloyd's Regis
te r has received the necessary structural 
plans, reports, and other relevant details. 
The assessments carried out by Lloyd’s Re
gister under the Scheme are confidential 
to  the owner and do not form part o f the 
ship’s classification record. Any Renova
tion w ork w ill be recorded fo r Class, and a 
fresh date o f Hull Special Survey w ill be as
signed on completion.
Machinery and classed piping systems etc. 
have not been included in the Scheme at 
this stage as current requests fo r Renova
tion have been confined to  the hull.

G L/Batteries and battery  chargers
New 'Regulations fo r the Installation and 
Ventilation o f Storage Batteries and the 
Construction o f Battery Chargers’ have 
now been published by Germanischer 
Lloyd, Hamburg. These Regulations apply 
to  permanently installed marine storage 
batteries, their installation in ships o r off
shore structures, the ventilation o f battery 
boxes and cabinets and the design and con
struction o f batteries and battery chargers. 
They complement the ’Rules fo r the Clas
sification and Construction o f Seagoing 
Steel Ships’, Chapter 4.
The instructions fo r the design o f ventila
tion systems and the calculation o f ven
tila tor duct cross-sections in case o f natur
al ventilation have been compiled in ac
cordance with the VDE Specifications in 
DIN-VDE 0 5 10, Part 2 o f July 1986. 
Bilingual copies (in German and English) 
are available from Germanischer Lloyd, 
Vorsetzen 32, D-2000 Hamburg 11, West 
Germany.

Onderhoudsm anagem ent per 
com puter
SpecTec Consult b.v. u it Vlissingen heeft 
opdracht gekregen om voor Van Omme
ren Shipping b.v. een compleet onder- 
houdsplanningsysteem te installeren aan 
boord van verschillende schepen. Naast de 
AMOS-D onderhoudspianning systemen 
aan boord van de schepen w ord t op het 
kantoor, van Van Ommeren Shipping in 
Rotterdam, een systeem geplaatst waarin 
alle informatie betreffende de complete 
vloot w ord t samengebracht. Het kantoor 
systeem geeft een totaal overzicht van de 
staat van onderhoud van alle schepen in de 
Van Ommeren Shipping organisatie. Te
vens zal de gehele inkoop van reservedelen 
en verbruiksartikelen via het AMOS-D 
systeem worden gedaan.

Het eerste schip dat met het AMOS-D on
derhoudspianning systeem zal worden u it
gerust, is de recent door Van Ommeren 
Shipping b.v. aangekochte m.v. ’D o r
drecht’, die onder de naam m.v. 'Oaxaca' 
voor 10 jaar aan derden is vercharterd. De 
m.v. ’Dordrecht' is een multi purpose schip 
van 41.000 dw t met een capaciteit van 
2063 20’ containers.
Het AMOS-D systeem is een onderhouds
management systeem dat draait op MS- 
DOS computers met harde schijf (20 Mb) 
en een 5 12 Kb intern geheugen. Inmiddels 
is het AMOS-D systeem geïnstalleerd op 
meer dan 150 schepen, in type variërend 
van multipurpose schepen, tankers, passa
giersschepen to t diving support schepen 
en offshore installaties.

Veilig hijsen
Bij het Nederlands Instituut voor Arbeids
omstandigheden N IA verscheen onlangs 
'Veilig hijsen’. Het boekje vol met prakti
sche hijsgegevens is uitgebracht in de serie 
'Arbeidsomstandigheden in de praktijk’. 
De schrijvers staan ruimschoots stil bij de 
voor het hijsen belangrijke voorberei
dingsfase. Behandeld worden onder meer 
de afstemming van de kraan op de last, de 
aanvoerroute, tijdelijke opslag en het aan
geven van de massa op de last. De hijsmid
delen komen eveneens uitvoerig aan bod; 
veel nuttig feitenmateriaal w ord t aange
dragen over kettingen, staalkabels, hijs
standen en touw. Hetzelfde geldt voor de 
verbindingen tussen hijsmiddelen: sluitin
gen, ringen, verbindingsschalmen en hijs
haken.
Opvallend zijn in het boekje de talrijke be- 
lastingstabellen met waardevolle gegevens 
voor de dagelijkse praktijk.
Bij de bespreking van het hijsen zelf komen
o.a. de bediening van de kraan, het geven 
van aanwijzingen en de verdeling van de 
verantwoordelijkheden aan de orde. Ook 
het hijsen onder bijzondere omstandighe
den is niet vergeten.
Voor de opslag, het onderhoud en de keu
ring van de meest gebruikte hijsmiddelen 
vinden we in ’Veilig hijsen’ zowel de w et
telijke voorschriften als praktische tips.
D it makkelijk toegankelijke boekje met 
overzichtelijk gerangschikte hijsfeiten te lt 
67 pagina’s en ruim veertig illustraties. De 
prijs bedraagt ƒ 6,50; te bestellen bij NIA, 
afdeling Verkoop, Postbus 5665, 1007 AR 
Amsterdam, telefoon (020) 5498404.
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WL
Een in ternationaal w erkend consultancy en research instituu t met vestigingen in D elft en de N oord- 
oostpo lder. In to taal zo ’n 550 medew erkers.
G especialiseerd in k lantgerichte adviezen over vraagstukken  gerelateerd aan  w ater en andere vloeistoffen. 
O p basis van processim ulatie, num eriek en experim enteel onderzoek.

De in de N oordoostpo lder gevestigde sector H avens, Kusten en Offshore Technologie heeft als 
w erkgebied problem en gerelateerd aan  p lanning , ontw erp, bouw  en beheer van m arine- en kust
system en.
Voor het segment Scheepshydrom echanica zoeken wij vanwege een toenem end w erkpakket een

scheepsbouwkundig ingenieur (ir) (m/v)
met ervaring in de scheepshydromechanica

die als projectleider w erkzaam  zal zijn op het 
gebied van het m anoeuvreren van schepen, 
scheepsgedrag in golven en gedrag van afge
m eerde system en.

U beschikt over:
- kennis van en bij voo rkeu r ervaring op het 

gebied van m anoeuvreer-sim ulatie studies;
- verm ogen om  fysische verschijnselen te 

vertalen n aa r zowel num erieke als schaal
m odellen;

- verm ogen om  p ro jectm atig  zowel ze lfstan 
dig als in team verband  te werken;

- goede kennis in w oord  en geschrift van 
de N ederlandse en Engelse taal.

N adere in fo rm atie  kunt u krijgen bij 
ir. J. O nassis, segm entleider van de groep 
Scheepshydrom echanica, tel. 05274-2922 
(kan toor) o f  010-4555891 (weekend).

Een psychologisch onderzoek m aak t deel uit 
van de procedure.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u onder ver
m elding van vacaturenum m er 9.291 richten 
aan W L, afdeling Personeel en O rganisatie , 
t.a .v . de heer S. O ppew al, Postbus 152,
8300 A D  Em m eloord.

w a t e r l o o p k u n d i g  l a b o r a t o r i u m | w L

Twenty-four hours a day, seven days a week, we 
take care of your fire-safety TECHNISCH

BUREAU Man n jn
Specialized in fire-extinguishing - and safety equipment for maritime use. Alt brands available. Fue ex ting u ish ing - satety e qu ipm ent

Strickledeweg 23, 3125 AT Schiedam telephone 010-4626077, telefax 010-4625754 telex 22686 tbrijn nl telegram Rijnmayday Rotterdam.
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t NEDERLANDSE VERENIGING
VAN TECHNICI OP 

SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

V E R E N IG IN G S N IE U W S
door

Algemeen secretaris J. M. Veltman

Voorlopig program m a van lezingen 
en evenem enten in het seizoen 
1989/1990

Clubevenem enten
di. 19 dec. Kerstwildbiljarten

Voorbehandeling van staal 
door Drs. C. E. M . v/d Kolk
Sigma Coatings
di. 12 dec. Groningen
do. 14 dec. Rotterdam
(bestuursverkiezing)
do. 21 dec. Vlissingen

Nieuw jaarsreceptie
di. 2 jan. 1990 Groningen 
do. 4 jan. 1990 Rotterdam 
vr. 5 jan. 1990 Vlissingen

O nderw erp en sprekers 
n.o.t.g.
di. 16 jan. Groningen 
wo. 17 jan. Amsterdam

COB-schepen en 
Shuttle carriers Svenson
wo. 17 jan. TU Delft

Jaarlijkse avond m e t dames
vr. 26 jan. Amsterdam

M oderne bouwwijzen in houtepoxy  
K ram er
do. 18 jan. Vlissingen 
do. 15 feb. Rotterdam 

(afdelingsvergadering)

MAK-dieselm otoren
di. 13 feb. Groningen 
wo. 14 feb. Amsterdam 

(ledenvergadering) 
do. 15 feb. Vlissingen

Chemicaliën tankers  
Broere
13 mrt. Groningen
14 mrt. Amsterdam
15 mrt. Rotterdam

Betrouwbaarheidsanalyse 
Klein Woud
do. 15 mrt. Vlissingen

do. 5 apr. Rotterdam 
dj. 3 apr. Groningen

T itan ic -O ’Connor-IM ARE
do. 29 mrt. Rotterdam

Ekofisk-Votker Stevin
wo. 4 apr. Amsterdam

Binnenvaart
Ing. K. Bos
do. 19 apr. Vlissingen

O n tw erp  SES-KMS
wo. 25 apr. TU Delft

D e nieuwe Rijkswerf 
Cdr. T . Mooim an
do. 17 mei Rotterdam

Noord Ned. Scheepsbouw 
in beeld. De Jager
di. 15 mei Groningen

De lezingen worden gehouden:
1. Bij de TU Delft in de Aula, Mekelweg 5, 

aanvang 20.00 uur.
2. In Rotterdam in de Kriterionzaal van 

het Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.

3. In Amsterdam bij het IHTNO  'Amster
dam', Schipluidenlaan 20, aanvang 19.00 
uur.

4. In Groningen in het Stadsparkpaviljoen, 
Paviljoenlaan 3, aanvang 20.00 uur.

5. In Vlissingen in het Strandhotel, Boul. 
Evertsen 4, aanvang 19.30 uur.

Alle lezingen in Rotterdam en Delft w o r
den gehouden in samenwerking met de 
afd. MarTec van het K.l.v.l. en 'William 
Froude’.

B O O T T O C H T  O P DE V E C H T
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan 
van de afdeling 'Amsterdam' was op 23 
september jl. door deze afdeling een boot
tocht georganiseerd die de plaats van het 
jaardiner van d it jaar heeft ingenomen. Z o 
als bekend werd het organiseren van een 
traditioneel jaardiner een te zware last 
voor onze Vereniging, te rw ijl d it slechts 
aan een relatief gering aantal leden ten 
goede kwam. Het organiseren van deze 
tocht door de afdeling 'Amsterdam' werd 
derhalve door vele leden op hoge prijs ge
steld.

Het vertrek was bepaald op 12.00 uur van
af de steiger aan de De Ruyterkade achter 
het Centraal Station te Amsterdam. Een 
goede gelegenheid voor veel deelnemers 
om met de trein te komen. De 'Mobey 
Dick’ die ons zou vervoeren, was reeds ge
tooid met de NVTS vlag, te rw ijl het zon
netje nog zorgde voor een vrolijk aanzien 
van het geheel.
Na het vertrek werd iedereen welkom ge
heten door de heer Den Arend, de voor
z itte r van de afdeling 'Amsterdam’, te rw ijl 
men zich te goed kon doen aan de brood
jeslunch. Gedurende het gedeelte door de 
Amsterdamse haven en verder kweet de 
kapitein zich uitstekend van zijn gast- 
heertaak door uitleg te geven over wat zo
al langs de waterkant te zien was.

Al pratend, etend, drinkend en kijkend was 
de boot inmiddels in nauwer vaarwater te 
rechtgekomen nl. de Vecht, het eigenlijke 
doel van deze tocht. Hier kon iedereen 
zich vergapen aan de soms prachtige hui
zen en tuinen die toch nog veel inwoners 
van ons land blijkbaar kunnen bekostigen. 
Omstreeks 14.30 uur werd aangelegd bij 
een z.g. kaasboerderij waar men kon aan
schouwen wat er allemaal komt kijken bij 
het kaasmaken. Menigeen liet het niet bij 
kijken, maar schafte zich een hoeveelheid 
kaas aan om het resultaat ook te kunnen 
proeven.
Inmiddels was de zon verdwenen, maar de 
temperatuur was nog wel redelijk. Toch 
had men behoefte om na een tijdje aan dek 
naar binnen te gaan om wat op te warmen. 
Het aperitief wat nu aan de beurt was, gaf 
hiertoe een goede gelegenheid. De heer 
Den Arend en Prof. Hengst, de voorzitter 
van het Hoofdbestuur, besteedden enige 
aandacht aan het fe it dat de afdeling 'Am 
sterdam' alweer 65 jaar bestond, voordat 
men zich te goed kon doen aan een 'een
voudige' rijsttafel zoals het programma 
vermeldde. Als d it een eenvoudige rijstta
fel was, vraagt de schrijver zich af wat men 
in Amsterdam verstaat onder een uitge
breide rijsttafel! Bij gelegenheid houdt hij 
zich aanbevolen.
Door deze uitgebreide eetpartij was de 
boot alweer ruim op de terugweg en voor 
20.00 uur werd afgemeerd aan de De Ruy
terkade, zodat iedereen de tijd had om tij
dig thuis te komen.
Het was al met al een zeer geslaagde tocht, 
waaraan 184 leden van onze Vereniging 
met veel plezier hebben deelgenomen. Ik
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ADVIESBURO VAN KESSEL BV

bouwkonstrukties
werktuigbouw
automatisering
scheepsbouw
postbus 24 , 6644 zg, ewtik 
vo rd ing s tra a t 25o , 6644 d o , ew ijk 
tel 08872-2159

voor onze jonge afdeling scheepsbouw zoeken wij op korte 
termijn enkele:

tekenaar-konstrukteurs (m/v)

W erkzaam heden:
Het maken van:
-  ontwerp- en werkplaatstekeningen
-  stabiliteitsberekeningen
-  sterkteberekeningen
ten behoeve van scheepsbouwachtige staalkonstruktie, 
zoals: pontons, bruggen, sluisdeuren etc.
Hiervoor staan verschillende computerprogramma's ter 
beschikking, waaronder Autocad.

voorkeur:
Onze voorkeur gaat uit naar jonge veelzijdige H.T.S.'ers 
Scheepsbouw of Werktuigbouw, eventueel met enige 
Cad-ervaring.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen 
met de heer R. ten Hacken.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie metc.v. te 
zenden aan bovengenoemd adviesburo t.a.v. de direktie.

SCHEEPSWERF 
” ’t AMBACHT”

V/H JONKER & STANS

Bij Scheepswerf " t Ambacht"
(v/h Jonker & Stans) is een plaats vrij voor een

PROJEKTLEIDER
Hij zal in eerste instantie verantwoordelijk zijn 
voorde Bankwerkerij/Draaierij en de Pijpfitterij. 
Gezien toekomstige promotie-mogelijkhedep 
binnen ons bedrijf, strekt ervaring met verdere 
scheepsreparatie tot aanbeveling.

Opleiding H.T.S. niveau of M.T.S. met ruime 
ervaring in soortgelijke funktie.

Schriftelijke sollicitaties richten aan:

Scheepswerf "’t Ambacht", 
Nieuwe Bosweg 4, 
3341 LH Hendrik Ido Ambacht.

Mama, 
bestaan er 
nog echte 
olifanten?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voor f 27,50 donateur van het 

Wereld Natuur Fonds. Giro 25, Zeist. &

Van Duijvendijk Scheepswerf en Machinefabriek 
is een dynamisch bedrijf op het gebied 
van reparatie aan zee- en rivierschepen.

Wij zoeken ter ondersteuning van onze orga
nisatie een:

PROJECTLEIDER
met kennis en ervaring op het gebied van 
scheepsreparatie en werktuigbouw

Het is vanzelfsprekend dat voor het uitoefe
nen van deze functie, de werkzaamheden 
zoals: begroten, rekening maken en aquisitie 
verrichten een ’m ust’ is. Een redelijke be
heersing van de ENGELSE en DUITSE taal is 
noodzakelijk.
Wij bieden een uitstekend toekomst pers
pectief voor een energiek en zakelijk inge
steld persoon met de juiste kennis.
Uw schriftelijke reactie gaarne richten aan de 
direktie.

Van Duijvendijk Rotterdam BV
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam
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denk dat iedereen het er mee eens is dat ik 
nogmaals uit aller naam alle organisatoren 
van harte bedank voor het regelen van de
ze fraaie boottocht.

W E M T
Op I I  en 12 oktober jl. hebben de voor
z itte r en de algemeen secretaris de 
’WEMT Council Meeting' in Wageningen 
bijgewoond. De ’West European Confe
rence on Marine Technology’ (WEMT) is 
een samenwerking tussen instellingen en 
verenigingen op het vakgebied van mari
tieme technologie in West-Europa. Het 
doel van de samenwerking is om de weten
schappelijke en praktische ontwikkeling 
van de maritieme technologie te bevorde
ren en om het uitwisselen van ideeën te 
vergemakkelijken, waarbij de leden van de 
verschillende verenigingen worden aange- 
moedigd om met elkaar te corresponde
ren en elkaar te ontmoeten. De WEMT 
heeft gedurende de laatste 15 jaar met suc
ces een aantal conferenties georganiseerd. 
De WEMT w ord t geleid door een ’WEMT 
Council’ die voornamelijk bestaat uit de 
presidenten en voorzitters van de organi
saties die lid zijn. Op de vergadering in 
Triest in oktober 1988 is de ’WEMT 
Council’ to t de conclusie gekomen dat een 
evaluatie van de activiteiten en doelstellin
gen van de WEMT nodig waren, speciaal in 
verband met de eenwording van Europa 
die in 1992 een belangrijke stap vooruit 
doet en de gevolgen daarvan voor de 
Westeuropese verenigingen.
Op deze ’Council Meeting’ is besloten dat 
een WEMT Working Party (W W P) ge
vormd zou worden, bestaande uit een be
perkt aantal leden met als taak een evalua
tie te maken en met aanbevelingen te ko
men hoe de WEMT in de toekomst verder 
moet. De W W P heeft een rapport gepro
duceerd, ’The Future of W EMT’, wat op 
11 en 12 oktober besproken is. Geduren
de deze vergadering is besloten om op ba
sis van d it rapport enkele acties te nemen 
om de samenwerking in de toekomst te 
versterken. Deze voorgestelde acties vol
gen volledig hieronder.

A  proposal for the future  of W e m t
A . Objective
To achieve by 1995 a unification o f resour
ces in the field o f Marine Technology 
('M T’) by bringing together all European 
Institutions and Societies active in this 
field, which includes the technology o f O ff 
Shore installations, of leisure maritime ac- 
tivities, o f sea bed resources and of sub- 
mersible and small craft of all kinds, as well 
as the traditional activities in Naval A r
chitecture and Marine Engineering.
2. The aim o f this unification is:
a. To support more effectively the de- 
velopment and exploitation o f marine 
Science and technology in Europe and to  
assist in strengthening the European ship- 
ping, shipbuilding and marine industries.

b. To offer members of all European In
stitutions and Societies referred to  in para
graph I better opportunities to  meet and 
exchange views.
c. To foster improved cooperation be
tween these institutions and Societies.

B. Proposed Method
1. Set up a small full time Secretariat com
prising not more than 3 people and funded 
by a per capita levy on each WEMT 
Member up to  a maximum o f 3 ECU per 
member, to  carry out the Task in C fo llow 
ing, during the period March 1990-May 
1991.
2. Seek external financial support from 
the E.E.C. or elsewhere to  contribute to  
the costs o f carrying out this Task.
3. Establish a steering group from the 5 
Foundation Members o f WEMT to  guide 
the Secretariat in carrying out their Task.

C. The Task
1. To list the Western European Institu
tions and Societies involved in MT (The 
organisations’) and to  develop criteria for 
including other similar European organisa
tions working in the MT field.
2. Briefly to  set out the functions of these 
organisations, indicating major differences.
3. To study how these organisations could 
best be brought together either under a 
single European Institution of Marine 
Technology o r within a Federal structure, 
including an assessment to  the optimum 
legal status.
4. To study the overall advantage and dis
advantages of achieving greater unification 
and to  set out its strengths and weakness 
compared to  existing arrangements, iden
tifying particularly the resulting benefits to  
individual members of the organisations.
5. To study the relative merits of a unified 
or Federal structure.
6. To estimate the cost implications of 
unification both in the short run implemen
tation phase and in the long run.
7. To study possible alternative ways of 
carrying on local activities in each country 
w ithin a unified structure.
8. To set out the principal problems and 
difficulties of achieving the objective A 
above.
9. To make recommendations on the ac
tions to  be taken in the period 1991 - 1995 
to  overcome problems and difficulties and 
so progress toward the achievement of 
the objective by 1995.
10. To make an interim progress report 
to  the WEMT council by November 30th 
1990 identifying any major difficulties in 
implementing the tasks set out in the pre
ceding paragraphs and to  make a final re
port to  WEMT council by May 3 1 th 19 9 1.

D. Immediate action to be taken
I. Circulate the above proposals to  the 
Member organisations o f WEMT w ith a re
commendation that they approve them

not later than January 3 1 th 1990 and in
form  their members about them.
2. Subject to  this approval proceed as in B 
above as quickly as possible thereafter. 
October 12, 1989

Onze voorzitter Prof. Hengst heeft aange
boden het ’Secretariat’ bij ons in Rotter
dam onder te brengen; daarbij is een kos
tenraming opgesteld. Twee van onze le
den die daarvoor tijd hebben, zijn liefheb
ber om zich hiervoor in te zetten. Een be
slissing over d it voorstel moet op 20 febru
ari a.s. genomen worden. Door middel van 
d it bericht worden alle leden op de hoogte 
gebracht van deze voornemens.

Bestuursverkiezing Afdeling  
Groningen
Op 7 november is gedurende een leden
vergadering van de afdeling Groningen de 
heer M. B. H. M. Hendriks verkozen to t lid 
van het Afdelingsbestuur.

In Memoriam

J. G. Turkenburg
Op 17 oktober is te Haarlem overleden de 
heer J. G. Turkenburg. De heer Turken
burg was oud-hoofdwerktuigkundige bij 
de Nedlloyd te Rotterdam. Hij is 32 jaar lid 
van onze Vereniging geweest en is 67 jaar 
geworden.

S. A . C. de Wijs
Te Schiedam is op 9 november overleden 
de heer S. A. C. de Wijs op de leeftijd van 
78 jaar. De heer De Wijs was firmant van 
het Expertise -en Ingenieursbureau Van 
Helden, Schippers & Hobels. Hij was 38 
jaar lid van onze Vereniging.

Ballotage

Voorgesteld voor het gewoon 
L ID M A A T S C H A P
Ir. D .J.VAN  DEN BERG 
SUM
Menno te r Braaklaan 115,2624 TC Delft 
Voorgesteld door W. C. Planken 
Afdeling: Rotterdam

G. FONGERS
Nautisch & Technisch Inspecteur,
Gefonzo BV
Roompot 9 ,4341 LK Arnemuiden 
Voorgesteld doo rj. M. Zaadnoordijk 
Afdeling: Zeeland

H.J. FONGERS
Directeur, H.J. Fongers NV België 
Paasbloemlaan 14, 2080 Kapellen 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling: Rotterdam

W.J. GIJTENBEEK
Manager Brandbestrijdingsinstallaties
Dorpsweg 180 B, 3083 LL Rotterdam
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Voorgesteid door A. E. Molenaar 
Afdeling: Rotterdam

C. KO OYM AN
Sales manager Marine & Offshore 
Department, Devoe Coating BV 
Vrijland 31, 3271 VH Mijnsheerenland 
Voorgesteld door K. R. Bosma 
Afdeling: Rotterdam

J.J. MEIJER
Algemeen Adjunct-Directeur, Holmatro 
Nijenstein 31, 3328 ZJ Dordrecht 
Voorgesteld door K. R. Bosma 
Afdeling: Rotterdam

M.J. OOSTERKAMP 
Shell Tankers Rotterdam 
Seerattstraat 28, 4561 MK Hulst 
Voorgesteld door D. van N oort 
Afdeling: Zeeland

J. VAN DER SCHAFT
Staff Superintendent, Zeesleepvaart &
Bergingsbedrijf
Kamille 10, 1716 VX Opmeer
Voorgesteld door R. R. Strijland
Afdeling: Amsterdam

M. STEENBERGEN 
Leraar, Zeevaartschool Delfzijl 
Tuka 6, 9932 HL Delfzijl 
Voorgesteld door G. Gerritsen 
Afdeling: Groningen

H. M. ZUURM O ND 
2e SWTK, Smit Vlootbeheer BV 
Grebbestraat 10, 2515 VV Den Haag 
Voorgesteld door A. W. Knoester 
Afdeling: Rotterdam

M. VAN ADELBERG 
Sales Manager Oranjewerf BV 
Fazantenlaan 76, 1834 XD  St. Pancras 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling: Amsterdam

L. P. BRANDLIGT 
Naval Architect, Moonen Shipyards 
Zwanenkamp 61, 3607 RE Maarssen 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling: Rotterdam

R.J. P. HANEVEER 
Project Manager, Verolme Botlek 
Joke Smit Erf 47, 3315 VB Dordrecht 
Voorgesteld door J. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam

T. M. HOLIERHOEK 
2e W TK, Nedlloyd 
Stadhouderslaan 209,
2983 CV Ridderkerk 
Voorgesteld door J. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam

P. G. KEMPERS
Hoofd Industrieel Automatisering, 
Rietschoten & Houwens

Chloralaan 11, 3233 VB Oostvoorne 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling: Rotterdam

F. L. METZGER
Algemeen Bedrijfsleider, Moonen 
Shipyards
Spindermolen 15, 3371 RN Hardinxveld 
Voorgesteld door A. E. Molenaar 
Afdeling: Rotterdam

C. T. MINGAARS
Manager afd. Energie, van Gelder
Compagnie BV
Sportlaan 16, 3299 XG Maasdam 
Voorgesteld door J. A. van Gelder 
Afdeling: Rotterdam

IR. R. N A  LES 
AIO, TU Delft 
Sterrenweg 2 1,
2651 HZ Berkel & Rodenrijs 
Voorgesteld door J. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam

J. VAN DER WEES 
Nautisch/Technisch Surveyor/Schade 
Expert, H. A. van Ameyde BV 
Wilhelmina Druckerlaan 10,
4385 JA Vlissingen 
Voorgesteld door L. Roest 
Afdeling: Zeeland

Voorgesteld voor het 
B E LA N G STELLEN D  
L ID M A A T S C H A P
H .j. LANGBROEK 
Sbk Tekenaar, M. E. Consulting 
Havikhoek 15, 2743 GE Waddinxveen 
Voorgesteld door A. M. Bolman 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het 
C O M B IN A T IE  L ID M A A T S C H A P
Ir. M. VAN DER SCHAAF
Medewerker Wetenschappelijke Zaken,
KM
W itte  de Withstraat 16 A,
2 5 I8 C T  Den Haag 
Voorgesteld door J. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam

IR. R. KANT
Beleidsmedewerker hydromechanica, KM 
Pahudstraat 52, 2593 TH Den Haag 
Voorgesteld door J. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het 
JU N IO R  L ID M A A T S C H A P
H.G. D. BIK
Student Maritiem Techniek TU Delft 
Handboogstraat 22, 261 3 RA Delft 
Voorgesteld door Ir. W. Bik 
Afdeling: Rotterdam

M. KURZER
Student Maritiem Techniek TU Delft 
Koornmarkt 9, 2611 EA Delft

Voorgesteld door A. Goudriaan 
Afdeling: Rotterdam

A. F.J. M. LAMBREGTS
Student Maritiem Techniek TU Delft 
Hertogshoef 239,
4941 KK Raamsdonkerveen 
Voorgesteld door J. M. Veltman 
Afdeling: Rotterdam

J. B. LESTERHUIS
Student Maritiem Techniek TU Delft 
H. Gorterhof 128, 2624 XK Delft 
Voorgesteld door M. C. H. Vermeulen 
Afdeling: Rotterdam

H. M. DE VRIES 
Student HTS-S Haarlem 
Prattenburg 34, 2036 S-Haarlem 
Voorgesteld door Ir. W. Bik 
Afdeling: Amsterdam

MEJ.J. F. M. BOS 
Studente TH Haarlem -S 
Hasebroekstraat 7, 1962 SV Heemskei 
Voorgesteld door Ir. W. Bik 
Afdeling: Amsterdam

Gepasseerd voor het 
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P
P. VAN DER ESCH 
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd voor het
JUNIOR LIDMAATSCHAP 
M. W. BAKKER 
Afdeling: Amsterdam

J. G. GEERDINK 
Afdeling: Amsterdam

R.J. P. GROOTJEN 
Afdeling: Amsterdam

F. KERSBERGEN 
Afdeling: Rotterdam

J.J. D. PRINS 
Afdeling: Amsterdam

B.J. TER RIET 
Afdeling: Rotterdam

W.J. M.J. VIJFHUIZEN 
Afdeling: Amsterdam
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VERENIGINGSNIEUWS

Publicaties van het Klvl
In het kader van de dienstverlening aan zijn 
leden geeft het Klvl een aantal publicaties 
uit. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de 
afdeling Verkoop Publicaties,
H l / l :  Vademecum voor werkzoekende 

Academici. Herziene druk 1987. Leden Fl. 
9,00; N iet leden Fi. 15,00.
411/2: Handleiding arbeidscontract voor 
de ingenieur. Herziene druk 1988. Leden 
Fl. 5,00; N ie t leden Fl. 10,00.
4 13: Wegwijzer voor ingenieurs met ves- 
tigingsplannen. December 1988. Leden Fl. 
9,50; N iet leden Fl. 20,00.
420; Salarisenquête TU-ingenieurs 1987. 
Een onderzoek naar primaire en secundai
re arbeidsvoorwaarden. Leden Fl. 20,00; 
N ie t leden Fl. 30,00.
Deze publicaties zijn uitsluitend verkrijg
baar door storting van het betreffende be
drag op postgirorekeningnr. 2982355 
t.n.v. Klvl publicaties, Den Haag onder ver
melding van de tite l van de gewenste publi
catie.
Bestuurssamenstelling Afdeling  
M A R TEC
In september tijdens de vergadering van 
het afdelingsbestuur is afscheid genomen 
van dr. ir. P. van Oosanen als bestuurslid. 
Vanwege veelvuldig verblijf in het buiten
land de komende jaren, zag hij zich ge
noodzaakt zijn bestuursfunctie neer te 
leggen.
Ir. van Oosanen is vele jaren bestuurslid 
geweest, waarvan de laatste jaren als vice- 
voorzitter. Zijn plaats in het bestuur 
w ord t ingenomen door ir. R. P. Daliinga 
van het MARIN te Wageningen.

Secretariaat Afdeling M AR TEC

De huidige secretaris van de afdeling, ir. C. 
Dirkse, heeft het secretariaat overgedra
gen. Vanaf heden zal het secretariaat van 
de Afdeling Maritieme Techniek gevoerd 
worden door ir. R. P. Daliinga.
Het nieuwe secretariaats-adres is: 
Secretariaat Afdeling MARTEC 
MARiN, Postbus 28, 6700 A A  Wage
ningen
tel. 08370-93911 
fax. 08370-93245

Lezingenprogram m a Afdeling  
Offshore Techniek
Onze zuster-afdeling Offshore Techniek 
van het KIV1 heeft voor het komende sei
zoen een aantal lezingen georganiseerd, 
welke zeker ook van interesse zijn voor de 
leden van de Afdeling Maritieme Techniek. 
Daarom hieronder een korte opsomming. 
De lezingen vinden plaats in het Instituuts- 
gebouw van het KIVI, Prinsessegracht 23 
Den Haag, tenzij anders vermeld. De lezin
gen beginnen om 19.00 uur.
Voor uitgebreidere informatie w ordt men 
doorverwezen naar:
Sekretariaat van de Afdeling Offshore 
Techniek
MARIN, Postbus 28, 6700 AA Wage
ningen

18 januari 1990:
'Het Zeepipe Project’
'Shallow W ater Concrete Platforms’
Ir. S. Rodvelt, Statoil e.a.

15 februari 1990:
Tw ee concepten van een superzware drij
vende kraan'
Ir.J. A. M, Memelink
ir. A. de Groot, Allseas
Ir. H. j. T. M. van der Heijden, Heerema

22 maart 1990:
'De invloed van de offshore mijnbouw op 
het milieu en het effect van de regelgeving' 
Ir. P.J. M. van der Ham, ministerie van Eco
nomische Zaken 
Ir. F. M. Post, Rijkswaterstaat 
Vertegenwoordiger Greenpeace

plaats: Rijkswaterstaat, 
Den Haag

Koningskade 4,

19 april 1990:
'F3-veld en de NOGAT-pijpleiding' 
Medewerkers van de NAM

Nieuw  bestuur. 'W illiam  Froude'

In de nacht van woensdag 11 op donderdag 
12 oktober 1989 is een nieuw bestuur van 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap ’W il
liam Froude’ van stapel gelopen.
Het nieuwe bestuur is als volgt samenge
steld:
H. K. Th. Stam voorzitter
D. van Woerden secretaris
D. C. van Oostveen penningmeester 
J. P. Dragt comm. onderwijs
A. Kik comm. excursies

Wij wensen het bestuur een goed jaar toe!
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DE SCHROEFAS SPECIALISTEN
Bij IHC Lagersmit weten ze van üw schroefasleiding alles 
af. Ze zijn er helemaal op ingesteld reparaties onverwijld 
uit te voeren. Dus voor schroefaslagers,
-kokers en -afdichtingen: IHC Lagersmit bellen.
Die helpt. Ongeacht het uur. Ongeacht het formaat van 
het werk.

IHC LAGERSMIT IHC Lagersmit, Postbus 5, 2960  AA Kinderdijk,
Telefoon (01859)10472, Telex 28085, Telefax (01859)10477

REINTJES 
VOOR EEN GOEDE 
VAART Keerkoppelingen en reductiekasten 

vanaf 180 tot 16.000 PK 
Uitgebreid leveringsprogramma 
AMW service
D e g e l i jk e  k w a l i te i t

Algem ene vertegenw oordig ing van 
in de BeneluxR E IIM T J E S

Elzasweg 12, 2030 Antwerpen,
Tel.0(932)354.24.840, Telex 31189, Fax.0(932)354.10.212

A N T W E R P S E  MOTOREN WE R K E  N.V.  A .M .W .-N ederland, Tel. 01651-1147, Fax. 01651-1003

g esp ec ia lisee rd  in g o e d e re n tra n s p o rt, ^
7£ 7  E )VÏSW— * 97 E±5Vesw 

- . . .  i i<£>VESWla n d m a te rie e l, _p—j  /  __^VESW
p le z ie rv a a r*  -f* 9 Y*i)VESW
tu ig en , f  r / V E S W

j "  ■ S ^ f ^ ^ V E S W  V e re n ig in g  van
_ E x p e rts  op S c h ee p s - en

lyESW  W e rk tu ig k u n d ig  g eb ied  in N ed e rla n d

i V / C C A A /  P o stb u s  8 4  2 9 0 0  AB  C a p e lle  a /d  IJssel
W “ W W , r  T e l. O IO  - 4 5 1 4 6 5 4  T fx . O IO  • 4 5 0 8 4 6 1

VESW Aangesloten bureau’s op aanvraag
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