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PROCEDURA OBLICZEŃ DLA ZJAWISKA REZONANSU PARAMETRYCZNEGO 

KOŁYSAŃ BOCZNYCH STATKU W KRYTERIACH STATECZNOŚCIOWYCH DRU-

GIEJ GENERACJI 

 

W artykule omówiona została procedura obliczeń dla wystąpienia zjawiska  rezonansu parametrycznego kołysań bocznych 

w kryteriach statecznościowych drugiej generacji. Zjawisko rezonansu parametrycznego kołysań bocznych statku jest zjawiskiem 

znacząco wpływającym  na poziom bezpieczeństwa statecznościowego, przy wystąpieniu szczególnych parametrów ruch statku 

i falowania morskiego. Ze względu na trwające prace na kryteriami statecznościowymi drugiej generacji, zjawisko to zostało 

uwzględnione w projekcie nowych kryteriów jako jeden z tak zwanych defektów statecznościowych. W pracy przedstawiono 

kolejne etapy obliczeń na poziomie pierwszym i drugim procedury celem określenia podatności statku na wystąpienia badanego 

defektu statecznościowego. Omówiono kolejność obliczeń, zakres potrzebnych danych wejściowych oraz interpretację otrzyma-

nych wyników. 

 

WSTĘP 

Podróży statku w rzeczywistych warunkach pogodowych tj. przy 
oddziaływaniu falowania morskiego i wiatru towarzyszyć będą koły-
sania statku w sześciu stopniach swobody. Kołysania te spowodo-
wane zewnętrznym momentem wymuszającym powodują zmiany w 
zanurzonej części kadłuba co prowadzi do zmian geometrii podwo-
dzia oraz wielkości ją opisujących np. pola powierzchni wodnicy pły-
wania, momentów bezwładności itp. W takich typowych warunkach 
pogodowych wszystkie te ruchy statku są wymuszane przez bezpo-
średnie oddziaływanie falowania morskiego. W sytuacji gdy połączy 
się parametry fali (okres, długość, wysokość) parametry ruchu statku 
(prędkość, kurs) oraz uwzględni się specyfikę kształtu kadłuba wyni-
kającego z projektu dla danego typu eksploatacji (np. znaczny nawis 
rufowy dla dużych kontenerowców) może dojść do niekorzystnego 
dla bezpieczeństwa statku połączenia tych czynników. Zestrojenie 
częstości własnych kołysań bocznych statku z częstością momentu 
wymuszającego pochodzącego od falowania nazywane jest zjawi-
skiem rezonansu kołysań bocznych. Taka sytuacja generuje duże i 
niebezpieczne przechyły boczne statku i może wystąpić zarówno dla 
np. kierunków fal bocznych i basztowych. Dla fal przeciwnych lub na-
dążających o kącie nabiegu np. 180 stopni, kołysania boczne z zało-
żenia nie występują.  Przy wystąpieniu jednak pewnych szczególnych 
warunkach tj. relacji częstości spotkaniowej fali przeciwnej i częstości 
kołysań własnych statku dochodzi do pojawienia się kołysań bocz-
nych statku dla fali przeciwnej o kącie nabiegu 180 stopni.  Zjawisko 
to nazywane jest zjawiskiem rezonansu autoparametrycznego lub 
krócej rezonansem parametrycznym kołysań bocznych. Zjawisko to 
w dużym uproszczeniu polega na transporcie energii z rezonanso-
wych ruchów innego stopnia swobody (kiwań lub nurzań) do kołysań 
bocznych. Aby przypadek taki mógł zaistnieć muszą zostać spełnione 
obok przytoczonego wcześniej warunku także warunki dodatkowe: 
częstość wymuszeń musi być równa częstości nurzań lub kiwań oraz 
rzędna ciężkości statku musi znacznie różnić się od zanurzenia. Po-
dejściem starającym się eliminować to groźne dla statku zjawisko jest 
już etap projektowy gdzie unika się projektowania statków z typowymi 

stanami załadowania, dla których położenie pionowe środka ciężko-
ści różni się znacznie od jego zanurzenia (trudne do realizacji dla 
statków z ładunkiem pokładowym tj. np. kontenerowce, drewnowce). 
W eksploatacji najważniejszym czynnikiem,  który prowadzi do uni-
kania rezonansu parametrycznego jest odpowiedni dobór przez ka-
pitana prędkości i kursu statku w stosunku do parametrów falowania 
morskiego. Czynnikami, które znacząco wpływają na prawdopodo-
bieństwo wystąpienia zjawiska rezonansu parametrycznego są: 
a) naturalny okres kołysań własnych statku w przybliżeniu równy 

dwukrotnemu okresowi spotkaniowemu fali, 
b) długość fali morskiej: rząd wielkości porównywalny z długością 

statku (0,8 do 2,0 długości statku), 
c) znaczna wysokość fali, 
d) niski współczynnik tłumienia kołysań statku. [1], [2], [3] 

 

 
Rys. 1. Przykład uszkodzenia  pokładowego ładunku  kontenerów w 
wyniku wystąpienia  nadmiernych kołysań na statku m/v „APL China”  
 

Wypadek statku m/v „ALP China” i uszkodzenia pokładowego 
ładunku kontenerów w wyniku dużych przechyłów bocznych i towa-
rzyszących im przyspieszeniom, był  jednym z  powodów opracowa-
nia dokładniejszych i bardziej precyzyjnych metod oceny stateczno-
ści dynamicznej statków.  Amerykańskie Towarzystwo Klasyfikacyjne 
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ABS (American Bureau of Shipping) w 2004 r. opracowała przewod-
niki pozwalający  prognozować możliwość wystąpienia zjawiska re-
zonansu parametrycznego kołysań. Przewodnik zakładał wielopozio-
mową ocenę podatności statku na wystąpienie rezonansu parame-
trycznego z uwzględnieniem stanu załadowania statku jak i wpływu 
warunków falowania na jego zachowanie. Podejście w głównej mie-
rze polegało na analizie zmian początkowej wysokości metacentrycz-
nej GM statku na fali, oraz uwzględnieniu równań Mathieu. Takie po-
dejście miało z założenia pozwolić zidentyfikować statki zagrożone 
tym zjawiskiem oraz ocenić ich podatność na wystąpienie zagroże-
nia. Konsekwencją obliczeń były wytyczne operacyjne. Podejście 
bardziej kompleksowe i ujednolicone np. dla zjawiska rezonansu pa-
rametrycznego kołysań oraz innych  niebezpiecznych zjawisk mają 
dostarczyć kryteria statecznościowe drugiej generacji.  Kryteria sta-
tecznościowe drugiej generacji (obecnie w końcowej fazie projektu) 
opracowywane przez podkomitet SDC (Ship Design and Construc-
tion) przy IMO mają być odpowiedzią na konieczność wypracowania 
nowych standardów oceny bezpieczeństwa statecznościowego wy-
nikającego z nowych rozwiązań konstrukcyjnych i charakteru eks-
plantacji statków. Obecne standardy zawarte w Kodeksie Stateczno-
ści Statków w stanie nieuszkodzonym  IS Code 2008 nie do końca 
uwzględniają rzeczywistych zjawisk fizycznych mających miejsce w 
czasie podróży statku oraz opierają się głównie na analizie staty-
stycznej zaistniałych wypadków, które dały podstawę do ich sformu-
łowania w ubiegłym wieku. [7], [10]. 

1. KRYTERIA STATECZNOŚCIOWE  
DRUGIEJ GENERACJI 

Pełna i kompleksowa ocena bezpieczeństwa statecznościo-
wego statku wymaga uwzględnienia wielu złożonych zjawisk hydro-
dynamicznych, które do tej pory nie zostały w pełni zbadane i nie dają 
się dokładnie opisać za pomocą dostępnych modeli  matematycz-
nych. Zachowanie się statku w rzeczywistych warunkach pogodo-
wych przy oddziaływaniu falowania morskiego i wiatru jest wypad-
kową wielu powiązanych ze sobą elementów, których opis jest bar-
dzo złożony.  Obecne standardy zawarte w IS Code 2008 wymagają 

wielu modyfikacji i uzupełnień popartych szczegółowymi badaniami 
zjawisk fizycznych jakie występują w czasie ruchu statku na fali. Kry-
teria statecznościowe drugiej generacji mają dostarczyć nowych na-
rzędzi pozwalających  w bardziej kompleksowy sposób ocenić bez-
pieczeństwo statku w rzeczywistych warunkach pogodowych. Zgod-
nie z założeniami ocena polegać ma na podejściu wielopoziomowym, 
które pozwoli przeanalizować statek pod kątem jego podatności na 
wystąpienie niekorzystnego zjawiska tzw. defekt statecznościowy 
(stability failure). To czy statek okaże się podatny już na pierwszym 
poziomie oceny zakwalifikuje statek do tak zwanej grupy statków 
„konwencjonalnych” lub „niekonwencjonalnych”. W przypadku gdy 
statek nie wykaże podatności na poziomie pierwszym oceny, stan-
dardy obowiązujące obecnie zawarte w IS Code 2008 będą miały  
dalsze zastosowanie.  Jeżeli statek nie przejdzie pozytywnie takiej 
oceny zostanie zakwalifikowany do tzw. statków „niekonwencjonal-
nych” i będzie poddany dodatkowym sprawdzeniom pod kątem po-
datności (poziom 2) a finalnie wynikiem takich badań będą indywidu-
alnie dla statku i typowych stanów załadowania opracowywane wy-
tyczne eksploatacyjne (poziom 3). Jako  główne zagrożenia bezpie-
czeństwa statku brane są pod uwagę następujące zjawiska przedsta-
wione jako defekty statecznościowe: 
1. czysta utrata stateczności „Pure loss of stability”, 
2. rezonans parametryczny kołysań „Parametric rolling”, 
3. zjawiska surfridingu i broachingu „Surf-riding/Broaching”, 
4. statek bez napędu  „Dead-Ship condition”, 
5. nadmierna stateczność „Excessive accelerations”. 

Poziom pierwszy analizowanych scenariuszy opiera się na pro-
stym modelu, który bez dużego nakładu czasu i pracy w postaci 
skomplikowanych obliczeń pozwoli na  stwierdzenia czy analizowane 
zagrożenie może wystąpić. W obliczeniach tych uwzględnia się geo-
metrię kadłuba  indywidualną dla badanego statku (brak w kryteriach 
obowiązujących IS Code 2008), warunki falowania proponowane mo-
delem szeregu fal regularnych o określonych parametrach oraz sta-
nem załadowania. Obliczenia drugiego poziomu opierać się mają na 
bazie bardziej złożonych i zaawansowanych modelach fizycznych 
badanych zjawisk, które uwzględniać mają oprócz kształtu kadłuba, 

 

 
Rys. 2. Wielopoziomowe podejście do oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku w wybranych defektach statecznościowych w pro-
jekcie kryteriów  stateczności statku drugiej generacji.[1], [10] 
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modelu falowania, stanu załadowania także ruch statku i towarzy-
szące mu kołysania. Schemat i kolejność obliczeń ilustruje rysunek 
nr 2. [1], [7], [9], [10]. 

2. PROCEDURA OBLICZEŃ 

Jak przedstawiono w rozdziale pierwszym podejście od ceny 
bezpieczeństwa statecznościowego badanego statku polega na 
sprawdzenie jego podatności na  wystąpienie danego defektu sta-
tecznościowego. Poziom pierwszy obliczeń dla zjawiska rezonansu 
parametrycznego kołysań bocznych polega na sprawdzeniu sto-
sunku zmian początkowej wysokości metacentrycznej ΔGM, „przy 
przejściu fali”  wzdłuż kadłuba statku w stosunku do początkowej wy-
sokości metacentrycznej na wodzie spokojnej GMC.  Stosunek 
zmiany jaka wystąpi przy położeniu kadłuba statku na grzbiecie lub 
w dolinie fali do wartości na wodzie spokojnej porównuje się z bez-
wymiarowym współczynnikiem proponowanym w metodzie RPR. Aby 
orzec, że statek nie jest podatny na poziomie pierwszym na wystą-
pienie badanego zjawiska stosunek ten powinien być mniejszy niż 
wartość kryterialna wyrażona współczynnikiem RPR. Ze względu na 
zastosowane rozwiązania konstrukcyjne wartość współczynnika RPR 
może być modyfikowana dla statków posiadających stępki przechy-
łowe w zależności od ich powierzchni i współczynnika pełnotliwości 
statku. 

Na drugi poziom ceny podatności statku na wystąpienie rezo-
nansu parametrycznego kołysań bocznych składają się dwa etapy. 
Etap pierwszy składa się z sprawdzenia zmian początkowej wysoko-
ści metacentrycznej statku na fali dla modelowo zaproponowanych 
fal regularnych o określonych parametrach (długość wysokość, stro-
mość) a następnie porównanie tych zmian z wartością średnią po-
czątkowej wysokości metacentrycznej jaką będzie miał statek dla róż-
nych położeń kadłuba względem danej fali, oraz obliczeniu i porów-
naniu prędkości statku koniecznej do wystąpienia badanego defektu 
statecznościowego. Obliczenia opierają się na zaproponowanym mo-
delu falowania tj. 16 fal o kreślonych  parametrach.  Dla każdej z fal, 
która zostanie użyta do obliczeń przyporządkowany jest współczyn-
nik wagowy. Wartość finalna obliczeń przyjmuję wartość logiczną 0 
dla spełnienia nierówności przedstawionych poniżej lub 1 w przy-
padku niespełnienia nierówności. Wynik obliczeń występuję w po-
staci uzyskania średniej ważonej (16 etapów dla każdej fali oddziel-
nie) oraz porównania współczynnika z bezwymiarową wartością kry-
terialną określną w metodzie RPR0.  Drugi etap obliczeń przeprowa-
dza się jeżeli na pierwszym etapie badany statek wykaże się podat-
nością na badany defekt w drugim poziomie obliczeń.  
W etapie drugim dla różnych wartości prędkości statku w stosunku 
do wartości prędkości eksploatacyjnej sprawdzane są kąty przechy-
łów statku występujące przy analizowanych prędkościach statku  dla 
fali nadążającej i przeciwnej. Obliczenia polegają na wyborze pręd-
kości statków, parametrów fali proponowanych w metodzie oraz przy-
pisanym im współczynników wagowych. Współczynnik dla danej fali 
i prędkości statku przebiera wartość logiczną 1 jeżeli kąt przechyłu 
statku w tym etapie obliczeń przybiera wartość większe niż 25 [0]. 
Metoda proponuje trzy wartości prędkości dla fali przeciwnej i trzy dla 
nadążającej oraz prędkość statku równą zero. Prędkości statku wy-
rażane są liczbą Frouda. Finalny wynik współczynnika jest średnią 
arytmetyczną z siedmiu pomiarów. Tak uzyskaną wartość współ-
czynnika C2 porównuję się z wartością współczynnika RPR0. Statek 
zostaje uznany za podatny jeżeli współczynnik C2 będzie większy niż 
współczynnik RPR0. [9] 

2.1. Poziom 1 oceny podatności  

Zgodnie z przyjętymi założeniami w analizowanej metodzie sta-
tek nie będzie podatny na tzw. defekt statecznościowy rezonansu pa-
rametrycznego kołysań bocznych na poziomie pierwszym, jeżeli 
spełniona będzie poniższa nierówność: [9] 

 
∆GM1

GMC

≤ RPR   [−] (1) 

 
gdzie: 
GMC – początkowa wysokość metacentryczna wynikająca z ana-

lizowanego stanu załadowania, liczna na wodzie spokojnej z 
uwzględnieniem poprawek na swobodne powierzchnie cieczy, 

ΔGM1 – amplituda zmian początkowej wysokości metacentrycz-
nej  statku na fali,  

RPR – bezwymiarowy współczynnik przyjmujący wartość 1,87 [-] 
w przypadku posiadania przez analizowany statek stępki antyprze-
chyłowej lub liczony poniższymi formułami (przy braku stępki anty-
przechyłowej): 

𝑅𝑃𝑅 = 0,17 + 0,425 (
100𝐴𝑘

𝐿𝐵
) [−] 

𝑑𝑙𝑎 𝐶𝑚 ≥ 0,96 [−] 
(2) 

 

𝑅𝑃𝑅 = 0,17 + (10,625 𝐶𝑚 − 9,775) (
100𝐴𝑘

𝐿𝐵
) [−],

𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖 0,94 < 𝐶𝑚 < 0,96 [−] 
(3) 

 

𝑅𝑃𝑅 = 0,17 + 0,2125 (
100𝐴𝑘

𝐿𝐵
) [−]  

𝑑𝑙𝑎 𝐶𝑚 ≤ 0,94 [−] 
(4) 

 
gdzie: 
Cm – współczynnik pełnotliwości owręża liczony dla wodnicy 

konstrukcyjnej na wodzie spokojnej,  
Ak – pole powierzchni stępek przechyłowych [m2], 
L – długość statku [m], 
B – szerokość konstrukcyjna statku [m]. 
 
Wzory nr 2,3,4 zgodnie z założeniami metody mogą być użyte 

jeżeli spełniona będzie poniższa nierówność:  
 

(
100𝐴𝑘

𝐿𝐵
)  ≤ 4 [−] (5) 

 
Amplituda zmiany początkowej wartości metacentrycznej ΔGM 

może zostać określona za pomocą wzoru: 
 

∆𝐺𝑀1 =  
𝐼𝐻 − 𝐼𝐿

2𝑉
 [𝑚] (6) 

 
przy założeniu, że: 
 

𝑉𝐷 − 𝑉

𝐴𝑤(𝐷 − 𝑑)
≥ 1,0 (7) 

 
gdzie: 
D – wysokość boczna statku [m], 
VD – objętość podwodnej części kadłuba liczona dla zanurzenia 

odpowiadającemu D, przy statku na równej stępce [m3], 
V – objętość podwodnej części kadłuba liczona dla zanurzenia 

odpowiadającemu analizowanemu stanu załadowania [m3], 
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IH – porzecznym moment bezwładności wodnicy obliczony dla 
zanurzenia dH i statku na równej stępce [m4], 

IL– porzecznym moment bezwładności wodnicy obliczony dla za-
nurzenia dL i statku na równej stępce [m4], 

SW  - współczynnik stromości fali przyjmowany jako wartość 
0,0167 [-], 

AW – pole powierzchni wodnicy statku dla zanurzenia odpowia-
dającego analizowanemu stanowi załadowania, 

d- zanurzenie średnie statku odpowiadające analizowanemu 
stanowi załadowani [m]. 

 
Zanurzania dla których określa się poprzeczne momenty bez-

władności wodnicy IH i IL określają poniższe formuły: 

𝑑𝐻= d+ 𝛿𝑑𝐻 [m] (8) 

𝑑𝐿= d -𝛿𝑑𝐿[m] (9) 
 
Poprawki do wymaganych zanurzeń liczone są następująco: 

 𝛿𝑑𝐻=Min(D-d, 
𝐿𝑆𝑊

2
) [m] (10) 

𝛿𝑑𝐿=Min(d-0,25𝑑𝑓𝑢𝑙𝑙 , 
𝐿𝑆𝑊

2
) [m] (11) 

gdzie: 
dfull – zanurzenie odpowiadające maksymalnemu stanowi zała-

dowania na wyjście statku. 
 
Na potrzeby sprawdzenia zależności opisanej wzorem nr 1, 

zmiana początkowej wysokości metacentrycznej może zostać okre-
ślona alternatywnie (np. za pomocą oprogramowania komputero-
wego) jako połowa różnicy między wartością największą GMmax i naj-
mniejszą GMmin dla rożnych położeń kadłuba statku względem 
grzbietu fali (0,1 L, ….0,9L,). Jako długość fali do obliczeń należy wy-
brać długość porównywalną z kadłubem statku, a wysokość określić 
za pomocą podanego powyżej współczynnika stromości. W czasie 
przejścia kadłuba względem fali, przy kolejnych obliczeniach kadłub 
statku musi przyjmować nowe położenia równowagi (zmieniać zanu-
rzenia i przegłębienia) wymuszone profilem fali i zmianą podwodnej 
części kadłuba dla profilu fali regularnej. 

 

𝛥𝐺𝑀1 =
𝐺𝑀𝑚𝑎𝑥 − 𝐺𝑀𝑚𝑖𝑛  

2
 (12) 

2.2. Poziom 2 oceny podatności 

Na poziomie drugim opisywanej metody oceniany statek nie bę-
dzie podatny na analizowany defekt statecznościowy jeżeli współ-
czynnik RPRO będzie większy niż wartość współczynnika C1 lub C2. 
[9] 

𝑅𝑃𝑅𝑂 ≥ {
𝐶1
𝐶2

 (13) 

gdzie: 
RPRO =0,6 [-] – bezwymiarowy współczynnik kryterialny. 
 
Wartość współczynnik C1 liczona jest jako wartość uwzględnia-

jąca współczynnik wagowe i dane o falowaniu zwarte w tabeli nr 1.  

𝐶1 =  ∑ 𝑊𝑖𝐶𝑖

𝑁

𝑖=1

 (14) 

gdzie: 
Wi  - współczynnik wagowy odpowiadający danym parametrom 

fali zgodnie z tabelą nr 1, 
Ci – współczynnik bezwymiarowy przyjmujący wartość logiczną 

„0” dla spełnienia wymagań określonych wzorem nr. 15,16 albo wzo-
rem nr 17. W przeciwnym przypadku przy braku spełniania w/w nie-
równości przyjmuje wartość 1, 

N – kolejny numer fali zgodnie z tabelą nr 1. 
 

Wymagania dla zmian początkowej wysokości metacentrycznej 
GM(Hi,λi) statku na fali są zadowalające jeżeli dla każdej fali opisanej 
tabelą spełnione będą obie poniższe zależności (10,11): 

𝐺𝑀(𝐻𝑖, 𝜆𝑖) > 0 (15) 
oraz 

𝛥𝐺𝑀(𝐻𝑖, 𝜆𝑖)

𝐺𝑀(𝐻𝑖, 𝜆𝑖)
< 𝑅𝑃𝑅 (16) 

gdzie: 
RPR – bezwymiarowy współczynnik przyjmujący wartość 1,87 [-

], 
ΔGM(Hi,λi) – połowa różnicy pomiędzy najwyższą i najniższą 

wartością początkowej wysokości metacentrycznej dla kolejnych po-
łożeniach statku na analizowanej fali [m],  

GM(Hi,λi)  – średnia wartość początkowej wysokości metacen-
trycznej statku na fali (dla różnych położeń kadłuba względem 
grzbietu fali) [m], 

Hi – wysokość znacząca fali zgodnie z danymi w tabeli nr 1 [m], 
λi – długość fali zgodnie z danymi z tabeli nr 1 [m]. 
 
Wymagania dotyczące prędkości statku określone formułą nr 18 

analizowane dla kolejnych fal można uznać za zadowalające jeżeli 
spełniana jest poniższa nierówność: 
 

𝑉𝑃𝑅𝑖 > 𝑉𝑠 (17) 
gdzie: 
Vs – prędkość eksploatacyjna statku [m/s], 
VPRi -  zadana prędkość statku odpowiadającą warunkom wystą-

pienia rezonansu dla GM (Hi,λi) >0 kreślona wzorem nr 18 [m/s], 
TФ – okres kołysań własnych statku [◦], 
GMC - początkowa wysokość metacentryczna wynikająca z ana-

lizowanego stanu załadowania, liczna na wodzie spokojnej z 
uwzględnieniem poprawek na swobodne powierzchnie cieczy [m], 

λi – długość fali zgodnie z tabelą nr 1, 
g- stała wyrażająca przyspieszenie ziemskie 9,81[m/s2]. 
 

𝑉𝑃𝑅𝑖 = |
2𝜆𝑖

𝑇Ф

. √
𝐺𝑀(𝐻𝑖, 𝜆𝑖)

𝐺𝑀𝐶

− √𝑔
𝜆𝑖

2Л
 | (18) 

 
Dla spełnienia warunków wyrażonych wzorami 15, 16, 17 współ-

czynnik C1 przyjmuje logiczną wartość 0. Jeżeli warunki są niespeł-
nione (np. znaczna zmiana początkowej wysokości metacentrycznej 
lub obliczona wzorem nr 18 prędkość statku jest większa od wartości 
eksploatacyjnej współczynnik przyjmuje wartość 1. Obliczenia takie 
przeprowadzane są dla każdej z 16 fal proponowanych w metodzie. 
Wartości logiczne 1 powodują że pojawiają się wartości współczyn-
nika C1 większe od 0 (dla przypisanych wartości wagowych) a final-
nie współczynnik może osiągnąć wartość większą od wartości kryte-
rialnej RPR0. W takiej sytuacji statek w badanym stanie załadowania 
należy uznać za podatny na zjawisko rezonansu parametrycznego. 
Skutkuje to również dalszym etapem obliczeń (dokładna weryfikacja) 
w postaci obliczeń dla współczynnika C2. Współczynnik liczony jest 
jako średnia arytmetyczna z siedmiu pomiarów dla różnych prędkości 
statku określanych za pomocą współczynników podanych w tabeli nr. 
2. Obliczenia dokonywane są przy proponowanych w metodzie para-
metrach falowania oraz określaniu kąta przechyłu statku dla w/w 
prędkości statku na fali nadążającej i przeciwnej. Jeżeli z przeprowa-
dzonych obliczeń wynikać będzie że statek osiągnie przechyły więk-
sze niż 25 [0], to współczynnik Wi osiągnie wartość logiczną 1 powo-
dując pojawienie się  wartości współczynnika C2 większych od zera. 
Dla wartości większych niż wartość kryterialna współczynnika RPR0 
= 0,06 [-] statek należy uznać za podany na wystąpienie badanego 
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defektu statecznościowego. Obliczenia przeprowadzane są dla fali o 
długości porównywalnej z długością statku gdzie wysokość fali do ob-
liczeń określana jest  wzorem 

ℎ𝑗 = 0,01𝑗𝐿  (19) 

gdzie: 
L – długość fali [m], 
hj – wysokość kolejnej fali [m], 
j – bezwymiarowy współczynnik j= 1,….,10. [-]. 
 
Szczegółowe dane dotyczące modelu fali oraz opis procedury 

obliczeń dla określenia kołysań bocznych statku ze względu na ich 
złożoność  i objętość nie znajdą się w opisie tej metody natomiast 
pełną procedurę można znaleźć w publikacji [9] .  

𝐶2 =  [∑ 𝐶2ℎ(𝐹𝑛𝑖

3

𝑖=1

) + 𝐶2ℎ(0) + ∑ 𝐶2𝑓(𝐹𝑛𝑖

3

𝑖=1

)]

/7 

(20) 

 

𝐶2𝑓(𝐹𝑛) = ∑ 𝑊𝑖𝐶𝑖

𝑁

𝑖=1

 (21) 

 

𝐶2ℎ(𝐹𝑛) = ∑ 𝑊𝑖𝐶𝑖

𝑁

𝑖=1

 (22) 

gdzie: 
C2 – bezwymiarowy spółczynnik porównywalny z wartością kry-

terialną RPR0, 
C2h(Fni) - bezwymiarowy spółczynnik dla określonej prędkości 

Vi i dla fali przeciwnej β = 0 [0], 
C2f(Fni) - bezwymiarowy spółczynnik dla określonej prędkości 

Vi i dla fali nadążającej β = 180 [0], 
Fni – prędkość statku wyrażona liczną Frouda [-] 

𝐹𝑛𝑖 =
𝑉𝑖

√𝐿𝑔
 (23) 

 
𝑉𝑖 = 𝑉𝑠𝐾𝑖 (24) 

gdzie: 
Ki – współczynnik podany w tabeli nr 2, 
L – długość statku [m], 
g- przyspieszenie ziemski 9,81 [m/s2], 
Vi – kolejna prędkość statku użyta do obliczeń [m/s]. 
 
Tab. 1. Parametry fal regularnych użyte w modelu falowania [9] 

Numer 
fali 

Współczynnik wa-
gowy  Wi [-] 

Długość fali λi [m] Wysokość fali Hi [m] 

1 0,000013 22,574 0,35 

2 0,001654 37,316 0,49 

3 0,020912 55,743 0,857 

4 0,092799 77,857 1,295 

5 0,199218 103,655 1,732 

6 0,248788 133,139 2,205 

7 0,208699 166,309 2,697 

8 0,128984 203,164 3,176 

9 0,62446 243,705 3,625 

10 0,024790 287,931 4,04 

11 0,008367 335,843 4,421 

12 0,002473 387,44 4,769 

13 0,000658 442,723 4,097 

14 0,000158 501,691 5,37 

15 0,000034 564,345 5,621 

16 0,000007 630,684 5,95 

 
 
 

Tab. 2. Współczynniki doboru prędkości Ki [9] 
i Ki 

1 1,000 

2 0,866 

3 0,500 

 
Zgodnie z przedstawionym modelem i procedurą obliczenia po-

legały będą na: 
1. wyborze statku do oceny podatności na wystąpienie rezonansu 

parametrycznego kołysań bocznych (kształt kadłuba statku), 
2. zebraniu informacji dotyczących podstawowych informacji o ka-

dłubie statku  i innych danych eksploatacyjnych (długość, szero-
kość, zanurzenie konstrukcyjne, prędkość eksploatacyjna itp.),   

3. ustaleniu badanego stanu załadowania statku (położenie środka 
ciężkości, wyporności, poprawka na swobodne powierzchnie cie-
czy, zanurzenia, położenie równowagi na wodzie spokojnej – bez 
udziału fali), 

4. przygotowaniu dokumentacji statecznościowej statku (arkusz 
krzywych hydrostatycznych, pantokareny, itp.), 

5. ocenie stateczności statku za pomocą narzędzi dostępnych w 
Kodeksie Stateczności statku w stanie nieuszkodzonym IS Code 
2008, 

6. obliczeniu zmian początkowej wysokości metacentrycznej ΔGM1, 
dla określonych parametrów fali oraz różnych położeń kadłuba 
względem grzbietu fali, 

7. określeniu wartości bezwymiarowego współczynnika RPR w za-
leżności od posiadania przez statek stępki antyprzechyłowej. 

8. ocenie na poziomie pierwszym – porównaniu stosunku zmian po-
czątkowej wysokości metacentrycznej na fali ΔGM1 do wartości 
początkowej wysokości metacentrycznej GMC na wodzie spokoj-
nej z wartością kryterialną RPR. 

9. w przypadku gdy statek zostanie uznany za podatny na wystą-
pienie rezonansu parametrycznego kołysań przejście do obliczeń 
poziomu 2, 

10. obliczeniu przy udziale współczynników wagowych współczyn-
nika C1, 

11. współczynnik C1 (dla współczynników wagowych i logicznych 
stanów 0 i 1) obliczony zostaje jako: 
a) wybór parametrów fali, dla której przeprowadzane będą obli-

czenia (dane w tabeli 1), 
b) sprawdzeniu czy wartość średnia początkowej wysokości 

metacentrycznej na badanej fali GM (Hi, λi) nie osiągnie war-
tości ujemnych, 

c) sprawdzeniu stosunku zmian początkowej wysokości meta-
centrycznej statku na fali ΔGM (Hi, λi) do wartości średniej 
początkowej wysokości metacentrycznej GM (Hi, λi) 

d) porównaniu stosunku zmian do wartości kryterialnej RPR, 
e) obliczeniu ΔGM(Hi, λi) i GM(Hi, λi) powinny być wykonane dla 

16 fal regularnych (tabela nr. 1) oraz różnych położeń 
grzbietu fali względem kadłuba (pełne przejście fali wzdłuż 
kadłuba statku): 0,1L do 0,9 L, przy jednoczesnym  zanurza-
niu i przegłębianiu się statku, 

f) określeniu okresu kołysań własnych statku TФ, 
g) określenie dla danej fali i danego położenia grzbietu fali 

względem kadłuba (jak powyżej) prędkości VPRi, 
h) porównania analizowanych prędkości - sprawdzenia zależno-

ści określonej wzorem nr 17 
12. obliczeniu przy udziale współczynników wagowych współczyn-

nika C2, 
13. współczynnik C2 (dla współczynników wagowych i logicznych 

stanów 0 i 1) obliczony zostaje jako: 
a) ustalenie prędkości eksploatacyjnej statku VS, 
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b) obliczenie 6 prędkości statku dla dwóch kierunków fal za po-
mocą współczynnika Ki – tabela nr.2, 

c) obliczeniu liczby Frouda dla danej prędkości statku, 
d) sprawdzeniu  i obliczeniu wartości występujących katów 

przechyłu dla różnych w/w prędkości statku na fali przeciwnej 
i nadążającej, 

e) uzyskanie logicznych wartości „0” lub „1” i uwzględnienie 
współczynników wagowych, 

f) zsumowaniu otrzymanych wyników oraz obliczeniu średniej 
arytmetycznej  z dokonanych 7 pomiarów wyrażających 
współczynnik C2, 

14. porównaniu otrzymanej wartości współczynnika C2 z wartością 
kryterialną RPR0, 

15. w przypadku negatywnej odpowiedzi (statek podany na poziomie 
drugim na możliwe wystąpienie zjawiska rezonansu kołysań 
bocznych) przejście do etapu trzeciego – ocena bezpośrednia 
(direct stability assessment) czyli przebadanie statku za pomocą 
bardziej złożonych modeli matematycznych w obszarze wystą-
pienia zjawiska rezonansu parametrycznego kołysań. 

PODSUMOWANIE 

Kryteria statecznościowe drugiej generacji (second generaion 
stability criteria)  stanowić mają uzupełnienie istniejącego Kodeksu 
Stateczności statków w stanie nieuszkodzonym IS CODE 2008. My-
ślą przewodnią jest wyróżnienie pięciu różnych scenariuszy (liczba 
może zostać zwiększona) tzw. defektów statecznościowych mogą-
cych znacząco wpłynąć na poziom bezpieczeństwa statku. Kryteria 
są tzw. kryteriami projektowymi, które będą na wstępnym etapie pro-
jektu dzieliły statki na dwie grupy: statki konwencjonalne i niekonwen-
cjonalne. Statki niekonwencjonalne tzn. podatne na wystąpienie da-
nego zagrożenia,  przechodziły będą proponowaną procedurę obli-
czeniową celem dokładnej weryfikacji z opracowaniem wytycznych 
operacyjnych do eksploatacji włącznie. Stanowić to ma uzupełnienie 
istniejących obecnie standardów IS Code 2008 wraz z dokumentem 
MSC.1/Circ. 1228 „Revised guidance to the master for avoiding dan-
gerous situations in adverse weather and sea condition”. Analiza za-
grożenia jakim jest rezonans parametryczny kołysań bocznych (oraz 
pozostałych) dotyczyć ma typowych stanów załadowania dla jakich 
przygotowywany jest projekt statku i jakie mogą wystąpić w czasie 
eksploatacji. Do najważniejszych uwag z przeprowadzonej analizy 
mając na uwadze złożoność zjawiska rezonansu parametrycznego 
kołysań zaliczyć można: 
a) wartości współczynników kryterialnych RPR i RPR0 wspólne dla 

wszystkich typów i wielości statków, 
b) uproszczony model falowania morskiego – 16 fal regularnych o 

określonych parametrach nie pokrywający się lub tylko czę-
ściowo z rzeczywistymi warunkami pogodowymi w jakich eksplo-
atowany jest statek, 

c) możliwe inne wyniki na poszczególnych poziomach dla innych 
modeli falowania, 

d) mało dokładne za pomocą proponowanego wzoru określenie 
okresu kołysań własnych statku TФ, 

e) znacząco wpływające na wyniki, a trudne do określenia wartości 
współczynnika tłumienia – współczynnik C2 na poziomie 2 me-
tody, 

f) możliwość dla pewnych kształtów kadłubów statku, stanów zała-
dowania itp. sytuacje w których pozytywna odpowiedz na pozio-
mie pierwszym (statek nie podatny na dane zagrożenie)  nie bę-
dzie pokrywała się z uzyskanym  wynikiem na poziomie drugim, 

g) konieczność testowania opisanej procedury na etapie tworzenia 
przepisów, za pomocą symulacji komputerowych (zaawanso-
wane modele matematyczne kołysań statku) lub basenów mode-
lowych.   
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Procedure of calculation the ship parametric rolling  
in the second generation stability criteria 

The article discussed the procedure for the calculation of 

parametric rolling failure mode in the second generation cri-

teria. The phenomenon of parametric rolling of the ship is sig-

nificantly affects the level of ship stability safety, occurrence 

in specific parameters of ship movement and sea waves. Due 

to the present work on second generation stability criteria, 

phenomenon it has been included in the draft new criteria as 

one of the so-called failure mode. The paper presents the 

stages of the calculation in the first and second levels  in order 

to determine the vulnerability of a ship on this failure mode. 
Discussed the order of evaluation, the scope of the necessary 

input data and interpretation of results. 
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