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  ملخص الوصف الفنى

The invention provides a semi- submersible marine platform 

comprising a) an above water deck (2), b) upright tubular 

buoyancy and support legs disposed (in plan view) at the apices 

of a polygon and extending from below water up into supporting 

engagement with the deck (2), c) a ring of horizontal base 

members (14) connecting the buoyancy support legs underwater 

and d) a stabiliser leg (11) outrigged symmetrically between 

each respective pair of adjacent buoyancy support legs and 

extending from underwater to project above mean water level   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يتعلق هذا االختراع بمنصة او رصيف بحري عائمة قابلة للتشغيل وهي مغمورة 

تحت الماء ويتضمن على سطح فوق الماء تركيب دعامي يمتد نحو االسفل من  جزئيا

ة الطفو والعوم للمنصة او لماء ويدعم السطح بوسائل توفير امكاني السطح الى داخل

لتوازن السطح متباعدة حول التركيب الدعامي ومسندة تحت الماء  الرصيف وقوائم

كل قائم من قوائم التوازن طليقا ليدور محوريا تحت تاثير  بواسطته او منه، ويكون

محور االرتكاز العام الموجودة تحت الماء ويمتد نحو  القوى المحيطة حول وسائل

فوق معدل مستوي الماء ويوفر مساحة  هناك ليبرز بشكل جوهرياالعلى من 

القوى المحيطة العاملة فوق سطح  سطحية مائية مقطوعه لتساهم في العزم القائم ضد
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