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SYMULACJA PRECYZYJNEGO RUCHU OKRĘTU 

Józef MAŁECKI 

Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny 
ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, e-mail: j ozef.malecki@amw. gdynia .pl 

Streszczenie: W referacie przedstawiony jest problem 
sterowania za pomocą steru strumieniowego jednostką pływa
jącą poruszającą się z niewielką prędkością. Badania przepro
wadzono na modelu matematycznym steru zaimplementowa
nym na komputerze PC. Podstawą wyjściową do symulacji są 
rzeczywiste parametry steru strumieniowego zainstalowanego 
na jednostce projektu 874. Referat zawiera wybrane wyniki 
badań symulacyjnych zaprojektowanego układu automatycz
nej regulacji odniesione do badań wykonanych na rzeczywi
stej jednostce pływającej. 

Słowa kluczowe: System automatycznej regulacji, sterowa
nie precyzyjne, ster strumieniowy. 

1. WPROWADZENIE 

Badając zjawisko ruchu okrętu należy zapisać i rozwią
zać równania jego przemieszczania się po powierzchni 
wody względem układu inercjalnego. Rozpatrując dy
namikę okrętu zakłada się, że jest on ciałem sztywnym 
i posiada wzdłużną płaszczyznę symetrii, która jest też 
płaszczyzną symetrii rozkładu masy. Przyjmuje się, za 
znane: masę, współrzędne środka masy, momenty bez
władności i dewiacyjne momenty masy względem osi 
układu współrzędnych związanych z okrętem. 
Nieliniowe równania ruchu dla okrętu o 6-ciu stopniach 
swobody w postaci macierzowej opisuje się [5]: 

Mv + C(v )v + D(v )v + g(rJ )= r 
T/ = J(rJ)v (1) 

M - macierz inercji wraz z pozorną masą wody 
towarzyszącej: 

C(v) - macierz składników Coriolisa odśrodkowych 

D(v) 
g(rJ) 

i dośrodkowych z uwzględnieniem masy wody 
towarzyszącej; 

- macierz tłumienia, 
- wektor sił i momentów grawitacyjnych, 
- wektor wielkości sterujących. 

J( 17) - macierz transformacji odnosząca się do kątów 
Eulera; 

77- wektory pozycji i położenia ze współrzędnymi w 
układzie inercjalnym; 

v- wektory liniowych i kątowych prędkości ze współ
rzędnymi w układzie związanym z kadłubem. 
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W systemach sterowania dokładne położenie jednostki 
pływającej jest zwykle przedstawiane za pomocą kątów 

Eulera, które określa się jako: 
lf/ - kąt myszkowania osi Ox względem osi Oz; 

0- kąt kiwania Oz względem osi Oy; 
rp - kąt kołysania bocznego Oy względem osi Ox. 

Siły zewnętrzne można potraktować jako zakłócenia 
addytywne, czyli jako zewnętrzne siły i momenty, które 
pod postacią dodatkowych sygnałów, nakładają się na 
przebiegi kursu, prędkości kątowej i kąta dryfu, wpro
wadzając do wektora stanu dodatkowe wielkości 

uwzględniające oddziaływanie wiatru, falowania i prądu 
morskiego. W rzeczywistych warunkach morskich na 
ruch okrętu wpływają jednocześnie zakłócenia pocho
dzące od wiatru, falowania i prądu morskiego. Zakłóce
nia mające charakter losowy cechuje duży zakres zmian 
ich parametrów. W układzie sterowania ruchem okrętu 
zbudowano model zakłóceń wykorzystujący zasadę 

superpozycji sprowadzając równanie (1) do postaci [5]: 

Mv + c(v )v + D(v )v + g(rJ) = r + r,,, 
gdzie: 

Text - wektor zewnętrznych sił zakłóceniowych; 

(2) 

1: ext = T wind + T wave + Tcurrent pochodzące odpowied

nio od wiatru, falowania i prądu. 
Przy powolnym ruchu okrętu skuteczność działania 
steru konwencjonalnego jest niewystarczająca. Przy 
prędkościach bliskich zeru jednostka pływająca staje się 
niesterowna. Aby uniknąć tego problemu okręty wypo
sażane są w pomocnicze urządzenia manewrowe i jed
nym z nich są poprzeczne stery strumieniowe. Stery 
strumieniowe z tunelem cylindrycznym, prostopadłym 
do płaszczyzny symetrii statku, są obecnie najczęściej 
stosowanymi urządzeniami pomocniczymi służącymi do 
sterowania statkiem (rys. I) . Zasada działania steru po
kazana jest na rys.2. W tunelu znajdującym się poniżej 
poziomu wody, jest pędnik, który poprzez obrót śruby 
przepompowuje wodę z jednej burty na drugą. Powstaje 
w ten sposób siła naporu Fss, skierowana prostopadle do 
linii symetrii okrętu. Siła ta jest przeciwnie skierowana 
do kierunku ruchu strumienia przepływającej tunelem 
wody i powoduje powstanie siły skręcającej [1,5,7). 



Rys. 1. Ster strumieniowy w burcie okrętu 

o V 

___ ___.F"., 

Rys.2. Siły naporu Fss sterów strumieniowych: 
dziobowego ~ss i rufowego F'ss 

2. MODEL STERU STRUMIENIOWEGO 

Przy opracowaniu modelu matematycznego steru stru
mieniowego przyjęto następujące założenia: 
pędnikiem steru jest śruba nastawna, 
tunel steru znajduje się poniżej linii wodnej, 
w pobliżu wylotu tunelu nie występują rozległe prze
szkody stałe, 
oś tunelu leży dokładnie w płaszczyźnie poziomej , 
czas pracy steru z pełnym obciążeniem jest nieograni
czony. 
Właściwości dynamiczne i działanie mechanizmu steru 
strumieniowego oraz układu sterowania nadążnego 

sterem opisane są w pracy [2, 3,5] . 

Rys.3. Uproszczony model steru strumieniowego 

Ważniejsze oznaczenia na rys. 3 to: 

H4 - chwilowa prędkość zmiany skoku śruby steru 

strumieniowego, 

H 4 max -prędkość maksymalna zmiany skoku, 

H4 (H 4 z) -względny skok rzeczywisty (zadany), 

F40 - względna siła naporu steru strumieniowego przy 

prędkości statku V= O, 
F40 - wartość rzeczywista siły naporu steru przy prędko
ści okrętu V= O, 
a, b - współczynniki zależne siły naporu steru. 
Przedstawiony na rys. 2 model matematyczny steru 
strumieniowego, zaimplementowany programowo na 
komputerze PC, stanowił podstawę do badań symula
cyjnych [4, 5, 6, 7]. Przy symulacji wielkości stosowa
nych w modelu steru przyjęto stałą prędkość wypływu 
wody z tunelu steru Vs= 10 mis. Odniesiono ją do pręd
kości u zmieniającej się w granicach od O - 6 mis 
(prędkości maksymalnej okrętu). 
Postać analityczna symulowanych funkcji naporu 
f(u/Vs) i momentu m '(v/Vs) jest następująca: 

t( ;J = g(s;,sin0), i =l,2, ... ,7 
(3) 

m'( :J = h(s;,sin e ), i= 1,2, .. . ,7 
(4) 

gdzie: E) - kąt odchylenia wypadkowej prędkości Vs na 
wylocie tunelu, 
s1, •. • ,s7 - współczynniki stałe dla danego zanurzenia 
jednostki [1 , 5]. 
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3. MODEL UKŁADU NAPĘDOWEGO 

1. r„ 

I iy 

X 

-• 

Rys. 4 Konfiguracja układu napędowego okrętu ze ste
rami strumieniowymi w układzie odniesienia związa
nym z okrętem [5 ,7] 

gdzie: 
F"ss, F'".,s, P ss - siły naporu pędników okrętu, odpo
wiednio: głównego napędu oraz sterów strumieniowych 
- rufowego i dziobowego 
a,, , a,, a,1 - kąty oddziaływania sił naporu, odpowied
nio: głównego napędu oraz sterów strumieniowych -
rufowego i dziobowego 
ln , l, , (1 - odległości umiejscowienia pędników od 
geometrycznego środka kadłuba, odpowiednio: główne
go napędu oraz sterów strumieniowych - rufowego 
i dziobowego 
Siły naporu pędników Fss i kąty ich działania a są zwią
zane ze sobą następującą relacją: 

T= T(a)f 
gdzie: 

f = [FS~ , F ;s , F_;~ r a = [ a,, , a,, a,1l 

T(a)=[ :~::: :~::: :~::: ] 
l„ sin an l, sin a, ld Sill ad 

(5) 

(6) 



4. STEROWANIE RUCHEM OKRĘTU 
WZDŁUŻ ZADANEJ TRAJEKTORII 

Model matematyczny przeznaczony do syntezy stero
wania, opisujący właściwości manewrowe okrętu poru
szającego się z niewielkimi prędkościami i dowolnymi 
kątami dryfu, musi uwzględniać wszystkie składowe 
ruchu płaskiego okrętu oraz wpływ zmiany stanu zała
dowania, czy też oddziaływania wiatru, prądu 

i falowania morskiego [2, 4, 5]. 
Dla sformułowania zadania sterowania ruchem okrętu 
wzdłuż zadanej trajektorii przyjęto układy współrzęd
nych odniesienia przedstawione na rys. 5 

x, 

Xo 

0'-----~y~.----y~,---~ 

Rys. 5. Układy współrzędnych odniesienia dla ruchu 
okrętu po zadanej trajektorii [5] 

Przyjęto układy: 

X0 , Yo - współrzędne nieruchomego prawoskrętnego 
układu współrzędnych kartezjańskich, z osią Xo zorien
towaną w kierunku północy, 
X1 , Y1 - współrzędne ruchomego prawoskrętnego ukła
du współrzędnych kartezjańskich związane z bieżącym 
odcinkiem trajektorii, X1 wskazuje kierunek odpowiada
jący kierunkowi ruchu okrętu. Jego początek pokrywa 
się z początkiem bieżącego odcinka trajektorii, 
XYZ - współrzędne prawoskrętnego układu współrzęd

nych kartezjańskich związanych z kadłubem okrętu, 

z osią X zgodną z diametralną kadłuba. 
Zadana trajektoria ruchu okrętu określona jest jako linia 
łamana, w postaci ją uporządkowanego ciągu par ele
mentów (xk , Yk) E X0 Y0, jako współrzędnych kolejnych 
punktów zwrotu. 
Przyjmując oznaczenia: 
(x0 , y0) współrzędne położenia okrętu w układzie 
współrzędnych X0 Y0 , 

(x, , y,) współrzędne położenia okrętu w nieruchomym 
układzie X Y, współrzędne położenia okrętu (x1 y1) 

w układzie współrzędnych związanych z kadłubem X1 

Y1 można wyrazić za pomocą zależności : 

x1 = (yk -y,)sinlf/k + (xk -x,)coslf/k 

y1 = (yk - Y, )coslf/k + (xk - x, )sin 1/fk 
(7) 

Wartość odchylenia okrętu od zadanej trajektorii wynie
sie: 

d = .Jd;I +d~I 
gdzie: 

dx1 - uchyb wzdłużny, 
dy1 - uchyb poprzeczny . 

(8) 

Reasumując zadanie sterowania ruchem okrętu wzdłuż 
zadanej trajektorii sprowadza się do minimalizacji od-

chylenia wzdłużnego i poprzecznego od zadanej trajek
torii. 

Sterowanie okrętem wzdłuż zadanej trajektorii jako 
zadanie stabilizacji trajektorii, realizować można w 
układzie ręcznym przez sternika lub w układzie za
mkniętym przez zastosowanie odpowiedniego typu 
regulatora [4, 5]. W praktyce wykorzystuje się dwie 
struktury układów stabilizacji trajektorii, realizujących 
kolejne zmiany kursu zadanego oraz sterowanie bezpo
średnie [1, 2]. 
Pierwsza ze struktur polega na kolejnych zmianach 
kursu zadanego L1 !/Iz, obliczanych za pomocą układu 
sterowania zawierającego komputer i regulator stabili
zujący kurs zadany lflz. Dodatkowo komputer może 
identyfikować zmieniające się parametry dynamiki 
okrętu i zakłóceń oraz w przypadku konwencjonalnego 
regulatora na bieżąco przestrajać w pętli sprzężenia 

zwrotnego jego nastawy. 
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Działanie struktury drugiego typu polega na bezpośred
niej cyfrowej regulacji, wykorzystując mikroproceso
rowy sterownik programowalny PLC działający w ukła
dzie nadążnym, za pomocą wielkości sterujących 

w postaci wychylenia steru klasycznego oraz siły napo
ru steru strumieniowego. Na rys. 6 pokazano układ 
stabilizacji trajektorii na torze wodnym wykorzystujący 
w swym działaniu ster strumieniowy. W układzie wy
stępują dwa ujemne sprzężenia zwrotne, pierwsze od 
rzeczywistej pozycji okrętu p(X, Y,t) mierzonej za po
mocą systemu określenia pozycji i drugie zależne od 
aktualnego kursu okrętu l/f mierzonego za pomocą żyro
kompasu. Zadaniem całego układu jest utrzymywanie 
okrętu na zadanej trajektorii pz(X, Y), określonej przez 
kolejne punkty zwrotu (rys. 5). Każdy kolejny k- ty 
odcinek trajektorii może być określony przez kurs !/Iz. 
Wpływ zakłóceń na kadłub okrętu powoduje, że jego 
aktualna pozycja w danej chwili czasu p(X,Y, t) nie po
krywa się z punktem na trajektorii zadanej. Wówczas w 
celu skompensowania odchylenia okrętu od zadanej 
trajektorii wyznacza się nowy zadany kurs l/fz1< prowa
dzący okręt do najbliższego punktu zwrotu. 

5. PROGRAM SYMULACYJNY 

Program symulacyjny bazuje na następującej strukturze 
zamkniętego układu sterowania okrętem przy użyciu 

sterów strumieniowych [6]. 
F11l• 

Rys. 6. Schemat blokowy zamkniętego układu sterowa
nia. 

Aby sterować modelem okrętu należy zadawać wartości 
prędkości V, wychylenia łopatek sterów strumienio
wych Hss oraz wychylenia steru płetwowego. Rys. 7 
przedstawia widok ekranu programu symulacyjnego. 



Główną część ekranu zajmuje akwen, pośrodku którego 
znajduje się obrys kadłuba użytego modelu okrętu (wi
dok z góry). Po lewej stronie umieszczone są cztery 
wskaźniki. Pierwszy (najwyższy) dotyczy prędkości 

okrętu. Wskazówka grubsza wskazuje rzeczywistą 

prędkość statku, natomiast cieńsza (w chwili wejścia do 
programu pokrywa się z grubszą) odwzorowuje wartość 
zadaną. Pod wskaźnikami obie te wartości wyświetlane 
są za pomocą cyfr (wartość zadana i wartość rzeczywi
sta). Analogicznie zbudowane są wskaźniki, które 
wskazują wychylenie łopat śrub sterów strumieniowych 
oraz wskaźnik wychylenia steru płetwowego. W chwili 
początkowej wskazówki tych wskaźników ustawione są 
na wartość zero. Na dolnej listwie umieszczone są aktu
alne współrzędne położenia statku odniesione do jego 
współrzędnych (X - oś pionowa, Y - oś pozioma) oraz 
aktualny kurs statku. 
W górnej części ekranu znajduje się menu główne 
z interfejsem operatora. 
Możliwe są dwa tryby sterowania modelem statku: 
sterowanie ręczne - ręczne ustawianie wartości prędko
ści wzdłużnej, wychylenia łopatek sterów strumienio
wych oraz wychylenia steru płetwowego. 
sterowanie automatyczne - prędkość ustala się samo
czynnie na wartość 1 węzła, a układ sterowania zostaje 
zamknięty sprzężeniem zwrotnym poprzez regulator 
PID . . 

W programie symulacyjnym został użyty regulator PID 
o transmitancji [5]: 

(9) 

Zadaniem regulatora jest utrzymanie zadanego kursu 
poprzez sterowanie dziobowym sterem strumieniowym. 
Zmiany kursu zadanego oraz parametrów regulatora kp, 
Th Td można dokonywać w menu głównym. Podczas 
sterowania automatycznego można korygować nastawy 
prędkości, wychylenia steru płetwowego oraz wychyle
nia łopat steru strumieniowego. Daje to możliwość 

precyzyjnego sterowania prędkością poprzeczną statku 
na zadanym kursie. 
W czasie symulacji na ekranie pozostaje ślad toru, po 
jakim poruszał się środek ciężkości modelu w czasie 
symulacji. 

Rys. 7. Widok ekranu programu symulacyjnego. 

6. WYBRANE WYNIKI BADAŃ SYMULACYJ
NYCH 

Wykonane badania symulacyjne wykazały, że efektyw
ne działanie poprzecznego steru strumieniowego zależy 
w dużym stopniu od prędkości ruchu okrętu względem 
wody Vx. ~---------------~ 

1-
-... ·, . 

O. B •· ... :_. .• _ 

·---~-: -.. . 
o., -.. _ ..... . 

. - . - · - . - ·-. - . - . - . __ ..:·I\._-·: .. ,._ 
o. 

·, 
0.2 

-, -

01----+---+---------..__--+-, .. 1 
ulv. [·] 

--0.--~--------~-~-~~ 
-<1 1 n n1 n, n~ na n~ n~ 

Rys. 8. Zależność f(u/Vs) i m'(v/Vs) ( ... - badania 
okrętu proj. 874, linia ciągła - symulacja) 

Największe wartości siły naporu Fss oraz momentu 
Mss, a więc największą skuteczność działania ster stru
mieniowy osiąga przy prędkościach ruchu bliskich zeru. 
Jeśli prędkość okrętu wzrasta wartości siły i momentu 
gwałtownie maleją i osiągają minimum przy około 4 -5 
węzłów. Badania wykazały również, że użycie sterów 
strumieniowych na zatrzymanym modelu (V=O) powo
duje nadanie mu nie tylko prędkości poprzecznej v, ale 
także wzdłużnej u [7, 8]. Kurs okrętu zwjenia się nie
znacznie w prawo podczas ustalonej prędkości zadanej 
silnika napędu głównego przy zerowych nastawach 
wychylenia łopat sterów strumieniowych, co jest wywo
łane oddziaływaniem steru strumieniowego na kadłub 
statku. 
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Rys. 9. Trajektorie okrętu projektu 874 sterowanego 
sterem strumieniowym: 

---- rzeczywista i _ symulacyjna 
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Rys. 10. Charakterystyki dynamiczne okrętu prnjektu 
874 podczas cyrkulacji: prędkość wzdłużna ---- rze
czywista i _ symulacyjna 
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Rys. 11. Charakterystyki dynamiczne podczas cyrkula
cji: prędkość kątowa _ symulacyjna 
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Rys. 12. Charakterystyki dynamiczne podczas cyrkula
cji: kąt kursowy ---- rzeczywisty i _ symulacyjny 

Na rys. 13-14 przedstawiono wybrane wyniki badań 
symulacyjnych odniesione do rzeczywistych w celu 
weryfikacji przyjętego modelu matematycznego układu 
sterowania precyzyjnego [7, 8). Trajektorie ruchu jed
nostki wykazują pewne odchylenia ale można założyć 
że model przyjęty do rozważań jest poprawny. 

Analizując wyniki badań, których przebiegi zamiesz
czono na rysunkach 9 + 14, można zaobserwować, że 
model symulacyjny wykazuje nieco gorszą zwrotność w 
porównaniu z rzeczywistym okrętem. Najbardziej 
prawdopodobną przyczyną obserwowanych różnic jest 
zawyżone oszacowanie momentu bezwładności okrętu 
Iz. Moment ten został wyznaczony przy pomocy przy
bliżonej zależności [1, 5, 8): 

Iz= 0.05 p V L2 (10) 

W zależności (6) nie został dokładnie uwzględniony 

rzeczywisty rozkład masy w kadłubie okrętu. Kształt 

charakterystyk dynamicznych cyrkulacji, przedstawiony 
na rysunkach 9 + 12 jest w zasadzie zgodny z rzeczywi
stością, pewne rozbieżności pomiędzy wynikami symu
lacji a wynikami z prób rzeczywistych mogą wynikać 
z jednej strony z uproszczeń przyjętych przy budowie 
modelu i oszacowania współczynników hydrodyna
micznych oraz z drugiej strony z niedokładności pomia
rów dokonanych na okręcie. 
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Rys. 13. Zmiana kursu o 30 stopni, wiatr 0° B, kursowy 
---- rzeczywisty i _ · symulacyjny 

143 

Kurs [deg] 
60 

50 

40 

30 

20 

o 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

X(m] 

-100 

200 

.. .. .... 

o 

300 400 500 
Czas [si 

... 
... -·· ___ ; 

.. J..:;-·· .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. 
.. 

100 200 300 400 y [ml 

Rys. 14. Zmiana kursu o 30°, wiatr 5° B, ••••• - rze
czywista i _ symulacyjna 



7. WNIOSKI 

Podsumowując można stwierdzić, że przedstawiony 
w pracy model symulacyjny, przyjęty do syntezy stero
wania okrętu w zakresie powolnego ruchu, poprawnie 
sposób odwzorowuje charakterystyki manewrowe rze
czywistej jednostki. Ilościowe różnice pomiędzy wyni
kami prób morskich a symulacją wynikają z uproszczeń 
modelu oraz z różnic miedzy symulowanymi a rzeczy
wistymi warunkami przeprowadzania prób morskich. 
Mimo różnic pomiędzy wynikami prób ,morskich 
a wynikami symulacji komputerowych, przedstawiony 
dla celów syntezy sterowania model symulacyjny moż
na traktować jako opis matematyczny pewnego fizycz
nie realizowalnego okrętu, zbliżonego kształtem i wiel
kością do jednostki proj. 874. 

SIMULATION OF PRECISE MOVEMENT OF SHIP 

Abstract: In this paper, the problem of steering the posi
tion and heading of a ship is presented. The problem is dealt 
with in the case of a bow and aft thruster the ship, subject to 
external forces (which guarantee the controllability of the 
system) due to the wind and waves, and the current. The paper 
contains the chosen of simulating research of mathematical 
model of the ship. Computer simulations and a ship tests 
conducted in Gdanska Gulf near Gdynia show that successful 
course-keeping and track-keeping results are achieved in this 
model. 
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