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SZACOWANIE OKRESU KOŁYSAŃ WŁASNYCH STATKÓW KONTENEROWYCH 

– PORÓWNANIE METODY UPROSZCZONEJ Z WYNIKAMI BADAŃ SYMULA-

CYJNYCH  

 

Artykuł przedstawia porównanie wartości okresu kołysań swobodnych statku wyznaczonego na podstawie wzorów uprosz-

czonych zalecanych przez IMO w Kodeksie Stateczności Statku Nieuszkodzonego oraz uzyskanych w toku przeprowadzonych 

symulacji numerycznych. Do wykonania analizy wykorzystano dane trzech statków kontenerowych różnej wielkości i różnej 

generacji. Przyjęto po cztery typowe stany załadowania dla każdego ze statków. Wyniki porównania zestawiono na wykresach 

okresu kołysań w funkcji amplitudy dla szerokiego zakresu amplitud kołysania bocznego. 

 

WSTĘP 

Wymogi stawiane współczesnym łańcuchom dostaw implikują 
rozwój transportu intermodalnego, co z kolei w kontekście transpor-
tu morskiego stymuluje rozwój żeglugi kontenerowej. Tendencja 
wzrostowa w tym zakresie jest obserwowana od lat czy raczej de-
kad, zaś potwierdzić mogą ją rosnące przeładunki kontenerów w 
terminalach całego świata. Dobrym przykładem tej tendencji jest 
Bałtycki Terminal Kontenerowy, którego obroty systematycznie 
rosną, co przedstawia rysunek 1. 

 
Rys. 1. Przeładunki kontenerów w Bałtyckim Terminalu Kontenero-
wym (źródło danych: http://www.moduly.portalmorski.pl/statystyki) 

 
Wobec obserwowanego rozwoju morskich przewozów kontene-

rowych można postawić pytanie o bezpieczeństwo tych przewozów 
oraz ewentualne straty wynikające z sytuacji niebezpiecznych, 
których poszczególne statki nie uniknęły. Cennym źródłem informa-
cji o stratach ładunkowych notowanych w żegludze morskiej są 
raporty klubów P&I (instytucje oferujące Protection and indemnity 
insurance). Szwedzki raport z 2014 roku przedstawiając straty 
ładunkowe wynikłe z powodu oddziaływania ciężkich warunków 
pogodowych jednoznacznie uwypukla sektor przewozów kontene-
rowych jako szczególnie narażony na te straty, co prezentuje wy-
kres na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Przeładunki kontenerów w Bałtyckim Terminalu Kontenero-
wym (źródło [5]) 

 
Zdecydowana dominacja kontenerowców w zakresie zarówno 

liczby zgłaszanych szkód ładunkowych jak i całkowitego kosztu tych 
szkód nakierowuje wysiłki badawcze na tę grupę statków. Zebrane 
dane klubów P&I sugerują, że kontenerowce są szczególnie nara-
żone na sytuacje niebezpieczna na wzburzonym morzu. 

Sytuacje niebezpieczne, w których może dojść do nadmiernych 
amplitud kołysania można podzielić na rezonansowe oraz nierezo-
nansowe [1]. Sytuacje nierezonansowe dotyczą praktycznie dwóch 
scenariuszy. Pierwszym jest połączenie kołysań statku na fali po-
przecznej z dynamicznym uderzeniem wiatru. Scenariusz ten jest 
dobrze analizowany przez uproszczone podejście stosowane w 
kryteriach stateczności statku zdefiniowanych w Kodeksie Statecz-
ności Statku w Stanie Nieuszkodzonym (Intact Stability Code - ISC) 
[6]. Drugi scenariusz dotyczy utraty stateczności statku na fali nadą-
żającej, gdy grzbiet fali znajduje się na wysokości śródokręcia. Do 
niebezpiecznych sytuacji nierezonansowych zalicza się również 
zjawiska surfriding i broaching. Sytuacje rezonansowe, stateczność 
statku na fali nadążającej oraz zjawiska surfriding i broaching są 
aktualnie analizowane przez Międzynarodową Organizację Morską 
(IMO) w ramach prac nad Drugą Generacją Kryteriów Stateczności 
Statku [2, 8, 12]. 

Z kolei sytuacje rezonansowe dzieli się na rezonans zwykły ko-
łysań bocznych oraz rezonans parametryczny. Rezonans parame-
tryczny kołysań, występuje przy falowaniu z sektora dziobowego lub 
rufowego i polega na wzbudzaniu niestabilności układu i wzroście 
amplitudy kołysań w wyniku okresowej zmiany parametrów statecz-
nościowych statku, a nie w wyniku bezpośredniego działania okre-
sowej siły zewnętrznej. Rezonans zwykły występuje głównie wtedy, 
gdy częstość momentu wymuszającego (przechylającego) jest 
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równa lub bliska częstości kołysań własnych statku. W sytuacji 
rezonansu zwykłego energia kołysań pochodzi bezpośrednio od fali. 
Niniejsza praca skupia się na rezonansie zwykłym kołysań bocz-
nych statku i związanym z nim okresie kołysań własnych. 

1. SZACOWANIE OKRESU KOŁYSAŃ WŁASNYCH STATKU – 
METODA ZALECANA PRZEZ IMO 

Wśród niebezpiecznych zjawisk jakim może podlegać statek 
morski żeglujący na sfalowanej wodzie, na uwagę zasługuje między 
innymi rezonans kołysań bocznych. Same kołysania boczne wyka-
zujące charakterystykę zbliżoną do periodycznej, których istotą jest 
zmiana kąta przechyłu statku w funkcji czasu, są nieodłącznym 
elementem żeglugi morskiej. Nie muszą one stanowić zagrożenia 
dla bezpieczeństwa statku, o ile osiągane chwilowe kąty przechyłu 
pozostają relatywnie niewielkie. Natomiast występowanie kołysań 
bocznych o dużych amplitudach może być niebezpieczne. W 
szczególności wzmocnienie kołysań narastające w czasie może 
doprowadzić do nadmiernych amplitud, utraty ładunku i nawet 
przewrócenia statku. Wzmocnienie takie jest uzyskiwane w szcze-
gólności w wyniku wystąpienia rezonansu kołysań bocznych. 

Z powodu realnego zagrożenia nieliniowo rosnącą amplitudą 
kołysań bocznych statku w warunkach wzbudzenia rezonansowego 
zaleca się unikanie okoliczności sprzyjających wystąpieniu rezo-
nansu. Zagadnienie to jest poruszone między innymi wśród kryte-
riów statecznościowych drugiej generacji [2, 12] oraz w publikacji 
Międzynarodowej Organizacji Morskiej numer MSC.1/Circ.1228 
zatytułowanej Revised guidance to the master for avoiding dan-
gerous situations in adverse weather and sea conditions. Przedsta-
wione w niej zalecenia dla kapitana zmierzające do uniknięcia nie-
bezpiecznych sytuacji na morzu związanych z żeglugą w ciężkich 
warunkach hydrometeorologicznych, w zakresie rezonansu kołysań 
bocznych, skupiają się na unikaniu pewnych częstości spotkanio-
wych fali. Zgodnie z zaleceniami IMO należy tak dobierać wektor 
prędkości statku żeglującego w warunkach sztormowych, aby okres 

spotkaniowy fali TE nie był równy w przybliżeniu okresowi  koły-

sań własnych statku (TE ≈ ), ani ów okres spotkaniowy nie był 
również w przybliżeniu równy połowie okresu kołysań własnych 

statku (TE ≈ 0,5 ) [9]. 
Wobec zaleceń bezpośrednio odwołujących się do okresu ko-

łysań własnych statku winna istnieć metoda wyznaczania tego 
okresu. Publikacja [9] wskazuje na możliwość określenia tego okre-
su na podstawie obserwacji wykonanej na wodzie spokojnej. Mimo 
słuszności tego podejścia należy je traktować jako raczej niewyko-
nalne, bowiem ani nie jest praktykowane wzbudzenie kołysań statku 
przed wyjściem z portu (jeszcze na spokojnej wodzie portowego 
akwatorium), ani nie jest możliwa obserwacja kołysań na wodzie 
spokojnej już w czasie żeglugi w pogarszających się warunkach gdy 
kapitan jest zainteresowany zaleceniami poradnika 
MSC.1/Circ.1228. 

W praktyce powszechnie stosowana jest uproszczona metoda 
wyznaczania okresu kołysań swobodnych statku zalecana przez 
Międzynarodową Organizację Morską w Kodeksie Stateczności 
Statku Nieuszkodzonego [6]. Bazuje ona na formule opisującej 
okres kołysań wahadła fizycznego [7]. Po uwzględnieniu początko-
wej poprzecznej wysokości metacentrycznej statku uzyskiwana jest 
zalecana przez IMO formuła: 

GM

Bc 


2
  (1) 

przy współczynniku c opisującym względną wartość promienia 
bezwładności statku i mas wody towarzyszącej kołysaniu bocznemu 
określoną wzorem: 

100
043,0023,0373,0

L

T

B
c   (2) 

gdzie:  
c - współczynnik uwzględniający poprzeczny promień bezwładności; 
B - szerokość statku; 
T - zanurzenie statku; 
L - długość statku; 
GM - poprzeczna początkowa wysokość metacentryczna statku. 
 

Na podstawie zależności (1) i (2) wyznaczono okresy kołysań 
dla wszystkich rozważanych w niniejszych badaniach statków i 
wszystkich stanów ich załadowania. W związku z tym, że wyniki 
obliczeń przeprowadzonych wedle zależności (1) i (2) nie są uza-
leżnione od amplitudy kołysań (w tych zależnościach owa amplituda 
nie występuje jako zmienna bezpośrednio ani pośrednio) to przyjęto 
wyznaczone okresy kołysań swobodnych jako stałe w całym zakre-
sie amplitud kołysania statku. W dalszej kolejności będą one po-
równywane do wyników uzyskanych na drodze symulacji nume-
rycznych kołysania bocznego. 

2. MODEL MATEMATYCZNY ZASTOSOWANY W SYMU-
LACJACH KOŁYSAŃ BOCZNYCH STATKU 

Ruch statku będący złożeniem trzech liniowych przesunięć i 
trzech obrotów dla potrzeb analizy jest zwykle dzielony na ruch 
średni i oscylacje wokół tego ruchu. Wśród oscylacji nazywanych 
kołysaniami występują trzy liniowe stopnie swobody i trzy kątowe. 
Opis matematyczny kołysań statku składa się zatem z sześciu 
sprzężonych równań różniczkowych [4]. Z punktu widzenia bezpie-
czeństwa statecznościowego statków morskich, przy ich typowych 
kształtach, najistotniejsze znaczenie mają kołysania boczne. Dla 
potrzeb analizy rezonansu kołysań bocznych, z wyłączeniem rezo-
nansu parametrycznego, którego geneza jest zupełnie odmienna, 
powszechnie stosowane i silnie umocowane w literaturze przedmio-
tu jest podejście wykorzystujące pojedyncze równanie różniczkowe 
[3, 10, 11], które może być zapisane w postaci: 

 

 (3) 

gdzie: 
ϕ  - chwilowy kąt przechyłu statku; 
Ix- poprzeczny moment bezwładności statku; 
A44 - moment bezwładności masy wody towarzyszącej kołysaniu; 
B44 - liniowy współczynnik tłumienia kołysań; 
K(ϕ)- moment prostujący statek; 
Mw - moment wymuszenia zewnętrznego; 
ωe - częstość wymuszenia (np. częstość spotkaniowa fali); 
t- czas. 

 
Dla wygody prowadzenia obliczeń zależność (3) może być 

przekształcona do postaci [13]: 

 
(4) 

gdzie:  
µ - współczynnik tłumienia; 
ξw - współczynnik wymuszenia; 
rx - poprzeczny promień bezwładności masy statku (z uwzględnie-
niem masy wody towarzyszącej); 
g - przyspieszenie ziemskie; 
pozostałe oznaczenia jak w zależności 3. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

74 AUTOBUSY 4/2016 
 

W niniejszej pracy modelowane jest kołysanie swobodne statku 
więc prawa strona równania (4) równa jest zero, zaś zależność 
stanowiąca zastosowany model matematyczny przyjmuje postać: 

 
(5) 

 
Postać (5) równania swobodnych kołysań bocznych statku zo-

stała zaimplementowana w przygotowanym skrypcie programowym 
w środowisku Matlab, przy użyciu którego wykonano symulacje 
kołysań statków dla szerokiego zakresu amplitudy kątowej kołysań. 
Walidację skryptu programowego wykonano poprzez porównanie 
wyników symulacji w kilku wybranych przypadkach do wyników 
uzyskanych przy użyciu niezależnego oprogramowania typu CAS 
(Computer Algebra System) przy wykorzystaniu wbudowanej meto-
dy Rungego-Kutty czwartego rzędu. Uzyskano pełną zgodność 
wyników. Ze względu na zachowanie pełnej kontroli nad kolejnymi 
krokami obliczeniowymi oraz na dogodność przedstawienia danych i 
ich postprocessingu zdecydowano się na wykonanie kompletu 
obliczeń obejmującego wszystkie rozważane przypadki za pomocą 
napisanego w tym celu skryptu Matlab. 

3. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH STATKÓW 
KONTENEROWYCH 

Symulacje numeryczne kołysań bocznych wykorzystujące mo-
del matematyczny w postaci zależności (5) opisanej w rozdziale 2, 
zostały wykonane dla trzech statków kontenerowych. Jeden z nich 
to w istocie niewielki semikontenerowiec polskiego projektu B-354. 
Pozostałe dwa statki są współczesnymi kontenerowcami o długości 
około 280 m, jednakże znacząco różniące się szerokością kadłuba. 
Statek o pojemności 5000 TEU jest typowym Panamaxem o szero-
kości 32,2 m niemal równej maksymalnej dopuszczalnej w Kanale 
Panamskim. Drugi z dużych kontenerowców przy podobnej długości 
ma szerokość wynoszącą 45,6 m, co oczywiście istotnie zwiększa 
jego pojemność (do 7500 TEU), ale również znacząco wpływa na 
charakterystyki statecznościowe związane z geometrią kadłuba. Z 
punktu widzenia stateczności oba wzięte pod rozwagę kontenerow-
ce są statkami różniącymi się znacznie. Podstawowe dane statków 
kontenerowych rozważanych w niniejszych badaniach podane 
zostały w tabeli 1. 

Różnice w poszczególnych wymiarach rozważanych statków 
wpływają na ich parametry statecznościowe, jednakże istotny jest 
również rozkład mas na statku. Dla potrzeb przeprowadzonych 
badań przyjęto dla każdego z kontenerowców cztery eksploatacyjne 
stany załadowania. Przez stany eksploatacyjne rozumiano tu stany 
załadowania możliwe do osiągnięcia na poszczególnych statkach, a 
nawet typowe dla tych statków. Istotą była bowiem analiza swobod-
nych kołysań bocznych dla realistycznych warunków. Stąd w tabeli 
1 podane są również, wzięte pod uwagę zakresy zanurzeń odpo-
wiadające różnym wypornościom statków oraz zakresy wysokości 
metacentrycznych korespondujące z typowymi rozkładami mas na 
statkach. 

WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH – PORÓWNA-
NIE DO REZULTATÓW METODY ZALECANEJ PRZEZ IMO 

Bezpośrednim wynikiem działania algorytmu realizowanego w 
napisanym w tym celu skrypcie programowym jest wyznaczenie 
historii kołysań swobodnych statku przy zadanej początkowej ampli-
tudzie. Dla trzech statków, czterech stanów załadowania dla każde-
go z nich i szerokim zakresie amplitud kołysania wykonano 720 
symulacji numerycznych kołysań uzyskując tyleż samo przebiegów 
czasowych podobnych do prezentowanego na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Symulowana historia kołysań bocznych statku (przykładowy 
wynik jednej symulacji numerycznej) 
 

Jednakże istotą przeprowadzonych badań było nie tylko wy-
znaczenie przebiegów czasowych kołysań swobodnych, ale przede 
wszystkim wyznaczenie na ich podstawie okresu kołysań swobod-
nych statków w poszczególnych stanach załadowania dla szerokie-
go zakresu amplitud kołysania. W tym celu wykonano obróbkę 
uzyskanych z symulacji danych i poprzez zastosowanie transforma-
ty Fouriera wyznaczono dla każdego badanego przypadku okres 
kołysań własnych. 

Symulacje kołysań swobodnych statków zostały wykonane dla 
amplitud kołysania od 1 stopnia aż do 60 stopni. W związku z tym 
okresy kołysań wyznaczone na ich podstawie również są przypo-
rządkowane do konkretnych amplitud kołysania i w odróżnieniu od 
metody zalecanej przez IMO nie mogą być zaprezentowane w 
postaci jednej stałej liczby. 

Porównanie wartości okresu kołysań swobodnych badanych 
statków zaprezentowane zostało na kolejnych wykresach. Każdy z 
nich sporządzony został dla jednego ze statków w jednym konkret-
nym stanie załadowania. Okres kołysań swobodnych wykreślony 
został w funkcji amplitudy kołysania bocznego. Określenie „num.” w 
legendzie wykresu wskazuje na krzywą prezentującą wyniki uzy-
skane w oparciu o przeprowadzone symulacje numeryczne. Nato-
miast określenie „IMO” opisuje wykres okresu kołysań obliczonego 
na podstawie zależności (1) i (2), i jest on funkcją stałą. Przedmio-
towe porównanie przedstawione jest na rysunku 4 dla semikontene-
rowca, na rysunku 5 dla kontenerowca 5000 TEU i odpowiednio na 
rysunku 6 dla kontenerowca 7500 TEU. Opis poszczególnych sta-
nów załadowania statków został zamieszczony na każdym z wykre-
sów, zaś wyróżnikiem jest tu zanurzenie (odpowiadające określonej 
wyporności, a więc i nośności) i początkowa poprzeczna wysokość 
metacentryczna. 

Lp. Typ statku 
długość 

[m] 
szerokość 

[m] 
zanurzenie T 

wysokość metacen-
tryczna GM [m] 

min [m] max [m] min [m] max [m] 

1 
semikontenerowiec  

B-354 
140.00 22.00 6.00 9.00 0.40 1.00 

2 
kontenerowiec 5000 TEU 

Panamax 
283.20 32,20 7.50 13.50 0.50 3.00 

3 kontenerowiec 7500 TEU 285.00 45.60 7.50 12.50 2.00 5.00 
 

Tab. 1. Dane analizowanych statków kontenerowych 
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Rys. 4. Porównanie wyników symulacji numerycznych kołysań 
semikontenerowca z obliczeniami okresu kołysań własnych prze-
prowadzonymi z wykorzystaniem metody zalecanej przez IMO 

 
   
   

 

Rys. 5. Porównanie wyników symulacji numerycznych kołysań 
kontenerowca 5000 TEU (Panamax) z obliczeniami okresu kołysań 
własnych przeprowadzonymi z wykorzystaniem metody zalecanej 
przez IMO 
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Rys. 6. Porównanie wyników symulacji numerycznych kołysań 
kontenerowca 7500 TEU z obliczeniami okresu kołysań własnych 
przeprowadzonymi z wykorzystaniem metody zalecanej przez IMO 

Porównanie okresów kołysań swobodnych badanych kontene-
rowców wyznaczonych metodą symulacyjną i metodą uproszczoną 
zalecaną przez IMO wskazuje na różny stopień zgodności wyników. 
W wybranych przypadkach można uznać, że zależności (1) i (2) 
bardzo dokładnie opisują okres kołysań swobodnych. Ma to miejsce 
na przykład dla semikontenerowca o zanurzeniu 9 m i wysokości 
metacentrycznej 1 m (rys. 4 C), jak również dla Panamax’a o zanu-
rzeniu 7,5 m i GM=3 m (rys. 5 B), także dla tego samego statku o 
zanurzeniu 13,5 m i GM=2 m (rys. 5 D) oraz dla kontenerowca 7500 
TEU o zanurzeniu 10 m i 12,5 m przy wysokości metacentrycznej 
wynoszącej 5 m (rys. 6 B i D). Jednakże w przypadku tych samych 
statków, ale żeglujących w innych stanach załadowania zgodność 
okresów kołysań swobodnych wyznaczonych obydwiema porówny-
wanymi metodami jest ograniczona bądź zupełnie zła. W skrajnym 
przypadku różnice w wartościach porównywanych okresów wyno-
szą nawet ponad 10 sekund (semikontenerowiec o zanurzeniu 6 m i 
GM=0,4 m – rys. 4 A), co dyskwalifikuje metodę uproszczoną w 
takim stanie załadowania. 

WNIOSKI 

Przeprowadzone porównanie okresów kołysań swobodnych 
wyznaczanych dwiema opisanymi metodami wykazuje, że w niektó-
rych przypadkach zgodność wyników pozwala na stosowanie meto-
dy prostszej aplikacyjnie, gdyż uzyskany wynik niemal wcale nie jest 
uzależniony od przyjętej metody kalkulacji. Z kolei w innych przy-
padkach rozbieżności w wyznaczonych wartościach okresu kołysań 
są znaczne i sięgają kilku, a nawet ponad 10 sekund. Stopień 
zgodności wyników uzyskanych porównywanymi metodami nie jest 
charakterystyczny dla statku, gdyż zarówno małe jak i duże roz-
bieżności występują dla tych samych statków, różniących się jedy-
nie stanem załadowania. Nie można również stwierdzić, że lepsza 
jest zgodność wyników dla relatywnie małych bądź dużych wartości 
wysokości metacentrycznej statków, gdyż w jednym i drugim przy-
padku można wskazać na przykłady dobrej zgodności jak i znacz-
nych rozbieżności wyników. 

Zalecana przez IMO metoda uproszczona wyznaczania okresu 
kołysań swobodnych statku wykorzystuje początkową wysokość 
metacentryczną jako miarę stateczności. Można się zatem spo-
dziewać, że zgodność uzyskanych wyników będzie dobra dla ma-
łych amplitud kołysania (zakres stateczności początkowej) i w miarę 
wzrostu tej amplitudy rozbieżności będą narastać. Tymczasem nie 
zaobserwowano takiej prawidłowości. Przeciwnie, nawet dla bardzo 
dużych amplitud kołysania w niektórych wypadkach metoda uprosz-
czona pozwala na prawidłową predykcję okresu kołysań, z kolei w 
innych przypadkach już przy bardzo małych amplitudach notowane 
są istotne rozbieżności. 

Istotnym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest potrzeba 
wykonania pogłębionych badań nie tylko porównawczych, ale prze-
de wszystkim nad przyczynami zaobserwowanych zależności. 
Zaprezentowane wyniki pozwalają jasno zdefiniować problem ba-
dawczy i winny utorować drogę do szerszego studium. 

Uzasadnieniem podjęcia tematu, szczególnie z punktu widze-
nia bezpieczeństwa statku, jest zastosowanie predykcji okresu 
kołysań własnych statku w procesie planowania i realizacji żeglugi w 
warunkach sztormowych. Unikanie wymuszeń rezonansowych od 
fali jest możliwe wyłącznie przy znajomości charakterystyki statku w 
zakresie okresu kołysań własnych. Jeżeli okres ten byłby wyliczony 
błędnie o kilka czy kilkanaście sekund to i decyzje kapitana dobiera-
jącego kurs i prędkość statku będą wadliwe. Napotkane wówczas 
warunki falowania, choć na podstawie obliczeń winny nie spowodo-
wać wzmocnień rezonansowych, mogą jednakże do takich wzmoc-
nień doprowadzić, co będzie skutkować nieliniowo rosnącą amplitu-
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dą kołysań bocznych grożącą uszkodzeniem bądź utratą ładunku, a 
nawet w skrajnym przypadku przewróceniem statku. 
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Estimation of free rolling period for container vessels – com-
parison of IMO-recommended method with numerical simula-

tion results 

 The paper deals with the matter of estimation of ship’s 

free rolling period. The comparison of calculations based on 

the IMO-recommended method versus numerical simulations 

is presented. The particulars of three container vessels of 

different sizes and generation were used to perform simula-

tions of their free rolling. Four typical loading conditions of 

each ship were taken into account. The results of comparison 

are presented in the form of plots presenting obtained rolling 

periods versus rolling amplitude for a wide range of such 

amplitude of ship rolling. 
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