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PROJEKT REGULATORA KURSU  

AUTONOMICZNEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ 

 

W artykule omówiony został projekt cyfrowego regulatora kursu statku. Projekt zrealizowano przy pomocy ogólnodostęp-

nej na rynku platformy wykorzystującej mikrokontrolery. Do realizacji regulatora wykorzystano algorytm PID. Badania regu-

latora przeprowadzono w warunkach rzeczywistych. Do badań wykorzystano samodzielnie wykonany układ pomiarowy. Anali-

za uzyskanych wyników wykazała niestabilne działanie regulatora w zmiennych warunkach zewnętrznych. 

 

WSTĘP 

W dzisiejszym świecie coraz częściej mamy do czynienia z au-
tomatyzacją środków transportu. Media donoszą o autonomicznych 
dronach lotniczych, czy samochodach, które z powodzeniem wyko-
nują powierzone im zadania takie jak dostarczanie przesyłek, czy 
też nawigacja w ruchu lądowym. Idea autonomicznych statków 
handlowych rozbudza też wyobraźnie branży morskiej. Podczas 
projektowania takiego pojazdu konstruktorzy muszą zmierzyć się z 
takimi problemami jak np. utrzymanie pojazdu na zaplanowanej 
trajektorii w jak najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób. By 
osiągnąć zamierzony efekt potrzebny jest system, który będzie w 
stanie wyznaczyć aktualny kurs sterowanego obiektu i korygować 
go w razie zbaczania z kursu zadanego. Stworzenie takiego syste-
mu wymaga najczęściej integracji kilku urządzeń [2-5]. W niniejszym 
artykule przedstawiono sposób wykonania cyfrowego regulatora 
PID. Regulator był tworzony z myślą późniejszego wykorzystania w 
autonomicznych jednostkach pływających. W wyniku pracy powsta-
ło urządzenie utrzymujące zadany kurs względem wody. Jako jego 
komponenty zostały wykorzystane układy elektroniczne ogólnodo-
stępne na rynku [1]. 

1. PROJEKT REGULATORA 

Oprogramowanie dla regulatora zostało wykonane dla platfor-
my Arduino Uno wykorzystującej mikrokontrolery z rodziny Atmel 
AVR. Jest to program napisany w języku C. Program otrzymywał 
informacje o zadanym kursie od użytkownika oraz informacje o 
aktualnym kursie obiektu sterowania z kompasu elektronicznego. 
Na podstawie tych danych obliczał uchyb kursowy: 

 (1) 

gdzie: 
Θ – kąt odchylenia od zadanego kursu, 
Ψ – kurs aktualny, 
Ψz – kurs zadany. 

Następnie poprzez przekształcenia uchybu kursowego program 
przystępował do obliczenia członów regulatora P, I oraz D. Wszyst-
kie wartości były następnie sumowane w jeden sygnał sterujący i 
przekazywane do maszyny sterowej: 

) (2) 

gdzie: 

GPID(s) – sygnał wyjściowy regulatora, 

s – uchyb regulacji, 

kp – współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego, 
Ti – czas całkowania, 

Td – czas różniczkowania. 
 
W celu badania pracy powstałego oprogramowania został wy-

konany układ pomiarowy symulujący układ automatycznej regulacji 
(rzeczywistą jednostkę pływającą). Urządzenie składało się z nastę-
pujących elementów: 
– jednostki centralnej (Arduino Uno), 
– miernika kursu (moduł IMU), 
– maszynki sterowej (serwomechanizm typu micro), 
– obiektu sterowania (model łodzi motorowej). 

 

 
Rys. 1. Skonstruowany układ pomiarowy 

 
Funkcję miernika kursu pełnił moduł łączący w sobie magne-

tometr oraz akcelerometr. Taka konfiguracja sprzętowa zapewniała 
regulatorowi odczyt aktualnego kursu magnetycznego dla obiektu 
sterowania oraz niwelację błędów odczytu powstających przy prze-
chyłach poprzecznych i wzdłużnych. Najpierw następowało oblicze-
nie aktualnych wartości kątów przegłębienia (pitch) i przechyłu (roll): 

 

(3) 

 

(4) 

gdzie: 
Θ – kąt przegłębienia, 
Φ – kąt przechyłu, 
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ax, ay, az – składowe wektora przyśpieszenia w osiach X, Y i Z. 
 
Znając ich wartości program przystępował do obliczania warto-

ści składowych wektora indukcji pola magnetycznego Hx i Hy, dzięki 
którym następnie obliczany był aktualny kurs magnetyczny obiektu 
sterowania: 

 
(5) 

gdzie: 

ψm – kurs magnetyczny, 
H’x, H’y – składowe wektora indukcji pola magnetycznego w osiach 

X i Y poprawione o wartości kątów Θ i Φ. 

2. BADANIA 

Poprawna praca regulatora zależy od odpowiedniego doboru 
nastaw poszczególnych jego członów. Z tego powodu najpierw 
należało przeprowadzić tzw. proces dostrajania regulatora. 

Do tego celu została wybrana I metoda Zieglera-Nicholsa (me-
toda stałej oscylacji). Aby znaleźć optymalne nastawy dla regulatora 
należy ustawić tylko działanie proporcjonalne i zwiększać je aż do 
wystąpienia oscylacji niegasnących w badanym układzie. W mo-
mencie ich wystąpienia należy zapisać wartość wzmocnienia przy 
którym wystąpiło tzw. wzmocnienie krytyczne (kpkr) oraz okres tych 
oscylacji (Tosc). Następnie należy dobrać nastawy dla regulatora wg. 
tab. 1. 

 
Tab. 1. Nastawy regulatorów wg. II metody Zieglera-Nicholsa  

Regulator kp ki kd 

P 0,5 kpkr - - 

PI 0,45 kpkr 0,85 Tosc - 

PID 0,6 kpkr 0,5 Tosc 0,12 Tosc 

Dostrajanie regulatora przeprowadzono na basenie manewro-
wym AMW. Podczas prób manewrowych oscylacje niegasnące 
wystąpiły przy wzmocnieniu kpkr=28, czas oscylacji wyniósł 
Tosc=0,6s. Według tabeli 1 należało dobrać nastawy: 
– kp=16,8, 

– ki=0,3, 
– kd=0,072. 
 

 
Rys. 2. Basen manewrowy AMW 

 
Po dobraniu nastaw dla regulatora model wykonywał przebiegi 

wzdłuż basenu zadanym kursem przy aktywnych wszystkich czło-
nach regulatora w celu zbadania zachowania urządzenia podczas 
pracy. Próby były prowadzone dla stałych oraz zmiennych warun-
ków zewnętrznych. Podczas prób ze zmiennymi warunkami ze-
wnętrznymi na obiekt sterowany działał wiatr. Pracownia manewro-
wa była wyposażona w system wentylatorów które posłużyły do 
symulacji zakłócenia wiatrowego. 

Podczas każdego z przebiegów zbierany był z częstotliwością 
10 Hz zbiór danych pomiarowych, tj.: aktualny kurs, kąt wychylenia 
steru, kurs zadany. Dane były zapisywane do pliku tekstowego na 
karcie microSD dołączonej do pozostałej aparatury. 

3. ANALIZA WYNIKÓW 

Dysponując zbiorem danych pomiarowych uzyskanym podczas 
prób manewrowych przystąpiono do oceny pracy regulatora. Obiekt 
sterowania podczas prowadzenia prób bez zakłócenia wiatrowego 
bez większych przeszkód poruszał się zadanym kursem. Model 
ustabilizował kurs po około 1,5 s i poruszał się z niewielkimi odchy-
leniami od zadanej wartości. 

 
a) 
 

 
b) 
 

Rys. 3. Porównanie kursu utrzymywanego przez regulator „Ψ” a) warunki stałe, b) warunki zmienne 
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Podczas testów w warunkach wietrznych regulator miał pro-
blemy z ustabilizowaniem modelu na wyznaczonym kursie. Przeste-
rowania były większe niż w poprzednich próbach w warunkach 
bezwietrznych. Można to łatwo zauważyć zestawiając wartości 
kursów i ich odchylenia od kursów zadanych przedstawione w tab. 
2.: 

Tab. 2. Porównanie wielkości odchyleń od kursu 190° 

Gdzie: 
Ψśr – średni kurs utrzymywany przez regulator, 
Θmax – maksymalne odchylenie od zadanego kursu, 
Θśr – średnie odchylenie od zadanego kursu. 
 

Gorszą regulację przy wietrze dobrze obrazuje też rys. 3., 
przedstawiający wykresy zapisanych kursów w funkcji czasu. 

Regulator „walcząc” z wiatrem częściej używał większych ką-
tów wychylenia steru niż podczas warunków bezwietrznych (rys. 5.). 
Mimo to, jego działania nie przełożyły się na stabilne sterowanie 
obiektem. Tym samym jego efektywność drastycznie spadła wraz z 
wystąpieniem zakłócenia. 

Rozkład kursów przedstawiony w postaci histogramów na rys. 
6. ukazuje duży ich rozrzut wokół zadanej wartości 190° dla prób 
podczas działania wiatru. Podczas prób w warunkach bezwietrz-
nych kursy były bardziej skupione wokół zadanego. Najczęściej 
występowały kursy w przedziale (189,2°; 193,2°] dla warunków 
stałych i (191,4°; 198,6°] dla warunków zmiennych. Oznacza to, że 
podczas działania wiatru kurs zadany nie znajdował się w przedzia-
le najczęściej występujących kursów. 

 

 
Rys. 4 Model podczas wykonywania prób na basenie manewrowym 

PODSUMOWANIE 

Celem badań było wykonanie regulatora PID dla autonomicznej 
jednostki pływającej oraz jego przebadanie w warunkach wietrznych 
i bezwietrznych. Do jego wykonania zostały wykorzystane ogólno-
dostępne urządzenia elektroniczne, które połączono w układ auto-
matycznej regulacji. Podczas testów regulator sterował ruchem 
modelu łodzi w zmiennych warunkach zewnętrznych. Analiza ze-
branych danych wykazała, że zastosowanie samego algorytmu PID 
do sterowania ruchem modelu statku jest nieefektywne podczas 
działania bardzo silnego wiatru. Regulator nie był w stanie utrzymy-
wać modelu na zadanym kursie, choć udawało mu się to w warun-
kach bezwietrznych. 

Problem ten mogło by rozwiązać dodanie do regulatora członu 
adaptacyjnego, który reagowałby na zmieniające się warunki ze-
wnętrzne. Regulator analizując na bieżąco warunki pogodowe i 
wpływ jaki wywierają na ruch obiektu sterowania, mógłby aktualizo-
wać swoje nastawy zależnie od zmieniającej się sytuacji. Wymaga-
łoby to jednak dodatkowych urządzeń peryferyjnych dostarczają-
cych dane dotyczące kierunku i siły wiatru potrzebnych do przepro-
wadzenia analiz. 

Warunki 
zewnętrzne 

Stałe Zmienne 

Ψśr [°] 190,16 195,27 

Θmax [°] 12,08 23,03 

Θśr [°] 3,36 7,79 

 
a) 

 

 
b) 

Rys. 5. Porównanie kątów wychylenia steru „α” a) warunki stałe, b) warunki zmienne 
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Przeprowadzone badania pokazują jak złożonym zagadnie-
niem jest sterowanie ruchem jednostki pływającej. Na dodatek 
jednostki autonomicznej, która musi poruszać się przede wszystkim 
bezpiecznie po różnych akwenach i w różnych warunkach. 
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Project of PID ship heading controller 

Paper describes the design of a digital ship heading control-

ler. The project was implemented by available microcontrol-

ler platform. The PID algorithm was used to generate control 

signal. Device was tested under real conditions. Self-made 

measurement system was used for tests. Analysis of the ob-

tained results showed unstable operation of the controller in 

variable conditions. 
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a) 

 
b) 

Rys. 6. Porównanie rozkładu przyjmowanych kursów a) warunki stałe, b) warunki zmienne 


