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Streszczenie: Dynamika statku w procesie manewru zmiany kursu 

zależy od aktualnego kąta wychylenia płetwy steru, aktualnej 

prędkości statku oraz stanu załadowania. W pracy przedstawiono 

metodę tworzenia rodziny charakterystyk czasu realizacji manewru 

w funkcji zmiany kursu dla różnych wartości kąta wychylenia steru 

oraz prędkości liniowych statku, dla wybranych typów statków. 

Własności dynamiczne przykładowych statków obliczane są przy 

wykorzystaniu oprogramowania MATLAB. Na podstawie obliczeń 
próby cyrkulacji otrzymywana jest wartość średnicy cyrkulacji 

ustalonej statku. Następnie obliczana jest prędkość kątowa statku 

oraz wyznaczane są charakterystyki czasu realizacji manewru w 

funkcji zmiany kursu. W dalszej części pracy przedstawiono sposób 

uwzględniania czasu realizacji manewru w obliczeniach 

realizowanych przez algorytm wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku. 
 

Słowa kluczowe: czas manewru, dynamika statku, trajektoria 

bezpieczna, unikanie kolizji. 

 

1. WSTĘP 
 

Problem wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku 

należy do złożonych zagadnień optymalizacyjnych z zakresu 

unikania kolizji. Podobne zadanie występuje w robotyce w 

procesie wyznaczania ścieżki przejścia robota mobilnego w 

środowisku dynamicznym. Środowisko dynamiczne to takie, 

w którym oprócz sterowanego obiektu (statku, robota 

mobilnego) występują także inne poruszające się obiekty, 

będące dla sterowanego obiektu przeszkodami.  

Celem, dla osiągnięcia jakiego poszukuje się 
rozwiązania problemu wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku, jest wspomaganie procesu nawigacji morskiej 

poprzez proponowanie odpowiedniej sekwencji manewrów, 

umożliwiających uniknięcie kolizji z przeszkodami 

występującymi w środowisku. Trajektoria statku składa się z 

pewnej liczby punktów zwrotu (ang. waypoints) oraz 

odcinków łączących te punkty od aktualnego położenia 

statku do określonego położenia końcowego. Trajektoria jest 

trajektorią bezpieczną, gdy statek własny poruszając się po 

niej w żadnej chwili czasu nie przekracza ograniczeń 
statycznych i dynamicznych. W procesie wyznaczania 

bezpiecznej trajektorii dodatkowo uwzględnia się kryterium 

lub kryteria optymalizacyjne, na przykład takie jak 

najmniejsza długość trajektorii, najmniejsze zmiany wartości 

kątów zwrotu, najmniejsze odchylenie od trajektorii zadanej. 

Problem wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku jest 

zadaniem bardzo skomplikowanym, gdyż wymaga 

uwzględnienia wielu ograniczeń procesu. Do ograniczeń, 
które należy uwzględniać zalicza się: przepisy 

Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (MPDM), 

przeszkody statyczne (mielizny, lądy) oraz dynamiczne 

(spotkane statki), warunki pogodowe (widzialność), a także 

kinematykę oraz dynamikę statku. 

Do tej pory powstało bardzo wiele propozycji 

rozwiązania problemu wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku. Jest to zagadnienie aktualne i ciągle rozwijane. Do 

przedstawionych dotychczas w literaturze metod należą 
między innymi metoda teorii gier różniczkowych [1], 

algorytm ewolucyjny [2, 3], logika rozmyta [4]. 

Przegląd metod wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku został przedstawiony w [5]. Autorzy w tej publikacji 

zwrócili uwagę na kwestię pomijania dynamiki statku w 

większości przedstawionych metod.  

W związku z powyższym, celem pracy, której wyniki 

zostaną tutaj przedstawione, było opracowanie sposobu 

uwzględniania własności dynamicznych statku własnego w 

algorytmach wyznaczania bezpiecznej trajektorii. 

 

2. WŁASNOŚCI DYNAMICZNE STATKU 
 

Własności dynamiczne statku podczas manewru 

zmiany kursu zależą od kąta wychylenia płetwy steru, 

prędkości statku oraz stanu załadowania. Własności 

dynamiczne statku w warunkach eksploatacyjnych określa 

się na podstawie testów manewrowych wykonywanych 

podczas prób morskich. W trakcie tych testów wykonywane 

są różne próby manewrowe, takie jak próba cyrkulacji, próba 

wężowa, próba spiralna, których wynikiem są 
charakterystyki manewrowe danej jednostki. 

Próba cyrkulacji (rys. 1) polega na wykonaniu zwrotu 

statku o 360° przy zastosowaniu określonego kąta 

wychylenia płetwy steru. Służy ona do wyznaczania 

wskaźnika zwrotności statku, jakim jest średnica cyrkulacji 

ustalonej oraz innych wielkości opisujących własności 

manewrowe danej jednostki, takie jak między innymi 

taktyczna średnica cyrkulacji. Średnica cyrkulacji ustalonej 

to średnica okręgu wyznaczonego przez środek ciężkości 

statku w fazie cyrkulacji ustalonej, czyli wtedy, gdy kąt 
dryfu, prędkość kątowa i liniowa są wartościami stałymi, a 

tor cyrkulacji ma stały promień krzywizny. Taktyczna 

średnica cyrkulacji zdefiniowana jest jako odległość między 

kursem początkowym statku, a jego kursem po wykonaniu 

zwrotu o 180°. 
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Rys. 1. Tor cyrkulacji kontenerowca dla wychylenia steru 15º 

 

Próba wężowa (rys. 2), nazywana także próbą Kempfa, 

polega na wykonaniu kilkunastu występujących po sobie 

zmian kursu przy zastosowaniu określonego kąta wychylenia 

steru na prawą i lewą burtę. Wykonanie takiej próby 

powoduje sinusoidalny ruch statku, a celem próby jest 

pomiar okresu tego przebiegu sinusoidalnego, nazywanego 

okresem myszkowania. Na podstawie wyników tej próby 

można ocenić stateczność kursową badanego statku, czyli 

zdolność statku do utrzymywania zadanego kursu przy 

stosowaniu minimalnych wychyleń steru. 

 

 
 

Rys. 2. Krzywa wężowa kontenerowca 

 

Próba spiralna, nazywana też próbą Dieudonne’a, 

polega na wyznaczeniu prędkości kątowej na cyrkulacji 

ustalonej dla różnych kątów wychylenia płetwy steru. W 

czasie wykonywania tej próby statek porusza się po krzywej 

zbliżonej do spirali. Celem tej próby jest otrzymanie 

wykresu krzywej statku, której przebieg świadczy o jego 

stateczności kursowej.  

Na podstawie przeprowadzonych prób morskich 

umieszcza się na mostku nawigacyjnym informacje o 

własnościach manewrowych danej jednostki (rys. 3), w 

postaci tablicy manewrowej (ang. wheelhouse poster), 

zawierającej szczegółową charakterystykę manewrową 
statku. Do informacji tam zawartych należą wymiary 

cyrkulacji oraz charakterystyka zatrzymywania się statku – 

czas oraz odległość potrzebne do zatrzymania się statku z 

prędkości marszowej. Na mostku znajdują się też dane 

dotyczące manewrowości statku w formie książkowej (ang. 

manoeuvring booklet). Dokumenty te zalecane są do 

umieszczenia na statku przez rezolucję A.601(15) wydaną 
przez Międzynarodową Organizację Morską (ang. 

International Maritime Organization – IMO) w 1987 roku. 

 

 
 

Rys. 3. Wymiary cyrkulacji zbiornikowca British Pride zawarte w 

instrukcji nawigacyjnej statku [6] 

 

W obliczeniach bezpiecznej trajektorii własności 

dynamiczne statku uwzględnia się poprzez zastosowanie 

czasu realizacji manewru. Przykładowo czas ten przyjmuje 

dla statku o nośności 10 000 ton wartości z zakresu od 5 do 

150 sekund w zależności od prędkości statku, kąta 

wychylenia steru oraz stanu załadowania. 
 

3. OBLICZENIA CZASU REALIZACJI MANEWRU 

 

W celu uwzględnienia własności dynamicznych statku 

w procesie wyznaczania bezpiecznej trajektorii, ruch statku 

w czasie manewru zmiany kursu modeluje się w sposób 

przedstawiony na rysunku 4 [7]. 

 

 
 

Rys. 4. Manewr zmiany kursu 

 

Droga statku podczas manewru zmiany kursu składa 

się z dwóch odcinków: odcinka prostego od P0 do P1 oraz 

odcinka krzywoliniowego od P1 do P2, odzwierciedlającego 

ruch statku na cyrkulacji o ustalonej prędkości kątowej. Czas 

realizacji manewru zmiany kursu można zatem w sposób 

przybliżony określić za pomocą zależności 

 

ω

ψ
Ttm

Δ
+≈                              (1) 

 

gdzie: T – stała czasowa, Δψ – zmiana kursu, ω – prędkość 
kątowa. 
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Stała czasowa T opisuje własności inercyjne statku. 

Prędkość kątowa określona jest jako 

 

R

V
ω =                                        (2) 

 

gdzie: V – prędkość liniowa statku, R – promień cyrkulacji 

ustalonej. 

 

Stałą czasową T oraz promień cyrkulacji ustalonej R 

można wyznaczyć na podstawie obliczeń próby cyrkulacji 

dla określonego kąta wychylenia płetwy steru (α) oraz dla 

określonej prędkości liniowej statku. Następnie na podstawie 

otrzymanych wyników można obliczyć prędkość kątową 
oraz czas realizacji manewru. 

 

 
 

Rys. 5. Zależność czasu realizacji manewru w funkcji zmiany kursu 

dla statku typu Mariner 
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Rys. 6. Zależność czasu realizacji manewru w funkcji zmiany kursu 

dla kontenerowca 

 

 
 

Rys. 7. Zależność czasu realizacji manewru w funkcji zmiany kursu 

dla zbiornikowca 

Według opisanej powyżej metody określono własności 

dynamiczne trzech przykładowych typów statków: statku 

towarowego typu Mariner o długości 161 metrów, 

kontenerowca o długości 175 metrów oraz zbiornikowca o 

długości 305 metrów [8]. W wyniku obliczeń otrzymano 

charakterystyki czasu realizacji manewru w funkcji zmiany 

kursu dla różnych wartości kąta wychylenia steru oraz 

prędkości statku (rys. 5, rys. 6, rys. 7). 

W tablicy 1 zestawiono przykładowe wyniki czasu 

realizacji manewru dla trzech badanych typów statków. 

 
Tablica 1. Zestawienie czasu realizacji manewru dla 

przykładowych statków dla V = 15 węzłów, α = 20º 

 
tm [s]  

Δψ[º] Mariner kontenerowiec zbiornikowiec 

10 14,6657 16,1048 73,2741 

20 21,8069 21,2362 78,4365 

30 28,7161 26,2010 83,4311 

40 35,2588 30,9023 88,1607 

50 41,2751 35,2253 92,5098 

60 46,5659 39,0272 96,3346 

70 50,8722 42,1215 99,4475 

80 53,8423 44,2557 101,5946 

90 54,9784 45,0720 102,4158 

 

4. WŁASNOŚCI DYNAMICZNE W ALGORYTMIE  

    WYZNACZANIA BEZPIECZNEJ TRAJEKTORII 
 

Własności dynamiczne statku, dla którego wyznaczana 

jest bezpieczna trajektoria, zapisane są w pliku w postaci 

tablicowej. Tablica zawiera wartości czasu realizacji 

manewru dla danej zmiany kursu statku przy określonym 

kącie wychylenia steru i określonej prędkości statku. 

Następnie przy ocenie obliczonej przez algorytm trajektorii 

brana jest pod uwagę odpowiednia wartość czasu realizacji 

manewru. Podczas tej oceny sprawdza się, czy statek 

podczas poruszania się po wyznaczonej trajektorii w żadnej 

chwili czasu nie przekracza statycznych oraz dynamicznych 

ograniczeń nawigacyjnych. W chwilach, gdy następuje 

manewr zmiany kursu statku, uwzględniana jest również 
odpowiednia wartość czasu realizacji tego manewru. Gdy 

trajektoria spełnia wszystkie ograniczenia, oznaczana jest 

jako najlepsze rozwiązanie i obliczenia są przerywane. Gdy 

po uwzględnieniu czasu realizacji manewru okaże się, że 

trajektoria przecina lądy lub obszary zajmowane przez 

spotkane statki, jest ona odrzucana i do oceny pobierana jest 

kolejna trajektoria ze zbioru rozwiązań. Algorytm we 

wcześniejszym kroku działania wyznacza zbiór trajektorii 

uszeregowanych według wartości funkcji celu. Funkcja celu 

może uwzględniać jedno kryterium, na przykład długość 
trajektorii, kąty zwrotu, odległość od ograniczeń, może też 
uwzględniać kilka wybranych kryteriów (optymalizacja 

wielokryterialna). Opisana metoda uwzględniania dynamiki 

statku może zostać zastosowana w algorytmach wyznaczania 

bezpiecznej trajektorii statku wykorzystujących w swoim 

działaniu różne metody optymalizacji. Poniżej na rysunku 8 

przedstawiono wyniki obliczeń dla dwóch różnych 

algorytmów, uwzględniających własności dynamiczne 

statku. Jedna z metod wykorzystuje do wyznaczania 

trajektorii statku algorytm mrówkowy (ang. Ant Colony 

Optimisation – ACO), druga opiera się na wyborze 

rozwiązania z wcześniej wygenerowanego zbioru trajektorii 

(ang. Trajectory Base Algorithm –TBA) [9]. W tablicy 2 

podano dane wejściowe do obliczeń, a w tablicy 3 obliczone 

wartości stałych czasowych oraz wymuszeń zmiany kursu. 
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W przeprowadzonych badaniach symulacyjnych jako 

kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację długości 

trajektorii. 

 
Tablica 2. Dane sytuacji nawigacyjnej użytej do badań 
symulacyjnych 

 
statek Ψ [º] V [w.] Nj [º] Dj [Mm] 

0 0 15 - - 

1 270 14 45 4,5 

2 90 16 315 6,8 

 
Tablica 3. Wyniki obliczeń dla sytuacji nawigacyjnej, której 

dane przedstawiono w tablicy 2, przy założeniu α = 20º 

 

algorytm statek T [s] Δψ [º] 

ACO kontenerowiec 10,8926 22; 49 

ACO zbiornikowiec 68,0305 18; 63; 59 

TBA kontenerowiec 10,8926 27; 45; 18 

TBA zbiornikowiec 68,0305 18; 29; 11 

 

 
 

Rys. 8. Porównanie trajektorii kontenerowca oraz zbiornikowca 

obliczonych z uwzględnieniem czasu realizacji manewru 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Celem pracy było opracowanie metody uwzględniania 

własności dynamicznych statku w procesie wyznaczania 

bezpiecznej trajektorii statku. Przedstawiono metodę 
uwzględniania charakterystyki manewrowej statku podczas 

manewru zmiany kursu za pomocą parametru czasu 

realizacji tego manewru.  

Otrzymane wyniki badań symulacyjnych świadczą o 

skuteczności opracowanej metody uwzględniania własności 

dynamicznych w algorytmie wyznaczania sekwencji 

bezpiecznych manewrów statku. Opracowany sposób może 

być stosowany w algorytmach wykorzystujących różne 

metody optymalizacji do poszukiwania najlepszego 

rozwiązania, nie tylko te przedstawione w tej pracy.  
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METHOD OF TAKING INTO ACCOUNT THE SHIP’S DYNAMICS IN THE PROCESS  

OF THE SHIP’S SAFE TRAJECTORY CALCULATION 
 

Dynamics of a ship in the process of a course change manoeuvre depends on the current rudder angle, the ship’s speed 

and loading condition. A method of calculating a family of characteristics, presenting the manoeuvre time as a function of the 

course change for different values of the rudder angle and the ship’s speed, for different types of vessels is presented in this 

paper. Dynamic properties of a ship are calculated using the MATLAB software. Based upon the turning circle calculation, a 

value of the steady turning radius in obtained. Then, the angular velocity of the ship is calculated and characteristics of the 

manoeuvre time as a function of the course change are determined. After that, a method of taking into account the manoeuvre 

time in the ship’s safe trajectory determination algorithm is presented and its successful application is proved by results of 

simulation tests. A heuristic Ant Colony Optimization based algorithm and a deterministic Trajectory Base algorithm were 

used for the dynamic properties application and evaluation tests, but the method can easily be applied in other algorithms 

utilizing different optimization methods.  

 

Keywords: manoeuvre time, ship’s dynamics, safe trajectory, collision avoidance. 


