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Arkadiusz PANASIUK 

LASEROWE STANOWISKO SYMULACYJNE 
MILI POMIAROWEJ 

Streszczenie 
Artykuł zawiera przedstawienie laserowego stanowiska pomiarowego imituj�cego Mil�

Pomiarow� w warunkach laboratoryjnych. Poruszono podstawy teoretyczne pomiarów pr�dko�ci 
okr�tu i ich odniesienie do modelu. Przedstawione zostały tak�e wyniki pomiarów pr�dko�ci modelu 
redukcyjnego na basenie pomiarowym dla wybranych warunków. 

WST�P 
Post�p technologiczny umo�liwia coraz dokładniejsze sposoby pomiaru pr�dko�ci statków 

morskich, której znajomo�� jest niezwykle istotna w bezpiecznym prowadzeniu nawigacji  
podczas przeprowadzania jednostki pływaj�cej z punktu wyj�cia do punktu doj�cia, a tak�e 
podczas manewrowania w warunkach portowych i na podej�ciach (w akwenach �cie�nionych 
i płytkowodnych). Mimo rozwoju logów, podawane przez nie odczyty nadal s� obarczone 
pewnym bł�dem, co wpływa na dokładno�� prowadzenia nawigacji jak i bezpiecze�stwo 
przej�cia statku. Sprawdzenie dokładno�ci logu odbywa si� podczas prób morskich, na tzw. 
„mili pomiarowej”. Najbli�szym przykładem jest poligon pomiarowy na Półwyspie Helskim, 
umieszczony po południowej stronie mierzei od Jastarni w stron� Helu. Dzi�ki pomiarom 
poligonowym jeste�my w stanie obliczy� przybli�on� warto�� bł�du wskaza� logu  
i uwzgl�dni� poprawk� jego wskaza� podczas prowadzenia nakresu drogi oraz chwilowych 
pomiarów pr�dko�ci podczas manewrowania. 

Akty prawne obejmuj�ce zasady wykonywania prób i bada� okr�tów nowych, po 
kapitalnym remoncie oraz po klasie 4-letniej wydawane s� przez władze administracyjne 
kraju bandery okr�tu. Dokumenty normatywne w postaci programów prób i bada� nowo 
zbudowanych okr�tów, znormalizowanych instrukcji i wszelkiego rodzaju innych informacji 
wykorzystywanych w nawigacji oraz podczas manewrowania, opracowywane s� przez ró�ne 
stowarzyszenia, instytucje klasyfikacyjne lub organa Mi�dzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO). Zakres programu prób ustalonego przez Stowarzyszenie Techniczne (Oslo 1976 r.). 
Ma on na celu znormalizowanie instrukcji dotycz�cych wykonywania prób i bada� na 
nowych okr�tach i uzyskania wyników w formie znormalizowanej. W programie nie uj�to 
szczegółowych wymaga� jako instrukcji klasyfikacyjnych i dla władz administracyjnych. 
Zaleca si� w nim i omawia wymagania dotycz�ce: 
– próby pr�dko�ci; 
– próby manewrowej okr�tu. 
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Artykuł przedstawia jedynie realizacj� prób pr�dko�ci w postaci bada� przebiegów 
pomi�dzy liniami bazowymi, co jest obj�te tematem, z pomini�ciem innych prób, w tym 
próby manewrowej. 

1. PRÓBY PR�DKO�CI OKR�TU W UJ�CIU TEORETYCZNYM1

1.1. Podstawy teoretyczne prób pr�dko�ci  
Jednym z podstawowych elementów na bazie, którego mo�emy okre�li� walory 

manewrowe statku jest pomiar jego cyrkulacji w ró�nych warunkach i przy ró�nych 
zało�eniach.  

Podczas wykonywania prób pr�dko�ci, powinny zosta� spełnione niektóre warunki 
wyj�ciowe: 
– gł�boko�� wody na poligonie manewrowym powinna spełnia� zale�no�� Taylora dla 

du�ych okr�tów wyporno�ciowych z ładunkiem: 

L
TvH 52,5=       (1) 

gdzie: 
H- gł�boko�� wody w metrach 
T- zanurzenie okr�tu w metrach 
L- długo�� okr�tu w metrach 
v- pr�dko�� okr�tu w w�złach2

– podej�cie do pozycji rozpocz�cia pomiaru powinno by� na tyle długie, by przed 
rozpocz�ciem pomiaru uzyska� pełn� pr�dko�� stał� (dla danych obrotów �ruby). 

– Liczba przebiegów powinna zapewni� co najmniej dwa pomiary dla danej mocy silnika. 
Je�eli na linii pomiarowej wyst�puje silny pr�d, to dla ka�dej ustalonej mocy p�dnika 
głównego wykonuje si� co najmniej trzy przebiegi. 
�redni� pr�dko�� z trzech przebiegów oblicza si� korzystaj�c z zale�no�ci: 

( )321 2
4
1 vvvv�r ++=       (2)

Klasyczna mila pomiarowa, o długo�ci przebiegu równej 1 mili morskiej3, nie zawsze 
spełnia swoje funkcje dla danego typu okr�tu, gdy� mo�e by� zbyt krótka i powodowa�
zwi�kszenie bł�dów odczytu namiarów optycznych, co wpływa na niedokładno�� pomiaru 
czasu i pó	niej pr�dko�ci w funkcji przebytej drogi na poszczególnych odcinkach przej�cia. 
Dla ustalenia długo�ci linii przebiegów lub jej odcinków pomiarowych powinny by�
wystawione nabie�niki (rys. 4) 

                                                
1 Na podstawie [1]. 
2 1 w�zeł odpowiada pr�dko�ci 1 mli morskiej/h. Przyp. autora. 
3 W Polsce obowi�zuje długo�� 1 mili morskiej równa 1852 [m]. Przyp. autora. 
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Rys.1. Schemat poligonu manewrowego (mili pomiarowej)


ródło: materiały KEJP4

1.2. Ruch okr�tu na mili pomiarowej 
Wydłu�enie rzeczywistej drogi okr�tu powstałe na skutek myszkowania w stosunku do 

linii przebiegu obliczamy posiłkuj�c si� wykresem jego drogi (Rys.2) 

Rys. 2. Myszkowanie okr�tu.


ródło: materiały KEJP 

W wyniku myszkowania okr�t przechodzi z punktu A do punktu B nie po linii prostej  
o długo�ci D, lecz po krzywej AB o wi�kszej długo�ci. Przyjmuj�c elementy drogi 
krzywoliniowej a,b,...n jako łuki koła o promieniu 

1CR , obliczamy ró�nic� w długo�ci 
elementarnych odcinków drogi okr�tu i odpowiadaj�ce im ci�ciwy rozmieszczone na linii 
przebiegu: 

11 DD −=Δ α      (3) 
gdzie: 

11 2αα ⋅= CR ; 111 cos
2
1 αecDRC ⋅= , st�d: 11111 cos DecDD −⋅⋅=Δ αα  i dalej po 

przekształceniu: )1cos( 1111 −⋅=Δ αα ecDD
Analogicznie dla pozostałych elementarnych łuków koła, mamy: 

                                                
4 Katedra Eksploatacji Jednostki Pływaj�cej AMW 
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)1cos( 1 −⋅=Δ nnn ecDD αα , a przy zało�eniu �e: �rαα =1  otrzymujemy równanie ogólne: 
)1cos( −⋅=Δ �r�r ecDD αα

Otrzymujemy wzgl�dn� warto�� bł�du w przebytej drodze, która dla okre�lonej pr�dko�ci 
okr�tu, wynosi: 

1cos −⋅=Δ=Δ
�r�r ec

v
v

D
D αα      (4) 

Rozwijaj�c �recαcos  w szereg Taylora i ograniczaj�c si� do pierwszych dwóch członów, 
otrzymujemy: 

2)(005,0[%][%] �rv
v

D
D α=Δ=Δ       (5) 

Na tej podstawie, obliczono warto�ci vvΔ [%] w zale�no�ci od wielko�ci k�ta 
myszkowania okr�tu na linii przebiegu. Na podstawie zawartych w tabeli danych wynika, �e 
dla niewielkich warto�ci k�ta myszkowania (od 1 do 4 [ 0 ]) wydłu�enie przebytej drogi okr�tu 
nie ma wi�kszego wpływu na dokładno�� okre�lenia pr�dko�ci i z tak� dokładno�ci� powinien 
sternik utrzymywa� kurs okr�tu podczas pomiarów. 

1.3. Długo�� linii przebiegu 
Dla wyznaczenia niezb�dnej długo�ci linii przebiegu w zale�no�ci od okre�lanej pr�dko�ci 

okr�tu – wykorzystujemy bazow� zale�no��: 

TvD ⋅=       (6) 
gdzie: 
D - długo�� linii przebiegu; 
v - okre�lana pr�dko�� okr�tu; 
T - czas trwania przebiegu okr�tu na linii przebiegu 
Ró�niczkuj�c powy�sze wyra�enie i przechodz�c do przyrostów sko�czonych, 

otrzymujemy: 

2T
TDTDv Δ⋅−⋅Δ=Δ       (7) 

Uwzgl�dniaj�c 
v
DT = , to, �e DΔ  jest wielko�ci� niewielk� (lini� wyznacza nabie�nik)  

i przyjmuj�c okre�lone bł�dy pomiaru czasu TmT =Δ  i pr�dko�ci vmv =Δ , otrzymujemy 
wyra�enie na okre�lenie niezb�dnej długo�ci linii przebiegu: 

v
m

vm
D

v

T ⋅
=        (8) 

Przyjmuj�c, �e czas trwania przebiegu mierzymy z maksymalnym bł�dem5 równym  
][5,1 smT ±= , a pr�dko�� okre�lamy z dokładno�ci� %5,0=vm , otrzymujemy: 

12
vD =       (9) 

Oznacza to, �e dla osi�gni�cia okre�lonej dokładno�ci pomiaru pr�dko�ci okr�tu długo��
linii przebiegu D powinna odpowiednio wynosi�: 

                                                
5 Warto�ci oparte o sumaryczne bł�dy pomiaru z udziałem człowieka (bł�d rozdzielczo�ci oka, reakcja 
człowieka, bł�d zatrzymania stopera itp.) oraz bł�d logu i odczytu logu. Przyp. autora. 
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12>v w�złów D = 1 mila morska 
2412dov > w�zły D = 2 mile morskie 
3624dov = w�złów D = 3 mile morskie 

36>v w�złów D = 4 mile morskie 

Bł�d w długo�ci linii przebiegu obliczamy z zale�no�ci: 

2
1

22 )(
21 LLD mmm +=      (10) 

gdzie: 

21
; LL mm - �rednie bł�dy okre�lenia pocz�tku i ko�ca linii przebiegu. 

1.4. Obliczanie pr�dko�ci dla danej ilo�ci przebiegów okr�tu 
Liczba przebiegów okr�tu na linii pomiarowej uwarunkowana jest zawsze: istnieniem 

pr�du morskiego, działaniem wiatru i fali oraz zale�y od wymaganej dokładno�ci pomiaru 
pr�dko�ci. Dla okre�lenia pr�dko�ci okr�tu na linii pomiarowej, gdzie nie wyst�puj� �adne 
pr�dy6, wystarczy wykona� dwa przebiegi. Wybór liczby przebiegów zale�y od dokładno�ci 
pomiaru pr�dko�ci okr�tu dlatego nale�y okre�li� zale�no�� mi�dzy liczb� przebiegów  
a dokładno�ci� pomiaru pr�dko�ci.  
�redni� pr�dko�� okr�tu �rv  dla dwóch przebiegów mo�na obliczy�: 

22
1121 pp

�r

vvvvvvv
−++

=
+

=  , a dla pr�dko�ci pr�du: 0=pv �
2

21 vvv�r
+

=

Pr�dko�� okr�tu �rv  obliczona powy�ej jest pozbawiona wpływu pr�du.  
Dla przykładu, w rejonach wyst�powania pr�dów nie mo�na zakłada�, �e ich elementy 

pr�dko�ci nie ulegn� zmianie podczas okre�lania pr�dko�ci �redniej z przebiegów. W takim 
przypadku nale�y okre�la� pr�dko�� z trzech przebiegów i oblicza� według zale�no�ci 
Kryłowa: 

4
2 321 vvv

v�r
++

=       (11) 

1.5. Sterowanie okr�tem na linii przebiegu 
Okr�t na linii przebiegu idzie kursem rzeczywistym. Przy bł�dnej warto�ci całkowitej 

poprawki kompasu to powstanie bł�d w okre�leniu pr�dko�ci, spowodowany wydłu�eniem 
drogi na linii przebiegu. Ró�nic� w długo�ci dróg DΔ  na linii przebiegu obliczamy: 

)1(sec1sec' −=−=−=Δ cpcp mDmDDDD     (12) 

sk�d: 1sec −=Δ
cpm

D
D , a bł�d procentach: 100)1(sec[%][%] ⋅−=Δ=Δ

cpm
v
v

D
D

Na (Rys. 3.) przez D oznaczono rzeczywist� drog� na linii przebiegu, przez 'D
wydłu�on�, powstał� wskutek bł�du �redniego )( cpm całkowitej poprawki kompasu. 
  

                                                
6 Dla przyj�tych warunków laboratoryjnych pr�d nie wyst�puje. Przyp. autora. 
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Rys. 3.Wydłu�enie linii przebiegu


ródło: materiały KEJP 

Bł�d cpm w granicach 32domcp ±= [%] nie ma praktycznie wpływu na dokładno��
okre�lanej pr�dko�ci, czyli dokładno�� sterowania na linii przebiegu nie powinna przekracza�
warto�ci ][32 0÷±  (na burt�), wystarczaj�co dla tak krótkiego przebiegu. 

Do oblicze� przyjmuje si� �redni czas trwania przebiegu. Przy okre�laniu �redniego czasu 
przebiegu za pomoc� jednego stopera popełniamy bł�d �redni równy 5,0±=Tm  [s]. 

1.6. Zasady pomiaru pr�dko�ci okr�tu na mili pomiarowej 
Pomiar pr�dko�ci polega na zmierzeniu czasu trwania przej�cia przez okr�t, co sprowadza 

si� do okre�lenia pozycji okr�tu w momencie rozpocz�cia pomiaru czasu 321 ;; TTT , tj. 
wł�czenia stoperów na pocz�tku ka�dej linii przebiegu, kontroli poło�enia okr�tu  
w trakcie przej�cia na danym kursie pomiarowym i pozycji w momencie zako�czenia 
pomiarów ';';' 321 TTT , wył�czenia stoperów. Dokładno�� pomiaru zale�y od dokładno�ci 
okre�lenia pozycji okr�tu. (Rys. 4.). Na ka�dej linii przebiegu pomiar czasu wykonuje si� za 
pomoc� trzech stoperów. Podobny pomiar wykonuje si� na kontrkursie przebiegu pierwszego, 
a nast�pnie oblicza �rednie czasy i pr�dko�ci z: pierwszych trzech pomiarów, nast�pnych 
trzech oraz pr�dko�� ko�cow� i �redni czas z poprzednich warto�ci u�rednionych. 

Rys. 4. Zasada pomiaru pr�dko�ci okr�tu na poligonie manewrowym  


ródło: Materiały KEJP 

Bł�d �redni okre�lanej pr�dko�ci okr�tu na jednym przebiegu obliczamy z zale�no�ci: 

)(1 222
2 vmm

T TL ⋅+⋅     (13) 

gdzie: 
T- czas trwania przebiegu w sekundach 
v- pr�dko�� okr�tu w metrach na sekund�
mL- �redni bł�d okre�lania długo�ci linii (drogi) przebiegu w metrach, obliczony ze wzoru: 
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222
2

2
1 1 cpDLLL mmmmm +++±=

gdzie: 

1Lm - �redni bł�d okre�lania pocz�tku linii przebiegu w [m] 

2Lm -�redni bł�d pomiaru ko�ca linii przebiegu w [m] 

Dm -wydłu�enie drogi na linii przebiegu wskutek myszkowania w [m] 

cpm - wydłu�enie drogi na linii przebiegu wywołane bł�dem w całkowitej poprawki kompasu w [m] 

2. BADANIA LABORATORYJNE 
2.1. Basen manewrowy i badany model okr�tu 

Basen manewrowy, na którym zaprojektowano i wykonano stanowisko pomiarowe jest 
akwenem płytkowodnym i ograniczonym o długo�ci 8 [m], szeroko�ci 4,5 [m] i gł�boko�ci 
0.18 [m]. Wierne odwzorowanie poligonu manewrowego w odniesieniu do skali modelu 
wymaga akwenu o długo�ci 300 [m] i gł�boko�ci co najmniej 0,6 [m]. Wykonanie pomiarów 
modelowych na takim akwenie, byłoby trudne do zrealizowania z uwagi na niedokładno��
sterowania i uchwycenia dokładnego czasu przeci�cia nabie�ników odcinaj�cych, dlatego 
przyj�to ograniczone odległo�ci mi�dzy kolejnymi nabie�nikami odcinaj�cymi i długo�� linii 
rozbiegu. 

Do pomiarów pr�dko�ci u�yto modelu redukcyjnego okr�tu proj. R-20 wykonanego  
w skali 1:50 z mo�liwo�ci� u�ycia czterostopniowej nastawy pr�dko�ci pracy nap�du 
głównego7. 

2.2. Stanowisko badawcze 
Do wykonania stanowiska pomiarowego wykorzystano optyczn� barier� laserow�. Dzi�ki 

czemu uzyskano bardzo du�� dokładno�� pomiaru czasu przeci�cia nabie�nika odcinaj�cego 
przez badany model. 

Schemat elektryczny układu pokazano na (rys.5.) . W nadajniku, w roli elementu 
o�wietlaj�cego odbiornik, zastosowano popularny moduł laserowy, natomiast w odbiorniku, 
funkcj� elementu o�wietlanego �wiatłem lasera, pełni fotorezystor. Jako zasilacz diody 
laserowej wykorzystano układ LM317, pracuj�cy w układzie stabilizatora nat��enia pr�du 
(	ródła pr�dowego). Dzi�ki takiemu rozwi�zaniu napi�cie zasilania układu nadawczego mo�e 
mie�ci� si� w zakresie 255 ÷ [V], bez obawy uszkodzenia lasera. Elementy w układzie 
odbiorczym zostały dobrane tak, aby nie reagował on na przypadkowe 	ródła �wiatła, mog�ce 
bez potrzeby uruchamia� przeka	nik. W chwili, gdy �wiatło lasera zostanie zasłoni�te, czyli 
fotorezystor przestanie by� o�wietlany, jego oporno�� wzrasta. W konsekwencji tranzystor T1 
przestanie przewodzi�, a tranzystor T2 zostaje wł�czony i przeka	nik PK1 zewrze styki. 
Spadek napi�cia na rezystorze R4 okre�la histerez� wł�cznika. Dopuszczalne obci��enie 
styków przeka	nika wynosi 3[A]. 

                                                
7 Szczegółowy opis w [3]. Przyp. autora. 




���			��������

Rys.5. Schematy elektryczne układów optycznej bariery laserowej.  


ródło: [2] 

Z uwagi na ograniczone rozmiary basenu manewrowego zaprojektowany poligon 
manewrowy ma tylko 8 [m] długo�ci. Przewidziano po 3 [m] z ka�dej strony poligonu na 
rozbieg, a odległo�ci pomi�dzy kolejnymi barierami wynosz� 1[m].  

a) b)

Rys.5. a) Schemat rozmieszczenia barier laserowych nabie�ników odcinaj�cych i kierunkowego; b) 
schemat elektryczny układu optycznej bariery laserowej.  


ródło: Materiały KEJP 

Schemat rozmieszczenia barier laserowych nabie�ników odcinaj�cych i kierunkowego 
pokazany został na (Rys.6.). Wła�ciwe sterowanie modelem zapewnia kolejna bariera 
laserowa – nabie�nik kierunkowy zapewniaj�ca sterowania z dokładno�ci� do ±1,5 [0], czyli 
wystarczaj�c� dla poprawnego pomiaru pr�dko�ci8 wykorzystuj�c sygnalizacj� d	wi�kow�. 
Aby zapewni� wła�ciw� dokładno�� pomiarów, wykorzystany został program „Stoper”, a 
zegar lokalnego komputera został synchronizowany z zegarem serwera czasu. Zapewniono 
dokładno�� pomiaru czasu nie gorsz� ni� 50 [ms].  

Badania pr�dko�ci modelu, zostały przeprowadzone na czterech nastawach silnika 
głównego. Wykonano po kilkana�cie przej�� przez stanowisko pomiarowe dla ka�dej nastawy 
silnika głównego. Ka�dorazowy pomiar czasów przej�cia modelu odbywał si� w nast�puj�cy 
sposób: 
– Ustawiano model przy kraw�dzi basenu manewrowego w nabie�niku kierunkowym. 
– Przy u�yciu pulpitu steruj�cego wybierano nastaw� silnika na ��dan� warto��. 

                                                
8 Patrz: podrozdział 1.5.  
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– Przy pomocy pracy steru utrzymywano kurs jednostki na zadanym kierunku przej�cia, 
w nabie�niku kierunkowym (maszt modelu zasłaniał �wiatło modułu lasera). Korekty 
kursu dokonywane były przy zaniku sygnału d	wi�kowego. 

– Podczas ka�dego przeci�cia masztem barier nabie�ników odcinaj�cych, stanowisko 
automatyczne zliczało i zapisywało czas. 

Fot.1. Przeci�cie poszczególnych barier nabie�ników odcinaj�cych z ró�nych uj��  


ródło: Materiały KEJP 

2.3. Przykładowe wyniki pomiarów i ich interpretacja 
Poszczególne pomiary, spisywanie i kalkulacja wyników odbywały si� analogicznie. 

Pr�dko�ci wynikowe, po u�rednieniu dla wszystkich wykonanych przej��, zostały uj�te w 
formie tabelarycznej dla wszystkich nastaw silnika głównego modelu9. 

Tab. 1. Warto�ci �rednie dla nastawy „Cała Naprzód”
Pr�dko�� w [m/s] Pr�dko�� w [m/min] Pr�dko�� w w�złach
0,491525 29,49283 0,955567 

Tab. 2. Warto�ci �rednie dla nastawy „Pół Naprzód”
Pr�dko�� w [m/s] Pr�dko�� w [m/min] Pr�dko�� w w�złach
0,369188 22,15083 0,717687 

Tab.3. Warto�ci �rednie dla nastawy „Mała Naprzód”
Pr�dko�� w [m/s] Pr�dko�� w [m/min] Pr�dko�� w w�złach
0,330013 19,80085 0,641548 

Tab.4. Warto�ci �rednie dla nastawy „Wolno Naprzód”
Pr�dko�� w [m/s] Pr�dko�� w [m/min] Pr�dko�� w w�złach
0,281963 16,91699 0,54811 

Dla przykładu podane zostały wyniki dla jednej nastawy silnika głównego i dalsza ich 
obróbka w arkuszu kalkulacyjnym. 

                                                
9 Autor dysponuje cało�ci� materiału, jednak ze wzgl�du na ich obj�to�� nie s� one publikowane. Przyp. autora. 
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Tab. 5. Wyniki pomiarów pr�dko�ci modelu okr�tu dla nastaw silnika „Cała Naprzód”
Dane importowane Konwersja 

czasu 
tysi�czne 
sekundy gg mm ss tys data pomiaru 

15 0 24 689 (12-01-2013) 
czasy 1 
przepłyni�cia 

15:00:24 0,689 
15 0 26 726 (12-01-2013) 15:00:26 0,726 
15 0 28 783 (12-01-2013) 15:00:28 0,783 
15 1 17 34 (12-01-2013) 

czasy 2 
przepłyni�cia 

15:01:17 0,034 
15 1 19 62 (12-01-2013) 15:01:19 0,062 
15 1 21 141 (12-01-2013) 15:01:21 0,141 
15 2 24 639 (12-01-2013) 

czasy 3 
przepłyni�cia 

15:02:24 0,639 
15 2 26 671 (12-01-2013) 15:02:26 0,671 
15 2 28 691 (12-01-2013) 15:02:28 0,691 
15 3 14 203 (12-01-2013) 

czasy 4 
przepłyni�cia 

15:03:14 0,203 
15 3 16 211 (12-01-2013) 15:03:16 0,211 
15 3 18 227 (12-01-2013) 15:03:18 0,227 

Tab. 6. Obliczenia poszczególnych pr�dko�ci podczas przej�cia „Cała Naprzód”
Obliczenia 

czas 
płyni�cia 

czas  
w tys. s

droga   
w m

pr�dko��
w m/s czas w s,000 pr�dko��

w m/min
pr�dko��  
w w�złach 

00:00:02 0,037 1,000 0,4909 2,037 29,4551 0,954345 
00:00:02 0,057 1,000 0,4861 2,057 29,1687 0,945066 
       
00:00:02 0,028 1,000 0,4931 2,028 29,5858 0,958580 
00:00:02 0,079 1,000 0,4810 2,079 28,8600 0,935065 
       
00:00:02 0,032 1,000 0,4921 2,032 29,5276 0,956693 
00:00:02 0,020 1,000 0,4950 2,020 29,7030 0,962376 
       
00:00:02 0,008 1,000 0,4980 2,008 29,8805 0,968127 
00:00:02 0,016 1,000 0,4960 2,016 29,7619 0,964286 

PODSUMOWANIE 
Zaprojektowany i zbudowany siłami Katedry Eksploatacji Jednostki Pływaj�cej laserowy 

poligon manewrowy idealnie nadaj� si� do nauki i przedstawiania zasad przeprowadzenia 
pomiarów pr�dko�ci na morskim poligonie manewrowym. Dzi�ki zastosowaniu do symulacji 
budowy i działania mili pomiarowej optycznych barier laserowych, zbadane pr�dko�ci 
modelu s� bardzo dokładne i rekompensuj� fakt niedostosowania skali laboratorium do 
odpowiednika rzeczywistego. �rednie warto�ci ró�nic w obliczonych pr�dko�ciach wahaj� si�
w granicy 0,02 [m/s], co przewy�sza o dwa rz�dy wielko�ci w stosunku do dokładno�ci 
osi�ganej w prawie idealnych warunkach na rzeczywistym poligonie pomiarowym.  

Z punktu widzenia praktyki manewrowej i nawigacyjnej, zbudowane stanowisko 
symulacyjne nie tylko spełnia wymagania dydaktyczne, ale pozwala na wykonanie bada�
pr�dko�ci dowolnego modelu pływaj�cego zbudowanego w skali 1:50 i mniejszej. Mo�liwo��
dalszej rozbudowy i doposa�enia stanowiska w chocia�by kamer� umieszczon� na modelu  
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i dokładniejszy układ sterowania nastawami silników pozwala na jego szersze wykorzystanie 
podczas bardziej zaawansowanych prób na idealnym akwenie płytkowodnym. 
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