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POZYCJONOWANIA STATKÓW

Streszczenie 
W referacie przedstawiono problemy rozdziału wektora steruj�cego mi�dzy dost�pne p�dniki 

układu nap�dowego i pozycjonowania przy spełnieniu okre�lonych ogranicze�. Konieczne jest 
spełnienie warunku minimalnej sumarycznej mocy wymaganej z p�dników, co pozwala na  uzyskanie 
minimum zu�ycia paliwa. Analiza komplikuje si� ze zwi�kszeniem liczby p�dników w układzie 
pozycjonowania, ich rozmieszczeniem oraz dost�pno�ci�. Odpowiednie oprogramowanie  systemów 
sterowania umo�liwia uzyskanie wymaganej dokładno�ci pozycjonowania lub utrzymania kursu, co 
jest warunkiem podstawowym na statkach specjalistycznych z systemami dynamicznego 
pozycjonowania klasy 2 i 3. 

WST�P 
Uzyskanie przez statek klasy dynamicznego pozycjonowania wymaga spełnienia wielu 

wymaga�: budowy układu nap�dowego (pozycjonowania) z wieloma p�dnikami, 
zabezpiecze� w systemie wytwarzania i dystrybucji energii, mo�liwo�ci okre�lania aktualnej 
pozycji statku (niekiedy z dokładno�ci� lepsz� od 0,5 m), systemu mierz�cego zachowanie si�
dynamiczne statku (np. czujniki przy�piesze�), który wraz z modelem ruchu statku pozwala 
na wypracowanie sygnału steruj�cego w postaci wymaganego wektora naporu. Na rys.1 
przedstawiono schemat ideowy układu automatyki systemu dynamicznego pozycjonowania 
statku. Filtr Kalmana umo�liwia usuni�cie zakłóce� i potencjalnych bł�dów. Model statku 
umo�liwia oszacowanie wektora naporu przyło�onego w �rodku ci��ko�ci statku w celu 
kompensacji wymusze� zewn�trznych lub niezgodno�ci poło�enia. Modele p�dników 
umo�liwiaj� okre�lenie ich mo�liwo�ci: maksymalnego naporu, kierunku działania naporu, 
szybko�ci przesterowania itp. Wytworzony sygnał steruj�cy ���� rozdzielany jest mi�dzy 
dost�pne p�dniki, aby ich sumaryczny napór i momenty obrotowe były równe wyznaczonemu 
wektorowi naporu. Wytworzenie sygnałów steruj�cych do konkretnych p�dników musi 
uwzgl�dnia� ich dyspozycyjno��, nie mo�e powodowa� ich przeci��e�, uwzgl�dnia� ich 
kontrakcj� mi�dzy sob�, szacowa� wpływ sił naporu na poło�enie kadłuba (np. przechyły 
boczne – bowiem płaszczyzna zawieraj�ca wektory sił naporu od p�dników nie zawiera 
�rodka ci��ko�ci statku). Podstawowym zadaniem oprogramowania (softwaru) jest 
wyznaczenie minimalnej sumarycznej mocy wymaganej od p�dników, bowiem prowadzi to 
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do minimum zu�ycia paliwa (w układach z przekładni� elektryczn� jest to zale�no�� liniowa, 
w układach mechanicznych zale�no�� jest niekoniecznie liniowa) [3,6]. 

Rys. 1. Schemat ideowy układu automatyki systemu dynamicznego pozycjonowania statku  

�ródło: [2] 

1. ROZDZIAŁ MOCY MI�DZY P�DNIKI 
W układach nap�dowych z dwoma p�dnikami, które wykorzystuje si� równie� do 

pozycjonowania statku, problem rozdziału mocy jest relatywnie prosty. Nie ma alternatywy 
dla u�ycia innych p�dników. Dla wyznaczonego wektora steruj�cego ���� , który zaczepiony jest 
w �rodku ci��ko�ci statku, konieczne jest u�ycie minimum 2 p�dników rozmieszczonych poza 
�rodkiem ci��ko�ci, aby wypadkowy napór od nich oraz moment obrotowy był równowa�ny 
wektorowi steruj�cemu. Pozostaje problem sumarycznej mocy pobieranej z p�dników. Zasad�
jest minimum sumarycznej mocy p�dników co warunkuje minimum sumarycznego zu�ycia 
paliwa, ale przy zwi�kszaj�cych si� wymuszeniach pojawia si� problem niewystarczaj�cej 
szybko�ci reakcji układu pozycjonowania. Pogarsza si� dokładno�� utrzymania pozycji. 
Popraw� sytuacji mo�na uzyska� poprzez rezygnacj� z warunku zmniejszenia zu�ycia paliwa. 
Praca układu pozycjonowania na wy�szych re�imach powoduje efekt „usztywnienia” statku, 
staje si� on mniej wra�liwy na czynniki zewn�trzne, ponadto szybsza jest reakcja układu 
pozycjonowania na wyznaczony wektor steruj�cy ����. Dla statków, które nie musz�
zachowywa� okre�lonego kierunku ustawienia kadłuba (wystarczy utrzymywanie pozycji), 
korzystne jest ustawienie go w takim kierunku, na którym oddziaływanie sił i momentów 
zewn�trznych na statek jest minimalne, co pozwala na mniejsz� (słabsz� i wolniejsz�) reakcj�
układu pozycjonowania. Stan pracy w takich warunkach okre�la si� w j�zyku angielskim 
weathervaning [4]. 

1.1. Przedstawienie problemu w postaci macierzowej 
Posiadaj�c poprzez system automatyki DP, wyznaczon� wypadkow� sił� naporu od 

p�dników ����, jak� nale�y uzyska� z układu nap�dowego statku, nale�y dokona� rozdziału tej 
siły pomi�dzy dost�pne p�dniki systemu nap�dowego, aby spełni� wymagania, przy których 
wyst�pi najmniejsze zapotrzebowanie na moc. Skutkiem tego b�dzie uzyskanie najmniejszego 
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sumarycznego zu�ycia paliwa przez elementy układu energetycznego statku. Problem 
optymalizacji mo�na zapisa� w postaci ogólnej jako: 

���	 
�������������������������������������������������������������������������������
������   i= 1,2,…,m  (2) 
���� � ������   j = 1,2,3  (3) 

gdzie: � ��p oraz p>3 przedstawia układ (poło�enie) p�dników oraz 
, ��, �� s� funkcjami 
ci�głymi. Wektor ���� przedstawia rzeczywisty wektor steruj�cy. Je�li funkcja 
 jest trójmianem 
kwadratowym, a funkcje �� i ���s� liniowe to rozwi�zanie jest do�� proste. Je�li powy�sze 
funkcje s� nieliniowe proces optymalizacji staje si� skomplikowany. Na rys. 2 przedstawiono 
poło�enie (współrz�dne) i-tego p�dnika. 

Rys. 2. Poło�enie (współrz�dne) p�dnika i – tego.

Wektor �������mo�e by� przedstawiony w postaci macierzowej charakteryzuj�cej p�dnik i-ty: 

������ ��[Pi   	i   xi   yi], 

gdzie: Pi przedstawia moc dostarczon� do p�dnika i-tego.  
Zakładaj�c, �e statek wyposa�ony jest w n1 p�dników azymutalnych i n2 p�dników stałych, 

czyli n1 + n2 = n p�dników,  zadanie sprowadza si� do wyznaczenia: 

�������, 

gdzie: � � [P1  P2  P3     …  Pn]T, a macierz  �� � �
 0, �� �nxn jest dodatnio zdefiniowan�
macierz� wagow�. 

Poszukiwana konfiguracja ustawienia i  mocy z poszczególnych p�dników b�dzie 
osi�gni�ta, je�li suma geometryczna naporów i momentów obrotowych odpowiada� b�dzie 
wymaganej sile naporu ����. Oznacza to spełnienie nast�puj�cych równa�: 
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gdzie:    !" ,  !+, ,�   przestawiaj� odpowiednio siły w kierunkach x, y i moment od tych sił 
od p�dnika j-tego.  Nale�y okre�li� wielko�ci  !" ,  !+, ,�   dla wszystkich p�dników b�d�cych 
w dyspozycji.  

Ze strony p�dników wyst�puj� ograniczenia: 

0�� �-. � -./0"�&����������������������������1 � �&2& ) & 3%
4./.# � 4. � 4./0"&���������������������1 � �&2& ) & 3%

rozwijana moc mo�e zmieni� si� od biegu jałowego do maksymalnej mocy trwałej lub 
chwilowej (wyst�puj� wtedy ograniczenia czasowe) oraz k�ta obrotu p�dnika (pełen k�t 
obejmuje zakres 0o do 360o), który mo�e by� zaw��any, je�li liczba p�dników przekracza 
cztery. 

Dla p�dników o nastawnym skoku bez mo�liwo�ci zmiany k�ta obrotu otrzymujemy: 

-!56789: � -! � -!#0;<:=>&�����������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3
4! � 4!670A+&������������������������������������? � 3% @ �& 3% @ 2& ) & 3

W rezultacie, szybko�� zmiany zapotrzebowania na moc oraz zmian� k�ta poło�enia 
p�dnika mo�e by� ograniczana w formie:  

B-!56789: � -C! � B-!#0;<:=>&�����������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3
B4!/.# � 4C! � B4!/0"&�������������������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3

Ograniczenia tego typu powoduj�, �e problem optymalizacji staje si� czasowo zale�ny. 
Mo�liwy układ p�dników w czasie D%  zale�y od układu zastosowanego w czasie D, przy czym 
D <D%.  

Rozkład wektora mocy i kierunku siły naporu na siły naporu w kierunkach x,y 
przedstawiono na rys.3.  
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Rys. 3. Rozkład wektora mocy p�dnika i-tego na siły naporu w kierunkach x,y.

W rezultacie problem do rozwi�zania otrzymuje si� w postaci zale�no�ci: 

�������&�������������������������������������������������������������������������������������E
� !"
#

!$%
��%& �'& �(& ) & �# � �� *%��������������������������������������������������F�

� !+
#

!$%
��%& �'& �(& ) & �# � �� *'���������������������������������������������������G�

�,�
#

!$%
��%& �'& �(& ) & �# � �� *(���������������������������������������������������H�

0�� �-. � -./0"�&���������������������������1 � �&2& ) & 3%���������������������������I
4./.# � 4. � 4./0"&��������������������1 � �&2& ) & 3%����������������������������J
-!56789: � -! � -!#0;<:=>&�����������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3�����������
B-!56789: � -C! � B-!#0;<:=>&�����������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3�������
B4!/.# � 4C! � B4!/0"&�������������������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3��������2

W ogólnej postaci problem optymalizacji przedstawiony w postaci zale�no�ci (4-12) nie 
jest zbiorem wypukłym i nie mo�e by� rozwi�zany z u�yciem podstawowych metod [6].  

1.2. Rozwi�zania problemu rozdziału mocy i orientacji p�dników 
W tym celu przyjmuje si�, �e ograniczenia w orientacji p�dnika oraz szybko�� zmiany 

zapotrzebowania na moc mog� by� zmieniane z małym skokiem dla wszystkich p�dników. 
Usuwa to ograniczenia (9), (11) i (12). Mo�na przyj�� model dwóch składowych siły  �
zobrazowanych na rys.3 dla p�dnika azymutalnego:  

 !" � K!�!"
 !+ � K!�!+
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i dokona� wyboru w macierzy diagonalnej w postaci: 

w= diag LM%�& M'�& ) & M#N
co pozwala na przej�cie do zbioru wypukłego w postaci zale�no�ci: 

����M!�!'
#

!$%
&����������������������������������������������������������������������������������������������������� ��O

przy warunkach: 

�K!�!"
#P

!$%
@ � K!

#

!$#PQ%
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@ � K!

#
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� K!��
#

!$#PQ%
UVT�� 4!WX! @ VRST 4!WY!Z @�K!

#P

!$%
�!+X! @ K!�!"Y! � �� *(��������G�

V�!"W' @�V�!+W
' � �!' � V�!/0"W'&��������������������1 � �&2& ) & 3%������������������������H

�!56789: � �! � �!#0;<:=>&�����������? � 3% @ �& 3% @ 2&) & 3�����������������������������I

Problem optymalizacji przedstawiony zale�no�ciami (13)-(18) to kwadratowo ograniczony 
program drugiego stopnia (ang. QCQP a quadratically constrained quadratic program) [6]. 
Mo�liwo�ci rozwi�za� wskazało kilku autorów m.in. [1,6,7,8]. 

2. PROBLEMY Z KOMPATYBILNO�CI� AUTOMATYKI 
ROZDZIAŁU MOCY I ORIENTACJI 
W typowych układach sterowania w systemach DP z wi�cej ni� dwoma p�dnikami, 

korzysta si� najcz��ciej tylko z jednej pary p�dników azymutalnych w celu skompensowania 
wektora siły wymuszaj�cej. Teoretycznie umo�liwiaj� one uzyskanie sumarycznego wektora 
siły naporu w dowolnym kierunku. Wektor ten jest zaczepiony w �rodku ci��ko�ci statku, co 
teoretycznie pozwala przeciwdziała� dowolnym (z ograniczeniami od góry) wymuszeniom od 
�rodowiska.  

Problem funkcji celu osi�gni�cia minimalnego zu�ycia paliwa komplikuje si� w 
systemach nap�dowych, w których wyst�puj� tradycyjne nap�dy ze �rubami stałymi lub 
nastawnymi, p�dniki nap�du awaryjnego oraz p�dniki do pozycjonowania. Warto dokona� tu 
rozdziału funkcji: tradycyjny nap�d słu�y utrzymaniu zało�onego kursu i pr�dko�ci statku, 
natomiast system DP zmniejsza myszkowanie statku, zmniejsza dryf boczny oraz kołysania 
boczne i wzdłu�ne (oscylacje). Ze wzgl�du, �e �rodek ci��ko�ci statku nie le�y w 
płaszczy�nie (płaszczyznach) sił naporu, praca p�dników powoduje pojawienie si�
dodatkowych momentów, która przechylaj� jednostk�. System sterowania DP musi bra� pod 
uwag� to zjawisko. Efektem tego jest konieczno�� pracy p�dników na wy�szych obci��eniach 
[3,5].  
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W układach sterowania systemami DP nie bierze si� pod uwag� zmiany poło�enia �rodka 
ci��ko�ci statku w ró�nych stanach eksploatacyjnych, powodowanych zmian� rozmieszczenia 
ładunku, masy ładunku, paliwa itp. lub wykonywaniem prac, które silnie oddziałuj� na 
przechyły statku np. podnoszenie i przemieszczanie ci��kich ładunków [6,9] (rys.4).  

Rys.4. Zmiany poło�enia mas podczas eksploatacji na przykładzie statku do kładzenia ruroci�gów 
(pipe-layer) VB Seven Borealis

�ródło[9] 

Zamierzone działania tego typu mog� by� cz��ciowo kompensowane np. zmian�
zabalastowania statku, wykorzystaniem zbiorników antyprzechyłowych itp. Zmiany 
poło�enia kadłuba powodowane wykonywaniem prac mog� by� wykrywane przez czujniki 
zmiany poło�enia kadłuba jako dodatkowe siły wymuszaj�ce od �rodowiska. Pozwala to 
na wypracowanie wektora steruj�cego ����, który uwzgl�dnia zachodz�ce zjawiska. Jednak 
dynamika tych działa� jest inna. Układy DP uwzgl�dniaj� tylko siły, które powstaj�
od wymusze� o niskiej cz�stotliwo�ci np. od falowania podstawowego, bowiem ich 
oddziaływanie jest dominuj�ce i tylko takie mo�e by� kompensowane systemami DP. 
Ogranicza to skuteczno�� pozycjonowania (w tym jako�� sterowania)  systemów DP, ale 
znacz�co upraszcza wypracowanie sygnału wektora steruj�cego ����. Nale�y podkre�li�, 
�e reakcja układu nap�dowego systemu pozycjonowania, jest opó�niona w  czasie – jest 
reakcj� na wymuszenia, które trudno z wyprzedzeniem czasowym przewidywa�. Ponadto 
układ nap�dowy ma istotn� bezwładno��, co nie pozwala na reakcje na wymuszenia o du�ej 
cz�stotliwo�ci, st�d rezygnacja z nich w procesie wypracowywania wektora steruj�cego ����[   

PODSUMOWANIE
Podj�ty problem rozwi�zania funkcji celu rozdziału wektora steruj�cego �����mi�dzy p�dniki 

spełniaj�cy szereg warunków i ogranicze� jest wa�nym wyzwaniem. Z punktu widzenia 
operatora systemu DP ma zapewni� poprawn� prac� systemu DP, wła�ciw� reakcj�
na wymuszenia od �rodowiska (w tym zakłócenia), które utrudniaj� zaplanowane zachowanie 
si� statku. Głównym zadaniem jest uzyskanie minimalnego sumarycznego zu�ycia paliwa 
przez elementy okr�towego układu energetycznego. 

W typowych konfiguracjach p�dników okr�towych obszar poszukiwa� jest wypukły. Je�li 
dany rozdział wektora steruj�cego mo�na dokona� tylko na jeden sposób to jest to jedyne 
rozwi�zanie. Dotyczy to w szczególno�ci konfiguracji z dwoma, trzema i czterema 
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p�dnikami, bowiem rozmieszczenie ich „wokół” �rodka ci��ko�ci statku powoduje, �e sam 
układ p�dników tworzy figur� wypukł�. Ponadto nie ma mo�liwo�ci znalezienia pary 
p�dników, których siły naporu dadz� wymagany sumaryczny napór wraz z sumarycznym 
momentem. Je�li nie ma mo�liwo�ci dokonania tego inn� par� p�dników, oznacza to, 
�e rozwi�zanie, które uzyska si� z oblicze� jest optymalne. 
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PROBLEMS OF STEERING VECTOR 
ALLOCATION TO  THRUSTERS IN SHIP’S 

DYNAMIC POSITIONING SYSTEMS 

Abstract 
Paper discussed the problems of steering vector allocation to thrusters in ship’s dynamic 

positioning systems to the demanded quality of station keeping taking into account the required 
limitations. The main challenge is minimum of delivered power that allows to get the minimum of total 
fuel consumption. The analysis is complicated due to increasing the number of thrusters, their 
allocation and accessibility. The software of dynamic positioning systems ought to allow the keeping 
of required position or heading what is a basic condition for DPS class 2 and 3.  
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