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STEROWANIE BIOMIMETYCZNYM POJAZDEM PODWODNYM  

NA PŁASZCZYŹNIE POZIOMEJ - BADANIA SYMULACYJNE 

 

W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rozwój nowych konstrukcji pojazdów podwodnych, które imitują żywe organi-

zmy występujące pod wodą, np. ryby. Tego typu pojazdy nazywane są biomimetycznymi. Są one napędzane przez napęd falowy 

imitujący ruch falowy płetw.  

W artykule omówiony został model matematyczny ruchu biomimetycznego pojazdu podwodnego BPP. Model ten, po zaim-

plementowaniu w środowisku Matlab został wykorzystany do przeprowadzenia badań numerycznych, mających na celu dobór 

parametrów systemu sterowania, pozwalającego na automatyczny ruch na płaszczyźnie poziomej. 

 

WSTĘP 

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój robotyki 
podwodnej. Jednym z najnowszych innowacyjnych konstrukcji w tej 
dziedzinie są autonomiczne biomimetyczne pojazdy podwodne 
ABPP [1] [3]. Naśladują one zarówno w budowie jak i w sposobie 
ruchu podwodne organizmy, np. ryby, ssaki morskie, itd. ABPP są 
napędzane przez napęd falowy imitujący płetwy- rys. 1. 
 

 
Rys.1. ABPP nr 2 w basenie 
 

W kolejnym rozdziale przedstawiony został model matema-
tyczny opracowany dla potrzeb modelowania ruchu ABPP. Następ-
nie przedstawiono system sterowania ABPP na płaszczyźnie po-
ziomej. W kolejnym rozdziale zilustrowano wybrane wyniki badań 
symulacyjnych działania systemu sterowania na płaszczyźnie po-
ziomej. W ostatnim rozdziale przedstawiono podsumowanie z prze-
prowadzonych testów. 

1. MODEL MATEMATYCZNY RUCHU ABPP 

Zazwyczaj w modelowaniu pojazdu podwodnego przyjmuje się 
następujące uproszczenia: 
1) pojazd podwodny jest rozpatrywany jako ciało sztywne, 
2) posiada 3 płaszczyzny symetrii, 
3) porusza się w 6 stopniach swobody, 
4) porusza się z małą prędkością w lepkim płynie. 

Ruch pojazdu podwodnego rozpatruje się w dwóch układach 
odniesienia: 
1) układ ruchomy związany z pojazdem oraz 
2) układ nieruchomy związany z Ziemią xyz. 

Początek ruchomego układu współrzędnych odpowiada środ-
kowi geometrycznemu pojazdy. Natomiast osie tego układu są 
zdefiniowane jako: 
1) xo jest wzdłużną osią symetrii skierowaną od rufy do dziobu, 
2)  yo jest osią poprzeczną skierowaną na prawą burtę, 
3) zo jest osią pionową skierowaną ku dnu. 

Zmiany położenia ruchomego układu współrzędnych xoyozo są 
opisywane w odniesieniu do układu współrzędnych xyz związanego 
z Ziemią. Z powodu tego, iż pojazd porusza się ze stosunkowo małą 
prędkością, przyspieszenie na powierzchni Ziemii spowodowane 
ruchem wirowym Ziemii jest pomijane i system xyz jest rozpatrywa-
ny jako stacjonarny. 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej założenia, dla potrzeb 
symulacji ruchu ABPP przyjmuje się nieliniowy model ruchu w 6-ciu 
stopniach swobody. Ruch pojazdu jest opisywany przez 6 równań 
różniczkowych, które prezentowane w formie macierzowej mają 
następującą postać: 

  
(1) 

gdzie: 

 – wektor prędkości liniowych i kątowych w układzie ruchomym, 

  wektor współrzędnych położenia pojazdu i kąta Eulera w ukła-
dzie nieruchomym, 
M – macierz inercji (suma macierzy ciała sztywnego i mas towarzy-
szących), 

D() –  macierz tłumienia hydrodynamicznego, 

g() –  wektor sił i momentów sił przywracających (ciężkości i pły-
walności), 

 – wektor sygnałów sterujących (suma wektorów sił i momentów sił 

generowanych przez system napędowy p i zakłócenia środowiska 

d). 
 
Lewa strona równania (1) zawiera siły i momenty sił wywołane 

przez zjawiska fizyczne takie, jak: inercja ciała sztywnego i inercja 
mas towarzyszących lepkiej cieczy, opór hydrodynamiczny środowi-
ska wodnego, równowaga sił ciężkości i pływalności.  
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Natomiast prawa strona równania (1) reprezentuje wektor sił i 
momentów sił działających na pojazd wygenerowanych przez sys-
tem napędowy i dodatkowe zakłócenia środowiska (pod wodą w 
szczególności prąd morski). Parametry macierzy zawartych po lewej 
stronie równania (1) zostały obliczone na podstawie zależności 
zawartych w literaturze [2]. Problemem do tej pory nie rozpatrywa-

nym jest problem obliczenia wektora sił i momentów sił p wygene-
rowanych przez nowy typ systemu napędowego, czyli napęd falowy 
imitujący działanie płetw ryby: 

p = [X, Y, Z, K, M, N] (2) 

gdzie: 
X, Y, Z – siły działające odpowiednio w wzdłużnej, poprzecznej i 
pionowej osi symetrii, 
K, M, N – momenty sił działające względem wzdłużnej, poprzecznej 
i pionowej osi symetrii. 

 
Obliczenia wektora sił i momentów sił wygenerowanych przez 

napęd falowy powinny uwzględniać specyficzną konfigurację syste-
mu napędowego. 

Na rys. 2 zilustrowano model 3D ABPP z specyficznym syste-
mem napędowym, składającym się z skręcanego modułu ogona 
zakończonego ruchomą płetwą ogona oraz dwoma niezależnie 
sterowanymi płetwami bocznymi. 

Napór generowany przez każdą płetwę powinien być odniesio-
ny do środka ciężkości (rys. 2) wykorzystując proste zależności na 
transformacje wektorów: 

X = Xt + Xl + Xr – Xd (3) 

Y = Yt (4) 

Z = Zl + Zr (5) 

K = 0 (6) 

M = Ml + Mr (7) 

N = Nt + Nl – Nr – Nd (8) 

gdzie: 
dolne indeksy t, l oraz r odnoszą się odpowiednio do działania 
ogona, płetwy lewej bocznej i płetwy prawej bocznej, 
dolny indeks d odnosi się do tłumienia wywołanego przez lewą lub 
prawą płetwę boczną działającą jako ster, czyli powierzchnia tej 
płetwy jest ustawiona prostopadle do wzdłużnej osi symetrii. 
 

 

 
Rys. 2. ABPP nr 2 (widok z góry)[8] 

Składniki wektora, np. Xt, Yt, Nt można obliczyć biorąc pod 
uwagę położenie tych płetw w odniesieniu do środka ciężkości, 
wykorzystując następujące zależności: 

Xt = cos Tt (9) 

Yt = sin Tt (10) 

Nt = – cos  r5  Yt (11) 

Xl = cosl  Tl (12) 

Zl = sinl  Tl (13) 

Nl = r4  Xl (14) 

Ml = r3  Zl (15) 

Nd = cos(90–)  r6  Xd (16) 

gdzie: 
Tt, Tl, Tr – napory generowane przez odpowiednio: ogon, lewą i 
prawą płetwę boczną, 

, , l,  – kąty zilustrowane na rys. 2, 

l – kąt ustawienia płetwy bocznej w stosunku do wzdłużnej osi 
symetrii, 
r1 – odległość od środka ciężkości do środka obrotu modułu ogona, 
r2 – odległość od środka obrotu modulu ogona do środka obrotu 
płetwy ogonowej, 
r3 – odległość od środka ciężkości do środka obrotu płetw bocznych, 
r4 – odległość od środka obrotu płetw bocznych do środka obrotu 
lewej lub prawej płetwy, 
r5 – odległość od środka ciężkości do środka obrotu płetwy ogono-
wej, 
r6 – odległość od środka ciężkości do środka obrotu lewej lub prawej 
płetwy. 

 
Składniki wektora dla prawej płetwy Xr, Yr, Nr, Mr można obli-

czyć korzystając z zależności dla lewej płetwy (12-15) wstawiając 

zamiast kąta l odpowiedni kąt dla prawej płetwy bocznej r. Tłu-
mienie hydrodynamiczne generowane przez lewą lub prawą płetwę 
boczną Xd, ustawioną prostopadle do wzdłużnej osi symetrii może 
być wyznaczone wykorzystując zależności zawarte w publikacji [2].   

Każda płetwa generuje napór z wartością chwilową zmieniają-
cą się w czasie w zależności od parametrów sterujących płetwy, w 
szczególności amplituda i częstotliwość oscylacji płetwy. Napór 
generowany przez płetwę jest również uzależniony od typu stoso-
wanej płetwy (sztywność membrany płetwy, kształt i wymiary płe-
twy, itp.).  

W prezentowanym w opracowaniu modelu przyjęto iż, napory 
Tt, Tl, Tr zostały wyznaczony w wyniku pomiaru różnych płetw wyko-
rzystując stanowisko laboratoryjne opisane w [7]. 

Bazując na uzyskanych wynikach pomiaru naporu w zależności 
od zmian częstotliwości wychyleń płetwy [6] założono, iż napór 
generowany przez płetwę jest sumą dwóch sygnałów: stałej skła-
dowej naporu (Rys. 3 – Tav) oraz składowej zmiennej zamodelowa-
nej w postaci fali sinusoidalnej o określonej amplitudzie (Rys. 3 – 
Tosc). Oba sygnały wzrastają wraz ze wzrostem prędkości obroto-
wej napędu płetwy. 

Wyniki pomiaru naporu [6] zostały uzyskane dla zerowej pręd-
kości ruchu pojazdu. Po modernizacji stanowiska laboratoryjnego 
do pomiaru naporu (tunel z płynącą wodą), charakterystyki zilustro-
wane na rys. 3 zostaną wzbogacone o nowe charakterystyki dla 
niezerowych prędkości ruchu. 
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Rys. 3. Zmiany średniego naporu Tav i amplitudy oscylacji naporu 
Tosc dla różnych prędkości obrotowych napędu płetwy [8] 

 
Opracowany model posłużył do implementacji modelu napędu 

falowego w środowisku Matlab. Opracowany i zaimplementowany w 
środowisku Matlab model napędu falowego posłużył m.in. do wybo-
ru manewru zmiany kursu.  

2. SYSTEM STEROWANIA ABPP NA PŁASZCZYŹNIE 
POZIOMEJ 

System automatycznego sterowania ABPP w płaszczyźnie po-
zoiomej składa się z: układu sterowania nadrzędnego oraz 2 regula-
torów: prędkości postępowej i kursu.  

Układ sterowania nadrzędnego jest odpowiedzialny za kontrolę 
pracy pozostałych elementów, w szczególności za dostarczanie 
regulatorom zadanych wartości regulowanych parametrów oraz 
włączanie i wyłączenie odpowiednich regulatorów w poszczegól-
nych punktach zadanego toru lub trajektorii ruchu.  

Przyjęto, iż regulator prędkości postępowej działający w osi 
wzdłużnej będzie regulatorem dyskretnym dającym określone na-
stawy na napęd falowy ABPP, powodujący wygenerowanie określo-
nego naporu. Ww. nastawy to zadane częstotliwości oscylacji płe-
twy ogonowej i płetw bocznych. 

Dla potrzeb regulacji kąta kursu zastosowano regulatory kon-
wencjonalne i rozmyte dostrajane przy użyciu metod klasycznych. 
Regulacja kursu jest realizowana poprzez zmianę naporów genero-
wanych przez płetwy boczne, w wyniku czego uzyskuje się genero-
wanie momentu siły względem osi pionowej.  

Działanie regulatora konwencjonalnego PID opisane jest na-
stępującą zależnością w postaci dyskretnej:  
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gdzie: 
u(k) – sygnał sterujący w k-tym kroku symulacji, 
Kp – współczynnik wzmocnienia, 
e(k) – uchyb regulacji w k-tym kroku symulacji, 
Ti  – stała czasu całkowania, 
Td – stała czasu różniczkowania regulatora, 
Tp – czas próbkowania, 
s(k) – suma uchybów regulacji w k-tym kroku symulacji równa sumie 
uchybów regulacji od i = 0 do k-tego kroku symulacji, czyli e(0) + 
e(1) +...+ e(k), 
e(k)– zmiana uchybu regulacji w k-tym kroku symulacji równa różni-
cy uchybów regulacji e(k) i e(k-1). 

 
W celu dostrojenia parametrów regulatora PID wykorzystano 

następujące metody konwencjonalne: 

1) Zieglera-Nicholsa (na podstawie odpowiedzi układu regulacji na 
skok jednostkowy), 

2) metodę doświadczalną przy wykorzystaniu wskaźników jakości 
sterowania bezpośrednich i/lub całkowych. 
W tabeli nr 1 zawarto nastawy regulatora kursu i przegłębienia 

uzyskane w wyniku badań numerycznych. 
 

Tab. 1 Wartości nastaw regulatora kursu dostrajane doświadczalnie  

Typ regula-
tora 

Wartości nastaw regulatora 

kp  [ ] Tp / Ti  [ ] Td / Tp  [ ] 

PID kursu 25 4,8 42,3 

 
Regulatory ślizgowe pracują na podstawie zmiany znaku funk-

cji s(t) w zależności od jej położenia na tzw. płaszczyźnie przełą-
czania s(t) = 0. Zasada działania opiera się na następującej zależ-
ności: 
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(18) 

gdzie, 
u(t) jest sygnałem sterującym, a k jest maksymalną wartością tego 
sygnału, 
s(t) jest funkcją przełączającą równą 

)()()( tetets  
 

(19) 

gdzie  jest stałą wartością, 
ueq jest wielkością ekwiwalentna dla sterowania ślizgowego, 

wg jest tzw. grubością warstwy przejściowej. 
 
Dostrajanie regulatora ślizgowego zostało zrealizowane w spo-

sób doświadczalny za pomocą obserwacji bezpośrednich wskaźni-
ków jakości sterowania. Uzyskano następujące nastawy regulatora 

ślizgowego kursu: : k = 2000,  = 0.3 and wg = 1.  

3. WYNIKI BADAŃ NUMERYCZNYCH 

W badaniach symulacyjnych został wykorzystany model symu-
lacyjny ABPP przedstawiony w poprzednim rozdziale. 

W trakcie testów przyjęto następujące wartości parametrów 
symulacji (rys. 3): 
– r1 = 0,1 m, 
– r2 = 0,4 m, 
– r3 = 0,3 m, 
– r4 = 0,1 m. 

 
Ponadto założono, że biomimetyczny pojazd podwodny ma cy-

lindryczny kadłub o następujących wymiarach: długość równą 1,2 m 
oraz średnicę równą 0,2 m. 

W trakcie badań przebadano głównie działanie regulatora kur-
su. ABPP w trakcie tych testów poruszał się na płaskiej płaszczyź-
nie po trajektorii składającej się z następujących punktów: 
W0 = (0, 0, 0), W1 = (50, 50, 0), W3 = (100, 150, 0),  
W4 = (50, 150, 0), W5 = (0, 100, 0), W6 = (0, 0, 0)  
Wszystkie współrzędne są podane w metrach. 

Na rys. 4 zobrazowano trajektorię ABPP w płaszczyźnie po-
ziomej, natomiast na rys. 5 zmiany parametrów ABPP podczas 
ruchu po trajektorii. ABPP osiągnął wszystkie waypointy. Regulator 
kursu pozwolił na uzyskanie odchyleń od trajektorii nie większych 
niż 2 m. 
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Rys. 4. Trajektoria ABPP w płaszczyźnie poziomej xy 

 

 
Rys. 5. Zmiany kursu , przegłębienia   oraz prędkości obroto-
wych silników napędzających płetwę ogonową F, płetwę boczną 
lewą F1 i prawą F2 fin podczas ruchu ABPP na płaszczyźnie po-
ziomej 

PODSUMOWANIE 

Zaprojektowany i zaimplementowany w środowisku Matlab 
model matematyczny ruchu biomimetycznego pojazdu podwodnego 
pozwolił na dostrojenie systemu sterowania ABPP na płaszczyźnie 
poziomej. Dostrojony system sterowania pozwolił na uzyskanie 
odchyleń od trajektorii nie większych niż 2 m. W trakcie dalszych 
badań przeprowadzono weryfikację opracowanego systemu stero-
wania w warunkach rzeczywistych. 
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Control of biomimetic underwater vehicle  
on vertical surface -  numerical research 

In recent times, we may notice some new designs of un-

derwater vehicles, which imitate living underwater organ-

isms, e.g. a fish. These vehicles are called biomimetic. They 

are driven by undulating propulsion, imitating wavy motion 

of fins.  

In the paper, mathematical model of biomimetic under-

water vehicle was presented. This model after its implemen-

tation in Matlab environment was used in numerical tests, 

which the aim was selection of parameters of control system 

enabling on automatic motion on vertical surface. 
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