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Arkadiusz PANASIUK 

BADANIE CYRKULACJI MODELU KUTRA 
RATOWNICZEGO PROJ R-20 NA BASENIE 

MANEWROWYM 

Streszczenie 
Artykuł zawiera wyniki badania cyrkulacji modelu redukcyjnego i ich przykładowe porównanie z 

cyrkulacj� jednostki rzeczywistej. Przedstawiona została równie� cało�� urz�dze� z wyposa�enia 
laboratorium, które zostały wykorzystane w badaniach oraz model redukcyjny – obiekt badawczy. 
Zawarto równie� zało�enia do bada�, zarys teorii, opis procedury badawczej i warunki 
przeprowadzenia prób.  

WST�P 
Badania modelowe, zwłaszcza w oparciu o modele redukcyjne jako najbardziej 

efektywne, cz�sto nawet bardziej ni� w przypadku obiektów rzeczywistych, pod wzgl�dem 
ich mo�liwo�ci generowania najlepszych warunków poznawczych, s� szeroko stosowane 
podczas ukazywania zjawisk towarzysz�cych ruchowi ciał w ró�nych warunkach 
�rodowiskowych. Zastosowanie modeli wypełnia luk� pomi�dzy teori� a praktyk�, a w 
niejednym przypadku umo�liwia wyodr�bnienie warunków wst�pnych do bada� modeli 
rzeczywistych i obiektów rzeczywistych w okre�lonych warunkach. 

Symulatory oparte na modelach redukcyjnych pozwalaj� na badanie wielu wła�ciwo�ci 
manewrowych jednostek pływaj�cych, jednak na ich realizacj� wpływa szereg czynników 
warunkuj�cych wykonanie bada� w odniesieniu do istniej�cych warunków. Ograniczenia 
zwi�zane cho�by w wielko�ci� akwenu pomiarowego pozwalaj� na zbadanie tylko 
wiarygodnego wycinka okre�lonych manewrów w cało�ci, a powstałe ograniczenia 
wymuszaj� wnioskowanie na podstawie tylko cz��ciowo wykonanych manewrów. Opieraj�c 
si� na zało�eniach teoretycznych jest mo�liwe okre�lenie najbardziej znanych wła�ciwo�ci 
manewrowych jako przybli�onych, jednak wiarygodno�� empirycznych wyników wymaga 
ponownego sprawdzenia w praktyce, co mo�e okaza� si� trudne zwa�ywszy ograniczenia 
bazy laboratoryjnej. Badanie cyrkulacji jest wyznacznikiem zarówno zwrotno�ci jak i 
sterowno�ci statku dlatego jego wykonanie stanowi warunek konieczny podczas badania 
wła�ciwo�ci manewrowych. 

1. CYRKULACJA STATKU O NAP�DZIE MECHANICZNYM 
1.1. Podstawy teoretyczne cyrkulacji 

Jednym z podstawowych elementów na bazie, którego mo�emy okre�li� walory 
manewrowe statku jest rozmiar jego cyrkulacji w ró�nych warunkach i przy ró�nych 
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zało�eniach. Teoretyczn� cyrkulacj� statku nazywamy taktyczn�, a jej �rednic� oznaczamy 
przez tD  – odległo�� mi�dzy najdalej odległymi od siebie torami równoległymi statku 
podczas wykonywania manewru, w praktyce torami kursów przeciwnych – kiedy statek 
zmieni kurs o 0180 . Pełna cyrkulacja ma miejsce wówczas, kiedy statek wejdzie ponownie na 
kurs, na którym rozpocz�ł manewr cyrkulacji. W rzeczywisto�ci cyrkulacja rzeczywista 
(ustalona) – UD , jest mniejsza od teoretycznej i to nawet o 20 %. Próby ustalenia cyrkulacji 
s� przeprowadzane podczas prób stoczniowych z zachowaniem pewnych okre�lonych 
warunków dla maksymalnego u�rednienia otrzymanych wyników. Optymalne warunki prób 
cyrkulacji to wiatr nie przekraczaj�cy 1°B, rejon osłoni�ty bez wpływu znacznych pr�dów, 
akwen wolny od nawigacyjnych przeszkód i jakiegokolwiek ruchu innych jednostek [21]. 
– Cyrkulacje wykonujemy dla parametrów ruchu: CN + 35 L; CN + 35 P; CN +15 L; CN + 

15 P; WN + 35 L; WN + 35 P; WN + 15 L; WN + 15 P1. 
– Mo�liwe jest wykonanie cyrkulacji równie� dla innych nastaw maszyny i steru, je�eli 

wyst�puje wymóg lepszego poznania manewrowo�ci statku. 
Torem cyrkulacji nazywa si� drog� �rodka ci��ko�ci statku wykonuj�cego zwrot  

w zakresie 0360  przy wychyleniu steru od 00  do okre�lonej warto�ci wychylenia. 
Siły hydrodynamiczne w pocz�tkowej fazie stopniowo wzrastaj� i kształt toru cyrkulacji 

jest zbli�ony do spirali, której krzywizna ma kierunek zgodny z burt� na jak� został 
wychylony ster. W dalszej fazie cyrkulacji, kiedy siły hydrodynamiczne si� wyrównaj� tor 
cyrkulacji przyjmuje kształt koła (Rys.1). 

Rys.1. Tor i elementy cyrkulacji.

�ródło: [2] 

Wyró�nia si� nast�puj�ce fazy cyrkulacji: 
FAZA I – pocz�tek cyrkulacji – moment wychylenia steru. 
Po osi�gni�ciu przez statek pełnej pr�dko�ci marszowej (lub PN) i wychyleniu steru do 

wymaganego poło�enia ( 035 lub 015 ), mo�na zaobserwowa� nast�puj�ce zjawiska: 
– powstaje siła hydrodynamiczna naruszaj�ca stan równowagi sprzed rozpocz�cia manewru, 

                                                
1 CN - cała naprzód; WN – wolno naprzód; 35, 15 – k�ty wychylenia steru; P – prawa burta, L – lewa burta. 
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– wyst�puje przeciwdziałanie siły bezwładno�ci kursowej powoduj�ce wychylenie si� statku 
przeciwnie do wychylonego steru, 

– statek nie zmienia kursu lecz maleje jego pr�dko�� pocz�tkowa (do 10%), 
czas trwania tej fazy jest zale�na od wielko�� statku (od 0,5 – 1 minuty). 
FAZA II – rozpoczyna si� w momencie kiedy statek zaczyna zmienia� kurs. 

Obserwujemy wtedy nast�puj�ce zjawiska: 
– linia symetrii statku odchyla si� od kierunku wyznaczonego styczn� do krzywizny  toru 
�rodka ci��ko�ci, tworz�c wzrastaj�cy k�t dryfu, 

– pr�dko�� statku nadal maleje, 
– zwi�ksza si� pr�dko�� k�towa zwrotu, 
– promie� krzywizny spirali pocz�tkowej maleje, 
– zmiany powy�szych parametrów trwaj� do momentu wyrównania si� sił hydrostatycznych, 
– ekstremalne wielko�ci powy�szych parametrów s� proporcjonalne do zwrotno�ci  
– statku, a wi�c do �rednicy cyrkulacji, 
– czas trwania tej fazy waha si�, w zale�no�ci od wielko�ci statku, od 1 do 3 minut, 
– w tej fazie statki zmieniaj� kurs od 040 do 0160 . 

FAZA III – cyrkulacja ustalona - moment, kiedy siły hydrostatyczne osi�gaj� stan 
równowagi i zachodz� nast�puj�ce zjawiska: 
– k�t dryfu stały, 
– pr�dko�� k�towa jest stała, 
– pr�dko�� liniowa jest stała, 
– promie� krzywizny jest stały, 
– koniec cyrkulacji nast�puje w momencie wej�cia statku na ten sam kurs na którym  

rozpocz�to manewr – zmiana kursu statku zamyka si� w 0360 [21]. 
Wielko�� �rednicy cyrkulacji jest wprost proporcjonalna do pr�dko�ci liniowej, st�d im 

wi�ksza pr�dko�� statku tym wi�ksza cyrkulacja, a �rednica cyrkulacji jest odwrotnie 
proporcjonalna do pr�dko�ci k�towej. St�d, im wi�ksza pr�dko�� k�towa zwrotu, tym 
mniejsza cyrkulacja. 

Mianem �rednicy cyrkulacji ustalonej UD oznacza si� �rednic� okr�gu wyznaczonego 
przez �rodek ci��ko�ci statku w fazie cyrkulacji ustalonej. Wska	nik zwrotno�ci statku K  jest 
stosunkiem UD do L  (długo�ci statku mi�dzy pionami),  

L
DK U=      (1)[x] 

 Warto�� tego współczynnika dla przeci�tnego statku wynosi od 3 do 4. Dla 
oceanicznych statków pasa�erskich wynosi ponad 7, ale dla holowników mo�e osi�ga�
warto�� 2, a nawet i mniejsz�2. 

We wszystkich tych rozwa�aniach nale�y bra� pod uwag� działanie tylko nap�du 
zasadniczego jak i podstawowego urz�dzenia sterowego.  

W wyniku działania sił hydrodynamicznych, powoduj�cych zwrot, linia symetrii statku 
odchyla si� od kierunku wyznaczonego styczn� do krzywizny toru. Jednakowy kierunek 
odchylenia powoduje zjawisko przemieszczania si� dziobu wewn�trzn� stron� toru  
cyrkulacji a rufy − zewn�trzn�. Kat pomi�dzy styczn� do krzywizny toru a lini� symetrii 
statku nazywamy k�tem dryfu Cβ . Z rysunku wyra	nie wida�, �e na rufie mamy do czynienia 
z wi�kszym a na dziobie z mniejszym k�tem dryfu.  

K�t dryfu, dla całego układu, to k�t mierzony wzgl�dem punktu ci��ko�ci statku3 – punktu 
wyznaczaj�cego zasadniczy tor cyrkulacji. 

                                                
2 Powinno tak by� dla badanego modelu okr�tu proj. R-20. 
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Na (Rys. 2) przedstawiono zale�no�� miedzy promieniem cyrkulacji ustalonej UD , katem 
dryfu na cyrkulacji Cβ , �rodkiem ci��ko�ci statku G , biegunem obrotu P oraz szeroko�ci�
�ladu torowego cyrkulacji. 

Rys.2.. K�t drogi obracaj�cego si� statku.

�ródło: [2] 

Wnioski: 
– k�t dryfu na cyrkulacji jest wprost proporcjonalny do odległo�ci PG – wzrasta zatem wraz 

ze wzrostem odległo�ci mi�dzy �rodkiem ci��ko�ci statku a biegunem obrotu, 
– k�t dryfu jest odwrotnie proporcjonalny do Du, wzrasta wi�c wraz ze zmniejszeniem 
�rednicy cyrkulacji ustalonej. 

1.2. Wpływ wła�ciwo�ci statku i akwenu podczas prób cyrkulacji4

Wpływ wła�ciwo�ci statku na cyrkulacj�
Dla statków konwencjonalnych (klasycznych, o prawoskr�tnej stałej �rubie) cyrkulacja na 

lew� burt� b�dzie wspomagana przez efekt bocznego działania �ruby, a wi�c cyrkulacja w 
lewo b�dzie mniejsza od cyrkulacji w prawo. Wielko�� cyrkulacji zale�na jest równie� od 
wyposa�enia statku – od jego układu nap�dowego. Najwi�ksze cyrkulacje maj� statki o 
dwóch klasycznych �rubach i jednym sterze, oczywi�cie, je�li nie wykorzystuj� swoich 
dwóch �rub dla zacie�nienia zwrotu przez ich przeciwstawn� prac�. Najcia�niejsze cyrkulacje 
maj� statki dwu�rubowe maj�ce dwa stery na przedłu�eniu dwóch wałów �rubowych. Na tych 
statkach jest znacznie wi�ksza siła obracaj�ca ni� na statkach z klasycznym układem 
nap�dowym. 

Zasadniczy wpływ na manewrowo�� statku, ma jego pr�dko��. Ka�dy wzrost pr�dko�ci 
pocz�tkowej ułatwia utrzymanie statku na zadanym kursie. Pr�dko�� maksymalna, 
odpowiadaj�ca „całej naprzód”, pozwala na osi�gni�cie najlepszej stateczno�ci kursowej (z 
wyj�tkiem rejonów płytkich). Gwałtowne wygenerowanie siły strumienia za�rubowego 
dodatkowo wpływa na sterowno��, utrzymanie statku na kursie i ułatwia wykonywanie 
zwrotów.  

Kolejnym wa�nym elementem jest k�t wychylenia steru przy danej pr�dko�ci.  
W czasie podró�y, przy pr�dko�ciach morskich, a szczególnie przy pr�dko�ciach powy�ej 15 
                                                                                                                                                        
3 
ci�lej – jest to punkt obrotu, le��cy na linii wodnej pomi�dzy punktem ci��ko�ci a punktem wyporu.  
4 Na podstawie [1] 



��������			
���

w�złów, stosuje si� powszechnie ograniczenie w k�tach wychylenia steru 15˚. W czasie 
manewrowania, przy pr�dko�ciach do 8 w�złów, k�ty wychylenia steru mo�na zwi�kszy� do 
maksymalnie mo�liwych, tzn. do około 25˚ i wi�cej. Nale�y równie� pami�ta�, �e na Dla 
statków wyposa�onych w jedn� prawoskr�tn� �rub� i pojedynczy ster, �rednica cyrkulacji w 
lewo jest mniejsza od �rednicy cyrkulacji w prawo, wykonywanych przy tych samych k�tach 
wychylenia steru. Czas przeło�enia steru z burty na burt� przy pr�dko�ciach odpowiadaj�cych 
pr�dko�ci „cała naprzód”, nie powinien by� dłu�szy ni� 30 sekund5. 

Wpływ wła�ciwo�ci akwenu na cyrkulacj�
Na manewrowanie statkiem znaczny wpływ maj� warunki hydrometeorologiczne − wiatr  

i falowanie. Falowanie nadchodz�ce z kierunków dziobowych lub rufowych pogarsza 
stateczno�� kursow�, nadchodz�ce zza trawersu utrudnia utrzymywanie statku na kursie. 
Wiatr powoduje powstanie dryfu, zmniejszenie pr�dko�ci statku wzgl�dem wody. Wi�kszo��
statków w czasie ruchu naprzód ma tendencj� do schodzenia z kursu w stron� wiatru (statki 
nawietrzne) lub od wiatru (statki zawietrzne), przy maszynach zatrzymanych –prawie 
prostopadle do kierunku wiatru, przy ruchu wstecz – do zwrotu ruf� w kierunku wiatru. Wiatr 
z trawersu6 powoduje najwi�kszy dryf, a z kierunków rufowych – najwi�ksze pogorszenie si�
stateczno�ci kursowej. Sumaryczny wpływ wiatru i fali na zwrotno�� statku jest przyczyn�
zmiany kształtu jego drogi na cyrkulacji. 

Gł�boko�� pod st�pk� i ograniczenia rejonu (akweny portowe), równie� wpływaj� na 
zachowanie si� jednostki – inne ni� na otwartym morzu. Na wodzie płytkiej i w kanałach 
pogarsza si� sterowno�� na skutek zakłóce� swobodnego przepływu wody wokół kadłuba 
statku, spowodowane blisko�ci� dna i brzegów. Wyst�puj� wtedy zjawiska zwi�zane z tzw. 
„efektem płytkowodzia” i „efektem kanałowym”7, jak na przykład: gwałtowne, znaczne 
pogorszenie si� zwrotno�ci, gdy gł�boko�� pod st�pk� jest mniejsza ni� około 1,6T (T – 
zanurzenie statku). Stateczno�� kursowa w takich wypadkach mo�e ulec poprawie na skutek 
tłumienia myszkowania statku przez bliskie dno, ale tylko, gdy rejon płytkowodzia nie jest 
ograniczony brzegami – w kanałach i w porcie stateczno�� kursowa, podobnie jak zwrotno��, 
ulega pogorszeniu. 

2. OPIS LABORATORIUM I BADANEGO MODELU 
2.1. Opis laboratorium 

Badania wła�ciwo�ci manewrowych modelu przeprowadzone zostały na basenie 
manewrowym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W tym celu zbudowano 
konstrukcj� umo�liwiaj�c� zamocowanie kamery prostopadle do tafli wody. Kamer� bardzo 
dokładnie wypoziomowano za pomoc� poziomicy laserowej. Konstrukcja umo�liwiła 
oddalenie obiektywu kamery na odległo�� pozwalaj�c� obj�� obrazem obszar 
przeprowadzanych prób cyrkulacji. Ze wzgl�du na zniekształcenie obrazu spowodowane 
szerokok�tno�ci� obiektywu, film został nagrany w rozdzielczo�ci 640 x 480 pikseli, co 
zmniejszyło wpływ bł�du fotogrametrycznego do warto�ci pomijalnych w pó	niejszych 
badaniach (Fot.1.) 

                                                
5 Wymóg konwencyjny. Przyp. autora. 
6 Prostopadle do burty. Przyp. autora. 
7 Dla przeprowadzonych bada� modelu redukcyjnego wyst�powały ł�cznie oba te zjawiska, co jest widoczne na 
przedstawionych dalej fotografiach i rysunkach. Przyp. autora. 
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Fot.1. Widok konstrukcji bramy na basenie manewrowym z zamocowan� kamer� i podziałki.

�ródło: Opracowanie własne.  

Akwen manewrowy, na którym przeprowadzone zostały cyrkulacje modelem 
redukcyjnym cechuje wyst�powanie płytkowodzia oraz ograniczenie brzegami. Bior�c pod 
uwag� kryterium gł�boko�ci i szeroko�ci mo�na zakwalifikowa� go jako prawie idealne 
odwzorowanie akwenu portowego z przyległym awanportem. Aby uzyska� punkt odniesienia 
w pó	niejszej obróbce materiału wideo, na kraw�dzi basenu stworzono odpowiedni�
podziałk�. Czarne paski przyci�to na długo�� 0,1 [m] co odpowiada 5 [m] dla jednostki 
rzeczywistej.  

2.2. Opis badanego modelu 
Model, którego badane były zdolno�ci i elementy manewrowe, jest odwzorowaniem  

okr�tu projektu R-20, czyli typu: „ZBYSZKO”. Model został wykonany w skali 1:50 i 
posiada klasyczny układ nap�dowy (jedn� stał� �rub� prawoskr�tn� i jedn� płetw� sterow�
umieszczon� symetrycznie za �rub�). Model zasilany jest energi� elektryczn�  
z akumulatorów. Sterowany jest drog� radiow�  poprzez  system urz�dze� nadawczo-
odbiorczych. Odpowiednie nastawy pr�dko�ci modelu i k�ta wychylenia steru wprowadzane 
s� z pulpitów  manewrowych.  

Przed przeprowadzeniem elementów manewrowych modelu został on odpowiednio 
zbadany. Obliczony i wyznaczony został jego �rodek obrotu, oznaczony czerwonym kołem 
(Fot.2.). 

Fot.2.. Widok modelu z wyznaczonym �rodkiem obrotu.

�ródło: Opracowanie własne. 

 Wa�nym elementem było równie� wywa�enie modelu, by wyeliminowa� przechyły 
konstrukcyjne i wypoziomowa� jednostk� na równej st�pce. W celu pó	niejszego porównania 
modelu z jednostk� rzeczywist�, został on zmierzony i zwa�ony (Tab.1.) 
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Tab. 1. Główne wymiary modelu redukcyjnego.
długo�� całkowita 0,68 [m] 

długo�� mi�dzy pionami przy T=2m 0,65 [m] 

szeroko�� max 0,17 [m] 

szeroko�� na owr��u 0,15 [m] 

zanurzenie �rednie 0,08 [m] 

waga modelu 4,45 kg 
�ródło: Opracowanie własne. 

3. BADANIA I WYNIKI 
Podczas bada�, oprócz okre�lenia cyrkulacji modelu, porównano otrzymane wyniki  

z danymi jednostki rzeczywistej dla jedynie celów orientacyjnych i poznawczych gdy� układ 
nap�dowy jednostki rzeczywistej jest inny ni� modelu (�ruba lewoobrotowa nastawna). 

Model został wykonany na tyle wiernie, �e spełnia kryteria odnosz�ce si� do jednostki 
rzeczywistej przy zachowaniu współczynników skali. Badania zostały przeprowadzone dla 
mo�liwych w danych warunkach laboratoryjnych8 nastaw silników głównych i urz�dzenia 
sterowego. Po przeprowadzeniu wst�pnych testów jednostki i nauce manewrowania 
modelem, wykonane zostały badania wła�ciwo�ci manewrowych modelu redukcyjnego.  

Bior�c pod uwag� dost�pne dane taktyczno techniczne okr�tu i tabele cyrkulacji 
przeprowadzono cyrkulacje w praw� stron� z dwoma nastawami steru i trzema nastawami 
pr�dko�ci: 
– cała naprzód, prawo 15˚, 
– cała naprzód, prawo na burt,  
– pół naprzód, prawo 15˚, 
– pół naprzód, prawo na burt 
– wolno naprzód, prawo 15˚, 
– wolno naprzód, prawo na burt. 

Ruch modelu został nagrany kamer� cyfrow� i dzi�ki temu został zebrany materiał do 
bada�. Za ka�dym razem przeprowadzano kilka przebiegów z tymi samymi nastawami steru  
i pr�dko�ci co pozwoliło na pó	niejsze u�rednienie danych i wyliczenie cyrkulacji modelu. 
Ka�dy film został poddany czasochłonnej obróbce, która polegała na wyci�ciu pełnych 
przebiegów z cyrkulacji a nast�pnie przeklatkowanie ka�dego po kolei.  

Klatki były wyci�gane z filmu co 0.5 sekundy, dzi�ki czemu uzyskano te� trzeci�
składow� do wykresów, czyli czas. Okazał si� on bardzo istotny w definiowaniu wykresów 
kołowych w programie Excel. Kolejne klatki z ka�dego danego przebiegu były nakładane 
warstwowo w programie Inkskape 0.47-3. Umo�liwiło to zobrazowanie ka�dej cyrkulacji na 
płaszczy	nie krok po kroku. Ka�de zdj�cie zostało wyrównane kraw�dzi� basenu do osi 
współrz�dnych w programie co ułatwiło wcze�niejsze wykonanie skali liniowej na brzegu 
basenu. Posłu�yła ona za punkt odniesienia w formatowaniu zdj�� oraz pó	niejszym 
wyliczaniem skali. Dzi�ki funkcjonalno�ci programu udało si� przej�� z formatu pikseli na 
milimetry i w tych jednostkach prowadzi� dalsze obliczenia. Przyj�to, �e wyst�piła podwójna 
skala i konieczno�� jej przeliczenia. Model został wykonany w skali 1:50 w stosunku do 
jednostki rzeczywistej, natomiast klatki z filmu odzwierciedlaj� basen manewrowy w skali 
1:24,7. Na (Fot.3.) zostały nało�one 152 klatki filmu, kaskadowo jedna na drug�. Pokazano tu 
w jaki sposób analizowano dane i jak były zbierane informacje o ruchu jednostki. 

                                                
8 Ograniczenie wymiarów głównych akwenu. Przyp. autora. 
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Fot.3.. Pogl�dowy rysunek przeprowadzonych bada�.

�ródło: Opracowanie własne 

Bior�c pod uwag� skal� 10-centymetrow� na kraw�dzi basenu i znan� długo�� modelu 
obliczono, �e rzeczywista skala zdj�cia w stosunku do jednostki rzeczywistej wynosi 1:1235. 
Jest to bardzo istotne poniewa� podczas formatowania zdj�� nało�ono na nie siatk� w postaci 
warstwy. Aby osi�gn�� siatk� metrow� w rzeczywisto�ci okr�tu, trzeba było nało�y� siatk� o 
kraw�dzi 0,81 [mm]. Dzi�ki temu osi�gni�to wysok� dokładno�� w stosunku do jednostki 
rzeczywistej. Program umo�liwił wygenerowanie takiej siatki w postaci warstwy cyfrowej i 
nało�enie jej na seri� zdj��. Ze wzgl�dów technicznych jest ona widoczna dopiero przy 
powi�kszeniu 300%. Została ona wykorzystana podczas digitalizacji obrazu analogowego – w 
tym przypadku zdj�cia z kolejn� pozycj� modelu w danym czasie. Cyfryzacja została 
przeprowadzona r�cznie, pobieraj�c współrz�dne �rodka obrotu modelu i wprowadzaj�c je do 
arkusza kalkulacyjnego w celu wygenerowania �rednicy cyrkulacji. Przykładowe dane opisuje 
(Tab.2.) 

Tab.3. Przykładowe �rednice cyrkulacji modelu wyra�one w długo�ciach kadłuba.

PR�DKO��
(nastawa SG) 

K�T 
WYCHYLENIA 

STERU [ °°°° ] 

�rednica cyrkulacji modelu 

[d/l] [m]a [mm]b 

CN 15 3,2 108,80 88,10 
35 2,1 71,40 57,80 

PN 15 3,6 122,40 99,10 
35 2,6 88,40 71,60 

WN 15 4,2 142,80 115,60 
35 3,1 105,40 85,30 

d/l – przeliczenie drogi do długo�ci modelu 
a – po przeliczeniu na skal� jednostki rzeczywistej 
b – po przeliczeniu na skal� zdj�cia 

�ródło: Opracowanie własne. 

Po warstwowej analizie zdj�� i digitalizacji współrz�dnych modelu na filmie podczas 
cyrkulacji wyliczono �rednice cyrkulacji dla modelu, opieraj�c si� na danych taktyczno 
technicznych pobranych z okr�tu, przeliczono warto�ci �rednic cyrkulacji jednostki 
rzeczywistej do skali zdj�cia, w celu pó	niejszego porównania cyrkulacji obu jednostek. 
Ka�de dwie cyrkulacje nało�ono na pojedyncze zdj�cie, a nast�pnie na siatk�, aby utrzyma�
odpowiedni punkt odniesienia w skali. Najpierw posługuj�c si� siatk� powstał wykres 
cyrkulacji modelu na płaszczy	nie. Nast�pnie opieraj�c si� na przeliczonych danych okr�tu, 
nało�ono na to samo zdj�cie cyrkulacj� odpowiadaj�c� jednostce rzeczywistej, manewruj�cej 
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z takimi samymi nastawami steru i pr�dko�ci w warunkach rzeczywistych. Poni�ej 
zaprezentowano wyniki bada�, przedstawiaj�ce ruch modelu i okr�tu w poszczególnych 
cyrkulacjach. Czerwon� lini� zaznaczono cyrkulacj� prawostronn� modelu wygenerowan�  
w programie Excel. Granatow� lini� zaznaczono cyrkulacj� prawostronn� okr�tu, 
wygenerowan� na podstawie danych taktyczno technicznych jednostki rzeczywistej.  
Ze wzgl�du na zbyt szybki ruch modelu nie jest mo�liwe jednoznaczne okre�lenie momentu 
przej�cia jednostki w cyrkulacj� ustalon�. Po wielokrotnym obejrzeniu wszystkich filmów,  
a nast�pnie analizie klatek, udało si� zauwa�y� wyra	n� zmian� pr�dko�ci modelu, podczas 
wchodzenia w cyrkulacj�. Pr�dko�� modelu od momentu wychylenia steru zaczyna si�
szybko zmniejsza�, a� do momentu stabilizacji. Zjawisko to zachodzi w przeci�gu niespełna  
5 sekund. Fakt ten �wiadczy o przej�ciu z II fazy cyrkulacji do III, czyli  cyrkulacji ustalonej. 
Dlatego na zdj�ciu zaznaczony został obszar, w którym zachodzi to zjawisko przej�cia, a nie 
dokładny moment rozpocz�cia trzeciej fazy. Pas ten zdefiniowano kolorem zielonym  
i odpowiada on w przybli�eniu jednej długo�ci jednostki. (Fot. 4 i 5.) 

Fot.4. Cyrkulacja na PB z pr�dko�ciami: CN, PN i MN i wychyleniem steru 150.

�ródło: Opracowanie własne.

Fot.4. Cyrkulacja na PB z pr�dko�ciami: CN, PN i MN i wychyleniem steru 350. 

�ródło: Opracowanie własne.

W przeprowadzonych badaniach przedstawiono porównanie elementów manewrowych 
jednostki rzeczywistej z jej modelowym odwzorowaniem. Wyniki wskazuj� na pewne ró�nice 
pomi�dzy obiektami. Łatwo mo�na zauwa�y�, �e po przeprowadzeniu cyrkulacji w praw�
stron�, okr�t wykazał si� wi�ksz� manewrowo�ci�, czyli mniejsz� �rednic� cyrkulacji 
ustalonej ni� model. Przyczyn tych rozbie�no�ci mo�e by� wiele. Trzeba te� pami�ta�, �e 
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�adne dwie bli	niacze jednostki, nawet tego samego typu i projektu, nie posiadaj� takich 
samych wła�ciwo�ci manewrowych. Zawsze jedna ró�ni si� od drugiej. 

PODSUMOWANIE 
Bior�c pod uwag� wymiary okr�tu i modelu nietrudno zauwa�y�, �e niemal idealnie 

odwzorowuj� si� w skali 1:50. Nie zmienia to faktu, �e chocia� wielko�ci elementów 
manewrowych s� inne, nie ró�ni� si� tendencj� zmiany. Oznacza to, �e elementy manewrowe 
obu obiektów podlegaj� tym samym prawom fizyki oraz hydrodynamiki. To stwierdzenie 
pozwala wysnu� kolejne wnioski dotycz�ce ograniczenia akwenu i płytkowodzia. Cyrkulacje 
okr�tu badane były na pełnym morzu, a model manewrował na basenie manewrowym, który 
jest akwenem ograniczonym, symuluj�cym akwen portowy. Cz�sto trzeba było prowadzi�
jednostk� przy samej kraw�dzi basenu, aby zmie�ci� si� podczas próby cyrkulacji na tak 
małym akwenie. Zaobserwowano te� efekt przysysania modelu do brzegu podczas 
rozp�dzania si� i wchodzenia w cyrkulacj�, co utrudniało manewrowanie i wpłyn�ło równie�
na wi�ksz� �rednic� cyrkulacji ustalonej modelu. Z punktu widzenia praktyki manewrowej 
warunek gł�boko�ci ma znaczenie tylko w odniesieniu do pr�dko�ci statku, czyli dotyczy 
przeprowadzanych bada�. Wi�kszo�� bada� odnosz�cych si� do sterowno�ci zgodnie 
stwierdza, i� wpływ płytkowodzia pojawia si� przy gł�boko�ci odpowiadaj�cej czterem 
zanurzeniom statku, a wyra	nie zauwa�alny staje si� przy gł�boko�ciach wynosz�cych około 
dwóch i pół zanurze� [1]. Wiedz�c, �e w rzeczywisto�ci gł�boko�� basenu odpowiada 8 [m], 
a okr�t ma zanurzenie rz�du 3,5 [m], wida� �e ten warunek do przeprowadzenia cyrkulacji nie 
został spełniony. 
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REDUCTION MODEL OF R-20 TYPE RESCUE 
VESSEL CIRCULATION TESTING  

IN MANEUVERING POOL   

Abstract 
Paper presents the results of ship’s model circulation research using the maneuvering pool 

laboratory and some comparison witch a real ship. Instruments, methods, equipment and the object of 
research are also presented. Base theoretical illustrations, research circumstances, procedures and 
some important factors are included too. 
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