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Вступ. Гребна електроустановка судна включає основний гребний 

електропривод [1] та додаткові підрулювальні пристрої, розміщені в носовій і 

кормовій частині корпуса судна (див. рис. 1). Її завдання полягає у компенсації 

збурювальних дій - вітрового навантаження, хвилювання і течії, а також у 

створенні керуючої дії для подолання гідродинамічного опору судна та зусиль 

інерції.   

 
Рисунок 1 – а) загальний вид судна; б) розташування елементів гребної 

електроустановки: 1 - гребний електропривод; 2 - підрулювальні пристрої 

 

Мета роботи. Для деяких суден спеціального призначення існує потреба 

в точному позиціонуванні під час стоянки або при русі по заданому курсу. 

Задача розробки полягає у забезпеченні даної вимоги на основі використання 

гребної електроустановки, побудованої за двоканальним принципом. 

Матеріали і результати досліджень. Система динамічного 

позиціонування, що забезпечує управління положенням і курсом судна, 

здійснює порівняння заданих оператором координат з дійсними, отриманими 

від супутникової системи GPS- навігації і виробляє керуючі сигнали для 

елементів суднової гребної електроустановки.  

З метою підвищення точності та швидкодії системи позиціонування судна 

пропонується використати двоканальну систему керування гребними 

електроустановками. Перший, силовий, канал керування, роль якого відведена 

гребному електроприводу, здійснюватиме компенсацію зовнішніх зусиль та 

грубе позиціонування судна. Другий канал призначений для точного 

позиціонування на основі використання підрулювальних пристроїв. 



Принцип роботи двоканальної САК пояснюється структурною схемою 

рис. 2 [2]. На два канали, позначені цифрами І і ІІ, подається загальна керуюча 

дія s з . Канал І замкнутий за власною 

вихідною координатою – 

положенням s1, канал ІІ замкнутий 

головним зворотним зв’язком по 

положенню судна s. 

Особливістю двоканальної 

системи є те, що вона відтворює 

керуючу дію з точністю, що 

визначається точністю ІІ каналу. 

При цьому ІІ канал відпрацьовує 

лише помилку І каналу, тому його 

потужність може бути на порядок 

меншою. Так, на вході каналу ІІ діє 

сигнал Δs2=s3–s=s3–(s1+s2)= Δs1– s2.  

Отже, якби другий канал мав абсолютну швидкодію і помилка Δs2 

дорівнювала нулю, то вихідна координата ІІ каналу s2 дорівнювала б помилці 

першого каналу Δ 1s  і справжнє значення вихідної координати s= 1s + 2s = 1s +Δ 1s  = 

1s + 3s – 1s = 3s  точно дорівнювало б предписаному sз. Оскільки створення 

безінерційного каналу неможливо, помилка відтворення буде існувати, але 

потрібно прагнути досягти максимальної його швидкодії. Запишемо 

передаточну функцію еквівалентної розімкнутої двоканальної системи у 

загальному вигляді: WЕ(p)=DЕWЕ0/
Еmр

,
 
де DЕ - еквівалентна добротність; mЕ – 

еквівалентний порядок астатизму; 0ЕW  - передаточна функція, поліноми 

чисельника і знаменника якої не мають нульових коренів. Якщо 1D  і 
2D  - 

добротності першого і другого каналів, m1 і m2 їх порядок астатизму, то 

mЕ=m1+m2, ЕD = 1D
2D , тобто в двоканальних системах із загальним керуючим 

впливом порядки астатизму каналів складаються, а їх добротності 

перемножуються. Це свідчить про можливість суттєвого підвищення точності 

двоканальної системи без введення додаткових інтегрувальних ланок. 

Висновок. Використання двоканальної системи автоматичного керування 

гребними електроустановками є інноваційною ідеєю і дає можливість суттєво 

підвищити точність позиціонування суден в процесі руху по заданій траєкторії 

або при стоянці в заданій точці. 
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Рисунок 2 - Структурна схема 

двоканальної гребної електроустановки


