
CALCULAREA ȘI AFIȘAREA VÂNTULUI REAL FOLOSIND FUNCȚII VECTORIALE ÎN MATLAB 

 

Buletinul AGIR nr. 3-4/2020 ● august-decembrie 70 

 

CALCULAREA ȘI AFIȘAREA VÂNTULUI REAL  

ȘI A COMPONENTELOR ACESTUIA  

FOLOSIND FUNCȚII VECTORIALE ÎN MATLAB 

CS3 dr. ing. Elena-Grațiela ROBE-VOINEA, Cpt. Ș.L. dr. ing Ovidiu CRISTEA, 

 Prof.univ. dr. ing. Ion CHIORCEA , Cdor. Conf. dr. Ing. Paul BURLACU 

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța, România 

REZUMAT. Tehnologia informației este cuvântul momentului și absolut tot ceea ce concepem, analizăm si punem 

în aplicare este raportat în mod direct la acest concept. Transportul maritim este un pilon important pentru zilele 

noastre , un factor decizional pentru piața maritimă mondială, iar legătura dintre cele două este măsurata în 

timp și bani. Pentru o mai bună eficientizare a timpului de calcul pentru vântul real și componentele acestuia, 

este prezentată o metodă a calculului prin metode computaționale folosind programe software dedicate 

ingineriei precum Matlab-ul.  GUI-ul rezultat poate fi folosit și în procesul didactic. 

Cuvinte cheie: vânt real, drum real, viteză reală, calcul vectorial, Matlab. 

ABSTRACT. Information technology is the word of the moment and absolutely everything we design, analyse and 

implement is directly related to this concept. Maritime transport is an important pillar today, a decision-maker for 

the world maritime market, and the connection between the two is measured in time and money. For a better 

efficiency of the calculation time for the real wind and its components, a method could be to approach the 

calculation by computational methods using software programs dedicated to engineering such as Matlab. The 

GUI can be used also in the teaching process.  
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1. INTRODUCERE 

Ideea construirii unei interfețe grafice pentru 
rezolvarea problemei calcului componentelor vântului 

real (Direcție vânt real și Viteză vânt real) din 

compunerea vântului navei și vântului aparent, își are 
începuturile în 2017, pe perioada marșului de instrucție 

cu N.Ș. Mircea, timp în care, din cauza funcționării cu 
erori a senzorului de vânt, am rezolvat cu ajutorul 

cadeților nenumărate valori ale vântului real. Mai mult 
de atât, în următorul an s-a instalat la bordul N.S. 

Mircea o stație meteo produsă de o firmă românească 
care, la prima variantă de software, avea erori în 

determinarea și afișarea grafică a vântului real. Deși la 
prima vedere poate părea o problemă simplă, punerea 

ei în practică presupune câteva provocări date de faptul 
că aplicația se află la intersecția între domeniul 

navigație cu vele și domeniul matematic. 

Cunoașterea componentelor vântului real este foarte 

importantă în domeniul naval, atât pentru navele cu 

vele cât și pentru navele cu propulsoare moderne. De 

aceea, a doua motivație pentru crearea acestei interfețe 

a fost aceea de a crea un soft didactic pe care studenții 

sa-l poată folosi pentru a vizualiza vântul aparent din 

compunerea vântului real cu vântul navei. 

În urma studiului bibliografic am identificat 

articole din care ne-am inspirat pentru realizarea 

interfeței GUI în Matlab, cum este cazul și interfeței 

VectGUI [1] creată pentru studenți, care are ca 

principal scop afișarea grafică a elementelor de calcul 

vectorial folosite în electromagnetică. Alte exemple 

folosite sunt: [2] crearea unui laborator virtual pentru 

studiul mașinilor inductive; [3] crearea unui GUI 

pentru vizualizarea câmpului electromagnetic și [4] 

dezvoltarea unui GUI în Matlab pentru detectarea și 

localizarea defecțiunilor într-o linie de transmisie. 

Toate aceste interfețe folosesc funcțiile built-in din 

Matlab pentru calculul vectorial. 

2. NOȚIUNI TEORETICE 

Viteza vântului se măsoară la bordul navei cu 

anemometrul iar direcţia cu ajutorul giruetei electrice. 
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Trebuie ţinut cont de faptul că direcţia măsurată la 

bordul unei nave aflată în staţionare la cheu sau la 

ancoră este identică cu cea a vântului real. În cazul  în 

care nava se află în marş, direcţia pe care se 

orientează girueta, flamura sau chiar fumul navei este 

o direcţie relativă şi poartă denumirea de direcţia 

vântului aparent. Direcţia pe care se orientează girueta 

este rezultanta din compunerea vectorială a vântului 

real şi a vântului navei. Vântul navei este dat de 

deplasarea maselor de aer ca urmare a înaintării ei şi 

poate fi reprezentată printr-un vector egal şi de sens 

contrar cu viteza navei. 

Dacă notăm cu: 

𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗  – viteza vântului real; 

𝑉𝑛⃗⃗⃗⃗  ⃗ – viteza navei; 

𝑉𝑎⃗⃗⃗⃗  ⃗ – viteza vântului aparent, 

vom putea scrie relația:   

 𝑉𝑎⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ + 𝑉𝑛⃗⃗⃗⃗  ⃗  (2.1) 

sau 

 𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ = 𝑉𝑎⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝑉𝑛⃗⃗⃗⃗  ⃗  (2.2) 

De menționat că vântul intră în compas, ceea ce 

însemnă că se precizează direcția de unde bate vântul, 

iar curentul maritim iese din compas, ceea ce 

înseamnă că se precizează direcția unde se duce 

curentul. 

Pentru a reprezenta grafic rezolvarea problemei 

luăm un exemplu: Da = 45° cu viteza de 12 Nd 

(6m/s); vânt din direcția 270° cu viteza de 15 m/s. 

Din compunerea vectorilor rezultă direcția și viteza 

vântului real conform figurii (2.1)  

Presupunem o navă aflată în marş într-un drum 

general D cu viteza Vrot care este viteza dată de 

rotaţiile elicei. Vântul real bate dintr-un sector prova 

cu o forţă dată şi face cu axul navei un unghi notat q  

Ca urmare a acţiunii vântului asupra corpului 

navei se produce o forţă (F) al cărei punct de 

aplicaţie este centrul de carenă al navei şi care are o 

anumită direcţie şi mărime. Descompunând această 

forţă F după două sisteme de axe perpendiculare 

obţinem două componente Fx şi Fy– Figura (2.2). 
 

 
 

Fig. 2.1. Rezolvarea grafică a estimei de vânt. 

Compunerea lui Fy cu Vrot determină ca rezul-

tantă Vf care este viteza navei deasupra fundului 

mării şi care are ca direcţie Df - drumul navei 

deasupra fundului. Observăm că între D şi Df s-a 

format unghiul „α” care reprezintă chiar deriva de 

vânt. Forţa  Fx are ca urmare frânarea navei, deci 

odată cu deriva se produce şi o reducere a vitezei de 

deplasare. 

Deriva de vânt este influenţată de următorii 

factori: 

1. raportul dintre suprafaţa operei  moarte şi 

suprafaţa operei vii – operă moartă mare determină o 

derivă mare; 

2. forţa vântului – acţiune dublă şi datorită 

producerii valurilor. Efect direct proporţional; 

3. direcţia vântului în raport cu axul longi-

tudinal al navei - minimă din prova şi din pupa cu 

acţiune asupra vitezei, maximă cu vânt de travers; 

4. viteza navei – invers proporţională cu 

deriva. Maşini stopate înseamnă derivă maximă; 

5. ambardeea navei. Ambardeea navei este 

abaterea succesivă şi neregulată a axului navei de o 

parte şi de alta a direcţiei de deplasare ca urmare a 

acţiuni valurilor şi a punerii cârmei în bordul opus 

pentru a se reveni la direcţia de marş. Ea este 

nesimetrică cu direcţia de deplasare şi poate produce 

mărirea sau micşorarea derivei[5]. 
 

 
 

Fig. 2.2. Compunerea forțelor la deriva de vânt. 

3. TRANSPUNERE, PROIECTARE  

ȘI IMPLEMENTARE ALGORITM 

Dezvoltarea unui produs software include 

mai multe etape premergătoare precum:  etape de 

analiză, proiectare, scriere, testare, debugging și 

mentenanță. Deși sunt considerate etape separate, 

între ele există o puternică relație de interdepen-

dență, scopul final fiind acela  de a obține o soluție 

software eficientă și care să poată evolua în timp.[6] 
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Fig. 3.1. Pregătirea mediului de execuție. 

 

3.1. Impementare algoritm  

în MATLAB 

În termeni generali vorbind, implementarea codu-

lui (algoritmilor) reprezintă scrierea textului folosind 

formatul și sintaxa unui limbaj de programare ales. [6] 

În cazul nostru limbajul de programare ales a fost 

limbajul MATLAB®, limbaj de înaltă performanță 

pentru proiectarea asistată pe calculator. De precizat 

faptul că Matlab este în același timp un limbaj de 

programare și un sistem de dezvoltare care 

integrează calculul, vizualizarea și programarea într-

un mediu ușor de utilizat (easy-to-use ), problemele 

propuse  și soluțiile acestora  fiind exprimate într-un 

limbaj matematic accesibil. 

Împlementarea codului în programul Matlab s-a 

încheiat cu stocarea s-a într-un fișier, numit fișier 

sursă, mai precis în cazul nostru ”soft_v1.m”, iar în 

același timp utilizand aplicația pentru dezvolatarea 

de interfețe grafice GUIDE din același limbaj, am 

obținut fișierul ”soft_v1.fig”. 

Particularitatea faptului că forma finală a 

programului este de natura unui executabil, este aceea 

că permite utilizatorului să instaleze programul pe 

orice computer cu sistem de operare Windows, fără a 

fi  nevoie ca pe computerul  respectiv să fie instalată o 

versiune a programului Matlab. Explicația acestui 

lucru este simplă: această etapă de creare a exe-

cutabilului este realizată cu ajutorul unui compilator 

numit Matlab Compiler, compilator integrat în 

programul Matlab,  care la rândul său folosește o 

rutină numită Matlab Compiler Rutime (MCR). În 

termeni mari  acestă rutină este un set independent de 

biblioteci partajate,  care se instaleaza automat odată 

cu instalarea pentru prima dată a unui fișier executabil 

realizat in Matlab permițând astfel rularea progra-

mului software realizat în condiții optime. 

3.2. Prezentare interfață utilizator 

Interfața este proiectată astfel încât să permită 
vizualizarea rezolvării clasice (grafice) a problemelor 
ce tratează estima de vânt. Astfel, interfața permite 
utilizatorului să introducă parametrii precum : 
Drumul navei, Viteza navei, Direcție vânt aparent, 
Viteza vânt aparent (Fig. 3.1) 

 

 
 

Fig. 3.2. Executarea programului.  
 

După executarea unei interogări programul oferă 
rezultate precum: Direcție și viteză vânt real. Acestea 
sunt afișate  conform  figurii de ai sus în câmpurile 
marcate cu galben. Interpretarea grafică a rezultatelor 
obținute este realizată sub formă vectorială  în 
(Fig. 3.2) astfel încât să afișeze compunere grafică a 
vectorilor pentru o mai bună înțelegere a estimei 
grafice de vânt. În imaginea de mai jos este prezentat 
un exemplu în care drumul navei (1800)este coincide 
cu inversul vântului navei fiind reprezentat prin 
culoarea roșie.Cu albastru este reprezentat vectorul 
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vântului aparent (2700). Rezultanta celor două, si 
rezultatul calcului final este vectorul de culoare verde 
reprezentând vântul real (218.70). Se poate observa că 
din punct de vedere matematic scăderea celor două 
compnente vetoriale conform relației (2.2) s-a efectuat 
folosind regula triunghiului (fig. 3.2). De asemenea, se 
poate observa că vântul real compus cu vântul navei 
prin regula paralelogramului au ca rezultantă vectorul 
vântului aparent. 

Toți vectorii componentelor de vânt au punctul de 

aplicare în origine și sensul spre exteriorul planșei, 

tocmai pentru a respecta regula conform căreia vântul 

intră în compas. De exmplu, în cazul vântului adevărat 

de 218.70, acesta este afișat plecând din origine spre 

complementul său de 38.70. 

4. CONCLUZII 

Interfața grafică de calculare și afișare a com-

ponentelor vântului real și a componentelor acestuia 

folosind funcții vectoriale în Matlab poate fi folosită 

atât în scop didactic cât și parte integrată într-un 

sistem real de navigație de la bordul unei nave. În 

urma testelor efectuate codul sursă a respectat algo-

ritmul matematic de calcul propus, fără generarea de 

eori. Codul sursă îl putem distribui celor care doresc 

să dezvolte aplicații asemănătoare. 

Pe viitor ne propunem să implementăm funcții 
noi astfel încât algoritmul să ruleze în paralel cu un 
sistem de achiziție date la care este conectat un 
senzor de vânt (giro-anemometru). De asemenea, din 
punct de vedere didactic, se poate dezvolta aplicația 
pentru folosirea la navigație radar și navigație 
radioelectronică precum și cinematică navală. 
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