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Biorąc pod uwagę fakt, że identyfikacja modelu dynamiki statku w warunkach eksploatacyjnych jest pracochłonnym procesem – w artykule zaproponowano konstrukcję
algorytmu stabilizacji kursu statku bazującą na metodach sterowania inteligentnego.
Podejście takie umożliwia syntezę algorytmu sterowania ‘on-line’ nawet w przypadku
braku znajomości struktury modelu dynamicznego statku.

Ship Course Stabilization System Based
on Intelligent Control Algorithms
Key words: ship course stabilization, adaptation, intelligent control, nonlinear systems
Taking into account that the ship dynamics’ identification process is such an arduous task the paper proposes a ship course stabilization algorithm based on the intelligent control concept. Such an approach makes it possible for an on-line control algorithm synthesis even in the case of the absence of a ship’s dynamical model structure.
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Wprowadzenie
Bardzo często w praktyce inżynierskiej mamy do czynienia z modelami matematycznymi obiektów o częściowo tylko znanej strukturze, tzn. część modelu
stanowi jedna bądź więcej nieznanych, nieliniowych funkcji, których struktury
i współczynniki zmieniają się w zależności od rodzaju obiektu (z danej klasy
opisywanej rozważanym modelem) oraz warunków jego pracy. Przykładem
może tu być model Norrbina statku [6, 3]:

T  F ( )  k

(1)

gdzie:

 – kurs statku,
 – wychylenie steru,

T – stała czasowa,
k – współczynnik efektywności steru.
Strukturę funkcji nieliniowej F przyjmuje się na różne sposoby. Najogólniej
w postaci:

F ( )  a3 3  a2   a1  a0

(2)

bądź też opuszczając człony trzeciego lub drugiego stopnia, np.:

F ( )  a3 3  a1  a0

(3)

Strukturę F oraz współczynniki identyfikujemy na bazie morskich prób cyrkulacji, stosując do uzyskanych pomiarów (  w funkcji  ), dla każdej z wymienionych struktur z osobna, analizę regresyjną, a następnie wybieramy tę
najlepiej dopasowaną [6].
Ponieważ każdą z prób należy przeprowadzić dla określonych warunków
pływania, np. dla różnych stanów załadowania i prędkości, widać, że zadanie
zbudowania w ten sposób wystarczająco ogólnego modelu jest zadaniem pracochłonnym i kosztownym. Dlatego też w praktyce często preferowane są modele
liniowe, jako że są łatwiejsze w identyfikacji oraz ponieważ dysponujemy szeregiem metod syntezy sterowania dla takich właśnie modeli. Dla wielu zadań
sterowania jednak, zwłaszcza dla ‘obiektów silnie nieliniowych’, modele liniowe są niewystarczające, gdyż algorytm sterowania uzyskiwany na podstawie
takiego modelu obiektu, zależąc od punktu pracy, może nie tylko pogarszać
jakość sterowania, ale także prowadzić do nieprzewidzianej destabilizacji systemu.
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W pracy tej zaprezentowano metodę pozwalającą na dokonanie syntezy
układu sterowania w przypadku, gdy nie znamy nie tylko poszczególnych parametrów modelu o określonej wcześniej strukturze, ale także w przypadku, gdy
nieznane są poszczególne bloki jego struktury (functional uncertainty). Stosując
koncepcję tzw. aproksymatorów neuronowych pokażemy na przykładzie systemu stabilizacji kursu statku, w jaki sposób układ sterowania, w którym nieznana
jest funkcja F modelu (1), jest w stanie poprawnie działać ucząc się nieznanego
modelu on-line. Układ taki, adaptując się do zmieniającej się dynamiki obiektu,
jest odporny (robust) na zmieniające się warunki pracy (tu: pływania).
Identyfikację modelu w takim przypadku (tzn. gdy nie znamy pewnych
funkcji nieliniowego modelu) nazywamy identyfikacją funkcjonalną. Natomiast
systemy adaptacyjne tego typu tzn. systemy z adaptacją funkcjonalną [8] (bądź
strukturalną) są najnowszym kierunkiem rozwoju teorii sterowania inteligentnego.
Metodę tą szczególnie łatwo stosuje się dla przypadku algorytmu sterowania opartego na metodzie linearyzacji sprzężeniem zwrotnym.

1. Metoda linearyzacji przez sprzężenie zwrotne –
sformułowania podstawowe
Przedstawimy teraz metodę linearyzacji sprzężeniem zwrotnym [2, 4, 7],
która polega na redukcji nieliniowych członów równań dynamiki obiektu poprzez odpowiednio dobrane nieliniowe sprzężenie zwrotne. Aby z otrzymanego
w ten sposób systemu liniowego uzyskać układ stabilny, można teraz skorzystać
z bogatego arsenału technik sterowania systemami liniowymi. Metoda ta nie jest
jednak ogólna i może być stosowana tylko do systemów spełniających określone
warunki.
Bardzo często linearyzację sprzężeniem zwrotnym stosuje się w przypadku
systemów, których dynamika opisana jest równaniami o postaci afinicznej ze
względu na wejście sterujące. Przykładem takich układów, dla przypadku jednowymiarowych wektorów wejścia i wyjścia, jest system:

x  f (x)  g(x)  u

(4a)

y  h(x)

(4b)

gdzie y, x, u są odpowiednio wyjściem, stanem i sterowaniem, funkcje f i g są
gładkimi polami wektorowymi w Rn, natomiast h : R n  R jest gładką funkcją
spełniającą h(0) = 0. W układach takich, przy pewnych warunkach, daje się
otrzymać bezpośrednio relację między wejściem i wyjściem przez sukcesywne
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różniczkowanie y względem czasu. Podejście to daje się dobrze sformalizować
oraz wyjaśnić za pomocą pojęcia pochodnej Liego.
Pochodną Liego L funkcji skalarnej h(x) ze względu na funkcję wektorową
f(x) definiujemy następująco:

L f h(x)  h(x)f (x)

(5)

gdzie h oznacza gradient funkcji h(x) tzn. h / x1....h / xn  .
Zauważmy, że pochodna Liego jest skalarem – zatem proces jej wyznaczania może być powtarzany, co oznaczamy następująco:

Lif h(x)  ( Lif1h(x))f (x)

(6a)

Lg Lif h(x)  ( Lif h(x))g(x)

(6b)

Różniczkując więc w równaniu (4b) y względem czasu oraz używając pochodnych Liego otrzymujemy:

y (1) 

y
x  L f h(x)  Lg h(x)u
x

(7)

gdzie:

y (i ) – i-ta pochodna względem czasu.
Zakładając teraz, że dla x   spełnione są warunki

Lg Lif1h(x)  0 dla i = 1,…, (r – 1)

(8a)

Lg Lrf1h(x)  0

(8b)

tzn. względny stopień układu (4) w obszarze  wynosi r, wtedy r-ta pochodna
y może być łatwo wyznaczona następująco:
y ( r )  Lrf h(x)  Lg Lrf1h(x)u

(9)

y (r )   (x)   (x)u

(10)

lub w innym zapisie:

gdzie:  (x)  Lrf h(x) ,  (x)  Lg Lrf1h(x) .
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2. Synteza układu (algorytmu) sterowania
Aby zaprojektować układ stabilizacji kursu statku zastosujemy przedstawione wyżej pojęcia geometrii różniczkowej do modelu Norrbina (1) dynamiki
statku, który przepiszemy w postaci równania stanu, tzn.:

  r
r  F (r )  c

gdzie:

(11)

 – kurs,
r – prędkość kątowa,

x  

 – wychylenie płetwy sterowej,

T
r  – wektor stanu,
c – parametr modelu (tu znany),
F () – nieznana funkcja.

Równanie wyjścia dane jest w postaci:

y  h(x)  1 0 x  

(12)

Zgodnie z notacją poprzedniego punktu mamy:
 r 
f 
 ;
 F (r )

0 
g .
c 

Należy znaleźć takie sterowanie    (x) , czyli sprzężenie zwrotne od stanu, aby sprowadzić błąd (odchyłkę kursową) e = y – yd do zera, przy czym yd
oznacza tutaj kurs zadany. W tym celu zastosujmy następujące operacje:
dwukrotnie różniczkując (12) mamy (patrz wzór (9) i (10)):

y  L2f h(x)  Lg L f h(x)   (x)   (x)

(13)

następnie kładąc:



  (x)  v(t )  F (r )  v(t )

 ( x)
c

(14)

otrzymujemy system liniowy:

y  v(t )

(15)
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Aby znaleźć teraz sterowanie v(t) stabilizujące otrzymany układ liniowy,
wystarczy zastosować znaną metodę lokacji biegunów. Przyjmijmy, że
v(t )  yd  k1e  k2e

(16)

wtedy dynamika układu (15) sprowadza się do opisu e  k2e  k1e  0 .
Dobierając teraz współczynniki k1, k2 tak, aby równanie charakterystyczne
 (s)  s 2  k2 s  k1  0 było wielomianem Hurwitza, uzyskujemy asymptotyczną zbieżność błędu śledzenia e i jego pochodnych do zera. Można łatwo
dowieść, że tzw. wewnętrzna dynamika systemu [2] jest również asymptotycznie
stabilna.
Należy zauważyć, że ze względu na wstępny charakter artykułu, w przyjętym modelu statku (11) współczynnik c potraktowano jako dany (ogólnie mogłaby to być nieznana funkcja  (x)), natomiast funkcja F(r) mogłaby także zależeć od całego stanu x.

3. Struktura neuronowego aproksymatora i prawo adaptacji
Ponieważ we wzorze na prawo sterowania (14) występują nieznane (skalarne) funkcje (x) i  (x), zastosujemy do ich uzyskania aproksymator neuronowy oparty na gaussowskich k-wymiarowych, bazowych funkcjach radialnych
(GaRBF) [8] Φ (x) , Φ (x) , których i-ty element jest postaci:
  x  m

i
2
2




  i  exp 



   exp   x  m  i
;

i

2
 2 






(17)

gdzie:
m  i , m  i – n-wymiarowe wektory reprezentujące centra (oś symetrii)

 2 ,  2

i-tych funkcji bazowych,
– wariancje reprezentujące ‘szerokość’ funkcji bazowych.

Zatem aproksymacja funkcji (x) i  (x) przy pomocy sieci będzie miała postać:
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ˆ T t  Φ x   o x
ˆ x  w

(18a)

ˆ T t  Φ  x    o x 
ˆ x   w

(18b)
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gdzie:

ˆ, w
ˆ
w

– k-wymiarowe wektory parametrów,

 o x  ,  o x  – znane estymaty początkowe funkcji (odpowiednio) (x)
i  (x).

ˆ, w
ˆ  sieci są następujące [8]:
Prawa adaptacji parametrów w
̂    et  Φ x
w




(19a)

̂    et   Φ x u
w




(19b)

Można tu zauważyć, że dla danego stanu x szybkość zmian parametrów wâ i w
̂ sieci jest proporcjonalna do wartości odpowiadających im
gowych w
i
i
funkcji bazowych   i (x) i   i (x) .
Opisany wcześniej układ sterowania zobrazujemy przy pomocy schematu
przedstawionego na rysunku 1.

Rys.1. Schemat układu sterowania adaptacyjnego z neuronowym aproksymatorem
Fig. 1. A scheme of adaptive control system with neuro aproximator

W pracy tej zastosowano statyczną strukturę sieci, gdzie liczba funkcji bazowych k jest ściśle określona, w odróżnieniu od struktury dynamicznej [2, 8],
gdzie jest ona dostosowywana dynamicznie w zależności od przebiegu procesu.
Struktura dynamiczna, choć bardziej złożona, daje znaczne oszczędności w obliczeniowym obciążeniu procesora.
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4. Opis przeprowadzonych symulacji
4.1. Model symulacyjny ruchu statku
Jako model symulacyjny ruchu statku wybrano model de Witt-Oppe'go
(W-O) [1], który w standartowych oznaczeniach przestrzeni stanów przyjmuje
postać:
(20.a)
x1  x5 cos x3  x6 sin x3

gdzie:
( x1 , x2 )  ( x, y)
x3  
x4  r
x5
x6
u=
S

–
–
–
–
–
–
–
a, b, c, f ,W , r1, r3 –

x2  x5 sin x3  x6 cos x3

(20.b)

x3  x4

(20.c)

x4  ax4  bx43  cu

(20.d)

x5   fx5  Wx42  S

(20.e)

x6  r1x4  r3 x43

(20.f)

współrzędne kartezjańskie (położenie statku),
kurs (odchyłka kursowa),
prędkość kątowa,
prędkość wzdłużna,
prędkość boczna,
wychylenie płetwy sterowej,
współczynnik reprezentujący siłę naporu śruby,
współczynniki określone na podstawie badań modelowych (różne dla różnych typów statków oraz warunków pływania).

Dynamika statku istotna ze względu na stabilizację kursu (przy założeniu
stałej prędkości statku) opisana jest równaniami (20.c) i (20.d). Widać więc, że
przyjęta w modelu struktura funkcji F jest postaci F ( )  b 3  a . Jako współczynniki modelu przyjęto parametry m/s Compass Island [1]: a = 1,084 min–1,
b = 0,62 min/rad2, c=3,553 min–2, r1=–0,0375 nm/rad, r3 = 0 nmmin2/rad3,
f = 0,86 min–1, W = 0,067 nm/rad2, S = 0,215 nm/min2. Maksymalna prędkość
i kąt wychylenia steru są równe odpowiednio 3,8°/s i 35°. Ponadto statek charakteryzuje się następującymi cechami: tonaż – 9214 t, ładowność – 13 498 t,
długość – 172 m, jedna śruba, maksymalna prędkość – 20 węzłów. Można
zauważyć, że przyjęte parametry a, b, c określają charakterystykę (tzw. charakterystykę spirali statku) zapewniającą stateczność statku na kursie [6].
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4.2. Opis symulacji
Badania symulacyjne układu przeprowadzono w oparciu o program Matlab/Simulink, bazując na modelu W-O jako reprezentancie rzeczywistego
obiektu (statku). Jako algorytm sterowania przyjęto (14), przy czym aproksymację nieznanej funkcji F(r) uzyskano w trybie on-line wykorzystując prawo adaptacji (19a) (z funkcję startową o (x)  0 ).
Przedział zmienności prędkości kątowej r ustalono jako r  rmax , gdzie
rmax = 1,14 rad/min. Ponieważ pojedyncza funkcja bazowa ( mi – ustalone) ma
postać   i

 r  m
i

 exp 
2
2 



przyrostem Δ  mi1


 , zatem dyskretyzując przedział zmienności r



 mi  0,1 uzyskujemy k-wymiarowy wektor funkcji ba2

zowych Φ (r ) (    1). Na rysunu 2 przyjęto dla przejrzystości  = 0,5.
1
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Rys. 2. Układ skalarnych, bazowych gaussowskich funkcji radialnych dla Δ  m i1  m i  0,5
Fig. 2. A set of scalar, gaussian radial basis functions for Δ  mi1  mi  0.5

Rysunek 3 przedstawia charakterystykę statku (tzn. zależność F(r)) w wersji
dokładnej oraz jej nieliniową aproksymację podczas uczenia się tej charakterystyki przez sieć.
Rysunki 4 i 5 przedstawiają sytuację, gdzie statek startujący z początku
układu współrzędnych płynie przez 2 minuty (z ustaloną nominalną prędkością)
kursem zadanym d = 0 tzn. wzdłuż osi OY, po czym następuje skokowa zmiana kursu zadanego (nowy kurs wynosi tu d = 90°). Podczas symulacji
uwzględniono także odpowiednio wygenerowane falowanie [3].
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Rys. 3. Dokładna charakterystyka F(r) statku oraz jej nieliniowa aproksymacja
Fig. 3. An exact characteristic F(r) of the ship and its nonlinear approximation
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Rys. 4. Trajektoria statku przy skokowej zmianie kursu zadanego o 90 – model statku znany
dokładnie
Fig. 4. Ship trajectory in the case of the set course stepwise change (90 ) – the ship model known
exactly

Rysunek 4 dotyczy przypadku, gdzie znany jest dokładnie model dynamiki
statku (znamy charakterystykę F    b 3  a ), natomiast na rysunku 5
model ten jest postaci wyrażonej równaniem (11), a więc nie znamy w nim bloku funkcjonalnego F. Funkcji tej system musi się nauczyć w trakcie normalnego
funkcjonowania. Samoistnie generowane oscylacje (w przypadku rysunku 5)
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dają możliwość „nauczenia się” przez system nieznanej charakterystyki statku.
W wyniku uczenia i zapamiętywania F następuje poprawa jakości pracy systemu, zbliżając się do sytuacji, gdy charakterystyka ta jest znana. Poprzez zmianę
w prawie adaptacji (19a) parametru  można uzyskać szybszą stabilizację kursu, ale odbywać się to będzie kosztem dokładności uczenia się nieznanej charakterystyki. Można to wytłumaczyć faktem, że do dobrego uczenia się potrzebne
są informacje, które można uzyskać tylko poprzez odpowiednio silne pobudzenie systemu.
Dla porównania warto zauważyć, że w przypadku adaptacji parametrycznej,
aby dostroić parametry modelu statku, wymusza się często oscylacje (pobudza
się system), stosując celowo próbę morską typu zig-zag [10].
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Rys. 5. Trajektoria statku przy skokowej zmianie kursu zadanego o 90° – nieznany blok funkcjonalny F(r) modelu statku
Fig. 5. Ship trajectory in the case of the set course stepwise change (90 ) – unknown functional
block F(r) of the ship model

Podsumowanie
Statek jako obiekt sterowania automatycznego należy do złożonych, nieliniowych oraz niepewnych (uncertain) obiektów wymagających coraz doskonalszych algorytmów sterowania. Artykuł pokazuje, że metody sterowania adaptacyjnego wykorzystujące techniki sztucznej inteligencji (AI – artificial intelligence) pozwalają na skuteczne sterowanie takim obiektem nawet w przypadku
tzw. niepewności funkcjonalnej, przejawiającej się w nieznajomości modelu
dynamicznego obiektu (statku). Należy jednak podkreślić, że w przedstawionej
metodzie bardzo istotne są dowody zbieżności [2] algorytmów, co warunkuje
z kolei stabilność rozważanych układów. Nie jest celem tej pracy, aby je tutaj
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przedstawiać, należy jednak zdawać sobie sprawę, że decydują one o wartości
odnośnych metod.
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