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Streszczenie: W pracy przedstawiony został nieliniowy 
regulator kursu statku opracowany metodą „ backstepping " 
[2] z uwzględnieniem urządzenia wykonawczego, jakim jest 
maszyna sterowa. W celu dokonania oceny jakości sterowa
nia oraz przeprowadzenia analizy porównawczej, zaprojek
towany układ regulacji poddany został badaniom symulacyj
nym z modelem matematycznym statku jako obiektu stero
wania w środowisku obliczeniowym MA TLAB/SIMULINK. 

Słowa kluczowe: ,, backstepping ", sterowanie nieliniowe, 
sterowanie ruchem statku, funkcja Lapunowa. 

1. WSTĘP 

W ostatnich latach dużo uwagi poświęcono problemo
wi sterowania kursem statku i po trajektorii zadanej. 
W procesie sterowania statkiem główne trudności 

wynikają przede wszystkim w uwzględnieniu nieli
niowych własności dynamicznych jak i zmienności 
parametrów statku. W literaturze podejmowano próby 
rozwiązania powyższych problemów, stosując w więk
szości przypadków metody linearyzujące układ, 

np. metoda linearyzacji sprzężenia zwrotnego (ang. 
feedback linearization), które jednakże nie dają 

w pełni oczekiwanych rozwiązań. 

Na szerszą syntezę nieliniowych układów regulacji 
pozwala metoda, znana pod nazwą „backstepping ". 
Metoda ta jest narzędziem służącym do projektowania 
sterowania nieliniowego, pozwala na opracowanie 
układów globalnie stabilnych dla pewnej klasy nieli
niowych układów dynamicznych. Metodę tą stosuje się 
głównie do układów pracujących w układach kaska
dowych. Metoda „backstepping" bazuje bezpośrednio 
na modelu matematycznym rozważanego układu, 

wprowadzając do niego nowe zmienne, których postać 
zależy od zmiennych stanu, parametrów regulacji oraz 
funkcji stabilizujących. Zadaniem funkcji stabilizują

cych jest tłumienie nieliniowości występujących w 
układzie i mających wpływ na jego niestabilne działa
nie [2, 4]. Metody linearyzacji stosowane w układach 

t Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych 
w ramach grantu 3-Tl lA-024-26. 

ze sprzężeniem mają zazwyczaj za zadanie usunięcie 
wszystkich nieliniowości w układzie . Zastosowanie 
metody „backstepping" pozwala na dowolne kształto
wanie dodatkowych nieliniowości wprowadzanych do 
układu regulacji, natomiast tylko niepożądane nieli
niowości występujące w obiekcie są eliminowane [2]. 
Metoda ta pozwala na uzyskanie stabilności globalnej 
w przypadkach, gdzie linearyzacja poprzez sprzężenie 
zwrotne daje tylko stabilność lokalną. 

W technice morskiej metoda „backstepping" została 
zastosowana w rozważaniach teoretycznych do projek
towania układów sterowania ruchem statku na kursie 
i wzdłuż zadanej trajektorii [l, 5]. Fossen w swojej 
pracy [2] skupia się na praktycznych zastosowaniach 
metody „backstepping" w układach mechanicznych 
oraz w sterowaniu ruchem statku. 
Spotykane dotychczas w literaturze układy projekto
wane metodą „backstepping" nie uwzględniają z regu
ły urządzeń wykonawczych, takich jak maszyna ste
rowa, utrzymującą ster w odpowiednim wychyleniu. 
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W pracy przedstawiony został nieliniowy regulator 
kursu, opracowany metodą „backstepping" i zamode
!owany z uwzględnieniem maszyny sterowej. Zapro
Jektowano również nieliniowy układ regulacji kursu, 
będący zmodyfikowaną wersją regulatora opracowa
nego metodą backstepping [7]. W celu dokonania 
oceny jakości sterowania oraz przeprowadzenia anali
zy porównawczej zaprojektowane układy regulacji 
poddane zostały badaniom symulacyjnym, z modelem 
matematycznym statku jako obiektu sterowania 
w środowisku obliczeniowym MATLAB/SIMULINK. 
Wstępna analiza wykazała, że uwzględnienie maszyny 
sterowej w układzie regulacji ma istotne znaczenie. 
Prowadzone wcześniej badania [7] dowiodły, że prawo 
sterowania opracowane metodą „backstepping" bez 
uwzględniania dynamiki maszyny sterowej nie może 
być stosowane w układach, w których taka dynamika 
występuje. 



W niniejszej pracy opracowane nieliniowe regulatory 
kursu strojone były przy użyciu algorytmów genetycz
nych opisanych szczegółowo w pracy [7], będących 
uproszczoną wersją programów ewolucyjnych. 

2. MODEL MA TEMATYCZNY DYNAMIKI 
STATKU 

W pracy badania symulacyjne przeprowadzone zostały 
w oparciu o model matematyczny dynamiki brytyj
skiego okrętu wojennego, opisanego modelem Norrbi
na [6). Model . matematyczny, opisujący zależności 

pomiędzy wychyleniem steru o, a kursem statku 1/f 
opisują równania 

.. KH( . )- K s: 1/f+r 1/f -Tu, (1) 

gdzie K - wzmocnienie, T - stała czasowa, natomiast 
H (ljf) jest nieliniową funkcją wyznaczoną względem 

prędkości kątowej lit , określaną eksperymentalnie ze 

standardowego testu spirali, oraz 

H(lit) = alit +blit 3 , (2) 

gdzie a i b są stałymi współczynnikami, przyjmują

cymi wartości; odpowiednio a= 9.42 i b = 2.24. 
Schemat blokowy dynamiki statku wraz z maszyną 
sterową przedstawiony został na rys. I. W równaniu (1) 
przyjęte zostały następujące wartości parametrów: 
wzmocnienia K = 0.093 oraz stałej czasowej 
T = 8.7 [s], które wyznaczono na podstawie próby 
wężowej Kempfa przeprowadzonej przy prędkości 

u= 16 węzłów (8.23 mis) i kącie wychylania steru 
ó= go [6]. 
Badania wychylenia steru na wymuszenie skokowe 
wykazały, że w układzie występuje ograniczenie na 

prędkość wychylania do około b"max = 6 °/s, podczas 

gdy w zakresie 1<52 -<5! ~ 3 ° płetwa sterowa pracuje 

w liniowej części charakterystyki. Maksymalne wy
chylenie steru wynosi ómax =35°. 

Rys. 1. Schemat blokowy sterowanego procesu 

W celu przedstawienia rozważanego modelu matema
tycznego dynamiki statku w postaci nieliniowych rów
nań, konieczne jest zdefiniowanie następujących 

zmiennych stanu x1 = 1/f (kurs statku) oraz 

x2 = ljl = r (prędkość kątowa). Równania ruchu statku 

mają postać: 

(3) 

.x2 =-K H(x2 )+ Ku, 
T T 

H(x2 ) = ax2 +bx;, 

(4) 

(5) 

gdzie zmienna sterująca u = ó jest wychyleniem 
steru. 

3. WYZNACZENIE STRUKTURY REGULA
TORA KURSU STATKU METODĄ BACKS
TEPPING 

Przy projektowaniu reguł sterowania metodą „backs
tepping" wprowadza się na drodze rekurencji, w i -
tym kroku, nowe zmienne stanu Z; i funkcje stabilizu

jące a; . Liczba kroków tej metody zależy od liczby 
zmiennych stanu zawartych w modelu matematycznym 
opisującym obiekt [2, 4). W przypadku rozważanego 
obiektu, opisanego równaniami (3) i (4) konieczne 
było przeprowadzenie obliczeń w dwóch krokach oraz 
wprowadzenie do układu dwóch nowych zmiennych 
stanu i dwóch funkcji stabilizujących. 

KROK 1. 

W pierwszym kroku wprowadza się nową zmienną z1 , 

która reprezentuje minimalizowany uchyb regulacji. 
W rozważanym w tej pracy układzie jest to uchyb 
kursu 
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(6) 

gdzie 1/f z jest zadanym kursem statku. Druga nowa 

zmienna stanu z2 związana jest ze stabilizowaną 

prędkością kątową statku x2 = ljl i opisana jest za 
pomocą równania 

(7) 

Równanie i dynamika podukładu projektowanego w 
kroku pierwszym określona jest przez pochodną rów
nania (6) i przyjmuje następująca postać 

(8) 

Funkcja stabilizująca a1 ma za zadanie stabilizować 

równanie (8) w odniesieniu do funkcji Lapunowa 

TT l 2 
VI =-·z,. 

2 

Pochodna funkcji Lapunowa przyjmuje postać: 

"'i= Z1Ż1 = Z1 [al -lit z]+ Z1Z2-

(9) 

(10) 

Funkcja stabilizująca a 1 musi być również tak dobra

na, aby zachować zbieżność z1 • O. W pracy przyjęto 

dla niej następującą postać: 



(11) 

Ostatecznie, pochodna funkcji Lapunowa określona 
jest następującym równaniem 

(12) 

Po podstawieniu zależności (11) do równania (8), 
otrzymuje się zatem 

(13) 

gdzie k1 > O i C1 ~ O są strojonymi parametrami. 

KROK2. 
Równanie dynamiki podukładu projektowanego 
w kroku drugim określona jest przez pochodną wyzna
czoną na podstawie równania (7) 

. . . KH( ) K . 
Z2=X2-a1=-- X2 +-u-al. 

T T 
(14) 

Pochodna funkcji stabilizującej a1 przyjmuje następu

jącą postać 

i po wyznaczeniu składowych 

al =liiz -lici +3C1z; J-(al +z2 -l!iJ. (15) 

Druga funkcja Lapunowa zdefiniowana jest w postaci 

(16) 

a jej pochodna 

\\ =V1 +z2Ż2 =-lk1 +C1zf J.zf +z2(z1 +ż2) (17) 

i po podstawieniu zależności (14) do równania (17) 
otrzymuje się 

V2 =-[k1 +C1z1
2 ]. z;+ z2[ Z1 - ~ H(x2 )+ ~ u-a; J. 

(18) 

Do wzoru ( 18) zastosowano podstawienie, które po
zwala zachować ujemnie określoną wartość pochodnej 

i\, o następującej postaci: 

(19) 

Otrzymana zależność (19) pozwala na uzyskanie sta
bilnego sterowania u w układzie nowych zmiennych 

gdzie k2 > O i C2 ~ O są strojonymi parametrami. 

Dla tak przyjętego sterowania u funkcja Lapunowa 
jest dodatnio określona oraz jej pochodna przyjmuje 
wartości ujemne dla każdej zmiennej z1 oraz z2 . 
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(21) 

dla z1 :t 0, Z2 :t O. 

Powyższa analiza została przeprowadzona 
w ograniczonym zakresie, nie uwzględniała istnienia 
nieliniowego urządzenia, jakim jest maszyna sterowa. 
Badania symulacyjne przeprowadzone zostały nato
miast w układzie regulacji z uwzględnieniem maszyny 
sterowej . 

4. NIELINIOWY REGUŁA TOR KURSU 
STATKU 

Dla modelu opisanego równaniami stanu (3) i (4) zo
stał zaprojektowany zmodyfikowany nieliniowy regu
lator kursu statku. W przypadku rozważanego modelu 
statku konieczne było wprowadzenie dwóch nowych 
zmiennych i dwóch funkcji stabilizujących. Podobnie 
jak w projektowaniu prawa sterowania metodą „backs-

tepping ", wprowadzona pierwsza nowa zmienna z1 

związana jest z minimalizowanym uchybem kursu, 
natomiast druga nowa zmienna stanu z2 związana jest 

ze stabilizowaną prędkością kątową statku x2 = if/ . 
Wobec tego otrzymuje się nowe zmienne stanu 

(23) 

W równaniu (23) a1 jest funkcją stabilizującą dla 
której przyjęto następującą zależność 

(24) 

Dla obiektu pokazanego na rys. I, opisano regułę ste
rowania u , zmodyfikowanego nieliniowego regulato
ra kursu statku, w następującej postaci 

(25) 

W równaniu (25) składnik H(x2 ) związany jest 

z linearyzacją układu poprzez sprzężenie, natomiast 
funkcja a 2 jest drugą funkcją stabilizującą o postaci 

(26) 



5. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 

Prawa sterowania statkiem na kursie, opisane 
w podrozdziałach 3 i 4, zostały zaimplementowane 
w programie obliczeniowym Matlab/Simulink. Opra
cowane regulatory zastosowano do obiektu pokazane
go na rys. 2 i poddano analizie. 

1/f,(t) ,------, 
Nieliniowy ó,_(t) Maszyna 8._t) 

regulator sterowa 
Statek 

,µ._t) 

Rys. 2. Schemat blokowy układu regulacji na kursie 

Na wejście układu z rysunku 1 podano wartość kursu 
zadanego o postaci skoku jednostkowego i amplitudzie 

1/f z = 40° . Sporządzono wykresy zmian wielkości 

badanego układu. Przykładowe wyniki zamieszczono 
na rys. J i rys. 4. 
Przy dokonywaniu oceny jakości sterowania regulato
rów brano pod uwagę dwa najważniejsze parametry: 
przeregulowanie oraz czas regulacji. Można zauważyć, 
że mniej korzystne wyniki dało sterowanie opisane 
równaniem (20), projektowane przy użyciu metody 
„backstepping" i pokazane na rys. 3. Pojawiają się 
duże przeregulowania oraz duże czasy regulacji, które 
wynikają z występowania w układzie maszyny stero
wej, która jest obiektem silnie nieliniowym. Dla bada
nego obiektu znacznie lepsze wyniki prezentują symu
lacje uzyskane przy zamodelowaniu regulatora opisa
nego równaniem (25) (rys. 4). 

50,--,---,,---,---,---,---,---,---,---~ 

40 ----: ----: -- -- - 4---,;:•--....:=.:--e.-:.---:.--..:----1 

: J··· .. ·i······ i ······l·······1········i········l·······i······!····· 
10 20 Jl 40 50 ro 70 00 00 100 

.20 

-40.:-o --:1~0 ----=20!=-------=JJ':---:40L----,J50L---___JroL---___Jro_-----100_..-100 __ 100 

Czas, SłC 

Rys. 3. Kąt wychylenia steru i wyjście z układu regu
lacji opisanego równaniem (20) 

Badając wpływ maszyny sterowej na zachowanie się 
układu projektowanego metodą „backstepping", roz
szerzono model matematyczny dynamiki statku 
o zlinearyzowane równanie maszyny sterowej 
i przeprowadzono symulacje. 

50,--,--,---.--.--.-----,-----,---,----,---~ 

40 ---t----: ·--··:;.,-..---:----:---+---+---+---+--~ 

3) -·····-·~------ --+· ..... ·+········ +·······-~------- --~·····•···1 ·········~------ ···! --------
: ' : : : : : : : 

: :::::::t::: .. :t:::::t::::::t::::::t:::::::1::::::::::::::::·:-::1::::::::t::::::: 
: : : : : : : : 

10 20 40 50 60 70 00 1(1) 

40 ---:-=-:.-=--=--:=_;r--.--.--.-----,-----.---,----,---~ 
' ' ' . ' ' ' 

ll ... ··+······· ·; ·······+······+······+······+······+·······+·······j········ 
20 ·······: ··· ····· ·:·· ·· · ···: ··· ·····:·· ·· ····:- ··· ····· :- · ·· ·· ·· ·:- ······· ·:-······· ·: ·· ····· · 

1
: ·······-r········-r··· .····+········t········1·········1··· ······ j·· ····· ··j·········1········ 

·10 ·······: i : ··t········ :········+·······i·········i·········:········ 
' ' ' . ' ' ' ' 

·201:---:':---:::---::':-----':----:'----'---'--_J_-_J_ _ _j 
O W 20 ll 40 50 60 70 00 00 ~ 

Rys. 4. Kąt wychylenia steru i wyjście z układu regu
lacji opisanego równaniem (25) 

Wprowadzenie trzeciego równania w metodzie 
„backstepping" i zastosowanie uzyskanego regulatora 
w układzie przedstawionym na rys. 2, nie rozwiązało 
problemu dużych przeregulowań . Wyniki uzyskane 
w drugim jak i w trzecim kroku procedury „backstep
ping" były zbliżone. Równania opisujące krok trzeci 
procedury „backstepping" nie zostaną opisane w arty
kule, ze względu na ich złożoną postać. 
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Poprawne wyniki badań uzyskano wprowadzając do 
układu inercję, w celu ograniczenia kursu zadanego. 
Wykresy zmian kąta wychylenia steru dla układu 

z inercją 2-go, 3-go, 4-go rzędu przedstawiono 
na rys.5, rys. 7 i rys. 8. 

40,--.---.---==---,-----,----,---~-~--
-: 

: i,.,/: : ; i r L l J ... 
10 ··~·i+ ········f ········t········t········1·······--1-········l···•·····l-···•····I········ 

10 20 ll 40 50 60 70 00 100 

' ' . ' . ' ' ·· ·- ···: · ····-·- ' . ·· - ·· · · .· ··· ·· · ··~-- -····· · ~- ...... .. ~---- --- · ·! ....... . 

o ········r--······-(·· ···l- .... t. .. : : : : : 
: : ' : 

·20 ········(··· ··· ··+·· · ·· ·· ········-:-···· ···· i ·········i··· ······:·········:·········:··•····· 

l \ l l I I i \ 
·400!----:1:':-o--20=--::'::JJ----:140,-----,150,------=60L-_roi___oo.L.-_oo.L.-_100 

Czas, sec 

Rys. 5. Kąt wychylenia steru i wyjście z układu regu
lacji z inercją 3-go rzędu 

Wykresy zmian błędu pomiędzy kursem zadanym 
a rzeczywistym dla układu z inercją 3-go i 4-go rzędu 
pokazano na rys. 6 i rys. 9. Dla układu z inercją 4-go 
rzędu uzyskano najlepsze wyniki (rys. 8). 



4000--~------,-----.---,--------,-----,-----, 

Rys. 6. Błąd między kursem zadanym a rzeczywistym 
w układzie z inercją 3-go rzędu 
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Rys. 7. Kąt wychylenia steru i wyjście z układu regu
lacji z inercją 2-go rzędu 
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Rys. 8. Kąt wychylenia steru i wyjście z układu regu
lacji z inercją 4-go rzędu 
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Rys. 9. Błąd między kursem zadanym a rzeczywistym 
w układzie z inercją 4-go rzędu 

6. WNIOSKI 

W pracy zastosowano metodę „ backstepping" do 
projektowania układu sterowania kursem statku, 
z uwzględnieniem modelu urządzenia sterującego. 

Zaprojektowane sterowanie opisane w rozdziale 3 nie 
daje zadowalających rezultatów, zarówno w drugim 
jak i w trzecim kroku metody „backstepping". 
Zdecydowanie najlepsze wyniki można uzyskać 

ograniczając kurs zadany, realizowany poprzez 
wprowadzenie do modelu układu inercji 4-go rzędu. 
Wprowadzenie inercji 4-go rzędu utrzymuje błąd po
między kursem zadanym i rzeczywistym w przedziale 
<-3;3 >, co pokazuje rys. 9. Metoda „backstepping" 

jest bardzo czuła na wszelkie zmiany zadawanego 
kursu. Pojawiające się na wykresach niestabilności są 
wynikiem zbyt gwałtownych zmian odchylenia kursu. 
Wstępna analiza wykazała zatem, że uwzględnienie 
maszyny sterowej w projektowaniu prawa sterowania 
metodą „ backstepping" ma istotne znaczenie. 
Znacznie lepiej prezentuje się algorytm, będący zmo
dyfikowaną wersją regulatora zaprojektowanego 
w oparciu o metodę „backstepping", zaprezentowany 
w podrozdziale 4. Układ w większości przypadków 
uzyskał małe przeregulowania i średnie czasy regula
cji. Ponadto zakłócenia będące wynikiem występują
cych w układzie nieliniowości są dobrze tłumione. 
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NONLINEAR COURSE REGULATOR LA W OF A 
SHIP USING BACKSTEPPING METHOD 

Ahstract: The work represents nonlinear course regula
tor elaborated on "backstepping" method taking into consid
eration such executive device as steering machine. A new 
nonlinear course regulator was developed as well, which is 
its improved version. In order to accomplish evaluation of 
operation quality and analyze comparison of the designed 
regulation systems the simulation checkups were performed; 
these checkups were performed through mathematical model 
of the object in re gard to calculation system MAT
LAB/SIMULINK 
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