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 و سنسورها غیرخطی سمت و موقعیت یک زیردریایی هوشمند در حضور نویز رکنترلطراحی 

 موجود در محیط دریااغتشاش  
 

 1جواد کتابداری محمد ،1صیاد بریری

 
 sayyad.boreyri@aut.ac.irدانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا؛1

 ketabdar@aut.ac.irامیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا ؛دانشیار، دانشگاه صنعتی  2

 

 چکیده

. معادالت ه استشددر این مقاله به مبحث کنترل غیرخطی موقعیت و سمت یک زیردریایی هوشمند در صفحه افق برای یک مساله تعقیب پرداخته 

با پژوهش، در این  هوشمند بسیار غیرخطی و کوپل بوده و کنترل دینامیک آن با دشواری زیادی همراه خواهد بود.دینامیکی حاکم بر یک زیردریایی 

معادالت غیرخطی جایگذاری گردید و پس از آن  در نتایج معتبر آزمایشگاهی استخراج شد واز  ضرایب معلوم بودن ضرایب هیدرودینامیکی، اینفرض 

 .حی شدکنترل غیرخطی زیردریایی طرا

. گردیدکنترل با استفاده از دو سکان در سینه و پاشنه انجام . شدبا استفاده از روش خطی سازی پسخوراند به کنترل زیردریایی پرداخته  تحقیق در این

بر اساس دینامیک ها تمامی شبیه سازیتا برای مقادیر عملی مناسب باشد.گرفته محدود در نظر چرخش زاویه سکان را  ،برای نیل به این منظور

که روش خطی سازی پسخوراند به خوبی قادر خواهد بود تا موقعیت و سمت یک  دادنتایج نشان . گرفتصورت معادالت  بودن غیرخطی و کوپل

 کند. کنترل زیردریایی را در مسیر مطلوب

 

 های دریاییش جریان، اغتشاغیر خطیکنترل موقعیت و سمت زیردریایی، کنترل زیردریایی هوشمند،  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ای از زیردریایی است که با استفاده از یک برنامه کنترل که از قبل به سامانه داده شده قادر خواهد بود تا یک ( نمونهAUV) 1زیردریایی هوشمند

اند. به فعالیت و انجام تحقیقات علمی پرداختهکنترل زیردریایی  زمینههای گذشته تا به امروز افراد زیادی در عملیات زیر دریا را انجام دهد. از سال

-های اخیر با قدرتمند شدن رایانهو به همین دالیل، مطالعه در این زمینه در سال استزیردریایی هوشمند دارای کاربردهای مختلف تحقیقاتی و نظامی 

 ها از ویژگی خاصی برخوردار بوده است.

های بسیار زیادی همراه خواهد و کنترل یک زیردریایی هوشمند در این محیط با دشواری استیار زیاد محیط دریایی یک محیط با اغتشاشات و نویز بس

 افزاید. های باال میبود. به عالوه، دینامیک غیرخطی یک زیردریایی و معادالت کوپل آن بر دشواری

 2تر انجام گیرد و پایداری نماییایی هوشمند بهتر و دقیقهای گوناگونی پیشنهاد شده است تا کنترل یک زیردریروش AUVدر زمینه کنترل یک 

 بوده است.  [4-1]حاصل گردد. بر این اساس به عنوان مثال کنترل تطبیقی روش تعداد از محققان نظیر 

 استشبکه عصبی و کنترل تطبیقی آمیختن  ،روش ترکیبی یک .است [8-5]از جمله مطالعات انجام شده در مبحث کنترل مقاوم یک زیردریایی مراجع 

 گردد.[ پیشنهاد می12های مختلف کنترل زیردریایی هوشمند، مطالعه مرجع ]برای اطالع از روش .است[ 11-9]که موضوع تحقیق مراجع 

 کرد.  زیردریایی اشاره یکرفتار دینامیکی به شدت غیرخطی توان به . از آن جمله میاست متعددیبه طور خالصه کنترل زیردریایی دارای مشکالتی 

ای بوده و وجود حجم باالیی از نویز در این محیط محبث کنترل را بیش از پیش از کرد. به عالوه این که محیط دریا دارای اغتشاشات بسیار گسترده 

 سازد.دشوار می

 هیدرودینامیکی معرفی و تشریح خواهد شد. شود. در این راستا ضرایب، در ابتدا به معرفی دینامیک زیردریایی پرداخته میمقالهدر این 

                                                            
1AutoNomous underwater vehicle (AUV) 

 
2Exponential stability 
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پرداخته خواهد شد. در این جا با  3در ادامه به کنترل زیردریایی با درنظر گرفتن معلوم بودن ضرایب هیدرودینامیکی با استفاده از روش کنترل پسخوراند

ث خواهد شد. همچنین اثرات اغتشاش جریانات دریایی نیز مورد ها بحمدل سازی و در مورد آن ،توجه به مهم بودن اثرات نویز در خروجی، این تاثیرات

 بررسی قرار خواهد گرفت و درمورد آن شبیه سازی انجام خواهد شد.

دهد که با ها نشان میها به منظور کاهش اثر چترینگ )وزوز( در اطراف منیفلد لغزش از الیه مرزی استفاده گردیده و شبیه سازیدر این شبیه سازی

سمت کنترل بیان کننده این است که و ها در نرم افزار سیمولینک متلب انجام شده است شبیه سازی دام، چترینگ به طور عمده حذف شده است.این اق

 گردد.در حضور اغتشاشات به خوبی انجام میزیردریایی هوشمند و موقعیت 

 

 دینامیک مساله

توان این حرکت را به دو دسته تقسیم کرد. یکی در صفحه می درجه آزادی استو ششلب در حالت کلی معادالت دینامیکی زیردریایی به عنوان جسم ص

 .استهیو، پیچ و رول است. حرکت در صفحه افق شامل سرج، اسوی و رول قایم، و دیگری در صفحه افقی. حرکات در صفحه قایم شامل 

شود که هر یک از این دو دسته دینامیک حرکت را در یکی از صفحات افقی و قایم را یبه طور معمول کنترل حرکات زیردریایی به دو دسته تقسیم م

 .استکند. در این مقاله هدف کنترل حرکات زیردریایی در صفحه افقی و کنترل موقعیت و سمت آن کنترل می

سینه و پاشنه زیردریایی در اختیار داریم که با کنترل  . برای کنترل زیردریایی دو سکان دراستبرای این منظور سه حرکت سرج، اسوی و یاو مورد نظر 

 توان به هدف اصلی یعنی کنترل موقعیت و سمت زیردریایی اقدام نمود.ها میآن

فه . در واقع وظیاستتوان این گونه در نظر گرفت که زیردریایی با سرعت ثابت در حرکت کند و میپروانه )یا واترجت یا ...( تولید نیروی تراست می

های سینه و پاشنه( باید بتوان حرکات نیروی تراست این است که بر مقاومت ناشی از حرکت غلبه کند. در این صورت با دو کنترلر سینه و پاشنه )سکان

 یاو و اسوی را کنترل نمود.

ای زاویه 𝜓نشان داده شده است.  همچنین مختصات متصل به جسم و محور مختصات اینرسی )ثابت( δ𝑠و سکان پاشنه  δ𝑏شکل زیر سکان سینه 

 است. r( برابر با 𝜓سازند. نرخ تغییرات این زاویه )است که این دو محور مختصات با یکدیگر می

 
 مختصات ثابت و متحرک در زیردریایی هوشمند :1 شکل

 گردد.زیردریایی استخراج میمعادالت دینامیکی در صفحه افقی به صورت زیر است که از نوشتن قانون دوم نیوتن برای 

(1) �̇�[𝑚 − 𝑌�̇�] + �̇�[𝑚𝑥𝐺 − 𝑌�̇�] = 𝑌δsδsu
2 + 𝑌δbδbu

2 − d1(v, r) + Yvuv + [Yr −𝑚]𝑢𝑟 

(2) �̇�[𝑚𝑥𝐺 − 𝑁�̇�] + �̇�[𝐼𝑧 −𝑁�̇�] = 𝑁δsδsu
2 + 𝑁δbδbu

2 − d2(v, r) + Nvuv + [Nr −𝑚𝑥𝐺]𝑢𝑟 
 

 استخراج شده است.جدول زیراز  [1مرجع ]بر اساس ضرایب هیدرودینامیکی مقادیر  مطالعه،در این 

 [1ضرایب هیدرودینامیکی بر اساس مرجع ]: 1جدول 

Yds=0.01241 xg=0.0014 m=0.0358 

                                                            
32Feedback linearazition 
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Nvd=-0.00178 Ydb=0.01241 Yrd=-0.00178 
Nds=-0.0047 Ndb=0.0035 Yv=-0.10700 
Yr=0.01187 Iz=0.0022 Nrd=-0.00047 

Nr=-0.00390 Yvd=-0.03430 Nv=-0.00769 
 

مربوط  هستند که هیدرودینامیکی باال ضرایب ضرایببقیه  .استzممان اینرسی حول محور  𝐼𝑧و  طول مرکز جرم AUV ،𝑥𝐺جرم  mدر معادالت باال 

,𝑑1(𝑣در باال  .هستندبه حرکات در صفحه افقی  𝑟)  و𝑑2(𝑣, 𝑟) ای و سرعت خطی نشان دهنده درگ وارد بر زیردریایی بوده و توابعی از سرعت زاویه

 شوند.رابطه زیر حاصل میتند و از زیردریایی هس

(3) d1(v, r) ≜
ρ

2
∫ CDyh(ξ)

(v + ξr)3

|v + ξr|

Nose

tail

dξ 

(4) d2(v, r) ≜
ρ

2
∫ CDyh(ξ)

(v + ξr)3

|v + ξr|
ξ

Nose

tail

dξ 

 

 ای روابط زیر را نوشت.زاویهتوان با مرتب کردن جمالت، برای مشتق سرعت خطی و در این صورت می

(5) �̇� = 𝑎11𝑢𝑣 + 𝑎12𝑢𝑟 + 𝑑𝑣(𝑣, 𝑟) + 𝑏11u
2δs + 𝑏12u

2δb 

(6) �̇� = 𝑎21𝑢𝑣 + 𝑎22𝑢𝑟 + 𝑑𝑟(𝑣, 𝑟) + 𝑏21u
2δs + 𝑏22u

2δb 
 

( و 1)که از روابط  هستندضرایب هیدرودینامیکی از  غیرخطی ترکیبی. این اثرات استشامل اثرات حرکت زیردریایی در آب  𝑏𝑖𝑗و  𝑎𝑖𝑗ضرایب در باال، 

 قابل استخراج اند.( 2)

,𝑑𝑟(𝑣در مانورهای معمول زیردریایی دو جمله  𝑟)  و𝑑𝑣(𝑣, 𝑟)  برای ادامه روند حل روابط هستندناچیز هستند و بنابراین قابل صرف نظر کردن.

 شود.به صورت زیر نوشته میAUVتبدیل مختصات اینرسی و مختصات متصل به 

(7) 
�̇� = 𝑟 

�̇� = 𝑢𝑐𝑜𝑠𝜓 − 𝑣𝑠𝑖𝑛𝜓 
�̇� = 𝑢𝑠𝑖𝑛𝜓 + 𝑣𝑐𝑜𝑠𝜓 

 

 نوشته شده است. 𝜓و  vو  uبر حسب  �̇�و  �̇�. در این رابطه همچنین استای برابر با سرعت زاویه �̇�شود در رابطه باال همان گونه که دیده می

های دریایی و سایر اغتشاشات گیرند. هر چند که جریانرا ثابت در نظر می uتر عنوان شد که در تحلیل حرکت زیردریایی به طور معمول سرعت پیش

گذارند. ر حرکت زیردریایی اثر میها بخواهیم دید که چگونه این جریانات و تاثیر آن هاشبیه سازیر باشد. در تواند بر روی آن تاثیر گذازیر آب می

 از روابط باال به دست خواهد آمد. ای با مشتق گیریمعادالت شتاب خطی و زاویه

(8) �̈� = 𝑢�̇�𝑐𝑜𝑠𝜓 + (𝑎11𝑢𝑣 + 𝑎12𝑢𝑟 + 𝑏11u
2δs + 𝑏12u

2δb)𝑐𝑜𝑠𝜓 − 𝑣�̇�𝑠𝑖𝑛𝜓 
(9) �̈� = 𝑎21𝑢𝑣 + 𝑎22𝑢𝑟 + 𝑏21u

2δs + 𝑏22u
2δb 

 

، به این عمل اقدام کرد و مسیر مطلوب را δsو پاشنه آن  δ𝑏توان با استفاده از تغییر زاویه سکان در سینه برای کنترل حرکت زیردریایی مورد نظر می

 شود:به صورت زیر نوشته می δsو  δ𝑏در روابط باال معادالت را تغییر داد.  δsو  δ𝑏توان با جایگزینی پیمایش نمود.می

(11) δs = {𝑏22(𝜇 sec𝜓 + 𝑣�̇�𝑡𝑎𝑛𝜓 − 𝑢�̇� − 𝑎11𝑢𝑣 − 𝑎12𝑢𝑟) − 𝑏12(𝑣 − 𝑎21𝑢𝑣 − 𝑎22𝑢𝑟)}/∆ 
(11) δs = −{𝑏21(𝜇 sec𝜓 + 𝑣�̇�𝑡𝑎𝑛𝜓 − 𝑢�̇� − 𝑎11𝑢𝑣 − 𝑎12𝑢𝑟) − 𝑏11(𝑣 − 𝑎21𝑢𝑣 − 𝑎22𝑢𝑟)}/∆ 
 

=∆، در رابطه باال (𝑏11𝑏22 − 𝑏21𝑏12)𝑢
2μ  وν شوند.به صورت زیر تعریف می 

(12) 𝜇 ≜ �̈�𝑑 − 2𝜆1�̇̃� − 𝜆1
2�̃� 

(13) 𝜓 ≜ �̈�𝑑 − 2𝜆2�̇̃� − 𝜆2
2�̃� 
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 شود.ه مییافت از رابطه زیر مقدار خطا مقدار مطلوب است.نشان دهنده  dدر باال اندیس 

(14) �̃� = 𝑦 − 𝑦𝑑  
�̃� = 𝜓 − 𝜓𝑑 

 

 را استخراج نمود.توان روابط زیر دست یافت. با ساده سازی و کمی ریاضیات می 4پایداری مجانبی فراگیرتوان به با تعاریف فوق می

(15) �̈̃� + 2𝜆1�̇̃� + 𝜆1
2�̃� = 0 

�̈̃� + 2𝜆2�̇̃� + 𝜆2
2�̃� = 0 

 

 نتایج و شبیه سازی

ها . برای این که شبیه سازیشودمیزیردریایی برابر با مقدار واحد در نظر  xسرعت در راستای  بسته بر اساس معادالت باال، های حلقهبرای انجام تست

کنیم. به این شکل که سکان مجاز نیست از های سینه و پاشنه یک مقدار حداکثر تعیین میبه یک مقدار واقعی نزدیک باشد برای زاویه چرخش سکان

استفاده  ز تابع اشباع با ضخامت الیه مرزی یک دهمها اچترینگ در تمامی شبیه سازیبرای کاهش  یک مقدار از پیش تعیین شده بیشتر زاویه بگیرد.

 شده است.

با توجه به وجود {محترم }مطالب اضافه شده در جوابیه داور در نظر گرفته شده است.درجه  71زیر، حداکثر زاویه سکان برابر با  هایدر شبیه سازی

تر زیردریاییِ دارای یک سکان )با حداکثر زاویه ردریایی هوشمند مسیر است تا بتواند در زوایایی بسیار بیشهای سینه و پاشنه این امر برای زیسکان

در زوایای درجه( عمل نماید. عالوه بر این، استفاده از کنترلر غیرخطی )بر خالف کنترلرهای خطی( کنترل مسیر چنین زیردریایی را  25تا  11سکان 

ها بر این نوع از زیردریایی را در زمینه پایداری و معادالت دینامیکی حاکمای گستردهمطالعات [ 12در این زمینه فوسن ]ست. ساخته ابزرگ امکان پذیر 

 به شکل زیر در نظر گرفته شده است.برای مساله تعقیب، دو مسیر مطلوب سینوسی  است. به چاپ رسانده انجام داده و با دو سکان

(15) 𝑦𝑑 = 2sin(𝑡/2) 
𝜓𝑑 = sin(𝑡) 

تر از مقدار حدی است. به شود که فعالیت کنترلر به جز در مواقع محدودی کمدیده می 2در شکل  آمده است. 4تا  2اشکال نتایج این شبیه سازی در 

عمل کنترل نمودن و  رود که خطا پس از گذشت زمان محدود به صفر برسدبیان دیگر کنترلر از مقدار اشباع خود فاصله دارد. بنابراین انتظار می

کند و فر میل میخطای تعقیب پس از مدتی به سمت ص دیده می شود 4و  3همان گونه که در اشکال  .زیردریایی هوشمند به خوبی انجام شود

روش خطی سازی پسخوراند قادر است که به خوبی تعقیب مسیرهای  زیردریایی هوشمند قادر است تا مسیر تعیین شده را به خوبی تعقیب نماید.

 مطلوب را انجام دهد. این بیان البته برای تعقیب مسیر با فرکانس به نسبت پایین یا معمولی درست است

                                                            
4 Global Asymptotic Stability 
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 ؛ سکان سینه )باال(، سکان پاشنه )پایین(غیرخطیورودی کنترلر : 1 شکل

 

  
 )ب(                                                                             )الف(                           

 : خطای الف( تعقیب سمت  و ب( موقعیت1شکل
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 )پایین( موقعیت و سمت )باال( و مقادیر طی شده مقادیر مطلوب :4شکل

 

با دقت پایین  در ادامه به بررسی تاثیر نویز بر روی نتایج مدلسازی پرداخته خواهد شد. نویز در واقع ناشی از استفاده از وسایل مکانیکی یا الکتریکی

 0.05 یز برابر باهمراه با نویز خواهد بود. دامنه نو yدر تست زیر فرض بر این است که  . ممکن است سنسورها یا نمایشگرها دارای نویز باشند.است

به خوبی انجام شده است. هر چند که وجود نویز باعث شده تا میزانی از خطا وجود داشته  5انجام تعقیب در شکل  تعیین شده و نتایج به قرار زیر است.

 باشد.
 

 
 در حضور نویز  )پایین( موقعیت (باالسمت ) و مقادیر طی شدهمقادیر مطلوب :5شکل

 

های دریایی است. در واقع محیط دریا یک محیط با اغتشاش باید مورد توجه قرار گیرد وجود اغتشاش در جریان AUVیکی از مسایلی که در کنترل 

دو % تابع اشباع کنترلر به هر  51اغتشاش در غالب یک پالس با قدرت  . این پدیده در مدلسازی حاضر مورد توجه قرار گرفته است.استبسیار زیاد 

این اغتشاش بسیار قوی  شود.در شبیه سازی اعمال می 15و در ثانیه  استگردد. زمان اعمال این پالس در حدود یک ثانیه ( اعمال میδsو  δ𝑏کنترلر )
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داده شده است. نشان  6ورودی کنترل در شکل  است.آمده  7و  6در اشکال و انتظار داریم که تاثیر زیادی بر روی خطای تعقیب بگذارد. نتایج  است

)زمان اعمال پالس(  15در ثانیه ورودی کنترلر در حال کم شدن بوده که پس از اعمال این اغتشاش  15پیش از ثانیه  شودهمان گونه که مشاهده می

ل پالس خطای تعقیب شود که پیش از اعمادیده می 7از  شکل همچنین . فعالیت کنترلرها به شدت زیاد شده تا بتوانند خطای تعقیب را کاهش دهند

 در حد صفر بوده، اما پس از اعمال پالس به یکباره خطا افزایش یافته که پس از گذشت زمان خطا دوباره به سمت صفر میل کرده است.

 

 
 ؛ سکان سینه )باال(، سکان پاشنه )پایین(ورودی کنترل در حضور اغتشاش: 6شکل

. 

  
 )چپ( در حضور اغتشاش: خطای تعقیب سمت )راست( و موقعیت 7شکل

 

 نتیجه گیری

نامیک حرکت مورد استفاده قرار گرفت تا حرکات یک زیردریایی هوشمند در صفحه افقی کنترل گردد. دی حاضر، یک مدل کنترل غیرخطی مقالهدر 

 AUVکه بر روی حرکت  است. به عالوه این که محیط دریا دارای اغتشاشات مختلف هستندخطی و معادالت حرکت کوپل زیردریایی به شدت غیر

در این جا همان گونه که مشاهده گردید مدل کنترل پیشنهادی توانست ضمن حفظ  د.کن است پایداری آن را به هم بزنتاثیرگذار بوده و حتی مم

دلیل مدل کنترلی ارایه در مقابل اغتشاش هم از خود مقاومت نشان دهد. به همین  ،پایداری زیردریایی در پیمایش مسیر مطلوب در سمت و موقعیت

قادر است به خوبی برای کنترل حرکت زیردریایی در صفحه افقی در دریا  است غیرخطی با خطی سازی پسخوراندشده در این جا که بر اساس کنترل 

 مورد استفاده قرار گیرد.
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