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چكیده
يکي از مهمترين حرکات يک شناور در امواج دريا ،حرکت غلتش عرضي است .شتابهای عرضي و عمودی ناشي از اين حرکت ،باعث اختالل
در عملکرد خدمه ،افزايش زمان مأموريت ،دريازدگي کارکنان ،آسیب رساندن به محموله ،ناکارآمدی و کاهش عملکرد تجهیزات الکترونیکي،
واژگوني شناور ،افزايش مصرف انرژی و در کل سبب ناپايداری عرضي شناور ميگردد .جهت جلوگیری از اين پیامدها ،انتخاب پايدارساز و
سیستم کنترلي مناسب ضروری است .هدف از اين تحقیق اين است که ضمن آنالیز حرکت غلتش عرضي يک شناور نظامي ،کنترلکننده
مناسب جهت کاهش دامنه اين حرکت با استفاده از پايدارساز بالههای فعال طراحي گردد .بدين منظور ابتدا مدل مناسب برای حرکت غلتش
عرضي شناور و همچنین پايدارساز باله استخراج شده است .از آنالیز دينامیک سیاالت محاسباتي به منظور بررسي رفتار بالهها با سیال و
همچنین محاسبه ضريب نیروی برآ بالهها استفاده شده است .يک کنترل کننده  LQRمقید به منظور کنترل حرکت غلتش عرضي در حضور
محدوديتهای عملگر الکتروهیدرولیکي باله ها طراحي و استفاده شده است .به منظور افزايش اعتبار نتايج اين تحقیق ،عملکرد اين کنترل
کننده با نتايج يک کنترل کننده  PIDمقايسه شده است .نتايج شبیهسازی کاهش قابل توجه دامنه غلتش عرضي و دستيابي به استاندارد
ناتو در اين زمینه را نشان ميدهد.
واژگان کلیدی  :حرکت غلتش عرضی شناور  ،بالههای فعال  ،آنالیز دینامیک سیاالت محاسباتی و کنترل کننده  LQRمقید.
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 -1مقدمه
تقابل نیروها و گشتاورهای مؤثر بر رفتار شناور با بدنه آن
موجب حرکات شش درجه آزادی ،شامل سه حرکت
انتقالي(جابجاييهای طولي ،عرضي و عمودی ) 9و سه
حرکت دوراني(غلتشهای طولي ،افقي و عرضي) 8مطابق
شکل ( )9ميشود .از میان حرکات يک شناور در دريا حرکت
غلتش عرضي يکي از مهمترين اين حرکات مي باشد[.]9
داليل اهمیت حرکت غلتش عرضي و نیاز به پايدارسازی و
کنترل آن ،بیشتر در موارد زير است[ ]8و [.]3
 شتاب عرضي تولید شده بوسیله حرکت غلتش عرضي درعملکرد خدمه اختالل ايجاد ميکند و مدت زمان انجام يک
مأموريت توسط کارکنان افزايش پیدا ميکند و در برخي
مواقع به طور کامل از انجام کار باز ميدارد .در اين زمینه
ميتوان به شناورهای نظامي اشاره کرد که اين موضوع سبب
ميشود شناور غیر عملیاتي شود.
 شتاب عمودی ايجاد شده بوسیله حرکت غلتش عرضيشناور در مکانهای دور از خط مرکزی شناور ،ميتواند سبب
دريازدگي کارکنان شود.
 شتاب غلتش عرضي سبب آسیب به محموله شناورميشود ،بخصوص وقتي که بار شناور جزء بارهای نرم مانند
میوهجات باشد .همچنین اين شتاب ميتواند سبب باز شدن
بستههای بار شود.
 شتاب و زاويه غلتش عرضي در شناورهای نظامي سببناکارآمدی تجهیزات و کاهش عملکرد مناسب خواهد شد.
بسیاری از تجهیزات الکترونیکي بازدهي خود را از دست
داده و تجهیزاتي مثل النچرها ،سیستمهای رديابي و
هدفگیری سالحها و کارکرد سونار دچار اختالل خواهند
شد.
 علت اصلي واژگوني شناور در امواج ،از دست دادن پايداریدر حرکت غلتش عرضي است.
 کاهش حرکت غلتش عرضي باعث کاهش حرکت غلتشافقي و در نتیجه کاهش مصرف انرژی برای حرکت سکان
پاشنه ميشود.
 اگر غلتش عرضي در امواج در نظر گرفته شود ،ميتوانتداخل غلتش عرضي با ساير حرکات را ناديده فرض کرد.

Surge, Sway and Heave
Pitch, Yaw and Roll

شكل ( )1حرکات شش درجه آزادی شناور[.]2

برای هر نوع شناور ،با توجه به کاربردی که دارد (حمل و
نقل ،نشست و برخواست هليکوپتر ،ماهيگیری ،گشت،
مسافربری و غیره) تمامي حرکات دينامیکي شناور مطلوب
نیست و حرکات نامطلوب که ناشي از محیط اطراف است
بوجود ميآيد .مسئلهای که در درياماني 3شناورها مطرح
ميگردد اين است که حرکات دينامیکي شناور بايد طوری
باشد که شناور قابلیت عملیاتپذيری داشته باشد ،يعني
بتواند با توجه به نوع کاربری ،مأموريت خود را به خوبي
انجام دهد ،از اين رو همیشه تالش بر اين است که در طي
فرايند طراحي ،جانمايي و بارگذاری شرايط به گونهای باشد
که حرکات دينامیکي شناور در محدودة قابل قبولي باشد.
در چنین وضعیتي ،نیاز به سیستمهای پايدارکننده 4به
منظور جلوگیری از حرکات نامطلوب احساس ميشود [.]4
يکي از مسائلي که تأثیر مهمي روی عملکرد و توانايي
شناورها و سازههای دريايي دارد ،سیستمهای پايدارکننده
حرکات شناور ميباشد که از آن برای کاهش حرکات
نامطلوب در مسیر دريايي استفاده ميشود .با کمک اين ابزار
که نقش عملگر را در حالت فعال در يک سیستم کنترل
حلقه بسته دارند ،دامنه ،سرعت ،شتاب و همچنین تأثیرات
دينامیکي مرتبط به طور قابل توجهي کاهش مييابد .در
حقیقت سیستمهای کاهنده غلتش عرضي ،به شناور اين
امکان را ميدهند که در شرايط سخت دريايي و در مدت
زمان طوالنيتر قابلیت انجام عملیات مورد نظر خود را داشته
باشد [.]4
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مشترک برای غلبه بر محدوديتها ،کاهش بهره کنترل
کننده است .اما ممکن است همیشه شرايط بهمريختگي
دينامیکي وجود نداشته باشد ،بنابراين اين روش ميتواند
باعث کاهش عملکرد کلي سیستم کنترل شود .يک روش
کنترل جايگزين که ميتواند برای فائق آمدن بر
محدوديتها اعمال شود ،کنترل  LQRمقید است [.]9
مرجع [ ]99به منظور کاهش حرکت غلتش عرضي در
شناورهای کروز ،کنترلکننده  LQRرا برای امواج منظم و
کنترلکننده  LQRبا فرکانسهای وزني را برای امواج
نامنظم استفاده کرده است اما در اين مرجع محدوديتهای
پايدارساز باله در طراحي کنترلکننده لحاظ نشده است.
به طور کلي ،ميتوان روند و مواردی که در اين مقاله انجام
شده است را به صورت زير مشخص کرد.
در بخش دوم ،انتخاب يک شناور نظامي و بررسي قابلیت
دريانوردی آن ،بدون سیستمهای پايدار کننده حرکت
غلتش عرضي با استفاده از نرم افزار مکسرف 9در حوزه
فرکانس انجام شده است.
در بخش سوم ،انتخاب و تحلیل رفتار دينامیکي سیستم
پايدارساز به کمک روش آنالیز سیاالت دينامیک محاسباتي
انجام شده است.
در بخش چهارم ،مدلسازی حرکت غلتش عرضي شناور
نمونه به همراه سیستم پايدارساز باله انجام شده است.
در بخش پنجم ،طراحي کنترلکننده  LQRمقید برای
مدل حرکت غلتش عرضي به همراه عملگر باله صورت گرفته
است.
در بخش ششم ،نتايج شبیهسازی ضمن مقايسه با نتايج
حاصل از کنترلکننده  ،PIDبحث و بررسي شده و تأثیر
کنترلکننده به همراه پايدارساز بالههای فعال در کاهش
دامنه حرکت غلتش عرضي و رسیدن به استاندارد ناتو برای
زوايای مجاز غلتش عرضي جهت عملیاتي بودن شناور
مشخص شده است.

سیستم های پايدارساز غلتش عرضي بیش از سه دهه است
که مورد مطالعه قرار گرفته اند [ .]9انواع مختلفي از ابزارهای
ضد غلتش عرضي به منظور کاهش حرکت غلتش عرضي
نامطلوب معرفي شدهاند [ .]9پايدارساز باله 9از نوع فعال به
دلیل کاهش بیش از  59درصد دامنه غلتش عرضي و
همچنین محل قرارگیری آن در زير خط آبخور و نزديک به
مرکز جرم شناور که تداخل غلتش عرضي با ساير حرکات
را تا حد زيادی کاهش ميدهد ،به عنوان مؤثرترين روش
ضد غلتش عرضي برای شناورهای با سرعت متوسط به باال
در نظر گرفته شده است [ .]6پايدارسازها با کنترل زاويه
مکانیکي باله بر اساس زاويه و سرعت غلتش عرضي  ،دامنه
حرکت غلتش عرضي را کاهش ميدهند [.]5
دو محدوديت اصلي روی پايدارساز باله وجود دارد که شامل
اشباع زاويه مکانیکي باله و بهمريختگي دينامیکي 8مي باشد
[ .]3اشباع زاويه مکانیکي باله باعث هدر رفت انرژی مي
شود که يکي از مهمترين محدوديتها برای يک شناور
نظامي است .بهمريختگي دينامیکي يک رخداد غیرخطي
ناشي از اثرات هیدرودينامیکي است .وقتي زاويه برخورد باله
با سیال به آستانه مشخصي ميرسد ،بهم ريختگي دينامیکي
رخ ميدهد که سبب از دست رفتن گشتاور غلتش عرضي
ميشود که نتیجه آن کاهش عملکرد سیستم کنترل است
[ .]2بهمريختگي دينامیکي وابسته به ضريب نیروی برآ 3باله
است و با زاويه مؤثر برخورد بین سیال و باله تغییر ميکند.
بنابراين محققین به منظور آنالیز رفتار باله در سیال و
محاسبه ضريب نیروی برآ از نتايج تجربي و آزمايشگاهي
[ ،]1آنالیز دينامیک سیاالت محاسباتي ]92[ 4و روابط
تجربي [ ]99استفاده کردهاند .در اين مقاله از روشهای دوم
و سوم برای محاسبه و رسم ضريب نیروی برآ بر اساس زاويه
مؤثر برخورد باله با سیال و همچنین آنالیز سیال استفاده
شده است و نتايج اين دو روش با هم مقايسه گرديده است.
کنترل کننده  PIDبطور معمول برای سیستم های
پايدارساز
باله استفاده شده است ،بطور نمونه در [ ]98[ ،]92و ][93
اما به دلیل پیچیدگي و غیرخطي بودن مدل و همچنین
محدوديتهای روی پايدارساز باله ،دستيابي به عملکرد
بهینه سیستم کنترل خیلي سخت است[ .]94يک رويکرد

در بررسي درياماني که با استفاده از نرمافزار هیدرودينامیکي
مکسرف انجام شده است ،معلومات مسأله شامل مشخصات
بدنه شناور ،اطالعات موج و محیط اطراف و مجهوالت شامل
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 -2بررسی دریامانی غلتش عرضی شناور نمونه
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ضرايب هیدرودينامیک و پاسخ شناور به نیروهای تحريک
ميباشد.
هدف از اين بخش ،ارائه وضعیت درياماني حرکت غلتش
عرضي و شتابهای ناشي از آن ميباشد .مطالبي که در اين
بخش ارائه ميشود معیار مناسبي برای ارزيابي عملکرد
سیستم پايدارساز خواهد بود.
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که  H 1/3شاخص ارتفاع موج و  Pavrشاخص دوره تناوب
موج است .برای حالت دريا 8پايین و متوسط H 1/3  4 m
و برای حالت دريای متوسط و شديد 4 m  H 1/3  8 m
است .به طور مثال برای سرعت  89نات و در حالت موج از
روبرو طیف موج به صورت شکل ( )3است.

 -1-2مشخصات شناور
شناور مورد مطالعه يک شناور نظامي است که فرم بدنه آن
با مشخصات جدول( )9به صورت شکل ( )8است.

 -3-2آنالیز حرکت غلتش عرضی شناور در موج
شکلهای ( )4و ( )9نمودارها و مقادير مربوط به طیف
برخورد و طیف پاسخ حرکت غلتش عرضي را در سه زاويه
 992 ،982و 922و در سرعت  82نات نشان ميدهند .از
آنجايي که ارتفاع موج با انرژی موج رابطة مستقیم دارد،
طیفهای موج ،طیف چگالي انرژی را برحسب فرکانس بیان
ميکند.
پاسخ شناور به نیروی تحريک موج نیز مانند موج ،رفتاری
نامنظم دارد و برای ارائه جامع و کلي اين رفتار نیز از روش
طیفي استفاده ميشود.

 -2-2مشخصات طیف موج
طیف موج شامل ارتفاع امواج بر حسب فرکانس است .طیف
مورد استفاده برای مدل موج در اين مقاله طیف ITTC9
ميباشد که از دقت خوبي برخوردار است .اين طیف موج به
صورت زير تعريف ميشود[.]4
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بررسي دقیق خطوط جريان و اليه مرزی در باله با زاويه
حمله  39درجه (مطابق شکل( ))6و همچنین کانتور فشار
دينامیکي برای زاويه حمله  39درجه (مطابق شکل ( ))5و
ضريب نیروی برآ بر حسب زاويه مؤثر باله(مطابق شکل ())2
برای شناور نمونه با استفاده از آنالیز دينامیک سیال
محاسباتي با روش حجم محدود بدست آمده است.
شكل ( )5نمودار طیف پاسخ غلتش عرضی.

بررسي رفتار دينامیکي حرکت غلتش عرضي شناور در موج
نشان مي دهد که شناور به نوسانات غلتش عرضي حساس
ميباشد .کاهش میزان حرکت و شتاب غلتش عرضي سبب
ارتقاء سطح عملیاتپذيری شناور خواهد شد .از اينرو
استفاده از تجهیزات کاهنده غلتش عرضي ميتواند يک
راهکار مؤثر باشد.
شكل ( )6نمایش خطوط جریان در باله با زاویه حمله  35درجه.

 -3انتخاب و تحلیل دینامیكی سیستم پایدارساز
غلتش عرضی
در سالهای گذشته پايدارسازهای مختلفي برای
متعادلسازی حرکت غلتش عرضي شناورهای مختلف
استفاده شده است که پرکاربردترين آنها مخازن ضد غلتش
عرضي ،سکان و بالههای فعال ميباشند .پايدارساز بالههای
فعال به داليلي از جمله کاهش تا حدود  12درصد دامنه
غلتش عرضي ،ايجاد گشتاور بزرگ نسبت به مرکز جرم
شناور در مقايسه با پايدارساز سکان ،ايجاد تداخل خیلي
کوچک و قابل صرفنظر بین غلتش عرضي و غلتش افقي به
دلیل محل قرار گرفتن بالهها روی بدنه و طراحي نسبتاً
ساده ،مؤثرترين پايدارساز ،به خصوص در سرعتهای باال
هستند [ ]8و [ .]4پايدارساز باله مورد استفاده برای شناور
مورد بررسي دارای مشخصات مطابق جدول ( )8است.

شكل ( )7کانتور فشار دینامیكی برای زاویه حمله  45درجه.

CL

CL
)(Empirical

جدول ( )2مشخصات باله شناور مورد بررسی ].[8
مشخصه

مقدار

واحد

سطح باله

3/4

متر مربع

طول اسپن

9/3

متر

وتر متوسط

9/3

متر

بازوی باله

4/8

متر

ضريب شکلي

2/66

مقطع

1/4
1/2
1/0
0/8
0/6
0/4
0/2
0/0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
شكل ( )8نمودار ضریب نیروی برآ بر حسب زاویه مؤثر برخورد
باله شامل مقادیر فرمولهای تجربی و مقادیر عددی.
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شکل( )6خطوط جريان را در آستانه بهمريختگي و شکل
( )5میزان فشار دينامیکي را در حالت بهمريختگي
دينامیکي تشريح ميکنند .بر اساس شکل ( )2اگر زاويه
مؤثر باله ( eزاويه برخورد بین باله و راستای سرعت سیال)
از زاويه (  stallزاويه بهمريختگي دينامیکي) که در اين
تحقیق حدود  39درجه است ،بیشتر شود حالت بهم
ريختگي دينامیکي بوجود مي آيد و نیروی برآ منفي ميشود.
بحث به هم ريختگي دينامیکي يکي از قیود حاکم بر
سیستم غلتش عرضي -باله است .تقريبي که برای
سادهسازی و ممکن بودن عملیات کنترل در نظر گرفته
ميشود بدين صورت است که ناحیه عملکرد را ناحیه خطي
در نظر ميگیريم.
وهیکر 9و فهلنر )9192( 8مقاطع مختلفي با ضرايب شکلي
کوچک را مورد آزمايش قرار دادند و نهايت ًا روابط تجربي ()8
تا ( ) 9را جهت محاسبه شیب منحني و ضريب نیروی برآ
بدست آوردند [.]99
dC L
1.95
]e  0 
] [rad 1
d e
) 57.3(1  3 a

( )8


dC L
C
]e  0  e  D [ e ]2
d e
a 57.3

( )3

CT
CR

() 4
a3
a3

 -4مدلسازی غلتش عرضی شناور به همراه
پایدارساز باله
با توجه به اينکه ما در اين مطالعه از پايدارساز باله استفاده
ميکنیم و محل قرار گرفتن بالهها در وسط و نزديک به
مرکز جرم شناور است و کمترين تداخل را با ساير حرکات
ايجاد ميکند ،تداخل بین حرکات را ناديده گرفته و مدل را
با يک درجه آزادی تحلیل ميکنیم .مدل دينامیکي يک
درجه آزادی زاويه غلتش عرضي شناور که مشتق شده از
دينامیک حرکت شناور  ،به صورت رابطه ( )6است [.]96
I xx    d   f   h
p 

()6
در اين رابطه  زاويه غلتش عرضي و  pسرعت غلتش
عرضي  f ،گشتاور مخالف تحريک ايجاد شده توسط بالهها،
  dگشتاور اغتشاش ناشي از اموا ج   hگشتاور
هیدرودينامیکي ناشي از تقابل سیال و شناور در اثر حرکت
غلتش عرضي شناور و  I X Xاينرسي دوراني در غلتش عرضي
است.ال به بررسي و محاسبه هر يک از گشتاورهای مؤثر بر
حرکت غلتش عرضي ميپردازيم.

[

[ CL 

 -1-4بررسی و محاسبه گشتاور مخالف تحریک بالهها

C D  0.1  1.6

گشتاور مخالف تحريک ايجاد شده توسط بالهها به صورت
رابطه ( )5قابل بیان است [.]96

)  stall  1.05  0.445a  0.075a 2 (rad

)  stall  0.39 (rad

)  f   V 2 Af rf C L (e

() 5
که در آن  چگالي آب v ،سرعت شناور و  A fو  rfبه
ترتیب مبیّن سطح و بازوی گشتاور باله هستند.

()9
در روابط فو ق  C R ، CT ، C D ، C L ، dC L / d eو  aبه
ترتیب شیب نمودار ضريب نیروی برآ ،ضريب نیروی برآ،
ضريب نیروی پسا ،3طول وتر در ابتدای باله ، 4طول وتر در
انتهای باله 9و ضريب شکلي باله 6ميباشند .با توجه به
مشخصات بالههای شناور و روابط فوق
 dC L / d e  0.34و )   stall  0.62 (radبدست ميآيد.
برای استفاده از اين روابط ساده شده ،الزم است که نیروی
برآ در ناحیه خطي بماند .از اينرو قید  e   stallبايستي
برآورده شود.

 -2-4بررسی و محاسبه گشتاور هیدرودینامیكی
اين گشتاور ناشي از تقابل سیال و شناور در اثر حرکت
غلتش عرضي شناور است .اين گشتاور مشابه سیستم جرم-
کمک فنر -فنر شامل سه ترم طبق رابطه ( )2است [.]9
()2

)  h  K p p  f 1 ( ,  )  k (

 K p pگشتاور اينرسي هیدرودينامیک ي 5است و ضريب
 K pهمان جرم افزوده شده 2در اثر غلتش عرضي است.

1

5

2

6

Root Chord
Aspect Ratio
7
Inertia Hydrodynamic Moment
8
Added Mass

Whicker
Fehlner
3
Drag
4
Tip Chord

33

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريافنون

سال چهارم  -بهار 9316

)  f 1 ( , گشتاور میرايي غلتش عرضي است که با رابطه
زير قابل بیان است.
() 1

f 1 ( ,  )  k p p  k p p p p

 k p pجمله میرايي خطي است ،که استهالک ناشي از
ايجاد اموج واصطکاک بدنه خطي است.
 k p p p pجمله میرايي غیر خطي است ،که استهالک
ناشي از اثرات ويسکوزيته است.
نیروهای میراکنندگي حرکت غلتش عرضي شناور به طور
عمده ميتواند ناشي از موج سازی ،اصطکاک ،تولید گردابه
و وجود سطوح اضافي مثل بیلج کیل 9باشد.
)  k (گشتاور برگرداننده غیر خطي است که به صورت زير
قابل بیان است.

شكل ( )9نمودار  GZشناور.

) k ( )   g  GZ (

()92
 GZبازوی گشتاور برگرداننده است که با زاويه غلتش عرضي
شناور تغییر ميکند .نمودار  GZبر حسب زاويه غلتش
عرضي برای شناور مورد بررسي در شکل ( )1رسم شده
است.
)  k (را ميتوان يک رابطه تقريب ًا خطي در نظر گرفت ،زيرا
  g نیروی شناوری است که در آن  چگالي آبg ،
شتاب جاذبه و  حجم سیال جابجا شده ميباشند و بازوی
برگرداننده جهت تولید گشتاور )  GZ (را ميتوان به صورت
 GZ ( )  GM در نظر گرفت [ GM . ]9ارتفاع
متاسنتريک است و مقدار آن برای شناور نمونه يک متر
است .بنابراين

شكل ( )12آزمایش غلتش عرضی آزاد.

ضريب میرايي به صورت زير محاسبه ميشود [.]95

) ln(1 2
2

()98
با اين روش ضريب میرايي  0.075و دوره تناوب غلتش
عرضي  6.122ثانیه بدست ميآيد .روش ديگر برای
محاسبه ضريب میرايي استفاده از روابط تجربي است که با
استفاده از روابط تجربي طبق مرجع [ ]4برای شناورهای
نظامي اين مقدار  0.078بدست ميآيد.
با توجه به روابط استاندارد ( )93تا ( )99ميتوان ضرايب
هیدرودينامیک را برای شناور نمونه بدست آورد [.]95

k ( )  k  

k    g  GM

()99
يعني در صورتي که شناور به زاويه غلتش عرضي  برسد.
ممان بازگردان برابر با   g GM خواهد بود.
 -3-4محاسبه ضریب میرایی و پریود طبیعی غلتش
عرضی شناور نمونه
ابتدا با آزمايش غلتش عرضي آزاد با استفاده از نرم افزار
مکسرف ،زاويه غلتش عرضي را مطابق شکل ( )92به ازای
زاويه اولیه  1درجه بدست ميآوريم .با توجه به اينکه دو
پیک اولیه  1  9 degو  2  5.6 degميباشند.

()93

) k p  2  GM (I xx  K p

GM

()94
()99

Bilge Keel

 

1
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I xx  K p 
2
T
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الزم به ذکر است که عملگر باله نميتواند با هر سرعتي و به
هر اندازه حرکت کند .اشباع عملگر باله مي تواند باعث هدر
رفت انرژی(محدوديت بزرگ در شناور) شود .از اينرو
تغییرات و سرعت تغییرات زاويه مکانیکي باله دارای
محدوديت ميباشند.

با توجه به کلیه موارد و روابط مطرح شده ضرايب
هیدرودينامیک برای شناور مورد بررسي مطابق جدول ()3
بدست ميآيند.
جدول ( )3ضرایب هیدرودینامیكی حرکت غلتش عرضی
شناور.
کمیت

نماد

مقدار

ضريب میرايي خطي

kp

0.4837528*10^6

ضريب میرايي غیر خطي

kpp

0.4221876*10^6

ممان اينرسي همراه با
جرم افزوده

I xx  k p

4.774745*10^6

 -5-4مدل فضای حالت غلتش عرضی -باله
بر اساس روابط ( )9تا ( )92مدل حرکت غلتش عرضي به
همرا عملگر باله ميتواند بصورت زير خالصه شود.
(I xx  K p )  k p   k p p     d  K  e
Rf p
 m
V
T e  m   m  K dc c

e  

 -4-4مدل دینامیكی باله

()91
در سرعتهای پايین و نزديک به صفر ضريب میرايي
غیرخطي  k p pحدود  62درصد ضريب میرايي خطي k p

زاويه مکانیکي باله با توجه به ترانسمیترهای نصب شده روی
بازوی باله و فیدبک داخلي از وضعیت آن ،از يک مدل
دينامیکي پیروی ميکند .در حقیقت با اعمال فرمان  cبه
باله ،عملگر الکتروهیدرولیکي باله بالفاصله پاسخ نميدهد و
دارای لختي است .چنین دينامیکي را ميتوان به صورت
( )96مدل کرد که در آن  T eثابت زماني عملگر K dc ،بهره
 DCعملگر و   mزاويه مکانیکي باله است].[96

است و در سرعت  99تا  82نات حدود  9درصد و در
سرعت 89تا  32نات صفر درصد است [ .]92بنابراين
ميتوانیم از جمله غیرخطي گشتاور میرايي صرفنظر کنیم.
يک مدل فضای حالت خطي برای توصیف حرکت غلتش
عرضي ميتواند به صورت زير توصیف شود.

T e  m  K dc c   m

) x 1 (t )  x 2 (t

()96
رابطه بین زاويه مکانیکي باله و زاويه مؤثر باله مطابق
شکل( )99به صورت رابطه ( )95است ].[8

) x 2 (t

(k  R f /V )  k p
I xx  K p

GM
x 1 (t ) 
I xx  K p

x 2 (t ) 

k
1
u (t ) 
)  d (t
I xx  K p
I xx  K p



) x 3 (t )  k 2 x 3 (t )  k 1u (t

()82
که

حالت

متغیرهای

از

عبارتند

x (t )  [x 1 (t ) , x 2 (t ) , x 3 (t )]  [ (t ) , p (t ) ,  m (t )]T
T

که:

k dc
1
k2 
Te
Te

شكل ( )11باله سمت راست.

e   f   m

()92

k1 

محدوديتهای عملیاتي بايستي بصورت زير در نظر گرفته
شوند.
 محدوديت ورودی که انعکاس اشباع زاويه مکانیکي بالهاست و به صورت زير لحاظ ميشود.

()95
  fزاويه ناشي از ترکیب سرعت شناور  Vو سرعت
غلتش عرضي  pاست .رابطه   fرا ميتوان بصورت زير
نوشت.
Rf p
R p
) f
V
V

) u (t )  c (t

 c   sat

()89
 محدوديت حالت که به منظور جلوگیری از بهمريختگيدينامیکي است و به صورت زير لحاظ ميشود:

( f  arctan
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Rf
P   m   stall
V

()88

 -6نتایج شبیهسازی

e 

در اين مقاله شرايط دريا بصورت نامنظم و امواج  12درجه
و سرعت شناور  82نات در نظر گرفته شده است.
بر اساس محاسبات بخش سوم برای بالههای پايدارساز،
محدوديتهای زاويه مکانیکي بالهها ،سرعت زاويهای بالهها
و فرمان ورودی بصورت زير در طراحي کنترلکننده لحاظ
شدهاند.

 -5طراحی کنترلکننده
در اين بخش يک کنترلکننده  LQRمقید بصورت يک
کنترلکننده بهینه برای پايدارسازی حرکت غلتش عرضي
شناور طراحي ميشود .هدف اين کنترلکننده تنظیم
متغرهای حالت با حداقل عمل کنترلي است .بنابراين
سیستم پیوسته خطي و نامتغیر با زمان را به صورت زير در
نظر ميگیريم ].[91

) 1.3(rad )  u  1.3(rad
) 0.43(rad / s )  x 3  0.43(rad / s
) 0.62(rad )  x 3  0.62(rad

چگالي آب دريا و ثابت جاذبه عبارتند از:

) x (t )  Ac x (t )  B c u (t

()83
با استفاده از تقريب مرتبه اول اويلر با زمان نمونهبرداری
 T s  0.5sec.مدل گسسته با زمان آن به صورت زير است.
()84
که:

)   1025 (kg / m 3
) g  9.81(m / s 2

و پارامترهای طراحي کنترلکننده به صورت زير لحاظ
شدهاند.

) x (t  1)  Ax (t )  Bu (t

)Q  diag (1, 0.1, 0.1

x  R3 u  R

ورودی کنترل بهینه ) u(tبايستي تابع هزينه ( )89را با
وجود قیود خطي ( )86مینیمم کند.
)) J (u (t ),u (t  1),..., x (t


()89

)   x ( )T Q x ( )  u ( )T R u (
 t

G x (  1)  g

()86
اين روابط به ازای شرايط زير صادق ميباشند:

H u ( )  h

H  R G  R 13 Q  0 R  0   t
ضمن اينکه جفت ) (A,Bکنترلپذير و فرض ميشود که:

g, h  0

تابع هزينه بهینه به صورت زير تعريف ميشود.
)) J (u (t ),u (t  1),..., x (t

min

u (t ),u (t 1),...

F (x (t )) 

()85
اين مینیممسازی با توجه به دينامیکهای سیستم ()89
انجام ميشود .و قیود ( )86در هر زمان روی مسیر اعمال
شدهاند .روشهای مختلفي برای حل اينگونه مسائل وجود
دارد .ما طراحي  LQRمقید را با استفاده از روش برنامه
ريزی مربعي متوالي 9با توابع هدف مربعي که يک الگوريتم
مؤثر است استفاده کردهايم ].[82

()82
)Sequential Quadratic Programing (SQP
)Reduction of Roll at Resonance (RRR

R  0.01

سیستم حلقه بسته غلتش عرضي -باله با اعمال
کنترلکننده  LQRمقید به ازای زاويه غلتش عرضي اولیه
 98درجه شبیهسازی شده است .نتايج حاصل از اين
شبیهسازی با نتايج کنترلکننده  PIDاستفاده شده در
مرجع ] [2و همچنین با حالت بدون استفاده از کنترلکننده
مقايسه شده است و در شکلهای ( )98و ( )93نشان داده
شده است .همانطور که از اين شکلها مشخص است دامنه
زاويه غلتش عرضي در حالت استفاده از کنترلکننده LQR
مقید کوچکتر از کنترلکننده  PIDاست .بر اساس استاندارد
ناتو ( )9112در زمینه غلتش عرضي مقدار مؤثر دامنه
غلتش عرضي بايستي کوچکتر يا مساوی  4درجه
باشد ] ،[89که با استفاده از کنترلکننده  LQRمقید ،به
اين مهم رسیدهايم.
برای ارزيابي عملکرد سیستم حلقه بسته حرکت غلتش
عرضي از شاخص درصد کاهش غلتش عرضي 8استفاده شده
است که بیشتر سازندگان ابزارهای کاهنده غلتش عرضي از
اين شاخص برای معرفي عملکرد محصوالت خود به صورت
رابطه ( )89استفاده ميکنند .درصد کاهش نقاط بیشینه
برای حرکت غلتش عرضي شاخصي برای سنجش سیستم
پايدارساز ميباشد.
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شكل ( )12مقایسه پاسخ زاویه غلتش عرضی برای کنترلکنندههای  LQRو  PIDو حالت بدون کنترلکننده به ازای زاویه غلتش عرضی
اولیه  12درجه.

شكل( )13مقایسه پاسخ سرعت غلتش عرضی برای کنترلکنندههای  LQRو  PIDو حالت بدون کنترلکننده.

اين شاخص با توجه به شکل ( )98در حالت استفاده از
کنترلکننده  PIDحدود  69درصد و در حالت استفاده از
کنترلکننده  LQRمقید بیش از  22درصد بدست ميآيد.

جهت محاسبه شاخص موج ،مقادير نمودار را برای حدود
 42قله يا پیک حرکت غلتش عرضي در هر دو حالت با
سیستم پايدارساز (  ) sو بدون سیستم پايدارساز ( ) u
استخراج و استفاده ميکنند.
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 نتیجهگیری-7
 ابتدا برای مشخص شدن اهمیت حرکت،در اين مطالعه
غلتش عرضي يک شناور نظامي بحث درياماني اين حرکت با
 سپس با.استفاده از نرمافزار تحلیلگر مکسرف انجام شد
 به تحلیل آن به روش دينامیک سیال،انتخاب پايدارساز باله
 در ادامه مدل دينامیکي غلتش.محاسباتي پرداخته شد
عرضي شناور به همراه سیستم پايدارساز بصورت تجربي
اسخراج گرديد و ضرايب هیدرودينامیکي برای شناور نمونه
 مقید بهLQR محاسبه شد و در نهايت يک کنترلکننده
منظور لحاظ کردن محدوديتهای عملیاتي در حرکت غلتش
عرضي شامل اشباع زاويه مکانیکي باله و بهمريختگي
، به منظور اعتبارسنجي بیشتر.دينامیکي طراحي شده است
 مقید با نتايجLQR نتايج شبیهسازی برای کنترلکننده
. در حضور امواج نامنظم مقايسه شده است،PID کنترلکننده
در حالت استفاده از کنترلکننده اول مقدار مؤثر دامنه غلتش
عرضي ب ه حد قابل قبولي کاهش يافته و محدوديت عملکرد
عملیاتي در زمینه غلتش عرضي بر اساس استاندارد ناتو
.برآورده شده است
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