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چکیده
محاسبه ضرايب هیدرودينامیكي ،يكي از مهمترين مراحل طراحي مدل دينامیكي روندههای زيرآبي است .به دلیل خطاهای موجود در
روش های محاسباتي ،گاهي نتايج بدست آمده قابل اعتماد نیستند .همچنین محاسبه اين ضرايب از طريق تستهای آزمايشگاهي ،كاری
بس مشكل و پر هزينه است .اين كار به دلیل خواص غیرخطي اين گونه از سیستمها همواره با مشكالتي روبهرو بوده است .يك راه حل
مناسب استفاده از تخمینگرها برای محاسبه و صحتسنجي ضرايب است كه با كمك نتايج تست میداني ميتوانند تخمین مناسبي از
ضر ايب را ارائه نمايند .همچنین در صورت انجام اين كار ميتوان از خروجي تخمینزن برای كنترل تطبیقي رونده استفاده نمود .در اين
مقاله ،معادالت غیرخطي شش درجه آزادی يك رونده زيرآبي برای تخمین پارامترها به شكل مناسبي مدلسازی شده ،سپس با استفاده از
الگوريتم فیلتر كالمن توسعه يافته ،و با استفاده از اندازهگیریهای كمتر نسبت به روشهای مشابه تمامي ضرايب هیدرودينامیكي میرا
كننده بدنه تخمین زده شدند .الگوريتم مذكور بر روی مدل برگرفته از يك زيرآبي واقعي پیادهسازی شده و نتايج بدست آمده صحت روش
معرفي شده را به اثبات رسانیده است.
واژگان كلیدي  :رونده زیرآبی خودگردان ،ضرایب هیدرودینامیکی ،تخمینزن ،فیلتر كالمن توسعه یافته.
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تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

79/54/44
79/59/57
مدلسازی صحیح يكي از موارد كلیدی و مهم است .فیلتر
كالمن توسعه يافته بر اساس خطيسازی تیلور مرتبه اول
سیستم عمل نموده و برای سیستمهای غیرخطي كاركرد
خوبي از خود نشان ميدهد [ .]40با توجه به ذات غیرخطي
معادالت رونده زيرآبي خودگردان و تعداد زياد پارامترهای
آن ،مدلسازی و تخمین كامل پارامترهای هیدرودينامیكي
همواره با مشكالتي همراه بوده است .از جمله اين مشكالت
ميتوان به دشواری بدست آوردن ژاكوبین مدل برای يافتن
ماتريس گذر حالت و نیز غیرخطي شدن شديد مدل اشاره
كرد .با وجود اين مشكالت اين روش يك روش پركاربرد در
مسائل تخمین در سیستمهای زيرآبي است [ .]9در اين
مقاله نیز با روش فیلتر كالمن توسعه يافته نتايج خوبي
حاصل شده است.
همانطور كه بیان شد روش فیلتر كالمن توسععه يافتعه بعر
پايه تقريب يا خطيسازی اسعتوار اسعت [ .]46روش فیلتعر
كالمن توسعهيافته با استفاده از خطيسازی مدل دينامیكي،
میععانگین و كواريععانس را تقريععب زده و بععه ايععن طريععق
متغیرهای حاالت سیستم را با اسعتفاده از انعدازهگیریهای
موجود تخمین ميزند .مرجع [ ]1دو روش آفاليعن كعه بعر
پايعه روش حعداقل مربععات بعوده را بعرای شناسعايي معدل
سیستم معورد مقايسعه قعرار داده اسعت .روش اول بعر پايعه
كمینه كردن خطای شتاب پیشبیني شده بوده كه مععرو
به روش مستقیم 1است .دومین روش بر پايه خطای سرعت
پیشبیني شعده در هعر مرحلعه زمعاني اسعت كعه بعه روش
انتگرالي 0معرو است .مرجع [ ]9بعه تخمعین پارامترهعای
هیدرودينامیكي بدنه يك زيرآبي با استفاده از دو تخمینگر
آنالين بر پايعه معد لغزشعي و فیلتعر كعالمن توسععه يافتعه
پرداخته اسعت كعه از دو گعروه انعدازهگیر سعرعت و شعتاب
استفاده كرده است .دقت تخمین ارائه شده در اين مقاله كم
بوده و تخمین برخي از ضرايب هیعدرودينامیكي بعه خعوبي
صورت نگرفته است .همچنین تعداد انعدازهگیرهای بعه كعار
رفته برای تخمین زياد است.

 -1مقدمه
امروزه تكنیكهای تخمین ضرايب و شناسايي سیستم به
عنوان يك ابزار مفید برای مهندسان طراح در حوزههای
مختلف است .محاسبه دقیق ضرايب هیدرودينامیكي
روندههای زيرآبي خودگردان 4جهت شناسايي دينامیك اين
اجسام ،همواره مورد توجه طراحان سیستمهای دريايي و
همچنین مورد توجه دانشگاهیان بوده است [ .]0-4به دلیل
مشكالت موجود در روشهای محاسباتي و نیز پرهزينه
بودن انجام تستهای آزمايشگاهي متعدد برای مدلسازی،
استفاده از روش تخمین پارامتر مورد توجه قرار گرفته است
[ 6 ،3و .]9با تخمین صحیح پارامترها ميتوان از آنها در
كنترل تطبیقي و مقاوم سیستم نیز استفاده نمود [-8 ،2
 .]45در اين مقاله ،با مدلسازی شش درجه آزادی مناسب
از يك جسم زيرآبي و با استفاده از الگوريتم كالمن توسعه
يافته ،ضرايب هیدرودينامیكي به درستي تخمین زده شدند.
مجموعه فیلترهای كالمن ،جزو تخمینگرهای بهینه هستند
كه كاربردهای مختلفي دارند [ .]42-44معموال در علم
كنترل از اين تخمینگرها برای تخمین حالت سیستم با
تعداد اندازهگیری كمتر از تعداد حالت استفاده ميشود.
فیلتر كالمن كالسیك طوری طراحي شده كه با در نظر
گرفتن نويز سیستم و خروجي از مدل سیستم سعي بر
تخمین متغیرهای حالت سیستم دارد .به طور كلي فیلتر
كالمن دارای دو مرحله زماني است [ :]43مرحله
پیشبیني 2و يا بهروزرساني زمان و مرحله اصالح يا
بهروزرساني اندازهگیری .3فیلتر كالمن با توزيع گوسي برای
عدم قطعیتهای مدل و استفاده كردن از دو مفهوم
میانگین و كواريانس بردار حالت در قوانین بهروزرساني ،يك
الگوريتم بازگشتي ترتیبي برای تخمین ارائه ميدهد [.]41
يكي از كابردهای فیلتر كالمن ،تخمین همزمان پارامترهای
مجهول و حالتهای سیستم است .در اين حالت ،معادالت
سیستم طوری مدل ميشوند كه پارامترهای مجهول به
صورت معادالت حالت افزوده در نظر گرفته شده و الگوريتم
تخمین برای مدل جديد ارائه ميشود .به همین منظور
)Autonomous Underwater Vehicle (AUV
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پژوهشهععای انجععام شععده در زمینععه تخمععین پارامترهععای
هیدرودينامیكي يعك رونعده زيرآبعي بعا روشهعای آناليعن
محدود است .در تحقیقات انجام شده يا دقعت تخمعین كعم
است و يا تعداد اندازهگیری استفاده شده بهینه نیست.
در اين مقاله با مدلسازی مناسب دينامیك حركت يك
رونده زيرآبي ،از فیلتر كالمن توسعه يافته برای تخمین ده
پارامتر هیدرودينامیكي موجود در اين مدل استفاده شده
است .معادالت دينامیكي مربوط به زيرآبي به صورت شش
درجه آزادی استخراج شده و مدل تخمینگر متناسب با
اين مدل طراحي شده است.
برای شبیهسازی مدل از ضرايب واقعي موجود در مرجع
[ ]49استفاده شده است .در الگوريتم مربوط به فیلتر
كالمن توسعه يافته ،مدل دينامیكي سیستم و همچنین
مدل مربوط به اندازهگیر همراه با نويز هستند كه اين نويزها
به صورت نويز سفید گوسي با میانگین صفر در نظر گرفته
شدند .شبیهسازیهای انجام شده ،نشانگر دقت باالی روش
پیشنهادی است.
در بخش دوم مقاله حاضر ،معادالت حركت رونده زيرآبي
خودگردان و ضرايب هیدرودينامیكي مربوطه در اين بخش
معرفي شدند .بخش سوم كه مربوط به مساله تخمین است،
ابتدا معادالت مربوط به فیلتر كالمن و توضیحات مربوط به
آن مطرح شده و سپس مدلسازی مناسب برای فیلتر
كالمن توسعهيافته استخراج شده است .در بخش چهارم
نتايج شبیهسازی و منحنيهای مربوط ارائه شده و الگوريتم
تخمین صحتسنجي شده است.

شکل ( )1مولفههاي حركتی یک رونده زیرآبی خودگردان.

جدول ( )1نمادگذاري براي معادله حركت رونده زیرآبی
خودگردان.
مولفه حركت
انتقال در جهت x

(محوری)
انتقالي در جهت y
(عرضي)
انتقالي در جهت z
(عمودی)
چرخش حول محور
( xغلت)
چرخش حول محور
( yفراز)
چرخش حول محور
( zسمت)

نیرو و
گشتاور

سرعت خطي و
زاويهای

موقعیت و
زوايای اولر

X

u

x

Y

v

y

Z

w

z

K

p



M

q



N

r

ψ

m  u  vr  wq  x G (q 2  r 2 )  y G (pq  r)  z G (pr  q)    X
m  v  wp  ur  yG (r 2  p 2 )  z G (qr  p)  x G (qp  r)    Y
m  w  uq  vp  z G (q 2  p 2 )  x G (rp  q)  yG (rq  p)    Z

 -2بیان مساله

I x p  (I z  I y )qr  m  yG (w  uq  vp)  z G (v  wp  ur)    K

I y q  (I x  Iz ) rp  m  z G (u  vr  wq)  x G (w  uq  vp)   M

سیستم مورد نظر يك رونده زيرآبي خودگردان بوده كه
برای تخمین ضرايب هیدرودينامیكي آن نیاز به مدل
دينامیكي صحیح از آن است .در اين بخش ابتدا مدل
دينامیكي رونده زيرآبي با توجه به يك نمونه واقعي []49
استخراج شده است و سپس در ادامه ضرايب
هیدرودينامیكي معرفي ميشوند .برای تحلیل حركتي يك
رونده زيرآبي در شش درجه آزادی ،مولفههای حركتي در
شكل ( )4و جدول ( )4تعريف شده است.

I z r  (I y  I x ) pq  m  x G (v  wp  ur)  y G (u  vr  qw)    N
  1 sin  tan θ cos  tan θ   p 

  
- sin    q 
θ   0 cos 

ψ 
sin 
cos 
  r 
  0
cosθ
cosθ 

()4
 -1-2معادله حركت رونده زیرآبی خودگردان

معادالت دينامیك و سینماتیك حركت شش درجه آزادی
حاكم بر بدنه يك زيرآبي را ميتوان به صورت رابطه ()4
نشان داد كه معادالت دينامیك بر اساس قانون نیوتن-اولر
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در دستگاه مختصات چسبیده به بدنه رونده زيرآبي بدست
آمده است.
T
 rG  [x G yG zG ]Tو ]  rB  [x B yB zBموقعیت مركز جرم
و شناوری در دستگاه بدني نسبت به مركز مختصات و  mو
 Iجرم و ممان اينرسي رونده هستند .شش معادله اول
مربوط به دينامیك و سه معادله بعدی مربوط به سینماتیك
رونده زيرآبي هستند .برای توضیحات بیشتر راجع به
معادالت حركت به [ ]48 ،49مراجعه شود.
سمت راست معادالت دينامیكي بیانگر نیروهای خارجي
وارد بر بدنه رونده است كه شامل نیروها و گشتاورهای وزن
و شناوری (هیدروستاتیك) ،هیدرودينامیك (درگ و لیفت)،
جرم افزوده ،سطوح كنترل و پیشرانش است .نیروها و
گشتاورهای وارد بر بدنه توسط ضرايب و بر حسب
پارامترهای حالت سرعت و شتاب نوشته ميشوند كه میزان
حساسیت هر كدام از نیروها و گشتاورها را نسبت به هر
كدام از پارامترهای سرعت و شتاب نشان ميدهند .اجزای
هر كدام از اين نیروها و گشتاورها با توجه به
سادهسازیهای انجام گرفته ناشي از تقارن بدنه به صورت
رابطه ( )2ساده ميشوند.

ضرايب لیفت

 Y  (W  B)cosθsin   Yv v v v Yr r r r  Yv v Yr r 

ضرايب جرم
افزوده

u u  X u u  Z w wq  Zqqq  Yv vr 

بدست ميآيند با خطای قابل توجهي همراه هستند.
میرايي
هیدرودينامیكي
ضرايب
بنابراين
 Xu u , Yv v , Zw w , Mw w , N v v , Yr r , Zq q , Mq q , Nr r , K p pكه در
جدول ( )2توصیف شدند به عنوان پارامترهای مجهول به
عنوان يك متغیر حالت به مدل سیستم افزوده شده و
توسط تخمینزن ،تخمین زده خواهند شد.
ضرايب ذكر شده در رابطه ( )2را ميتوان به دسته ضرايب
جرم افزوده ،لیفت بدنه و میرايي تقسیمبندی نمود كه با
استفاده از روابط تئوری و نیمه تجربي محاسبه شدهاند
[ .]48 ،49اين ضرايب در جدول ( )2معرفي شدند.
جدول ( )2معرفی ضرایب موجود در معادله حركت رونده زیرآبی
خودگردان.
نوع ضرايب
ضرايب
میرايي
ويسكوزی

 X  (W  B)sinθ X u u
 Yr rr  X T

نماد ضرايب

توضیح

Xu u

درگ محوری

Yv v , Z w w , M w w
N v v , Yr r , Zq q

درگ جانبي

Mq q , Nr r

Kp p

درگ غلت

Yuvl , Zuwl

لیفت بدنه
گشتاور لیفت بدنه

Muwl , Nuvl

X u ,Yv ,Yr , Zw
Zq ,K p ,M w

ضرايب جرم افزوده

Mq , N v , N r

 X u ur  Zw wp Yuvl uv Yuuδ r u 2δ r
w w  Zq q q q  Z w w 

 Z  (W  B)cosθcos   Zw w

 -3تخمین ضرایب مجهول در مدل دینامیکی

 Zq q  X u uq  Yv vp  Yr rp  Zuwl uw  Zuuδ eu 2δe

برای مدلسازی يك سیستم ،از مدلهای مختلف استفاده
ميشود كه ممكن است ماهیت متفاوتي داشته باشند .به
عنوان نمونه مدل شبیهسازی ،كنترل و تخمینزن ممكن
است متفاوت از هم باشند [ .]48به دلیل افزايش دقت
ممكن است مدل شبیهسازی از باالترين درجه ممكن باشد.
همچنین به دلیل سادهسازی ،معموالً سعي بر اين است كه
مدل كنترل از پايینترين درجه انتخاب گردد [ .]48در اين
مقاله ،از يك مدل مناسب برای تخمین حالتها و
پارامترهای مجهول مدل استفاده شده است .به طوريكه،
طول بردار متغیرهای حالت سیستم افزايش يافته و ضرايب
مجهول به عنوان متغیرهای حالت افزايشي 4در مدل
سیستم مطرح شدند .در بحث تخمین ،خطي يا غیرخطي

 K  (yG W  yBB)cosθcos   (zG W  z BB)cosθ sin  
 K p p p p  K p p  K prop

 M  (zG W  zBB)sin θ (x G W  x BB)cosθcos  
 M w w w w  M q q q q  M w w  M q q  Zq uq 





 Yr vp  K p  N r rp  M uwl uw  M uuδ eu 2δe

 N  (x G W  x BB)cosθsin   (yG W  yBB)sin θ
 N v v v v  N r r r r  N v v  N r r  Yr ur  Zq wp 





 N uvl uv K p  M q pq  N uuδ r u 2δ r

()2
ضرايب جرم افزوده با توجه به آزمايشات تجربي همفرس و
واتكینسون [ ]24با دقت بیش از  70درصد با روشهای
نیمه تجربي و تحلیلي قابل تخمین هستند .اما ضرايب
میرايي ويسكوزی كه بر اساس روش تئوری نوار باريك

Augmented State Variables
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بودن مدل مهم است ،زيرا بايد مطابق با اين موضوع فیلتر
انتخابي نیز خطي و يا غیرخطي باشد .برای نزديك شدن به
واقعیت نیاز به يك الگوريتم تخمین پیوسته با زمان 4است
ولي از آنجا كه اندازهگیرها همواره به صورت گسسته در
زمان هستند ،از الگوريتم گسسته با زمان 2برای تخمین
استفاده ميشود .مطابق رابطه ( )3معادالت دينامیكي مدل
به صورت پیوسته با زمان و معادالت مربوط به اندازهگیر به
صورت گسسته با زمان مطرح شده است.

درجه آزادی رونده زيرآبي خودگردان ريموس 3استخراج
شده در [ ] 49برای مدل رونده استفاده شده است .بنابراين
ضرايب هیدرودينامیكي مبتني بر يك مدل واقعي شش
درجه بوده و الگوريتم توسعه داده شده قابل پیادهسازی در
هر سیستم مشابه ديگر خواهد بود .در مدل غیرخطي
تخمینزن ضرايب هیدرودينامیكي به عنوان متغیرهای
حالت افزايشي به حالتهای دينامیكي مدل استخراج شده
در بخش دوم افزوده ميشوند .بنابراين معادله ( )0به عنوان
معادله تخمین مطرح ميشود .البته برای تبديل معادالت
بخش دوم به فرم فضای حالت معادالت بخش دوم به شكل
ماتريسي زير خالصه شدند.

بردار ورودی y  R m ،بردار اندازهگیر يا خروجي سیستم،
 بردار ضرايب مجهول f ،تابع دينامیك غیر خطي مدل،
 kعالمت گسستگي (گام زماني)   t   N  0,Q  ،نويز مدل
   k   N 0 , Rنويز اندازهگیر در مرحله زماني k
و 
هستند .عبارت  N m,Pتوزيع حالتهای سیستم بوده كه
در آن  mو ( Pمیانگین و كوواريانس) اطالعاتي هستند كه
با مطالعه بر روی سیستم بدست خواهند آمد .نويزهای مدل
و اندازهگیر به صورت نويز سفید گوسي با میانگین صفر در
نظر گرفته ميشوند .به طور كلي هر ضريب به عنوان يك
متغیر حالت سیستم مطرح شده و مدل سیستم توسعه
يافته به صورت رابطه ( )1ارائه ميشود.
X  t   f  X  t  ,  t  ,   t 
()1
x

 X




 Y


u



Z

v
 


w 
 K


 
p


 M
q
1

    N 
r
 N



 p sin  tanθ q  cos  tanθ r 
 
θ


 
cos  q  sin  r
ψ


 Θ 
 sin 
 cosθ q cos  cosθ  r 


0101



x  t   f  x  t  ,   t  , ,   t  

()3
كه

y k  h  x k , k 
x  Rn

بردار متغیرهای حالت دينامیك سیستم،

()0

كه  X, Y, Z, K, Mو  Nتركیبي از نیروها و گشعتاورهای
داخلي و خارجي و ماتريس   Nماتريس اينرسي بعوده كعه
در پیوست ارائه شدند .فیلتر كالمن توسعه يافته كه بر طبق
معادلععه انععدازهگیر رابطععه ( )6طراحععي شععده ،ضععرايب
هیدرودينامیكي و حالتهای سیستم را تخمین ميزند.

X 
 

در اين رابطه

X

بردار حالت افزوده بوده كه تركیبي از

بردار حالت مدل دينامیكي  x  u, v, w, p,q, r, , , ψ 
بردار   X   u, v, w, p,q, r, , , ψ,  ضرايب مجهول
T

و

T

110

است.
در اين مقاله 45 ،پارامتر هیدرودينامیكي میرايي ارائه شده
در جدول ( )2توسط يك مشاهدهگر غیرخطي تخمین زده
ميشوند .اين مشاهدهگر غیرخطي فیلتر كالمن توسعه يافته
است كه برای معادله شش درجه آزادی رونده زيرآبي
پیادهسازی ميشود .سیگنال اندازهگیری شده توسط
حسگرها ،با الگوريتم كالمن برای تخمین ضرايب
هیدرودينامیكي استفاده ميشود .از مدل غیرخطي شش

 k

()6

y k   u, v, w, p,q,r, ,θ, ψ

T
k

 -1-3فیلتر كالمن توسعهیافته

فیلتر كالمن يك تخمینزن بهینه برای سیستمهای خطي
با توضیح حالت گوسي و نويز سفید است [ .]41اين فیلتر
از جهت تقدم و تأخر زماني دارای دو گام زماني است .گام
اول كه گام پیشبیني بوده ،با استفاده از تخمین متغیر
حالت

  X و ماتريس كوواريانس  P 

k 1


k 1

زمان قبل و بر

اساس مدل دينامیكي ارائه شده يك پیشبیني از متغیرهای
Continuous Estimation
Discrete Time

4
2

REMUS
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حالت

  X و ماتريس كوواريانس خطا  P 

k


k

از ترمهای مرتبه باالتر در عملكرد فیلتر تاثیر دارد [ .]47هر
چه درجه غیرخطي سیستم بیشتر باشد ،تخمین حالتهای
سیستم مشكلتر است [.]25

ارائه ميكند.

گام دوم كه گام بهروزرساني بوده ،با استفاده از خروجي
اندازهگیر در همان زمان   y k متغیر حالت
ماتريس كوواريانس خطا

P 

k

X 

k

و

را بهروزرساني ميكند.

 -4شبیهسازي

چنانچه يكي از دو مدل دينامیكي و يا مدل اندازهگیر و يا
هر دو غیرخطي باشند ،نميتوان از فیلتر كالمن برای
تخمین حالتها استفاده نمود .در اين حالت ،فیلتر كالمن
توسعهيافته با استفاده از روش خطيسازی تیلور برای مدل
دينامیكي در گام پیشبیني و مدل اندازهگیر در گام
بهروزرساني تخمیني از حالتهای سیستم ارائه ميكند
[ .]40در مساله شناسايي پارامترهای هیدرودينامیك مدل
دينامیكي يك مدل غیرخطي بوده اما مدل اندازهگیر مدلي
خطي است .گام پیشبیني برای اين مساله به صورت رابطه
( )9قابل ارائه است.

 f  Xk 1, k 1, k 1  dt


()9

tk

در شكل ( )2سناريو حركت رونده زيرآبي نشان داده شده
است .شرط اولیه ،سرعت صفر و زاويه بالك  45درجه در
نظر گرفته شده است .تمامي ضرايب هیدرودينامیكي با
شرط اولیه صفر انتخاب شدهاند كه اين بیانگر فرض عدم
اطالع از مقادير آنها بوده كه با اين فرض اولیه ،همانطور
كه در نتايج مشاهده ميشود به مقدار درست خود میل
ميكنند .ماتريس كوواريانس مطابق با عدم اطالع اولیه از
مقادير تخمین به صورت يك ماتريس قطری با درايههای
روی قطر بین  450تا  458انتخاب ميشود .محاسبه
كوواريانس نويز مدل مشكل بوده كه معموال با سعي خطا و
شناختي كه از مدل داشته بدست ميآيد.
شكل های ( )0(-)3تخمین  45ضريب هیدرودينامیكي با
شرط اولیه صفر را ارائه مي دهد .نتايج تخمین ضرايب در
حركت انتقالي محوری و عرضي (مطابق شكل ( ))3نشان
ميدهد كه ضرايب هیدرودينامیكي با دقت خوبي توسط
فیلتر كالمن توسعهيافته تخمین زده شدند .همان طور كه
در شكل ( )3مشهود است ضريب درگ جانبي  Xu uبا

X k  X k 1 

t k 1

 Qk 1dt

 k 1Pk1 Tk 1



Pk

 dtگام زماني k 1 ،مقدار میانگین و يا میانیابي شده
ورودی بین زمان  t k 1و  t kو   k 1ماتريس گذر حالت
گسسته با زمان سیستم حالت افزوده است كه به صورت
رابطه ( )8قابل محاسبه ميباشد.
Adt
()8
k  e  I  Adt
 Aماتريس گذر حالت سیستم پیوسته با زمان بوده كه به
صورت رابطه ( )7قابل محاسبه است.
()7

 f
f
  x

X X  X
k 1
 0

f 
 

0  X  X

k 1

اينكه يك ضريب متغیر با زمان بوده [ ]49ولي به درستي
تخمین زده شده است.
مطابق شكل ( )1ضرايب هیدرودينامیكي در سمت و غلت
نیز با دقت مناسب توسط فیلتر كالمن توسعه يافته تخمین
زده شدند .همانطور كه از نتايج مشهود است سرعت
تخمین ضرايب نیز مناسب است .با توجه به اينكه مقادير
اولیه ضرايب صفر فرض شدند ولي در نهايت به مقادير
درست خود میل ميكنند.
در دو حركت انتقالي عمودی و چرخشي فراز نیز ضرايب
هیدرودينامیكي میرايي همانند ضرايب قبلي ،با دقت
مناسبي تخمین زده شدند .به طور كلي تمامي ضرايب
هیدرودينامیكي با دقت خوبي تخمین زده شده و با وجود
اينكه برخي ضرايب در ابتدا از مقدار واقعي خود فاصله
زيادی داشته اما بعد از مدت زماني اندک به مقدار واقعي
همگرا شدند.

A

در رابطه ( )7فرايند خطيسازی مدل نشان داده شده است.
مطابق رابطه ( )6مدل اندازهگیر يك مدل خطي است.
بنابراين گام بهروزرساني همانند فیلتر كالمن خطي بوده و
به صورت رابطه ( )45قابل ارائه است.
1

()45






K k  Pk H T HPk H T  R



x k  x k  K k y k  Hx k
Pk   I  K k H  Pk

كه  H  I99 0922 ماتريس خروجي يا اندازهگیر،
ماتريس كوواريانس اندازهگیری و  K kماتريس بهره فیلتر
كالمن هستند .در فیلتر كالمن توسعهيافته برای سادهسازی
از تقريبهای مرتبه باال صر نظر ميشود .صر نظر كردن
R
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شکل ( )2مسیر حركت سه بعدي رونده زیرآبی خودگردان.

شکل ( )3تخمین ضرایب هیدرودینامیکی در حركت انتقالی محوري و عرضی.

شکل ( )4تخمین ضرایب هیدرودینامیکی در حركت چرخشی غلت و سمت.
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شکل ( )5تخمین ضرایب هیدرودینامیکی در حركت انتقالی عمودي و چرخشی فراز.

مناسبي به مقدار درست همگرا شدند .مدل دينامیكي شش
درجه آزادی بر مبنای مدل واقعي ريموس شبیهسازی شده
و ضرايب هیدرودينامیكي بر اين مبنا تخمین زده شدند .در
اين تخمین تنها از نتايج شبیهسازی استفاده شده كه صرفا
صحتسنجي مناسبي از الگوريتم تخمین را نشان ميدهد و
در صورت وجود اطالعات تست میداني ميتوان از اين روش
به عنوان يك روش مناسب برای تخمین ضرايب استفاده
نمود .همچنین ميتوان خروجي اين تخمینزن را برای
مقاصد مختلفي مانند كنترل تطبیقي ،تشخیص خطا و ...
استفاده نمود.

 -5نتیجهگیري
در اين مقاله كاربرد الگوريتم تخمین بازگشتي فیلتر كالمن
توسعهيافته ،برای تخمین ضرايب هیدرودينامیكي يك
رونده زيرآبي خودگردان مورد بحث قرار گرفته است.
ضرايب هیدرودينامیكي را به عنوان يك متغیر حالت افزوده
در مدل دينامیكي سیستم در نظر گرفته و با استفاده از
الگوريتم ارائه شده ،ضرايب مذكور به صورت آنالين تخمین
زده شدند .با توجه به نتايج بدست آمده ،اين تخمین از
دقت مناسبي برخوردار است .سرعت همگرايي تخمین ارائه
شده مناسب بوده و ضرايب تخمین زده شده با دقت
 -6پیوست
2

 X  (W  B)sin   X u u u u  (X wq  m)wq  (X qq  mx G )q  (X vr  m)vr  (X rr  mx G )r
2

 myG pq  mz G pr  X T
2
 Y  (W  B)cos  sin   Yv v v v  Yr r r r  my G r  (Yur  m)ur  (Ywp  m)wp  (Ypq  mx G )pq

 Yuv uv  my u u p 2  mzG qr  Yuuδr u 2δ r

 Z  (W  B)cos  cos   Z w w w w  Zq q q q  (Z uq  m)uq  (Z vp  m)vp  (Z rp  mx G )rp
 Zuw uw  mz G (q 2  p 2 )  my G rq  Zuuδe u 2δe
 K  (y G W  y BB)cos  cos   (z G W  z BB)cos  sin   K p p p p  (I zz  I yy )qr
 myG (uq  vp)  mz G (wp  ur)  K prop
 M  (z G W  z BB)sin  (x G W  x BB)cos  cos   M w w w w  M q q q q
 (M uq  mx G )uq  [M rp  (I xx  I zz )]rp  mz G (vr  wq)  M uw uw  M uue u 2e
 N  (x G W  x BB)cos  sin  (y G W  y BB)sin   N v v v v  N r r r r  (N ur  mx G )ur
 (N wp  mx G )wp  [N pq  (I xx  I yy )]pq  my G (vr  qw)  N uvuv  N uuδr u 2δ r
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