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چكیده
ال
يكی از روشهاي پايدارسازي کشتی در مقابله با حرکات غیرخطیِ راستاي زاوية رول ،کنترل فینها میباشد  .با توجه به دينامیک کام ً
غیرخطیِ حرکت در راستاي زاوية رول کشتی و همچنین با در نظر گرفتن عدمقطعیت هاي ساختاري و اغتشاشات خارجی ناشی از امواج
دريا ،استخراج مدل دينامیكی دقیق به سادگی حاصل نمیگردد .لذا ،طراحی يک کنترل کننده مبتنی بر مدل سیستم که با عملكردي
مطلوب ،نیروي مناسب را به عنوان ورودي کنترل به فینها اعمال کند و از طرفی بر عدمقطعیتهاي ساختاري و غیرساختاري بیان شده
غلبه نمايد  ،امري دشوار است .راهكار مرسوم براي کنترل چنین سیستم هاي غیرخطیِ نامطمئنی ،استفاده از کنترل مقاومِ غیرخطی است.
کنترل مدلغزشی يكی از روشهاي پرکاربرد کنترل مقاومِ غیرخطی است که میتواند بر عدمقطعیتهاي مذکور غلبه نمايد ،اما اين روش
کنترلی در مرحله پیاده سازي عملی داراي معايبی همچون لرزش در ورودي کنترل میباشد .در اين مقاله ،براي از بین بردن پديده
نامطلوب لرزش ورودي کنترل  ،کنترل مدلغزشی با سیستم فازي تاکاگی -سوگنو -کانگ ترکیب میشود .کنترل کننده مدلغزشی فازي
حاصل شده ،مزاياي کنترل مدلغزشی را دارا بوده و همچنین در پیاده سازي آن اثري از پديده لرزش ورودي کنترل نیست .به عنوان
مطالعه موردي و به منظور نمايش عملكرد مطلوب کنترلکنندههاي پیشنهادي ،يک مسیر مطلوبِ ناهموار و چالشبرانگیز براي موقعیت
زاويه اي رول در نظر گرفته شده و کنترلکنندههاي مدلغزشی و مدلغزشی فازي بر روي يک ناوچة جنگی پیادهسازي و شبیهسازي شده
است.
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کنترل مدلغزشی فازی ،سیستم فازی تاکاگی -سوگنو -کانگ ،موقعیت زاویهای رولِ ناوچه جنگی ،عدم قطعیت ،فین
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تأثیر وجود و عدم وجودِ فینها بر روي کاهش حرکات
رول در هنگام دور زدن کشتی با سرعتهاي مختلف و در

 - 1مقدمه
پايدارسازي حرکات کشتی در راستاي رول ،اهمیت فوق -
العاده اي در تأمین ايمنی تجهیزات و خدمه کشتی
دارد ] .[1سیستمهاي پايدارساز رول کشتی  1را میتوان به
دو دستة کلی تقسیم نمود ،دستة اول سیستمهاي داخلی

حضور و عدم حضورِ اغتشاشات امواج ،به وسیله کنترل -
کننده  MIGA-PIDرا بررسی کرده است .راهكار
پیشنها دي اين مقاله نسبت به روشهاي کنترلی ZN-PID

و  LQRعملكرد بسیار بهتري دارد ،امّا متأسفانه در برابر
تغییرات پارامترهاي دينامیكی سیستمِ کشتی مقاوم نمی -
باشد .در مقاله ] ،[7از يک کنترلکننده  PIDبراي کنترل
زاوية رولِ يک ناوچه جنگی استفاده شده است .در روش
کنترلی ارائه شده ،اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دريا

هستند که در داخل کشتی نصب میشوند ،مانند سیستم
پايدارساز ژيروسكوپی  2و سیستم جابجايی جسمِ مايع يا
جامد .دستة دوم سیستمهاي خارجی هستند که عبارتند
از تیرِ اصلی خن ،فین  ،9کنترل سكان و تريم تب.[2]4
سیستمهاي داخلی ،هم در حال سكون و هم در حالت
حرکتِ کشتی کارآمد هستند ،اما جرم بااليی دارند .در
مقابل ،سیستم هاي خارجی در حالت سكون کشتی کارايی
ندارند و کشش هیدرودينامیكی  5ايجاد میکنند ] .[9البته

به عنوان يک ورودي ناخواسته در نظر گرفته شده است،
اما براي مقابله با عدمقطعیتهاي ساختاري هیچ راهكاري
ارائه نشده است .در مقاله ] ،[1براي کنترل زاويه رول
کشتی از يكی از پرکاربردترين روشهاي کنترل مقاوم
غیرخطی  9يعنی کنترل مدلغزشی  12استفاده شده است.

اخیراً محققین در مقاله ]  ،[4با کنترل فین و با استفاده از
يک کنترلکننده متبوع-تابع  0کشتی را در حالت سكون،

اگرچه اين روش کنترلی در مواجه با عدمقطعیتهاي
ساختاري و اغتشاشات خارجی بسیار توانمند است ،اما
ورودي کنترل داراي ناپیوستگی است که اين پديده
نامطلوب را لرزش وروديِ کنترل  11مینامند .وجود لرزش

در راستاي رول پايدار نمودهاند.
پايدارسازي و کنترل زاوية رولِ کشتیهاي مختلف،
عموماً توسط تلفیقی از سیستمهاي کنترلی داخلی و

باعث فعال شدن مدهاي دينامیكی فین و کاهش کارايی
ورودي کنترل میگردد ] 9و  .[9براي حذف لرزش ورودي

خارجی انجام میشود ]  .[2فینها نقش بسیار مهمی در
پايدارسازي و کنترل کشتیها در راستاي رول دارند.
محققین عرصه مهندسی کنترل در سالهاي اخیر روش -
هاي کنترلی متنوعی را براي کنترل فینها ارائه نمودهاند.
اکثر پارامترهاي دينامیكی حرکت در راستاي رولِ کشتی ،
داراي عدمقطعیت  7هستند .از طرفی اغتشاشات خارجی 9

کنترل در مقالههاي ] 1و  ،[12به ترتیب از روشهاي
سنتیِ استفاده از )∘( 𝑡𝑎𝑛ℎو )∘(𝑡𝑎𝑠 به جاي )∘(𝑛𝑔𝑠
در قانون کنترلی ،بهره گرفته شده است.
در سال  ،2210در مرجع ]  [11يک روش شبكه
عصبی تطبیقی براي پايدارسازي و کنترل زاويه رول
کشتی مورد استفاده قرار گرفته است .در روش ارائه شده،

ناشی از امواج دريا نیز در کنار عدمقطعیتهاي ساختاري
مذکور ،مسئلة کنترل موقعیت زاويهاي رول را به مسئلهاي
چالشبرانگیز تبديل نمودهاند ] .[1نويسندگان در
مقاله ]  ،[5با استفاده از کنترلکننده  FGS-PIDحرکات
رولِ ناوچة جنگی  SIGMA-eرا در حالتهاي درياي آرام
و موّاج کاهش دادهاند .در کنترلکننده مرجع مذکور،

تكنیک پسگام تطبیقی  12با شبكه عصبی  19تلفیق شده
است .در روش پیشنهادي ،تنها اغتشاشات خارجی ناشی از
امواج دريا تخمین زده شده و با آن مقابله گرديده است اما
متأسفانه براي غلبه بر عدمقطعیتهاي ساختاري هیچگونه
تدبیري انديشیده نشده است .در سال بعد و در همان
مجله ،يک تكنیک شبكه عصبی تطبیقی مقاوم بسیار
جذاب ارائه شده است که به طور همزمان بر عدمقطعیت -
هاي ساختاري و غیرساختاري غلبه مینمايد اما حجم

عدمقطعیتهاي ساختاري در نظر گرفته نشده است و فقط
اغتشاشات امواج ،مد نظر قرار داده شده است .مقالة ]،[0
1

. Ship Roll Stabilizer Systems
. Gyrostabilizer
3
. Fin
4
. Trim Tab
5
. Hydrodynamic Drag
6
. Master-Slave
7
. Uncertainty
8
. External Disturbances
2

9

. Robust Nonlinear Control
. Sliding Mode Control
11
. Control Input Chattering
12
. Adaptive Backstepping Technique
13
. Neural Network
10
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ال
محاسبات اين کنترلکننده بسیار سنگین بوده و عم ً
امكان پیادهسازي عملی اين کنترلکننده وجود
ندارد ]  .[12در مرجع ]  ،[19براي کنترل زاويه رول کشتی
از روش کنترلی بهینه رگوالتور درجه دوم خطی  14استفاده
شده است .استفاده از اين روش کنترلی براي کنترل
سیستمهاي خطی بسیار مطلوب میباشد و پايداري
سیستم را نیز تضمین مینمايد .اما همانگونه که میدانیم
معادالت دينامیكی حرکت در راستاي رول کشتی،
غیرخطی میباشد لذا تنها راه براي استفاده از اين روش
کنترلی به منظور کنترل زاويه رول کشتی ،خطیسازي

شكل) (1شماتیک سیستم حلقه -باز برای حرکت در راستای
رولِ ناوچه جنگی

از آنجائیكه کنترلکننده پیشنهادي در اين مقاله يک
کنترلکننده مبتنی بر مدل میباشد لذا در زيربخش زير،
مدل دينامیكی حرکت در راستاي رولِ ناوچه جنگی
معرفی میگردد.

معادالت غیرخطی است که در اين صورت کنترلکننده
ديگر بهینه نخواهد بود .از طرفی کنترلکننده پیشنهادي
اين مرجع در مقابل عدمقطعیتها ،کنترلکنندهاي مقاوم
نمیباشد.

 - 1- 2معادالت دینامیكی حرکت در راستای رولِ ناوچه
جنگی

در اين مقاله ،براي کنترل موقعیت زاويهاي رولِ يک

معادالت دينامیكی حرکت در راستاي رولِ ناوچه جنگی ،

ناوچه جنگی از کنترل مدلغزشی فازي استفاده شده است.
در تحقیق حاضر ،براي حذف لرزش ورودي کنترلِ
مدلغزشی و تضمین ردگیري دقیق مسیر مطلوب ،از منطق ِ
فازي استفاده شده است و به طور همزمان بر تمامی عدم -

غیرخطی ،پیچیده و به صورت زير است] 7و:[1
Ξ1 𝜈̇ + 𝐼𝑥𝑥 Φ̇ = 𝛯2 𝜈̇ + 𝜉𝐼𝑥𝑥 𝛷̇ + 𝛯3 |𝑢|𝜈 +
𝛯4 𝑢𝑟 + 𝛯5 𝜈|𝜈| + 𝛯6 𝜈|𝑟| + 𝛯7 𝑟|𝜈| +

()1

قطعیت هاي ساختاري و غیرساختاري غلبه گرديده است.
در بخش  ،2ضمن تشريح مسأله کنترلی ،ابتدا معادالت

𝛽2 𝛷|𝑢| + 𝛽3 𝛷|𝛷 | + 𝛽4 𝛷 +
)𝛽5 Ψ3 − 𝜌𝑔∇𝐺𝑧 (Ψ

دينامیكی حرکت در راستاي رو ِل ناوچه جنگی بیان شده
است ،سپس در ادامه ،روند طراحی کنترلکنندههاي

که در رابطه فوق 𝛷 ،و𝑟 سرعت زاويهاي حول محورهاي x

و  zناوچه در قاب مختصاتی بدنه مطابق با سیستم

مدلغزشی و مدلغزشی فازي ارائه گرديده است .بخش ، 9
نتايج شبیهسازيهاي دو مرحلهاي بر روي يک ناوچة
جنگی را بیان میکند و در نهايت ،بخش  4نتايج مقاله را
تشريح مینمايد.

مختصات اويلري میباشد 𝑢 .سرعت در راستاي محور  xو
𝜈 سرعت در راستاي محور  yاست 𝐼𝑥𝑥 .و𝑥𝑥𝐼𝜉 به ترتیب
ممان اينرسی کل سیستم و تأثیر جرم اضافه شده به
سیستم بوده و  Ψزاويه رولِ ناوچه جنگی 𝜌 ،چگالی جرم
آب 𝑔 ،گرانش زمین ∇ ،جابجايی ناوچه جنگی و )𝐺𝑧 (Ψ

 - 2بیان مسأله

تابع بیويانسی ناوچه جنگی میباشد Ξ1 , Ξ2 , … , Ξ9 .و
 β1 , β2 , … , β5ضرايبی با مقادير ثابت هستند.

نادقیقی پارامترهاي روابط دينامیكی حرکت در راستاي
رولِ ناوچه جنگی ،مسئلة کنترل موقعیت زاويهاي رول را
با چالشِ مواجهه با عدمقطعیتهاي ساختاري روبرو می -
سازد .از طرفی ،از اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دريا
( 𝑤𝐹) نیز گريزي نیست .لذا در صورت عدم اعمال يک
کنترلکنندة مقاوم به مدل دينامیكی رولِ ناوچه جنگی ،
سیستم حلقه-باز شكل ( )1مطمئناً تنها با اعمال نیروي
کنترلی 𝑢𝐹 بسیار ناکارآمد خواهد بود.
. Linear Quadratic Regulator

𝛯8 Ψ|𝑢𝜈| + 𝛯9 Ψ|𝑢𝑟| + 𝛽1 Ψ𝑢2 +

فرض  :1ناوچه جنگی در يک مسیر مستقیم و با سرعت
تقريباً ثابت در حال حرکت میباشد .از اينرو ،شرايط زير
بر رابطه ( )1حاکم است]:[1
()2

14

9

𝜈=0
𝜈̇ = 0
{
𝑉=𝑢
𝑟=0
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نكته  :1بديهی است که رابطه ̇ Φ = Ψبرقرار میباشد که

()9

در آن Ψ̇ ،سرعت رولِ ناوچه جنگی میباشد.

در رابطه ( 𝑒 = 𝛹 − 𝛹𝑑 ،)9خطاي ردگیري بوده که
در آن 𝛹 موقعیت زاويهاي رولِ ناوچه جنگی و 𝑑𝛹
موقعیت زاويهاي مطلوب رولِ ناوچه جنگی و 𝜆 ضريبی
ثابت و مثبت است .براي طراحی کنترلکننده مدلغزشی،

حال با توجه به نكته ( )1و با استفاده از رابطه ( ،)2رابطه
( )1بهصورت زير بازنويسی میگردد:
𝐼𝑥𝑥 𝛹̈ = 𝜉𝐼𝑥𝑥 𝛹̈ + 𝛽1 𝛹𝑉2 + 𝛽2 𝛹̇ |𝑉| +

()9

)(𝑛−1
𝑟𝛹
متغیر

𝛽3 𝛹̇|𝛹̇| + 𝛽4 𝛹̇ + 𝛽5 𝛹 3 −
)𝛹( 𝑧𝐺𝛻𝑔𝜌

در حالت کلی به صورت زير ارائه میگردد:
𝑠 = 𝛹 (𝑛−1) −

()9

رابطه ( )9را میتوان بهصورت رابطه درجه دوم و به فرم
زير ارائه نمود:
()4

𝑒 𝑆 = (𝑑⁄𝑑𝑡 + 𝜆)𝑛−1

از آنجائیكه معادالت دينامیكی حرکت در راستاي رولِ
ناوچه جنگی از درجه دو میباشد ،بنابراين رابطه ( )9با
 𝑛 = 2به صورت زير تعیین میگردد:

𝑢𝐹 𝐴𝛹̈ + 𝐵𝛹̇ + 𝐶𝛹 = 𝐹ℎ + 𝐹𝑤 +

𝑠 𝛹̇𝑟 = 𝛹̇ −

()12
که در آن] 7و:[1

()5

با مشتق گرفتن از رابطه ( )12داريم:

𝑥𝑥𝐼𝜉 𝐴 = 𝐼𝑥𝑥 −
𝐵 = −𝛽4
𝐶 = −𝛽1𝑉2
) 𝛹( 𝑧𝐺𝛻𝑔𝜌 𝐹ℎ1 = 𝛽5 𝛹 3 −
| ̇𝛹| ̇𝛹 𝐹ℎ2 = 𝛽2 𝛹̇ |𝑉| + 𝛽3
𝐹ℎ = 𝐹ℎ1 + 𝐹ℎ2
)𝑡 𝑒𝜔(𝑠𝑜𝑐 𝑥𝑥𝐼 𝑚𝛼 𝑒𝐹𝑤 = 𝜔2

جهت طراحی کنترلکننده مدلغزشی ،با استفاده از روابط
( )12و ( ،)11رابطه ( ) 7به صورت زير تغییر میيابد:
()12

1

()19

دو رابطه زير داريم:

()14

)𝑠(𝑛𝑔𝑠𝐾 𝐹𝑢 = 𝐹̂𝑢 −

) 𝛹(̂𝐹 𝐹̂𝑢 = 𝐴̂𝛹̈𝑟 + 𝐹̂(𝛹̇ )𝛹̇𝑟 +

{

در روابط ( )19و ( 𝐹̂ (𝛹̇ ) ، 𝐴̂ ،)14و ) 𝛹( ̂𝐹 به ترتیب

𝛹

تخمینی از 𝐴  𝐹 (𝛹̇ ) ،و ) 𝛹( 𝐹 میباشند و 𝐾 يک ثابت
مثبت است .روابط ( )19و ( )14در رابطه ( ،)12جايگذاري
میگردد:

با استفاده از روابط ( )5و ( ،)0رابطه ( )4بهصورت زير بیان
میگردد:
()7

𝑢𝐹 = ) 𝛹(𝐹

که در آن )∘(𝑛𝑔𝑠 تابع عالمت است و 𝑢̂𝐹 به صورت زير
انتخاب میشود:

𝑒𝜔 فرکانس برخورد موج به ناوچه 𝛼𝑚 ،بیشترين شیب
موج 𝐿 ،مشخصه فین و 𝑓𝐴 مساحت فین است .با تعريف

()0

𝐴𝛹̈𝑟 + 𝐴𝑠̇ + 𝐹(𝛹̇ )𝛹̇𝑟 + 𝐹(𝛹̇)𝑠 +

حال قانون کنترلی به صورت زير ارائه میگردد:

در رابطههاي فوق 𝐹ℎ ،نیروي هیدرودينامیكی 𝐹𝑤 ،نیروي
اغتشاشات امواج و 𝑢𝐹 نیروي کنترلی میباشد .همچنین،

𝐹
𝐹(𝛹̇ ) = 𝐵 − ℎ̇ 2

̇𝑠 𝛹̈𝑟 = 𝛹̈ −

()11

2
𝐿 𝑉 𝑓𝐴𝜌 𝐿𝐶 { 𝐹𝑢 = 2

𝑤𝐹 𝐹 (𝛹 ) = 𝐶𝛹 − 𝐹ℎ1 −

)(𝑛−1

𝑟𝛹

𝑢𝐹 = ) 𝛹( 𝐹 𝐴𝛹̈ + 𝐹(𝛹̇)𝛹̇ +

()15

نكته  :2در طرفین ناوچه جنگی از دو فین استفاده می -
1

شود ،لذا رابطة 𝑢𝐹 در ضريب  2ضرب شده است.

= ) 𝛹( 𝐹 𝐴𝛹̈𝑟 + 𝐴𝑠̇ + 𝐹(𝛹̇ )𝛹̇𝑟 + 𝐹(𝛹̇)𝑠 +
)𝑠(𝑛𝑔𝑠𝐾 𝐴̂𝛹̈𝑟 + 𝐹̂(𝛹̇)𝛹̇𝑟 + 𝐹̂(𝛹 ) −

رابطه ( ) 15به صورت زير ساده میشود:

 - 2- 2طراحی کنترلکننده مدلغزشی

()10

براي طراحی کنترل مدلغزشی ،بردار سطح لغزش به
صورت زير تعريف میگردد]:[14
4

𝐴𝑠̇ + 𝐹(𝛹̇ )𝑠 = (𝐴̂ − 𝐴)𝛹̈𝑟 + (𝐹̂(𝛹̇) −
)𝑠(𝑛𝑔𝑠𝐾 𝐹(𝛹̇ ))𝛹̇𝑟 + (𝐹̂ (𝛹) − 𝐹 (𝛹)) −

بهار  ،99شماره 99

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا
̂ = 𝐴∆ ،
براي سادهتر شدن روابط فوق𝐴 − 𝐴 ،
) ̇𝛹 ( 𝐹 ∆𝐹 (𝛹 ) = 𝐹̂ (𝛹 ) − ، ∆𝐹 (𝛹̇ ) = 𝐹̂ (𝛹̇ ) −
) 𝛹( 𝐹 و )𝛹( 𝐹∆ ∆𝑓 = ∆𝐴𝛹̈ 𝑟 + ∆𝐹(𝛹̇ ) 𝛹̇ 𝑟 +
تعريف میگردد و رابطه ( ،)10به صورت زير ساده می -
گردد:
()17

𝐴𝑠̇ + 𝐹(𝛹̇ )𝑠 = ∆𝐴𝛹̈𝑟 + ∆𝐹(𝛹̇ )𝛹̇𝑟 +
)𝑠(𝑛𝑔𝑠𝐾 ∆𝐹(𝛹 ) − 𝐾𝑠𝑔𝑛(𝑠) = ∆𝑓 −
شكل) (2شماتیک سیستم کنترل مدلغزشی فازی برای حرکت

نكته  ∆𝑓 :3مجموع تمام عدمقطعیتهاي ساختاري و
اغتشاشات خارجی ناشی از امواج دريا میباشد.

در راستای رولِ ناوچه جنگی

براي طراحی کنترلکننده مدلغزشی فازي ،رابطه ( )19را
میتوان به صورت زير بیان کرد:

نكته  :4در کنترل مدلغزشی پیشنه ادي ،ورودي کنترل
داراي لرزش خواهد بود و پديده لرزش ممكن است باعث
فعا ل شدن مدهاي دينامیكی سیستم فینِ ناوچه جنگی

, 𝑠< 0

()19

شود .لذا حذف لرزش ورودي کنترل از اهمیت ويژهاي
برخوردار است ،به همین دلیل براي افزايش توانمندي اين
کنترلکننده در کنترل خطاي ردگیري موقعیت زاويهاي
رولِ ناوچه جنگی و غلبه بر پديده نامطلوب لرزش در

, 𝑠> 0

𝐾 𝐹𝑢 = 𝐹̂𝑢 +
𝑝 {
𝐾 𝐹𝑢𝑛 = 𝐹̂𝑢 −

با توجه به رابطه ( ،)19میتوان قواعد فازي کنترلکننده
پیشنهادي را به صورت زير بیان نمود:
𝑖𝑓 𝑠 𝑖𝑠 𝐴11 𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑢 𝑝 𝑖𝑠 𝐴 12 𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑢 𝑛 𝑖𝑠 𝐴 13

ورودي کنترل ،در بخش بعد از سیستم فازي  TSKمرتبة
اول استفاده خواهد شد.

()22

𝑛𝑒𝑡ℎ
𝑛 𝑢𝐹 𝑦 1 = 𝑎 10 + 𝑎11 𝑠 + 𝑎 12 𝐹𝑢 𝑝 + 𝑎 13
𝐴 23

𝑠𝑖 𝑛 𝑢𝐹 𝑑𝑛𝑎

𝐹𝑢 𝑝 𝑖𝑠 𝐴 22

𝑑𝑛𝑎

𝑖𝑠 𝐴12

𝑠 𝑓𝑖

𝑛𝑒𝑡ℎ
𝑛 𝑢𝐹 𝑦 2 = 𝑎 20 + 𝑎12 𝑠 + 𝑎 22 𝐹𝑢 𝑝 + 𝑎 23

 - 3- 2طراحی کنترلکننده مدلغزشی فازی

براي طراحی کنترلکننده مدلغزشی فازي شكل ( ،)2از
سیستم فازي  TSKمرتبة اول استفاده خواهد گرديد .يک
سیستم فازي  TSKمرتبة اول ،بوسیله قواعد فازي if-
 thenتوصیف میشود که اين قواعد ،رابطه بین وروديها و
خروجیها را نشان میدهند .قواعد فازي سیستم کنترل
فازي  TSKمرتبة اول ،در حالت کلی به صورت زير تعريف

{

در رابطه فوق𝑎10 = 𝑎20 = 𝑎11 = 𝑎22 = 𝑎21 = 𝑎13 = ،

 0و  𝑎12 = 𝑎23 = 1تعیین میگردند و توابع عضويت به
صورت زير تعريف میشوند:
()21

1 , 𝑠 ≤ −𝛤1
1 − 2(𝑠 + 𝛤1 ) 2 , − 𝛤1 ≤ 𝑠 ≤ 0
= 𝐴11
2 (𝑠 − 𝛤1 ) 2 , 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝛤1
{ 0 , 𝑠 ≥ 𝛤1

میشوند:
()19

𝑛𝑒𝑖𝑓 𝑥1 𝑖𝑠 𝐴𝑖1 𝑎𝑛𝑑 … 𝑎𝑛𝑑 𝑥𝑛 𝑖𝑠 𝐴𝑖𝑛 𝑡ℎ

()22

𝑛𝑥 𝑛𝑖 𝑎 𝑦 𝑖 = 𝑎 𝑖0 + 𝑎 𝑖1𝑥1 + ⋯ +

که در آن 𝑀  𝑖 = 1,2, … ,و  Mتعداد قواعد فازي است.

0 , 𝑠 ≤ −𝛤2
2(𝑠 + 𝛤2 ) 2 , − 𝛤2 ≤ 𝑠 ≤ 0
=
1 − 2(𝑠 − 𝛤2 ) 2 , 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝛤2
{ 1 , 𝑠 ≥ 𝛤2

𝐴12

𝑖 𝑦 ها خروجیهاي اين  Mقاعده فازي و 𝑛𝑖𝑎 𝑎𝑖0 , 𝑎𝑖1 , … ,

ضرايبی ثابت هستند.

()29

()24

5

≤ 𝑢𝐹 𝑓𝑜 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙 𝐴12 = 𝐴22 = 1 ,
𝑢𝐹 𝑓𝑜 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏 𝑟𝑒𝑝𝑝𝑢 ≤ 𝑝𝑢𝐹
≤ 𝑢𝐹 𝑓𝑜 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑙 𝐴13 = 𝐴23 = 1 ,
𝑢𝐹 𝑓𝑜 𝑑𝑛𝑢𝑜𝑏 𝑟𝑒𝑝𝑝𝑢 ≤ 𝑛𝑢𝐹
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در روابط ( )21و ( ،) 22پارامترهاي  Γ1و  Γ2مقادير ثابت و
مثبتی هستند.

𝐼̂𝑥𝑥 = 6.20051 𝐾𝑔. 𝑚2

𝐼𝑥𝑥 = 6.0087 𝐾𝑔. 𝑚2

نكته  :5به منظور طراحی کنترلکننده براي کنترل

̂ 𝑥𝑥 = 0.0902 𝐾𝑔. 𝑚2
𝐼𝜉

𝜉𝐼𝑥𝑥 = 0.0496 𝐾𝑔. 𝑚2

موقعیت زاويهاي رولِ ناوچه جنگی ،طراحان نیاز به آگاهی
از اطالعاتِ معادالت دينامیكی ناوچة جنگی دارند .از اينرو،

𝜌̂ = 1273 𝐾𝑔⁄𝑚3

𝜌 = 1025 𝐾𝑔⁄𝑚3

𝛽̂1 = 9.74

𝛽1 = 10.17

𝛽̂2 = 23.56

𝛽2 = 23.08

𝛽̂3 = 13.8

𝛽3 = 14.16

𝛽̂4 = 12.35

𝛽4 = 12.01

𝛽̂5 = 10.69

𝛽5 = 9.52

𝑠𝑉̂ = 14.5 𝑚⁄

𝑠𝑉 = 16 𝑚⁄

𝐿̂ = 0.65

𝐿 = 0.5

𝐴̂𝑓 = 5.85 𝑚2

𝐴𝑓 = 5.76 𝑚2

جدول ( )1پارامترهای ناوچة جنگی مورد مطالعه ][7

کران عدمقطعیتهاي معادالت دينامیكی حرکت در
راستاي رولِ ناوچه جنگی مشخص است .بنابراين ،براي
عملكرد مطلوب سیستم رول-فینِ ناوچه ،مطابق با روابط
( )29و ( ،)24کران باال و پائینِ نیروي وارده بر فینِ ناوچه
مقاديري معین میباشند.
𝑇

اگر ] 𝑛 𝑢𝐹  𝑥 = [𝑠, 𝐹𝑢 𝑝 ,را بردار ورودي سیستم فازي
 TSKدر نظر بگیريم ،خروجی آن از ترکیب قواعد فازي
رابطه ( ) 22به صورت زير به دست میآيد:
)𝑥(𝑖 𝑦)𝑥(𝑖𝑓 ∑ 2𝑖=1

()25

)𝑥( 𝑖𝑓 ∑ 2𝑖=1

=𝑦

)𝑥( 𝑖 𝑓 توان آتش قاعده  iاُم میباشد ،که از طريق رابطه

نكته ̂ 𝑥𝑥 ، 𝐼̂𝑥𝑥 :6
𝐼𝜉 𝑉̂ ، 𝛽̂5 ، 𝛽̂4 ، 𝛽̂3 ، 𝛽̂2 ، 𝛽̂1 ، 𝜌̂ ،
 𝐿̂ ،و 𝑓̂𝐴 تخمینهايی از مقادير واقعی پارامترهااي 𝑥𝑥𝐼 ،

زير حاصل میگردد:
()20

) 𝑓 𝑖 (𝑥 ) = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥1) ∗ 𝜇𝐴𝑖 (𝑥2) ∗ 𝜇𝐴𝑖 (𝑥3
3

2

1

𝑥𝑥𝐼𝜉  𝐿 ، 𝑉 ، 𝛽5 ، 𝛽4 ، 𝛽3 ، 𝛽2 ، 𝛽1 ، 𝜌 ،و 𝑓𝐴 می -
باشند ،که در محاسبه 𝑢̂𝐹 مورد استفاده قرار گرفتهاند.

" ∗ " نشاندهنده يک  t-normمیباشد و ) 𝑗𝑥( 𝑖𝐴𝜇
𝑗

نشان دهنده درجه عضويت ورودي 𝑗𝑥 در تابع عضويت 𝑖𝑗𝐴

جدول ( )2پارامترهای کنترلکنندههای پیشنهادی

از قاعده  iاُم میباشد.
 - 3نتایج شبیهسازی
ناوچة جنگی مورد مطالعه در مرجع ]  ،[7در اين مقاله
مورد استفاده قرار گرفته است .ناوچة جنگی مورد نظر
داراي دو فین در طرفین میباشد .پارامترهاي ناوچه مورد
مطالعه و مقادير پارامترهاي کنترلکنندههاي مدلغزشی و

𝜆 = 40

𝑘 = 120

Γ2 = 0.25

Γ1 = 0.25

در طول بازة زمانی شبیهساازيها ،نیاروي حاصال از اماواج
دريا به صورت تابعی از زمان ( 𝑤𝐹) و طباق رابطاه ( )5باه
ناوچة جنگی مورد مطالعه اعمال گرديد .مقادير پارامترهاي
فرکانس برخورد موج ( 𝑒𝜔) و شیب موج ( 𝑚𝛼) به صورت
متغیر در نظر گرفته شده است تا اينكه کنترلکننادههااي
پیشنهادي ،بیشاترين چاالش را در مقابلاه باا اغتشاشاات
ناشی از امواج دريا داشته باشند .نمايش ساه بعاديِ اماواج

مدلغزشی فازي که در اين شبیهسازي مورد استفاده قرار
گرفته است ،به ترتیب در جدولهاي ( )1و ( )2ارائه شده
است.

اعمال شده در شكل ( )9ارائه داده شده است.

0
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ردگیري بسیار دقیق مسیر مطلوب زاويه رولِ ناوچة جنگی
در شكلهاي ( )4و ( ) 5مشخص است به نحوي که حداکثر
خطاي ردگیري موقعیت زاويه رولِ ناوچة جنگی مورد
مطالعه 2/29157 ،درجه میباشد .در شكل ( ،)0ورودي
کنترلی اعمالی به فینِ ناوچة جنگی نمايش داده شده
است.
شكل) (3امواج دریای اعمال شده که به عنوان اغتشاشات
خارجی ،نیروی 𝒘𝑭 را به ناوچة جنگی اعمال میکند

 - 1- 3شبیهسازی مرحله اول

ورودي کنترل رابطه ( )17براي ناوچة جنگی مورد مطالعه،
شبیهسازي گرديد .پس از اجراي شبیهسازي ،مسیر
مطلوب ،مسیر واقعی و همچنین خطاي ردگیري موقعیت
زاويه رولِ ناوچة جنگی  ،در شكلهاي ( )4و ( )5نمايش
داده شده است.

شكل) (6ورودی کنترلی اعمالی به فینِ ناوچة جنگی

همانگونه که مشاهده میشود ،ورودي کنترلی اعمال شده
به فینِ ناوچة جنگی در اکثر بازههاي زمانی داراي دامنة
لرزش به اندازه  10/150تا  1124/272نیوتن میباشد .اين
لرزش میتواند منجر به فعال شدن مدهاي دينامیكی و
آسیب ديدگی ساختار فیزيكی سیستم فینِ ناوچه جنگی و
عملگرهاي الكتريكی و هیدرولیكی آن گردد.
 - 2- 3شبیهسازی مرحله دوم

براي غلبه بر پديده نامطلوب لرزش در ورودي کنترلی،
ورودي کنترل مدلغزشی فازي رابطه ( )19براي ناوچة
جنگی شبیهسازي گرديد .پس از اجراي شبیهسازي،
خطاي ردگیري موقعیت زاويه رولِ ناوچة جنگی در شكل

شكل) (4مسیر مطلوب و مسیر واقعی موقعیت زاویه رولِ
ناوچة جنگی

( ) 7نشان داده شده است.

شكل) (7خطای ردگیری موقعیت زاویه رولِ ناوچة جنگی

شكل) (5خطای ردگیری موقعیت زاویه رولِ ناوچة جنگی

7

بهار  ،99شماره 99

فصلنامه علمی علوم و فناوري دريا
با دقت در شكل ( )7افزايش قابل توجه دقت ردگیري در
کنترل مدلغزشی فازي قابل مشاهده است .به طوري که

داراي دو قاعده فازي بوده که اين موضوع بیانگر حجم
محاسبات بسیار پايین کنترل پیشنهادي میباشد .ويژگی -

حداکثر خطاي ردگیري موقعیت زاويه رولِ ناوچة جنگی،
 2/ 222215درجه میباشد ،که اين میزان خطا بسیار

هاي ذکر شده ،قابلیت پیادهسازي عملی کنترل پیشنهادي
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ناچیز و قابل چشمپوشی میباشد .شكل ( )9ورودي
کنترلی اعمالی به فینِ ناوچه را نمايش میدهد.
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میباشد.
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