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 چکیده: 

 هایزیردریاییخاص از  یک گروهبکارگیری  ،ایو ارتباطات ماهواره ناوبریهای اخیر پیشرفت های حاصل شده در در سال
 ساختند.را به کلی دگرگون  های دریاییمحیطبرداری از داده وقیمت را فراهم ساخت که چگونگی مشاهده کوچک و ارزان

انوس با وضوح زمانی و مکانی بسیار بیشتری نسبت به آنچه در گذشته تر را از اعماق اقیابزارهای جدید یک دید کامل این
گالیدرهای  ،جدید از خودروهای زیردریایی گروهآورند. این میتر فراهم پایین بسیار هایممکن بود، و البته با هزینه

جهت یابی روی مسیر شوند.هدف ما ردیابی برای مسیر های خواسته شده و تنظیم روی موقعیت و نامیده میزیردریایی 
هایی که پارامتریک و متغیر با زمان هستند و نیز رسیدن به قانون کنترل فیدبک طبق دو اصل زیر است اول خطی سازی 
تقریبی تمام حالت سیستم ونیز خطی سازی بر اساس ورودی و خروجی میباشد .که در این تحقیق سعی برای رسیدن به 

 هدف اول می باشد.
 بات زیر سطحی خودگردان ، ردیابی،  فرم زنجیره ای، خطی سازی تقریبی.واژگان کلیدی: ر
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Abstract: 

In recent years produce progresses in satellite navigation and relations provided using a specific group of 

small and submarines that generally transformed the quality of observation and data taking from marine 

environments. these new tools provide a more complete view from depth of ocean with much more local 

and time clarity as compared with very lower express these  new group of underwater auto mobiles are 

called underwater gliders. our goal is tracking for wanted directions and adjustment on situation and 

oration on direction that parameter and variable are with time getting to feedback control law according to 

principle: first, approximate linearization of all state of system. second linearization on the base of input 

and output. 
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 مقدمه -1
سوم از سطح زمین از آب تشکیل شده است در نتیجه  -بیش از دو  ر است.یدر حال حاضر اکوسیستم جهان در حال تغی

هنگامی که توجه مان را برخشکی ها متمرکز می نماییم، اقیانوس ها "رد، اما معموالاثر بزرگی بر زندگی آینده انسانها دا
، فشار بسیار زیاد ،کمبود نود خورشید و سم آلود بودن بعضی مناطق عواملی هستند ]2و1[ودریاها از نظر پنهان می شوند

عماقی برای انسان غیر قابل انجام که در بوجود آمدن یک اکوسیستم منحصر به فرد دخیل بوده اند. غواصی در چنین ا
است که این مسئله باعث بروز اشکال در کشف این اعماق که دارای دارای طبیعتی خشن و خطرناک هستند،می شود با 
توسعه و گسترش صنایع دریایی و علوم مرتبط با دریا امروزه برای انجام بسیاری از کاربردها ی کشف و استخراج منابع 

و جمع آوری اطالعات زیست محیطی و تحقیقاتی و نیز نصب وتعمیر سازه های ساحلی و دریایی، به  زیر سطحی، بازرسی
چنان که در  کار گیری تکنولوژی خاص و جدیدی برای پاسخ گویی به نیازها روز افزون پیش آمده ضرروری می نماید .

ری های باستفاده از وسایل و ابزار آالت مهندسی که قابلیت به کارگیری در اعماق آب را دارند و کار سال های اخیر
توانایی بشر را در بررسی و تحقیق و کار در اعماق دریا را به شدت  وتوسعه و گسترش یافته دارند، مختلفی در بستر دریا 

فاده تجهیزاتی که به توان آن ها را بدون استفاده از حضور متحول نموده است .در بسیاری صنایع مختلف و گوناگون است
مستقیم نیروی انسانی و از را دور هدایت و کنترل نمود ،کاربردهای تجاری و صنعتی بدل گشته اند،به گونه ای که انجام 

و بازو های بسیاری از پروژه ها ی مهندسی و تحقیقاتی بدون آن ها امکان پذیر نیست .این تجهیزات شامل ربات ها 
ر را دارند.بنا به بمکانیکی هستند که قابلیت انجام عملیات از پیش برنامه ریزی شده و نیز اجرای فرامین لحظه ای کار

دالیل فوق ومتعدد دیگر استفاده از این تکنولوژی جدید در سالهای اخیر در صنایع ومهندسی دریا گسترش چشم گیری 
این نیازمندی افزایش مطالعات مهندسی بر روی تکنولوژی رباتیک را می طلبد. یافته است. بهبود و افزایش کارایی 

تحقیقات انجام شده در، زمینه رباتهای زیر سطحی بدون سرنشین در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان در سالهای 
رای منابع عظیم اخیر ونیز عالقه مندی وبررسی این موضوع در کشورهای در حال توسعه علل الخصوص کشورهایی که دا

در دریا ها می باشند )از جمله ایران( رشد روز افزونی داشته است  که علت این امر را در محدودیت هایی که روشهای 
کنونی در جستجو در عمق های بیشتر در دریا دارند)مانند غواصی( جستجو کرد.ما در قسمتهای بعدی ابتداکاربردهای 

به توضیح کنترلر با استفاده از رده و در بخش دوم ابتدا به مدل ریاضی و بخش سوم  گالیدر و سپس نحوه هدایت رابیان ک



می  ارائهشبیه سازی مدل و در بخش بعدی نتیجه گیری و در پایان مراجع را چهارم خطی سازی تقریبی ودر بخش 
 .دهیم

 کاربردهای رباتهای زیر سطحی   1-1
امروزه رباتهای زیر سطحی بخش جدا ناشدنی، صنایع و علوم دریایی هستند.در حال حاضر این رباتها بخش بسیار مهم و 
قابل اعتمادی از صنایع  ساحلی و فرا ساحلی می باشند که توسط نهادهای تجاری، دولتی، نظامی ودانشگاهی مورد 

ه طیف متنوعی از وظایف واگذار شده از بازرسی محیط های استفاده قرار می گیرد، رباتهای زیر سطحی مدرن، امروز
خطرناک درون راکتورهای هسته ای گرفته تا تعمیر تاسیسات پیچیده زیر دریایی، صنایع عظیم نفت و گاز را به انجام می 

الها تا اویل رسانند. هر چند که ضعف تکنولوژی،محققان و دانشمندان را از تحقیق در اعماق دریاها و اقیانوسها برای س
امروزه رباتهای زیر سطحی دارای دوربینهای زیرآبی،که جمع آوری اطالعات محروم نگاه داشته بود، ولی  1011سال 

زیست محیطی و زمین شناسی از اعماق دریاها را میسر کرده اند، با این وجود که بسیاری از دانشمندان زیر دریایی های 
برای جمع آوری اطالعات اولیه استفاده می شودنمونه های فراوانی از این  AUV, ROVسرنشین دار ترجیح می دهند. از 

گونه رباتها در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دنیا طراحی و ساخته شده انددر مورد طراحی کنترلر وردیابی 
و همکاران  2،آگایار]8و2[2112و2112وهمکاران  1ریپالیوس بررسی نشده اند اما می توان به  AUVموارد زیادی در مورد 

 ،اشاره کرد.]11[2110وهمکاران 4،سینگ]11[32113، کیم وتاماکی]0[2112

 مدل ریاضی -2
 مطالعات .گیرند می قرار مطالعه مورد دینامیک و استاتیک علم شناورها کردن مدل برای

5سینماتیک بخش دو به دینامیکی اجسام
 مطالعات .شود می تقسیم  ،6سینتیک و 

 در .پردازد می ثابت سرعت با حرکت یا سکون حالت در پایداری شناور بررسی به استاتیکی

 هندسی جنبه فقط سینماتیک که :است بخش شامل دو دینامیکی مطالعات حالیکه

 شناور حرکت عامل که هایی نیرو تحلیلکه  سینتیک، و ، کند می بررسی را شناور حرکت

 بیان برای را مستقل مولفه 6 است شتابدار حرکت به مربوط دینامیک .پردازد می هستند

 انتقالی حرکت و موقعیت به مربوط ها آن های مشتق و اول مولفه سه . گیرند می نظر در یک جسم گیری جهت و موقعیت

، z (Heave)جهت در حرکت .باشد می جسم چرخشی وحرکت گیری جهت به مربوط دیگر مولفه سه و  x, y, zدر جهات 
 حول دوران و z(Yaw) محور حول شوند دوران می جهت تعریف x(Surge) جهت در حرکت y(Sway)  جهت در حرکت

 متحرک یک برای آزادی درجه 6 معادالت بخش این در شوند. تعریف می x(Roll) محور حول ودوران y (Pitch) محور

 بیان را متحرک حرکت که را تی معادال ادامه در .گردد می بیان معادالت حل و سازی ساده برای الزم فرضیات و زیرسطحی

 در ها سرعت بین رابطه که متحرک سینماتیک و. گردد می تشریح حل آنها و سازی ساده برای الزم فرضیات و کنند می

               .شود می بیان است، دستگاه اینرسی و بدنی دستگاه

 

  متحرک سینماتیک1 -2

                                                      
1 F. Repoulias 
2 A. P. Aguiar 
3 K. Kim .Tamaki. U 
4 S. B. Singh 
5 kinematic 
6 Kinetics 



 در جهات که حالی در.است پایین روبه zرمحوومتحرک  راست سمت به yردماغه،محو سمت به xمحور بدنی چارچوب در

 شوند می بیان اینرسی دستگاه در جهت متحرک و مکان .باشد می پایین و شمال،شرق سمت زمینبه یا اینرسی چارچوب

دند  گر بیان می بدنی دستگاه در شوند می وارد بدنه به که هایی نیرو و ها ممان خطی و و ای زاویه های سرعت که حالی در
است در این قسمت ما این شش  الزم و اینرسی بدنی دستگاه بین ها متغییر تبدیل برای بنابراین ماتریس های انتقالی

بیان  سی قرار می دهیم و بر طبق این معادالت حاکم بر وسیله نقلیه راردرجه آزادی را برای چهار وروردی حالت مورد بر
که درای خاصیتهای زیر است  Rمی کنیم به این صورت که ابتدا با استفاده زوایای اویلر و نیز ماتریس دوران  در سه بعد 

 .]5و4و3[می پردازیم
                ; det( R)=I 

 (1) 
 ماتریس برابر است با  Rماتریس 

R=(                           )  ; R=[            ] 

 .صورت زیر در می آید Rکه به ترتیب عناصر ماتریس 

                ;                           ;                           ;                                  
                          ;                          ;          ;                           

 که در و اقع یک مدل سیینیماتیک می باشد  G(q)v=̇ کلی می توانیم به این صورت بیان نماییم که در حالت
  با استفاده از خطی سازی تقریبی رکنترلطراحی   -3

فیدبک کنترل کننده برای ردیابی مسیر بر اساس تِئوری کنترل خطی استوار است نحوه استفاده از خطی سازی تقریبی 
نزدیک حالت مطلوب  به طراحی بستگی دارد و سبب می گردد که سیستم وابسته به زمان معادالت حالت سیستم 

ی می باشد.در ه ابرای فرم زنجیر ،ی در حد نرماله اگردد.روشی که در این بخش به آن می پردازیم برای معادالت زنجیر
محاسبه شده مطابق مرجع  تقسیم زنجیر گونه در ورودی ثابت خطی تکه ای است.برای سیستم زنجیر گونه،ورودی

 [                                         ]=      ;[                                         ]=      مختصات کارتزین برابراست با 

 (2) 

یک راه معادله برای حالت مساله ردیابی بنا به دسترسی به عدم تفاوت شکل بندی عملی و شکل بندی مطلوب است.این 
خطا است. ازآنجا که وسیله خروجی به مشارکت در همان شرایط اولیه که مطلوب سیستم است نخواهد  تفاوت نشانگر

داشت کنترل ردیاب خطا را به صفر خواهد رساند و اثرات اختالل را مینیمم خواهد کرد چنان که به ردیاب مرجع همگرا 
                   ذشت زمان( صفر شود.باشد. برای سیستم ردیاب را ردیابی کند این خطاها باید با زمان )گ

 (3) 
خطا معادالت دیفرانسیل همراه با معادالت مطلوب سیستم در حالت واقعی، دستگاه غیر خطی از معادالت به صورت زیر  

 خواهد گردید.



      ̇               ̇        ;      ̇                   ̇        ;       ̇                    ̇         
 (4) 

سیستم خطی زیرداریم. برای اکنون خطی سازی ردیابی مطلوب        ̇ =A(t)                

(5) 

A(t)=  

(  
                                                                                                                                          )  

 
                             ;                      B(t)= 

(  
                                                                                                      )  

 
      

ل پذیری آن را چک ( سسیتم خطی ومتغیر یا زمان می باشد و به آسانی می توان کنتر5در سیستم داده شده با رابطه )
می توان             مراجعه نمایید. برای مسیر های خطی با سرعت ثابت ]6[برای بررسی بیشتر می توانید به .نمود

[                    ]     در مورد کنترل پذیری آن به این گونه بحث نمود که    (6                                                                                           )
                                               

باشد، با انتخاب قانون فیدبک تغییرات زمانی       ماتریس تا زمانی کنترل پذیر می باشدکه سرعت ورودی یعنی 
.حال برای سیستمهای زنجیر وار قانون کنترل فیدبک را طوری بیان نماییم که برای         نند خطی سسیستم ما

    بر    و   هر  سیستم زنجیره شامل همان تعداد از عبارتها باشد که تعداد حالتها در زنجیره باشد.ضریب فیدبک 
نمی شود. حال می توانیم بیان نماییم که یک     مل تقسیم شده اندبنابراین ماتریس معادالت حلقه بسته سیستم شا

 =    چنانکه در زیر می بینیم.  kطراحی عمومی انجام داده ایم.پس ماتریس 

                                                                    ⁄                                                                                           ⁄                                                         

 

                       .باشند 2بنا به روابط زیر هورویتز    و  و  و  مثبت باشند و    و   ها را چنان انتخاب کرده ایم که  ́ ما 

⁄                                                                                                            =A-BK=   زیر می شود. پس ماتریس حلقه بسته به صورت                                      

                           0            0           0           0                                                                                             ⁄                 0            0                          0          0                                                                                        
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سیستم حلقه بسته  8ماتریس حلقه بسته ما شامل مقادیر ویژه با مقادیر واقعی می باشد.این موضوع پایداری مجانبی 
از صفر به بیرون جهش می کند  (t)   متغیر با زمان را تضمین نمی کند. بنابراین انتخابهای خاص برای

یج ممکن است برای اثبات پایداری دائمی استفادگردد.یعنی برای برابر با یک می شود از این نتا (t)   و(t)   و(t)   و
 .پایداری مقادیر ویژه ماتریس حلقه بسته باید مقادیر واقعی منفی باشند

 کنترلرشبیه سازی  -4
تخاب یک مسیر دلخواه به عنوان مثال انتخاب مسیر ندراین بخش ما به شبیه سازی نتایج می پردازیم ما در ابتدا با ا

         ,              ,        سینوسی به نتایج زیر می رسیم .

  ;a  sinωt-=        ; 1=                                     ;                                       به ترتیب پیرو زیر خواهند بود که مقادیر مطلوب برای حالتهای فرم زنجیرهای و ورودیها

                            ;                            برای حالتها را به صورت زیر خواهیم داشت.و وضعیت های اینرسی 

   =a=1;ω ;               ;        و ماتریس فیدبک به صورت زیر خواهد شد. 3-با انتخاب شش قطب منطبق بر نقطه 

 نتیجه گیری-5

زنجیره ای حالت ها و ورودی ها و حالتهای واقعی ورودیها را مشاهده می ما در این شبیه سازی ها ردیابی خطا برای فرم 
دی فرم زنجیره ای ، وکنیم. یکی از این خطاها به سمت صفر میل می کند ورودی کنترل کننده واقعی، از متغییرهای ور
ه صورت محلی پایدار مانند ورودیهای مطلوب محاسبه می گردد ما در این طراحی به این مفهوم که سیستم کنترلی ما ب
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