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چكیده
 به کنترل ردیابی شناورهای سطحی بدون سرنشين با استفاده از روش کنترل مقاوم مُد لغزشی در حضور موانع ثابت و متحرک،در این مقاله
 عرضی و، مدل ریاضياتی شناورها به صورت سه درجه آزادی بوده و تنها شامل سينماتيك و دیناميك مربوط به راستاهای طولی.پرداخته شده است
 این شناورها بهصورت زیر– تحریك کنترل میشوند؛ یعنی با آنکه سه درجه آزادی دارند؛ اما تنها به دو محرک در.دوران حول محور قائم است
 ما از روش کنترل مُد لغزشی استفاده کردهایم و دو سطح لغزش مرتبه اول و دوم که توابعی از خطاهای.راستاهای طولی و دوران حول قائم مجهزند
. پایداری دیناميك خطا را اثبات کردهایم، برای راستاهای طولی و دوران حول قائم تعریف کرده ایم و با روش پایداری لياپانوف،ردیابی هستند
 شبيهسازیهای، در پایان. موانع ثابت و متحرکی را در مسير شناور قرار داده ایم تا توانمندی شناور را در عبور ایمن از آنها محك بزنيم،سپس
.عددی پيادهسازی شدهاند تا صحت عملكرد کنترلکنندهها را نشان دهند
 روش پایداری، موانع ثابت و متحرک، سامانه زیر– تحریك، کنترل مقاوم مُد لغزشی، شناور سطحی بدون سرنشين:واژههای کلیدی
لياپانوف
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ABSTRACT
In this paper, tracking control of unmanned surface vessels by using the robust mode sliding control in the presence of
fixed and moving obstacles are investigated. The mathematical model of vessels is in three degree of freedom (3DOF)
and only contains the kinematics and dynamics of relevant to surge, sway and yaw. These vessels are controlled in
under actuated manner; although they have (3DOF), but only are equipped to two actuators in direction of surge and
yaw. Next, we are used the mode sliding control method and introduced the first and second order of sliding surfaces as
a function of tracking errors in direction of surge and yaw. Based on Lyapunov stability method, stability of dynamics
of error has been proven. Then, we have put the fixed and moving obstacles in the trajectory of vessels to examine the
safe crossing ability of them. Finally, numerical simulations are implemented to demonstrate the validity of proposed
controllers.
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 -1مقدمه
امروزه کنترل شناورهای سطحی بدون سرنشیي  ،بیه کكیی از
حوزههای فعال و مورد عالقه محققان در حوزه کنتیرل بدیدک
شده است .به موازات بوسیعه و سسیترو وسیاک نقليیه بیدون
سرنشي زمينیی 1ماننید انیوام ملتلیو روبیاتهیای زمينیی و
وساک نقليه هواکی بدون سرنشیي ماننید  UAV1هیا ،امیروزه
وساک نقليه درکاکی بدون سرنشي  4نيی ،،بیه سیرعت در حیال
بوسعه و بكام هستند [( ،]2شك .)1
2

شکل ( :)1نماکی کلی از کك شناور سطحی بدون سرنشي .

عمدبا دو مُدل دکناميكی بیرای بوییيو رفتیار کیك شیناور
وجود دارد :مُدل شش درجه آزادی و مُیدل سیه درجیه آزادی.
مدل شش درجه آزادی شام بمامی حرکات کك جسم ییل
کعنی :حرکت طولی ،حرکت عرضی و حرکت عمیودی و دوران
حول محور طیولی ،دوران حیول محیور عرضیی و دوران حیول
محور عمودی است ،حال آنکه در میدل سیه درجیه آزادی ،از
حرکت عمودی ،دوران حول محور طولی و دوران حیول محیور
عرضی ،بهدلي باثير ناچي،شان بر رفتار دکناميكی شناور یرف
نظر میشود و سه درجهی آزادی عمده و موثر بر حرکت را،
کعنییی :حرکییت طییولی ،حرکییت عرضییی و دوران حییول محییور
عمودی (حرکت در یفحه) را مدلسیازی مییکننید .شیك 2
چارچوب ملتصات جسیم -ثابیت 5و راسیتاهای حرکتیی کیك
شناور درکاکی را در حالت کلی نماکش میدهد [.]1

شکل ( :)2چارچوب ملتصات جسم– ثابت برای
کك شناور درکاکی.
)1- Unmanned Surface Vessels (USVs
)2- Unmanned Ground Vehicles (UGVs
)3- Unmanned Aerial Vehicles (UAVs
)4- Unmanned Maritime Vehicles (UMVs
5- Body-Fixed Frame

شناورهای سطحی بدون سرنشي کاربردهای عملیی ملتلفیی
دارند ،نظير :جستوجوی معادن زکیر آب ،جسیتوجیوی کیو
درکا ،جستوجوی غوایان مشكوک و ممانعت از ورود آنها بیه
کك منطقه حفاظت شده ،ردکیابی و بعقيی دک یر شیناورهای
مهاجم و همچني  ،بجهي ،آنان به دوربي هاکی همه سیوکی 6و
سالحهای نظامی بیرای مصیارف نظیامی [ .]2شیناورها عمیدبا
بهیورت زکر– بحرکك 7کنترل میشوند .کنتیرل سیامانههیای
زکر– بحرکك بهدليی طديعیت غيریطیی یابیی و کاربردهیای
عملیاو به کكی از حوزههیای بحقيقیابی فعیال بدیدک شیده
است .کك سامانه زکر – بحرکك است ،اسر بعیداد محیرکهیای
مستق او کمبر از بعداد درجیات آزادی سیامانه باشید .بیرای
مثال ،کنترل کشتیها کا شیناورهای سیطحی بیدون سرنشیي
ایيرا بوجه بسيار زکادی از محققان را به یود جل کرده است.
8
شناورها معموال به دو پيشران کا کك پيشیران بیا کیك سیكان
مجه،ند .اکی سیایتار اساسیا در شیناورهای مرسیوف اسیتفاده
میشود [ .]1پيچيدسی اییلی در کنتیرل شیناورهای سیطحی
9
زکر– بحرکك اک است کیه آنهیا در راسیتای محیور عرضیی
هيچسونه محرکی ندارند .از اک سذشیته بیرعك سیامانههیای
زکر– بحرکك با قيیدهای انت یرالناپیذکر ،شیناورهای سیطحی
مطرحشده دستهای از سامانههای زکیر– بحرکیك بیا دکناميیك
انت رالناپذکر هستند و قاب بددک به کك سامانه یوو بعرکو
است [ .]4با اک حال ،چنیدک مولیو مسیل کنتیرل ردکیابی
مسير را مطالعه کردهاند .کنترلکننده فيدبك حالت نامتغير بیا
زمان پيوسته در [ ] 5بررسیی شیده اسیت بیا بیه کیك ردکیابی
موقعيت نماکی فراسير دست کابند ،بیا اکی فیره کیه سیرعت
طولی مرجع هميشیه مثدیت اسیت .در [ ،]1نوکسیندسان کیك
کنترلکننده ردکابی سينمابيكی پيشنهاد دادهاند کیه پاکیداری
نماکی فراسير را برای کك شناور سطحی زکر– بحرکیك فیراهم
میآورد .در [ ،]7کك قانون کنتیرل نیامتغير بیا زمیان پيوسیته
برای بهدست آوردن ردکابی نماکی فراسيیر هیم موقعيیت و هیم
جهتسيری پيشنهاد شیده اسیت .در [ ،]8کیك کنتیرلکننیده
ردکابی متغير با زمان پيوسته ،با بددک مسئله ردکابی شناور به
کك سامانه عمومی مطالعه شده است کیه شیديه سیامانه کیك
روبات سيار شده است [ .]3دوح سودمند برای مسئله ردکابی
مسير ،با اسیتفاده از روو مسیتقيم لياپیانوف و بحیت شیراک

6- Omnidirectional Camera
7- Under-actuated
8- Rudder
9- Sway
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کافی بحرکك ماندسار در [ ]21پيشنهاد شده اسیت .غمیاف 2در
[ ]22کك روو بیرای حی موضیوعات پاکدارسیازی و ردکیابی
مسير ،با استفاده از بكنيكهای بازسشت به عق  1پيشنهاد داد.
دو 1در [ ،]21کارهای بسیياری را روی مسیا ردکیابی مسیير
انجاف داده است؛ مثال در [ ]21کك کنترلکننده ردکابی بهطور
مجاندی و فراسير را ارا ه کرده است با شناور کك مسیير مرجیع
را در چارچوب ملتصابی شناور بعقي کنید کیه بوسی کیك
شناور مجازی بهدست آمده است و اک مسير مرجع ،مییبوانید
منحنیییوار کییا مسییتقيم باشیید .او در [ ]24نيیی ،بییه کنتییرل
آراکشبندی شناورهای سطحی بيضوی شیك پردایتیه اسیت.
ژوانییل لییي  4و همكییاران در [ ،]25از کییك روو جدکیید و
قدربمند برای کنترل کك شناور سطحی زکر– بحرکیك ،بحیت
عنوان مُد لغ،شی مراب بیاالبر بهیره بیرده اسیت .او بیرای هیر
راستای بحت کنترل مجمیوم ضیراکدی از سیه سیطز لغ،شیی
مربده باالبر را در نظر سرفته است.
در اک ی مقالییه ،مسییئله کنتییرل ردکییابی کییك شییناور بییدون
سرنشي در حضور موانع ثابت و متحرک ،بیا اسیتفاده از روو
مُد لغ،شی بررسی شده اسیت .شیناورها میدل دکنیاميكی سیه
درجه آزادی داشته و بهیورت زکر– بحرکكکنتیرل شیدهانید؛
5
کعنی با آنکه شناور سه درجه آزادی است اما بنها دو محرک
در راستاهای طولی 6و دوران حول محور قیا م 7بیرای هیداکت
شناور طراحی و کنترل شده اسیت .روو مُید لغ،شیی کكیی از
رووهای کنترل مقاوف بهشمار میآکد [ .]1در ادامه ،دو سیطز
لغ،شییی بعرکییو شییده اسییت؛ کییك سییطز لغ،شییی مربدییه اول
برحس یطاهای ردکابی بیرای راسیتای طیولی و کیك سیطز
لغ،و مربده دوف برای راستای دوران حول محور قا م .سیس ،
بابع لياپانوف برحسی سیطوح لغی،و بعرکیو شیده اسیت بیا
پاکداری دکناميك یطای شناور و هم راکی ردکابی مسير شناور
را بییه مسییير مطلییوب ،اثدییات کنیید .پ ی از آن ،از روو بییابع
پتانسي استفاده میکنيم با شناور بتواند با فاییلهای اکمی از
موانع ثابت و متحرک بر سر راه یود ،با اطمينان و اکم عدیور
کند .در نهاکت ،شديهسازیهای عددی نماکش داده شدهانید بیا
یحت و کارآمدی روو کنترلی استفاده شده را باکيد کند.
1- GHommam
2- Back-Stepping
3- Do, K.D.
4- ZHuang, L., Dong
5- Actuator
6- Surge
7- Yaw
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 -2فرمولبندی مسئله
مدل رکاضيابی شناور سطحی زکر– بحرکك سیه درجیه آزادی،
در راستاهای طولی ،عرضی و دوران حول محور قا م اک سونیه
بویيو میشود [:]1
x  u cos    v sin  
y  u sin    v cos  
 r
1
u
 u  m22 vr  d11u 
m11
1
E
v
 m11ur  d22 v  
m22
m22
1
r
 r   m22  m11  uv  d33r 
m33

()2

()1

مدل سينمابيكی ( )2شیناور سیطحی زکیر – بحرکیك بوسی
رابطه زکر فشردهسازی شده است:

η  R   v

()1

که در آن η   x, y,  ،موقعيیتهیا در راسیتاهای طیولی و
عرضی و زاوکیه سیمت 8هسیتند کیه در چیارچوب ملتصیابی
T

زمي – ثابت بعرکو شدهاند v  u, v, r T .نشاندهنده سیرعت
شناور است؛  R  ني ،مابرکسی است که چارچوب ملتصابی
زمي – ثابت را به چارچوب ملتصیابی جسیم– ثابیت شیناور
انتقییال میییدهیید m22 ، m11 .و  m33اثییرات اکنرسییی و جییرف
اف،ودهشده شناور اسیت d 22 ، d11 ،و  d33بیرفهیای دمسينیل
سيال هسیتند ،نيیروی طیولی   uو سشیتاور سیمت   rبنهیا
ورودیهییای سییامانه هسییتند E .نيیی ،کییك نيییروی یییارجی
اغتشاشی است .در اک جا مسير مرجع را بهعنیوان کیك شیناور
مجازی زکر– بحرکك در نظر میسيرکم:
xd  ud cos  d   vd sin  d 

yd  ud sin  d   vd cos  d 

 d  rd

()4

1
 ud  m22 vd rd  d11ud 
m11
1
vd 
mˆ 11ud rd  dˆ22 vd  E
mˆ 22
1
rd 
 rd   m22  m11  ud vd  d33rd 
m33
 ydو  ydجیابجیاکی مرجیع رهدیر مجییازی و
ud 



()5



کیه در آن، xd ،
زاوکه حرکت هستند vd ، ud ،و  rdسرعت مرجع اسیت ud ،
و   rdورودیهای کنترلی مطلوب هستند E .ني ،کك نيیروی
8- Yaw Angle

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،21شماره  ،4زمستان 2131

24

یارجی اغتشاشی است .با معرفی کیك میابرک
معادله سينمابيكی ( ،)2نتيجه میشود:

انتقیال بیرای

()1

R   RT    RT   R    I

()7

det  R     1

و سس :

()8

u  x cos    y sin  
u  x cos    y sin    vr
v   x sin    y cos  
v  - x sin  y   y cos  y  - ur

 xd cos  d   yd sin  d 
 xd cos  d   yd sin  d   vd rd
  xd sin  d   yd cos  d 
  xd sin  d   yd cos  d   ud rd

یطاها اک سونه بعرکو میشوند:
()21

ما کك سطز لغ،و بهیورت زکر انتلاب میکنيم:
()21

0

ud
ud
vd
vd

ue  u  ud
ve  v  vd
re  r  rd

1
  u   ud   m22  vr  vd rd   d11ue 
m11
1
()22
ve 
 m11ue rd  d22ve  ure 
m22
1
re 
 r   rd    m22  m11 uv  ud vd   d33re 
m33

ue 

 -3طراحی کنترل
بهمنظور کنترل شناور سطحی زکر– بحرکك بیا اسیتفاده از دو
ورودی کنترلی ،ما دو مرحلیه را بیرای کنتیرلکننیدههیا طیی
میکنيم .ابتیدا قیانون کنتیرل راسیتای طیولی   uرا طراحیی
مییکنییيم و در وهلییه دوف ،قییانون کنتییرل حرکییت جییاندی  r
طراحی شده است .سطز پاکدار مجاندی  Sبعرکو شیده اسیت.
همه مسيرهای سامانه در زمان رسیيدن  t reachبیه اکی سیطز
هم را میشوند .شرط رسيدن به اک سطز را بیا معرفیی بیابع
لياپانوف بعرکو میکنيم:
1 2
S
2

V

که ،دکفرانسي معادله ( )21منفی است .شرط رسيدن به
سطز لغ،و اک است که  V  SS   S  0که .   0

S1  ue  1ue

()24

با جاک ذاری معادله ( )8در ( )21دارکم:
1
S1    u   ud   m22  vr  vd rd   d11ue   1ue
m11

()25


m22
d 
1
 vr  vd rd    1  11  ue   u   ud 
m11
m11 
m11




قانون کنترل معادل را اک سونه انتلاب میکنيم:
()21

 ueq   ud  m22  vr  vd rd    m111  d11  ue

با هدف بضعيو کردن پدکده چترکنل ،1ما کك بابع اشیدام 2را
بهجای بابع عالمت 3برمیس،کنيم:
S1  1

()27

و در نهاکت دکناميك یطا بهیورت زکر حای میشود:

()21

t

S1  ue  1 ue   d

که . 1  0 ،مشتق زمانی معادله ( )21به قرار زکر است:

مشابه معادله ( ،)8سرعتهای مطلوب بهیورت زکیر بیهدسیت
میآکند:
()3

 -1-3قانون کنترل برای راستای طولی τ u

سس
()28

 S1 
  1
 1 
S1  1

 1,

S   S 
sat  1     1  ,
 1    1 
1,


قانون کنترل طولی را بهیورت زکر طراحی میکنيم:
 S1 

 1 

 u   ueq  1 sat 

که. 1  0 ،
حال برای اثدات درستی انتلاب قانون کنتیرلمیان ،کیك بیابع
لياپونوف بهیورت زکر کاندکد میکنيم:
()23

1
m11 S12
2

V1 

مشتق زمانی معادله ( )23اک سونه حای میشود:
V1  m11S1S1  m11S1 ue  1ue 

()11

m


d 
1
 m11S1  22  vr  vd rd    1  11  ue   u   ud  
m11 
m11

 m11

 S1 m22  vr  vd rd    m111  d11  ue   u   ud 


 S 
 S1  1 sat  1  

 1  
1- Chattering Phenomena
2- Saturation Function
3- Sign Function
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حال اسر  1  m11 1انتلاب شیود ،شیرط رسیيدن بیه سیطز
لغ،شی میبواند بهیورت زکر استلراج شود:
()12

V1  m11S1S1  m11 1 S1
1

 -2-3قانون کنترل برای راستای سمت τ r

مشابه سطز لغی،و ( ،)21بیر اسیاط طديعیت زکیر– بحرکیك
شناور سطز لغ،شی بهطور نماکی پاکدار مربده دومی ،بهییورت
زکر بعرکو میکنيم:
t

()11

S2  ve  22 ve  22 ve   d
0

و بنابراک  ،قانون کنترل سطز لغ،شی   rبهیورت زکر بعرکیو
میشود:
S 
p  2 sat  2 
 2 
 r   rd 
q

()12

زمانیکه  ، q  0قانون کنترل   rبكي اسیت و اکی غيرقابی
قدول است .پ فره میکنيم که . u  0
حال برای اک سطز لغ،و ني ،کیك بیابع ليیاپونوف کاندکید
میکنيم با در واقع نشان دهيم یطای ردکیابی بیه ییفر ميی
میکند:
1
m22 m33 S22
2

()11

که. 2  0 ،
مشتق زمانی معادله ( )11اک سونه حای میشود:
()11

25

S2  ve  22 ve  22 ve

با مشتقسيری زمانی از معادله ( )11و اسیتفاده از معادلیههیای
( )17و ( )12میبوانيم معادله زکر را استلراج کنيم:
V2  m22 m33 S2 S2

با جاک ذاری معادلههای ( )8و ( )22در ( )11دارکم:
()14

()15

1
(m11  ue rd  ue re   d 22 ve  m11  ure  ure 
m22

ve 

1
 m11 ue rd  ue re   d22ve  m11ure 
m22

M

m11
ure
m22

()11

ve  M 

m11
ure  22 ve  22 ve
m22
m m  m22
 M  11 11
u  uv  ud vd 
m22
m33
m d
 11 33 ure
m22 m33
m 1
 11
u  r   rd   22 ve  22 ve
m22 m33
S2  M 

()17

قانون کنترل معادل   reqرا بهیورت زکر انتلاب میکنيم:
p
q

()18

 req   r 

p  m22 m33 M

()13

m11  m11  m22  u  uv  ud vd 
m11d33ure  22 ve   v

2
2 e

()11

V2 

q  m11u

1- Yaw

 q  r   rd   p 
 m22 m33 S2 

m22 m33



 S2  
 S2  2 sat   

  2  

()11

اسر  2  m22 m33 2انتلیاب شیود ،شیرط رسیيدن بیه سیطز
لغ،شی حای میشود:
V2  m22 m33 S2 S2  m22 m33 2 S2

()14

 -4تحلیل پایداری
قضیه  :1نيروی ورودی در راستای طولی   uو سشتاور ورودی
در راستای سمت   rکه با ( )28و ( )12بيان شدهانید ،پاکیدار
مجییاندی هسییتند .و سییرعت زاوکییه سییمت  rشییناور سییطحی
2
زکر– بحرکك ني ،،پاکدار ورودی– محیدود یروجیی– محیدود
است.
اثبات :بحت شراک رسيدن به سطز لغ،شی معادلههای ()12
و ( ،)14نيروی طولی   uو سشتاور در راستای سیمت   rکیه
در معادالت ( )28و ( )12داده شدهاند ،بوسعه و اکجاد شدهانید.
قواني کنترل پيشنهادی میبوانند اطمينیان دهنید کیه همیه
مسيرهای سامانه میبوانند در کك زمان محیدود ،بیه ییفحات
لغ،شی بعرکو شده در معادلههای ( )21و ( )11برسند و چیون
در زمانی محدود به مطلوب میرسند ،در نتيجه کنترلکنندهها
بهیورت مجاندی پاکدار هستند.
)2- Bounded-Input Bounded-Output (BIBO
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t

()15

x  xd

()11

y  yd

u   d   0 
e

ue  0 

0
t

v   d   0 
e

ve  0 

  xo , yo یواهد بود .فایله بي شناور و مرک ،مانع بیهییورت
زکر محاسده میشود [:]21
()13

2

 x  xo    y  yo 
2

r

0

و در ادامه ني ،،ثابت یواهيم کیرد کیه زاوکیه سیمت شیناور
سطحی زکیر– بحرکیك ،ورودی– محیدود یروجیی– محیدود
است .بابع لياپانوف زکر را کاندکد میکنيم:
()17

1 2
r
2

V3 

با استفاده از رابطه ( )1و مشتقسرفت از ( )17دارکم:

  m  m22 

d
1
V3  rr  r  11
uv  33 r 
r 
m33
m33
m33 

()18
d33 2  m11  m22 
1

r 
uvr 
rr
m33
m33
m33
  rV3  r
2d
m  m 
1
که  r  11 22 uvr   r r ، r  33و میادامی
m33
m33
m33

 m11  m22  uv   r 
که 
آنساه  V  0و بنابراک r
d33

r 

حال اسر فایله اکم را برای عدور از مانع  Rsafبنیاميم ،آنسیاه
اسر شرط زکر برقرار شیود ،ال یورکتم دوری از میانع رسیما وارد
عم میشود:
r  Ro  Rsaf

()41

به بيانی دک ر ،اسر فایله بي شیناور و مرکی ،میانع از مجمیوم
شعام مانع و فایله اکم کمبر شود ،باکستی از مانع دور شوکم.
حال باکد بابع پتانسيلی را معرفی کنیيم بیا بیا اعمیال روی
شناور ،باعث دوری و عدف بریورد آن شود .اک بیابع پتانسیي
بهیورت زکر معرفی شده است:

k  x  xo   1
1
 

2
r
 r Ro  Rsaf 

k  y  yo   1
1
Fy 
 

2
r
 r Ro  Rsaf 
Fx 

()42
()41

3

کراندار است.
 -5اجتناب از برخورد با موانع
در اک قسمت ،به بشرکز ال ورکتم عدور از مانع میپیردازکم .در
اک جا ،موانع بهیورت داکیره در نظیر سرفتیه شیدهانید .شیرط
فعالشدن ال ورکتم رهاکی از بریورد ،اکی اسیت کیه میانع در
ابتدا ،در محدوده ح نمودن و بشليص شناور قرار ب يرد .در
نتيجه شعام ح حس ر روبات را با  Rsenنمیاکش مییدهیيم.
بدکهی است که اسر میانع در فاییلهای کیمبیر از شیعام حی
حس ر  d  Rsenشناور قرار ب يرد ،بشليص داده یواهد شید.
حال که مانع شناساکی شد باکستی شناور بتواند م،احمبودن کیا
ندودن آن را بشليص دهد .بهطور مثال ،اسیر شیناور از سیمت
راست کك یلره سن ی رو به جلو در حرکیت باشید و ییلره
درست به موازات مسیير حرکیت آن باشید ،بیدکهی اسیت کیه
یلره م،احمتی برای حرکت آن اکجاد نلواهد کرد .اما اسیر در
راستای حرکت شیناور ،حسی رها نقیاطی از میانع را بشیليص
دهند ،باکستی ال ورکتم دوری از مانع فعال شود .بعید از آنکیه
مانع م،احم بشليص داده شد ،ملتصات روبیات و میانع را بیه
چارچوب ملتصابی زمي – ثابت منتق مییکنیيم ،چراکیه در
چارچوب جسم– ثابت موقعيتهای شیناور قابی انیدازهسيیری
نيستند با با موقعيت مانع مقاکسه شوند .پی موقعيیت شیناور
 ،  x, y همچني شعام و موقعيت مرک ،مانع بیهبربيی  Roو

که در آن Fx ،و  Fyبهبربي نيروهیای اعمیالشیده از طیرف
ميدان پتانسي به شناور ،بهبربي در راستاهای  xو  yسامانه
ملتصات زمي – ثابت فراسيیر 1اسیت k ،کیك ضیرک بهیره
1
Ro  Rsaf

مثدت است و برف

ني ،بهیاطر آن است که اسر مانع

درسییت در مییرز حیی کییردن شییناور قییرار سرفییت ،کعنییی
 ، r  Ro  Rsafآنساه نيروهیای ميیدان ییفر شیده و شیناور
بتواند عدور نرف و روانی 2را از کنار مانع داشته باشد.
پ ال ورکتم شرطی اجتناب از بریورد با موانیع بیهییورت
زکر یواهد بود:
if r  Ro  Rsaf

()41








k  x  xo   1
1
 
r
R

Rsaf
r2
o

k  y  yo   1
1
Fy 
 
r
R

Rsaf
r2
o

Fx 

else
end

اسیر شیرط فیوا حایی شیود و  Fxو  Fyبیه کنتیرلکننیده
راستای سمت 3با عالمت منفی اضیافه شیوند ،آنسیاه در واقیع
1- Global
2- Smooth
3- Yaw
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سشتاورهاکی یواهند بود کیه سیعی در چیریش شیناور بیرای
جلوسيری از بریورد با موانع یواهند نمود.
 -6شبیهسازیهای عددی
در اک قسمت ،ما بریی شديهسازیها را برای بصدکق درسیتی
مسئله و کارامدی قواني کنترل طراحی میکنيم .پارامترهیای
شديهسازی به قرار زکر هستند [:]25

 m11 , m22 , m33   1.956, 2.405,0.043
 d11 , d22 , d33    2.436,12.992,0.0564
 xd t  , yd t   10  cos  0.2t  ,10  sin  0.2t 


 x  0 , y  0 ,  0    0, 0, 2 

شکل ( :)5ردکابی مسير شناور در عدور از سه مانع ثابت.



u  0 , v  0 , r  0   0,0,0

همچني  ،ما کك مانع متحرک و سه مانع ثابت را بهبربيی در
زکر بعرکو میکنيم:

 xo1 , yo1    0.05t,0.05t 
 xo3 , yo3    0, 10 ,  xo4 , yo4    10,0 ,
 xo5 , yo5   8,3
Rsaf  4

شعام هرکداف از موانع  Ro  1متیر و فاییله اکمی
متر و همچنیي  k  50و  rs  6متیر در نظیر سرفتیه شیده
است .دک ر پارامترهای کنترل ني ،به قرار زکر هستند:

شکل ( :)6ردکابی مسير شناور در عدور از مانع متحرک.

 1 , 2 ,Δ1 ,Δ2 ,  1 ,  2   1.5,3, 0.01, 0.05, 0.1, 0.002 

شکل ( :)3ردکابی طولی مسير شناور در غياب موانع.

شکل ( :)4ردکابی عرضی مسير شناور در غياب موانع.

شکل ( :)7فایله بي مانع متحرک و شناور در طول زمان.

شکل ( :)8یطای ردکابی طولی در حضور مانع متحرک.
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شکل ( :)9یطای ردکابی عرضی در حضور مانع متحرک.
شك های ( )1و ( )4ردکابی مسير داکرهای را بوسی شیناور،
در راستاهای طیولی و عرضیی نشیان مییدهید .همیانطورکیه
پيداست شناور پ از مدتزمیان کوبیاهی بیه مسیير مطلیوب
هم را میشود .شك  ،5مسير انتلابی شناور را برای اجتنیاب
از بریورد با سه مانع ثابت نشان میدهد .همانطورکه مشاهده
میشود ،دو مانع دقيقا بر سیر راه مسیير مطلیوب شیناور قیرار
سرفتهاند و شناور قادر است بهطور اکمی از آنهیا عدیور کنید.
شك  ،6مسير حرکت شناور را برای رهیاکی از میانع متحیرک
نشان میدهد .جذابيت اک شیك در آن اسیت کیه شیناور بیا
زمانیکه مانع هنوز به داکره مطلوب سد ،نرسيده است ،بیرجيز
میدهد که از جلوی آن (باالی داکره سد ،)،بیا فاییلهای اکمی
عدور کند .اما پ از آنکه مانع متحرک به داکره سید ،رسیيد،
اک بار شناور با فایلهای اکم از پشت آن (زکر داکره سد )،عدور
میکند .در نهاکت ،وقتی مانع به اندازه کافی از داکیره دور شید،
شناور مسير مطلوب اوليه یود را باز میکابید و روی داکیره بیه
حرکت یود ادامه میدهد .چیون نمیاکش زنیده حرکیت میانع
متحرک روی شك امكیانپیذکر ندیود ،میا از نمیودار شیك 7
استفاده کردهاکم با نشان دهیيم فاییله بیي میانع متحیرک و
شناور هيچ اه یفر نشده و در واقع بریوردی با هم نداشتهاند.
شك های  8و  ،9ني ،یطای ردکابی شناور را در عدیور از میانع
متحرک نشان میدهید .مشیاهده مییشیود کیه یطیا پی از
دورشدن مانع متحرک ،به یفر هم یرا مییشیود .از مجموعیه
شك ها میبوان نتيجه سرفت که کنترلکنندههای طراحیشده
به یوبی قادرند که شناور را به مسير مطلوب هم یرا کیرده و از
بریورد با موانع اجتناب ورزند.
 -7نتیجهگیری
در اک مقاله ،کنترل ردکابی کك شناور سطحی بدون سرنشي
در حضور موانع ثابت و متحرک میورد مطالیه قیرار سرفیت .در
طراحی کنتیرلکننیدههیا از روو کنتیرل مقیاوف مُید لغ،شیی
استفاده شده است .شناورها ني ،بهطور زکیر– بحرکیك کنتیرل

شدهاند کعنی با آنکه مدل دکناميكی شناور سیه درجیه آزادی
است ،اما بنها دو محرک طراحیی مییشیود و در واقیع ،بعیداد
محرکها کمبر از بعداد درجات آزادی است .دو سیطز لغی،و
مربده اول و دوف برحسی یطاهیای ردکیابی ،بیهبربيی بیرای
راستاهای طولی و دوران حول محیور قیا م بعرکیو شیده و در
ادامه با استفاده از روو لياپانوف قواني کنترل مطلیوب بیرای
محرکها طراحی شدند .اک قواني کنترل قادرنید بیا بیهطیور
موثری پدکده چترکنل 1را در کنترل مُد لغ،شی بضعيو نموده
و به نرمی 2ورودیهای مطلوب را بوليید نماکنید .از روو بیابع
پتانسي برای اجتناب از بریورد با موانع استفاده شد .اک بوابع
در واقع سشتاورهاکی هستند که در محرک موجود در راسیتای
دوران حول محور قا م اکجاد میشود با هن اف ن،دکكشیدن بیه
موانع شناور را مجدیور بیه بغييیر جهیتسيیری حرکیت کنید.
همانطورکه مشاهده شد ،کنترلکنندههای مُد لغ،شی طراحی
شییده و بوابییع پتانسییي اعمییالشییده ،مجموعییا شییناور را قییادر
یواهند سایت کیه ییود را در مسیير مطلیوب قیرار داده و در
یورت وجود موانیع ،از آنهیا بیهطیور اکمی عدیور کیرده و از
بریورد با آنها اجتناب ورزد .بیرای کارهیای بیيشبیر در اکی
حییوزه ،کنتییرل آراکییشبنییدی شییناور در حضییور موانییع و
درنظرسرفت موانع دارای فرورفت ی کا مقعیر ،کیه امكیان سيیر
افتادن شناور در اک نواحی وجود دارد ،پيشنهاد میشود.
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