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تاریخ پذیرش95/04/01 :

از میــان حــرکات کشــتی ،حــرکات رول ،پیــچ و هیــو بیشــترین تأثیــر را در راحتــی و آســایش خدمــه و مســافران و عملکــرد خدمــه بــر روی
عرشــه دارنــد و بــه همیــن لحــاظ از بیشــترین اهمیــت بررســی برخــوردار هســتند .عــاوه بــر ایــن مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی بــرای
شــناورهای نظامــی محدودیتهــای واژگونــی شــناور در هنــگام عملیــات مانــور ،پــرواز و فــرود هلیکوپتــر و جابهجایــی آن بــر روی شــناورهای بــا
قابلیــت حمــل بالگــرد ،زاویــه شــیب کانتینــر پرتــاب موشــک و عملیــات پرتــاب موشــک ،بارگــذاری و پرتــاب اژدر و اتصــال بیــن دو شــناور ،میــزان رول
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .شــناورهای ســطحی شــش نــوع حرکــت در راســتای محورهــای مختصــات (ســرج ،اســوی و هیــو) و چرخــش حــول
محــور مختصــات (رول ،پیــچ و یــاو) را تجربــه میکننــد .هــدف از ایــن تحقیــق کنتــرل و کاهــش حرکــت رول شــناور در محــدوده اســتاندارد عملکــرد
شــناور مطابــق بــا اســتانداردهای ردهبنــدی بینالمللــی بــا اســتفاده از دو سیســتم مجــزای کاهنــده رول بهوســیله یــک ســوئیچ کنترلــر  PIDاســت کــه
بــا توجــه بــه عملکردهــای از پیــش تعیینشــده از هریــک از سیســتمهای مذکــور در کاهــش رول استفادهشــده و پــس از شبیهســازی معــادالت نتایــج
بهدســت آمــده ،حاکــی از اثربخشــی سیســتم و کاهــش رول شــناور در محــدوده اســتاندارد اســت.

واژگان کلیدی:
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

**

ســابقه تاریخــی کاربــرد تجهیــزات پایدارســاز رول بــه دو

قــرن گذشــته بــر میگــردد [ .]1سیســتمهای کاهنــده

رول شــناور دو نــوع هســتند .نــوع اول سیســتمهایی داخلــی

هســتند کــه در داخــل شــناور نصــب میشــوند کــه عبارتنــد
از ژایــرو اســتابالیزر و جابهجایــی جــرم (جابهجایــی مایــع
در مخــازن یــو شــکل و جابهجایــی جســم جامــد) .نــوع

دوم سیســتمهای خارجــی هســتند کــه عبارتنــد از تیــر

اصلــی خــن ( بیلــج کیــل) ،بالــک (فیــن) ،کنتــرل ســکان
و تریــم تــب کــه درون آب قــرار دارنــد و بــا اســتفاده از
اثــرات هیدرودینامیکــی رول را کنتــرل میکننــد .هریــک

از سیســتمهای فــوق الذکــر دارای معایــب و مزیتهایــی

هســتند،برای مثــال سیســتمهای خارجــی در حالــت
ســکون کارایــی نداشــته و درگ هیدرودینامیکــی ایجــاد

میکننــد ولــی ســبک بــوده و جــرم کمــی دارنــد ،در مقابــل

سیســتمهای داخلــی در حالــت ســکون نیــز کارآمــد بــوده و
در عــوض جــرم و قیمــت باالتــری دارنــد .روشهــای کنترلی

* استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

** دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -دانشگاه آزاد اسالمی پرند

مختلــف بــرای کنتــرل هــر یــک از سیســتمهای مذکــور

ارائهشــده و توســعه یافتــه انــد.

اســتفاده از فیــن و ســکان و ترکیــب چنــد کنترلــر بــرای

کنتــرل آنهــا جهــت پایدارســازی رول شــناور [ ،]2اســتفاده

از الگوریتــم ژنتیــک بــرای کنتــرل فینهــای فعــال در

یــک کنترلــر  PIDجهــت پایدارســازی رول شــناور[]3

کنتــرل ژایرواســتابالیزرها بــه روش غیــر خطــی و مقایســه
1

آن بــا کنترلــر [ PID [4]،[5کنتــرل غیــر فعــال و فعــال

ژایرواســتابالیزرها بــا کنتــرل  PIDو کنتــرل چــرخ

عکسالعملــی و کنتــرل قــاب آزاد [ ]7[،]6اســت.

از دیگــر روشهــای کنتــرل رول کشــتی میتــوان بــه
اســتفاده از مخــازن پایدارکننــده فعــال و منفعــل []9[،]8

اشــاره کــرد کــه در آن هــر سیســتم تانــک تنظیــم رول
شــامل ســه تانــک برابــر اســت کــه در طــول خــط مرکــزی

شــناور توزیــع شــده اســت ،کــه هــر کــدام از آنها شــامل دو

داکــت عمــودی هســتند کــه بــه تــه شــناور بــا کانالهــای

افقــی مرتبــط شــده انــد .پمپــی در میــان کانالهــای افقــی

بــرای هــر تانــک ایزولهشــده اســت .پمپهــا بــرای سیســتم
)1. Sliding mode control (SMC

تانــک تنظیــم رول فعــال روشنشــده؛ امــا بــرای سیســتم

 3گشتاورها و نیروهای تحریک رول

کنتــرل رول کشــتی بهوســیله بالهــای پایدارکننــده و

امــواج نامنظــم بهصــورت تابعــی از زمــان در نظــر گرفتــه

رول کشــتی بــا اســتفاده از وزنههــای جابهجاشــونده

امــواج در فركانسهــاي مختلــف هســتند كــه در آبهــاي
عميــق بــراي حالــت مــوج كام ـ ً
ا توســعه يافتــه بهصــورت

مــدل ســروومکانیزم بــرای پیشبینــی مــکان حقیقــی

اســتاندارد بســياري بــراي شــرايط جغرافيايــي مختلــف

چنــد خروجــی 2کــه دارای دو ورودی پایدارکننــده فینــی

ســاده متناســب بــا دادههــاي اندازهگيريشــده ميــدان

کنترلــی مختلــف در ایــن زمینــه هســتند.

کــه در يــك نقطــه (بــدون توجــه بــه جهــت مــوج) اســتفاده

تانــک تنظیــم رول غیــر فعــال خامــوش میشــوند.

بررســی اثــرات هیدرودینامیکــی بیــن آنهــا [ ،]10کنتــرل

کنترلشــده بــر روی عرشــه شــناور بهوســیله یــک

کنترلــر  PIDبــرای فرمــاندادن بــه مــکان وزنــه و یــک

نیروهــا و گشــتاورهای اعمالشــده بــه شــناور از طــرف

شــده انــد .طيفهــاي چگالــي انــرژي بيانگــر مقــدار انــرژي

روابــط اســتاندارد پيشــنهاد ميشــوند .در ايــن راســتا روابــط

در ایــن مقالــه از یــک ســوئیچ کنترلــر  PIDو دو سیســتم

ميشوند طبق معادله ( )1هستند [.]15[،]14

ژایرواســتابالیزر و جــرم جابهجاشــونده بــرای پایدارســازی

()1

از هــر دوی ایــن سیســتمها بهصــورت همزمــان و یــا

كــه  fفرکانــس و  Aو  Bثابتهــا هســتند .ایــن ثابتهــا در

رول شــناور استفادهشــده اســت ،کــه در شــرایط مختلــف

جداگانــه میتــوان بــرای پایدارســازی رول شــناور اســتفاده
کــرد .اســتفاده از ایــن دو سیســتم بــرای پایــداری رول
شــناور روش جدیــدی اســت و میتوانــد بــرای ایــن کار

محدودیتهــای هزینــه و وزن را کاهــش دهــد.

هنــگام طراحــی سیســتمهای کنتــرل فیدبــک بــرای
شــناور ،مدلهــای مرتبــه کاهشیافتــه مــورد اســتفاده قــرار

میگیرنــد ،زیــرا بیشــتر شــناورها تحــرک در تمــام درجــات

آزادی را ندارنــد و ایــن امــر بهوســیله تجزیــه حرکــت

کشــتی بــه دســتههای چهــار درجــه آزادی ،ســه درجــه
آزادی و یــک درجــه آزادی امکانپذیــر اســت .مدلهــای

یــک درجــه آزادی میتواننــد بــرای طراحــی کنترلرهــای
حرکــت رو بــه جلــوی کشــتی (ســرج) ،اتوپایلوتهــای

ســمت (یــاو) و سیســتمهای دمپینــگ رول مــورد اســتفاده

قــرار گیرنــد [ .]13در ایــن تحقیــق ،سیســتم یــک درجــه
آزادی بــرای تحلیــل رول شــناور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه تحریــک رول بهوســیله دو

نیــروی مــوج و بــاد صــورت میپذیــرد و در مقابــل بــرای

کاهــش رول از گشــتاور ایجادشــده توســط ژایــرو اســتابالیزر
و جــرم جابهجــا شــونده اســتفاده خواهــد شــد.

مدلهــای مختلــف میتواننــد از ارتفــاع مــوج ،دوره تنــاوب

چــکادی یــا دوره تنــاوب میانگیــن و يــا ديگــر پارامترهــا
3

باشــند .انتخــاب مــدل طيــف اســتاندارد ،بــه خصوصيــات

منطقــه مــورد مطالعــه وابســته اســت .بــراي ايــن منظــور

35

طيفهــاي پيشنهادشــده مــورد بررســي قــرار گرفتــه انــد تــا
طيــف مناســب بــراي دادههــاي خليــج فــارس انتخاب شــود.
پارامترهــای مهــم بــرای بیــان رفتــار امواج مــوج عبارتنــد از :

( ξaدامنــه مــوج یــا فاصلــه بیــن ســطح آزاد در حالت ســکون
بــا قلــه یــا قعــر مــوج)( Ha ،ارتفــاع مــوج کــه معــادل بــا

دو برابــر دامنــه مــوج اســت) λ ،طــول مــوج (فاصلــه افقــی

بیــن دوقلــه یــا قعــر متوالــی)( Tp ،دوره تنــاوب مــوج یــا

زمــان بهوجــود آمــدن دو قلــه یــا قعــر متوالــی)( Tz ،زمــان
الزم بــرای دو نقطــه تقاطــع صفــر بــه ســمت بــاال بهطــور

متوالــی)( α ،زاویــه شــیب لحظــه ای مــوج )( α 0 ،بیشــینه
زاویــه شــیب مــوج)( H / λ ،تیــزی مــوج) اســت.

مقادیــر ارتفــاع ،دامنــه ،پریــود و ســایر پارامترهــای ذکرشــده

در بــاال در امــواج نامنظــم همــواره در حــال تغییــر هســتند.

بنابرایــن بهتــر اســت کــه متوســط آنهــا را یعنــی
 ξa ، Tz ،Tpو Ha

بهکار گرفت:

)2. Multi input multi output (MIMO
3. Peak Period

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID
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و پروانههــای عرضــی هســتند[ ،]12نیــز از راهبردهــای

مطالعاتــي خــاص هســتند .غالــب ايــن مدلهــاي اســتاندارد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

وزنــه جابهجاشــونده [ ،]11سیســتم کنترلــی چنــد ورودی

ارائهشــده اســت .مدلهــاي اســتاندارد بیشــتر روابــط

 : ξ1دامنــه مشــخصه مــوج (مقــدار متوســط یــک ســوم

فرضشــده اســت.

 : H1ارتفــاع مشــخصه مــوج (مقــدار متوســط یــک ســوم

اســت (بــر اســاس :)ITTC

()3

فرمولبنــدی ریاضــی طیفهــای انــرژی تــک جهتــه

که

میشــود بــا طیــف انــرژی شــیب مــوج.

3

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

بزرگتریــن اندازهگیریهــای انجامشــده بــرای )ζa

و  1969یــک برنامــه وســیع اندازهگیــری مــوج بــه نــام
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تــا جزیــره ســیلت اجــرا شــد .تحلیــل دادههــای بهدســت

3

بزرگتریــن اندازهگیریهــای انجامشــده بــرای

Ha

طیــف دو پارامتــری  SBξبهصــورت رابطــه ( )3دادهشــده

691
̅4
T

=B

و

̅ 1/3
172.75H
̅4
T

=A

A −B
= 5 eω4
ω

است.

SBζ

امــواج بــر مبنــای دو پارامتــر اصلــی ارتفــاع مشــخصه مــوج
 H13و دوره تنــاوب متوســط مــوج  Tاســت .از جملــه طیــف

بــا ضــرب معادلــه ( )3در

موجهــای معــروف میتــوان بــه طیــف مــوج بــرت اشــنایدر

()4

قــرار میگیــرد .طیــف مــوج دیگــر ،طیــف پیرســون

در شکل ( )1طیف موج جانسواپ نشان دادهشده است.

اشــاره کــرد کــه بــرای ناحیــه آبهــای آزاد مــورد اســتفاده

مســکویچ مــی باشــد کــه در دوميــن همايــش بينالمللــي

ω4n
g2

 ،طیــف دامنــه مــوج برابــر

� A �−B4
g
eω
ωg 2
))(g − 2ωUcos(µ

SJα (ωe ) = 0.658C

( ISSC )1967و دوازهميــن كنفرانــس بينالمللــي ITTC

در ســال  1969بهعنــوان طيــف اســتاندارد مــورد پذيــرش
قــرار گرفتــه اســت كــه بــراي دریــای بــاز (آبهــاي كام ـ ً
ا

توســعهیافته) اســتفاده میشــود .در ســالهای 1968
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جانســواپ 4در یــک مســیر  100مایلــی از دریــای شــمال
آمــده از ایــن اندازهگیــری منجــر بــه ارائــه طیفــی بــراي

شکل  :1طیف موج جانسواپ

مناطــق محــدود بــه ســاحل (موجگاههــاي محــدود) كــه

دامنــه مــوج و دامنــه شــیب مــوج هــر جــزء مــوج در طیــف

در ايــن محــدوده امــواج تنهــا توســط بــاد و در همــان منطقه

()5

ایــن محــدوده مشــاهده نميشــود .بنابرايــن بــا توجــه بــه

()6

امــواج آنهــا توســط بــاد توليــد ميشــوند) امــواج محلــي

توليدشــده اســت و امــواج موجگاههــاي دوردســت (دورآ) در

موقعيــت جغرافيايــي دريــاي خليــج فــارس و محدودبــودن
آن بــه ســواحل اطــراف ،ميتــوان از طيــف مــوج جانســواپ
بــراي امــواج اســتفاده کــرد.

طيــف جانســواپ بــر اســاس مطالعــات و اندازهگيريهــاي

صــورت گرفتــه در دريــاي شــمال توســط هاســلمن و
همــکاران در ســال  1973ارائهشــده اســت .رابطــه رياضــي
ایــن طيــف بهصــورت رابطــه ( )2بيــان ميشــود:
()2

میتوانــد بهصــورت روابــط ( )5و ( )6بیــان شــود:

ξn5 = √2Sjζ (ωn )δω

αn5 = √2Sjα (ωn )δω

از طیــف شــیب مــوج و دامنــه مــوج ارتفــاع مــوج نامنظــم

شبیهسازیشــده و بــازه زمانــی شــیب میتوانــد بهصــورت

روابــط ( )7و ( )8شبیهســازی شــود:
()7
()8

Nfreq

) ζ(t) = ∑ ζn0 cos(ωn t + ψn
n=1

Nfreq

) α(t) = ∑ αn0 sin(ωn t + ψn
n=1

کــه  ω nو  ψ nفرکانــس و زاویــه فــاز جــزء  nام مــوج را

بیــان میکنــد .ایــن نظریــه از طریــق برهــم نهــی

5

g
))(g − 2ωUcos(µ

)SJζ (ωe ) = 0.658CSBζ (ω

 :Uســرعت رو بــه جلــوی کشــتی ،صفــر فرضشــده اســت.

و جهــت  µ، Headingنســبت بــه موجهــای عرضــی µ=90

فرکانــس تصادفــی و ســینوسهای فــازی ،ســابقه زمانــی

نامنظــم حالــت دریایــی دادهشــده را فراهــم مــیآورد.
شــکل ( )2ارتفــاع مــوج بــر حســب زمــان را بــرای طیــف
)4. Joint North Sea Wave Project(JONSWAP
5. Superposition

مــوج جانســواپ نشــان میدهــد .عبــارت نیــروی  F 40کــه

نیروهــا و گشــتاورهای بهوجــود آمــده توســط بــاد بــرای

توصیــف میشــود ،بهوســیله تابــع گوســی بهصــورت

شــناور متحــرک ،نیروهــا و گشــتاورهای اعمالــی بــه شــناور،

بهوســیله برهــم نهــادی عبــارات نیــروی سینوســی منفــرد
رابطــه ( )9بیــان میشــود []7
()9

Fi
F40
2
2
=
e−(xn −µ0 ) /2δ
A
√2πδ2

کــه  x nفرکانــس جــزء  nام اســت F n ،دامنــه نیرویــی به ازای

یــک شــناور در حــال حرکــت محاســبه میشــود .در یــک

بــا توجــه بــه ســرعت نســبی بــاد و زاویــه برخــورد بهصــورت
معــادالت ( )10محاســبه میشــوند [:]13

دامنــه مــوج  Aبــرای nامیــن جــزء اســت و  μ 0فرکانس موج
متوســط و  δ2واریانــس اســت .شــکل ( )3نیــروی واردشــده
از طــرف امــواج را در جهــت رول نشــان میدهــد .ارتفــاع

زاویــه هدینــگ  90درجــه ،فرکانــس زاوی ـهای مشــخصه 4

هرتــز ،گام فرکانــس زاویـهای  0/08هرتــز و ضریــب نیرویــی
مــوج  200000 :نیوتــن فرضشــده اســت .در ایــن تحقیــق

کــه  ρaچگالــی هواســت و پارامترهــای  HFwو  HLWمرکــز
بــاالی خــط آبخــور صفحــات جلویــی  AFwو جانبــی ALW

هســتند.

پروفیــل میانگیــن ســرعت بــاد از پروفیــل الیــه مــرزی

ارائهشــده توســط بــرت اشــنایدر 6در ســال  1969تبعیــت
میکنــد کــه مطابــق بــا رابطــه ( )11اســت:

()11

Vw (h) = V10 (h/10)α
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مشــخصه مــوج  1متــر ،دوره تنــاوب متوســط مــوج  4ثانیــه،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

CX (γrw)AFw
⎡
⎤
CY (γrw )ALw
⎢
⎥
1
⎥ 2 ⎢ CZ (γrw )AFw
T = ρa Vrw
2
⎥ ⎢ CK (γrw )ALwHLw
⎥ ⎢CM (γrw )AFw HFw
⎦ ⎣ CN (γrw )ALw Loa

کــه  V10ســرعت بــاد در ارتفــاع  10متری از ســطح دریاســت.
 hارتفــاع از ســطح آب و ضریــب  αبرابــر بــا  7/1اســت.
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ضرایــب بــی بعــد بــاد ( )CX,CY,CZ,CK,CM&CNمعمــوالً
محاســبه میشــوند .بــرای شــناورهای ســطحی معمــوالً

شکل  :2ارتفاع موج جانسواپ

فــرض میشــود کــه  Zwindو  Mwindبرابــر بــا صفــر

هســتند .درحالیکــه گشــتاور در جهــت رول ()Kwind
بــرای شــناورها و ســازههای دریایــی مــورد اســتفاده و
محاســبه قــرار میگیرنــد .بــرای شــناورهای شــبه زیــر
ســطحی عــاوه بــر  Xwindو  Ywindو  Nwindهــر دوی

 Kwindو  Mwindمــورد نیــاز هســتند .شــکل ( )4ســرعت

بــاد  ،جهــت بــاد و زاویــه برخــورد را نســبت با پاشــنه شــناور
نشــان میدهــد.

شکل  :3نیروی تولید شده توسط امواج در جهت رول

6. Bretschneider

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

در ارتفــاع  10متــری از ســطح آب بهعنــوان ارتفــاع مرجــع

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

()18

38

()19

شکل  :4زوایای برخورد باد و حرکت شناور

ســرعت نســبی بــاد در راســتای  xو  yبــا اســتفاده از روابــط

( )12تــا ( )16محاســبه میشــوند:
()12
()13
()14
()15
()16

2
Vrw = �u2rw + vrw

) (SL , SH ) = (SL , HLw
ALw
) cos(γw
CX (γw ) = −CDl
) AFw 1 − δ �1 − CDl � sin2 (2γ
w
2
CDt
ALw
) sin(γw
CY (γw ) = CDt
) AFw 1 − δ �1 − CDl � sin2 (2γ
w
CDt
2
) CK (γw ) = kCY (γw
Sl
π
� = ) CN (γw
) − 0.18(γw − )� CY (γw
Loa
2

شــکل ( ،)5گشــتاور اعمالشــده از طــرف بــاد بــا ســرعت

 10نــات بــه شــناوری بــا ســطح برخــورد روبرویــی)A Fw )10
مترمربــع ،ســطح برخــورد جانبــی ()A Lw 30مترمربــع و
طــول  17متــر را نشــان مــی دهــد .مقادیــر عــددی ثابتهــا

بــرای یــک قایــق تنــدرو از منبــع [ ]13اســتخراج شــده انــد:

) γrw = −atan2(vrw , urw
urw = u − uw
vrw = v − vw
)uw = Vw cos(βw − ψ
)vw = Vw sin(βw − ψ

ضرایــب بــاد بــر اســاس تئــوری صفحــه هلمولتز-کیرشــهف
توســط بلندرمــان )1994( 7محاســبه شــدهاند .بارهــای وارده

از طــرف بــاد بهوســیله  4پارامتــر اصلــی محاســبه میشــوند
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کــه عبارتنــد از :مقاومــت عرضــی  CDtو طولــی  ،CDlپارامتر
نیــروی عرضــی  δو فاکتــور گشــتاور رول  .kمقادیــر عــددی
بــرای شــناورهای مختلــف در جــدول زیــر دادهشــده اســت.
ضرایــب مقاومــت طولــی در جــدول زیــر بــر اســاس رابطــه

( )17مقیاسبندیشــده اســت:
()17

A Fw
A Lw

شکل  : 5گشتاور ایجاد شده توسط باد در جهت رول

 4گشتاورها و نیروهای استهالک رول

همانطــور کــه در شــکل ( )6نشــان دادهشــده اســت بــرای
) CDl = CDlAF (γw

کــه مقادیــر بــرای دو زاویــه  0و  180درجــه داده شــده انــد.

توصیــف سیســتم ژیروســکوپی ،دســتگاههای مختصــات
راســتگرد مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد [.]7

مقــدار ضریــب مقاومــت طولــی ( )0بــرای بــاد جلــو و ضریب
مقاومــت طولــی ( )180بــرای بــاد پشــت مــورد اســتفاده

قــرار میگیــرد .بــا فــرض مرکــز مســاحت برخــورد جانبــی

بهصــورت رابطــه ( )18کــه بــاالی خــط آبخــور قــرار دارد،

ضرایــب بــاد بهصــورت رابطــه ( )19بهدســت آمــده اســت.

در نهایــت پــس از جایگــذاری در فرمــول بــاال گشــتاورها و

نیروهــای بــاد بهدســت خواهنــد آمــد.

شکل  : 6دستگاه های مختصات و زوایا

7. Blendermann

همانطــور کــه در شــکل ( )6نشــان دادهشــده اســت،

دســتگاههای مختصــات مرجــع قــرار دارنــد و دســتگاههای

و دســتگاههای مختصــات جســم (قایــق) و چــرخ طیــار

جســمها روی هــم قــرار میگیرنــد .بنابرایــن:

دســتگاههای مختصــات مراکــز مرحلــه خــود را دارنــد
مرجــع بــرای منطبقشــدن بــا محورهــای اصلــی اینرســی
قایــق و چــرخ طیــار چرخشهــا حــول محــور ثابتشــده

بــر روی جســم ( ، )Xb, Yb, Zbبهوســیله

مختصــات مرجــع جســم بــا محورهــای اصلــی اینرســی
()22

()θ, φ, γ

0
�0
Izz

0
Iyy
0

Ixx
Ii = � 0
0

cos β sin β 0
Ai = �−sin β cos β 0� ,
0
0
1

ωx
� ωi = �ωy
ωz

̇ϕ
−θ̇� ,
0

̇−γ
0
̇θ

0
̇Ω× = � γ
̇ϕ

سیســتم ژیروســکوپی بهصــورت جمــع مومنتــوم زاویــهای

کــه  ωiبــرای چــرخ طیــار و اجــزاء قــاب میتوانــد

( )Xh, Yh, Zhرا بیــان میکنــد .مومنتــوم زاویـهای کل یــک

�0

 �0 0بیــان

حــول ســه محــور در دســتگاه مختصــات متصــل بــه جســم

شــود .ψ̇ .و ̇ βنــرخ چرخشــی و حرکــت تقدیمــی اســت و Iyy

()20

پیــچ و یــاو هســتند.

( )Xb, Yb, Zbمیتوانــد بــرای هــر جــزء بهصــورت رابطــه
( )20بیــان شــود:

a
(A I ω ) + Ωi × Ai Ii ωi
dt i i i

= ∗Ḣ b = Ḣ b∗ Ωi × Hb

کــه  Aiماتریــس چرخشــی توصیفکننــده چرخــش  iامیــن
جــزء اســت ،تبدیــل گشــتاور اجــزا در محورهــای متصــل بــه
جســم وقتــی کــه اجــزا از ( )Xf, Yf, Zfبــه ()Xb, Yb, Zb

میچرخــد ωi .و  Iiچرخشهــا و مومنتــوم جرمــی اینرســی
گشــتاور زاویـهای نســبی اســت و  Ωiکجــی متقــارن (معــادل
بــا عملیــات ضــرب خارجــی) حــرکات جســم کــه توســط

i

امیــن جــز تجربــه میشــود.

و با اســتفاده از قانون معکوس ترنســپوز  (AB)T = BT ATتأثیر

هریــک از اجــزا بهصــورت رابطه ( )21بیان میشــود:
()21

Ḣ b = Ai Ii ω̇ ı + (ωTi (Ȧ i Ii )T )T + Ωi × Ai Ii ωi = (Ai Ii )ω̇ ı + (Ȧ i Ii + Ωi × Ai Ii )ωi

کــه رابطــه ( )21تأثیــر هــر جــزء اســت کــه میتوانــد بــه

حــرکات چــرخ طیــار θ، φ ،و  yبــه ترتیــب حــرکات رول،

گشــتاور اعمالــی پیرامــون ( )Xb, Yb, Zbبــرای هــر جزئــی
میتوانــد بهصــورت رابطــه ( )24بیــان شــود:

()24

̇Iyy ψ̈ sin β + Iyy ψ̇β̇ cos β − Iyy ψ̇γ̇ cos β + Izz ϕ̇β
� ̇̇Hb = � Iyy ψ̈ cos β − Iyy ψ̇β̇ sin β + Iyy ψ̇γ̇ sin β − Izz θ̇β
Izz β̈ − Iyy ψ̇ϕ̇ sin β + Iyy ψ̇θ̇ cos β

39

بــا فــرض جانمایــی یــک سیســتم ژایروســکوپی دو قلــو

کــه دو چــرخ طیــار در حــال چرخــش هســتند و خــاف

جهــت یکدیگــر میچرخنــد ،بــا محورهــای چرخشــی
افقــی کــه حــرکات چــرخ طیــار را بــا فشــار در حرکــت یــاو

محــدود میکنــد و از تأثیــرات قــاب صرفنظــر میکننــد.
معــادالت ژیروســکوپی حرکــت بــه صــورت رابطــه ( )25بیان

میشــود:
()25

2Iyy ψ̈ sin β + 2Iyy ψ̇β̇ cos β
2Iyy ψ̇γ̇ sin β
�=
�
2Iyy ψ̇ϕ̇ sin β

Ḣ twin

رابطــه ( )25گشــتاور منتجشــده سیســتم را بیــان میکنــد.

شــکل  H=Dω +̇ Eωبیــان شــود کــه  Dبســتگی بــه اینرســی

بهطــور قابــل توجهــی اگــر حــرکات پیــچ و یــاو کوچــک

جهــت و حــرکات جســم (قایــق) دارد .بــا فــرض اینکــه

=  ψباشــد ،یعنــی وقتــی cosβ=0
عــاوه بــر ایــن اگــر ̈ 0

 Xfمیچرخنــد و حرکــت تقدیمــی در راســتای  Zfاســت و

نمیتوانــد حــول محــور رول تولید شــود .گشــتاور تولیدشــده

و تعییــن جهــت دارد و  Eبســتگی بــه اینرســی و نــرخ تغییــر

باشــند ،سیســتم فقــط گشــتاورهای رول ایجــاد میکنــد.

اجــزای چــرخ طیــار حــول  Xfمحصــور شــدهاند و حــول

باشــد ،تکنیکــی وجــود دارد کــه هیــچ گشــتاور پایدارســازی

چــرخ طیارهــا مرکــز جرمهایــی مشــابه دارنــد کــه در مبــدأ

در جهــت رول بــدون اعمــال کنتــرل و بهصــورت تابعــی از

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

 iامیــن جــز نســبت بــه ( )Xf, Yf, Zfرا بیــان میکننــدHb .

ممــان جرمــی اینرســی حــول محــور چرخــش ( )yfاســت و
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چــرخ طیــار و اجــزای قــاب کــه گشــتاورهای عملگــر

بهترتیــب بهصــورت

� ψ0fi β0fi

T
و � β0gi
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نشــان داده میشــوند و چرخشهــا از ( )Xb, Yb, Zbبــه

()23

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

اعــداد تصادفــی در شــکل ( )7نشــان دادهشــده اســت.

میــزان جــرم مــورد نیــاز حــدود  1تــا  2درصــد وزن

شکل  - 8شناور با سیستم کاهش رول بوسیله جرم جابجاشونده

جــرم جابجــا شــونده تنهــا در جهــت  yحرکــت مــی کنــد.
لــذا شــتاب آن نســبت بــه زمیــن در دســتگاه مختصــات

شکل  - 7گشتاور ایجاد شده توسط ژایرواستابالیزر در جهت رول

در شــکل ( )8شــناوری بــا جســم جابجــا شــونده بــرای
اســتهالک رول نمایــش داده شــده اســت [ .]11دو دســتگاه

مختصــات متصــل بــه زمیــن و متصــل بــه شــناور بــرای
توصیــف حــرکات شــناور و وزنــه مــورد اســتفاده قــرار مــی

گیــرد .بــا توجــه بــه جابجایــی بــار و خدمــه ،ممکــن اســت
40

مرکــز جــرم شــناور تغییــر کنــد لــذا مبــدا مختصــات در
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مرکــز جــرم قــرار ندارد.موقعیــت کشــتی بــا  roو موقعیــت

جــرم جابجاشــونده بــا  rwدر رابطــه شــماره ( )26تعریــف
شــده انــد I ، J .و  Kبردارهــای اصلــی دســتگاه مختصــات

متصــل بــه شــناور بــه صــورت رابطــه ( )28اســت:

()28

aw = u̇ (t)i+v̇ (t)j + ẇ (t)k + ω × (vo + 2dj + ω × rw ) + α × rw + d̈ j

گشــتاور ایجــاد شــده در جهــت رول بــه صــورت رابطــه ()29

مــی باشــدکه ’ mجــرم جســم جابجــا شــونده اســت.
()29

� zw �g y − v̇ − ru + pw − d̈ − ṙ xw + ṗ zw − rpzw + r 2 d + p2 d − pqxw
�
� M = m′
)−d(g z − ẇ − pv + qu − 2pḋ − ṗ d + q̇ zw − rpzw + p2 zw + q2 zw − rqd

گشــتاور اعمــال شــده در جهــت رول توســط جــرم
جابجاشــونده بــه صــورت تابعــی از اعــداد تصادفــی و رنــدوم
در شــکل ( )9نشــان داده شــده اســت.

متصــل بــه زمیــن و  i ، jو  kبردارهــای اصلــی دســتگاه

مختصــات متصــل بــه شــناور هســتند.
()26

ro = X o (t)I+Yo (t)J + Zo (t)K
rw = X w iI+d(t)j + Zw k

بردارهــای ســرعت خطــی و ســرعت زاویــه ای و شــتاب
خطــی و شــتاب زاویــه ای شــناور در دســتگاه مختصــات

متصــل بــه کشــتی بــا روابــط ( )27نمایــش داده مــی شــوند:
()27

vo = u(t)i+v(t)j + w(t)k
ω = p(t)i+q(t)j + r(t)k
ao = u̇ (t)i+v̇ (t)j + ẇ (t)k + ω × vo
α = ṗ (t)i+q̇ (t)j + ṙ (t)k

شکل  : 9گشتاور اعمالشده در جهت رول توسط جرم جابهجاشونده

شکل  : 10شماتیک سیستم جرم جابهجاشونده

جابهجایــی شــناور را تشــکیل میدهــد .بــرای ایــن سیســتم

 5محدودیتهای عملیاتی شناورهای نظامی
مطابق با استانداردهای بینالمللی

موقعیــت جســم نیــز از دیگــر محدودیتهــای مســئله

مطابــق بــا اســتانداردها و قواعــد بینالمللــی محدودیتهایــی

هســتند:

زیــر ارائــه شــدهاند [.]16

محدودیتهایــی بــرای شــتاب و ســرعت جابهجایــی

جســم وجــود دارد کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد .همچنیــن

بــرای برخــی از عملیاتهــا و فرایندهــای شــناورهای نظامــی

اســت .محدودیتهــای فــوق الذکــر بهصــورت رابطــه ()30

در میــزان رول شــناور وجــود دارد کــه مطابــق بــا جــداول

|d(t)| ≤ dmax , �ḋ (t)� ≤ ḋ max and �d̈ (t)� ≤ d̈ max
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جدول  : 1معیارهای پرواز و فرود هلیکوپتر
محدودیت عملیاتی

نوع عملکرد
جابهجایی
هلیکوپتر

حرکت

محدودیت

موقعیت

رول

 1/8درجه

-

رول

 2/5درجه

رول

 2/5درجه

رول

 2/5درجه

پیچ

پرواز هلیکوپتر

 1/8درجه

پیچ

پرواز کوتاه

8

-

 1/5درجه

پیچ

فرود هلیکوپتر

-

 1/5درجه

پیچ

-

 1/5درجه

41

-

سرعت عمودی  1متر بر ثانیه محل فرود

محدودیت عملیاتی

پارامترهای محدودکننده

حرکت

محدودیت

موقعیت

رول

 2/2درجه

-

MII

 0/5بر دقیقه

تجهیزات  :زاویه سرخوردگی روی Pallet truck9

پیچ

افراد

 2/2درجه

محل اتصال

 20درصد خدمه 4 ،ساعت محل اتصال

MSI

 0/5بر ساعت

شاخص خیسی عرشه

محل اتصال

جدول  : 3معیارهای سیستم موشک هدایتشونده
محدودیت زیرسیستمها

محدودیت عملیاتی
حرکت

محدودیت

رول یا پیچ

عملکرد جابهجایی خودکار موشک

رول یا پیچ

 3/8درجه

عملکرد جابهجایی دستی موشک

رول یا پیچ

 2/5درجه

پرتابکننده

10

 3/8درجه

8. Short takeoff
9. Pallet truck slip angle
10. Launcher

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

جدول  : 2معیارهای جابهجایی با اتصال بین دو شناور

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

جدول  : 4معیارهای سیستم اژدر
محدودیت زیر سیستمها

حرکت

محدودیت

پرتابکننده

رول یا پیچ

بارگذاری اژدر بر روی نوار نقاله

رول یا پیچ

 3/8درجه

بارگذاری اژدر بهصورت دستی

رول یا پیچ

 1/3درجه

بارگذاری مستقیم بهصورت
خودکار

 1/5درجه

رول یا پیچ

 3/8درجه

بســیار پیچیــده بــرای اهــداف کنترلــی مطــرح شــدهاند و
فرضهــای سادهســازی معمــوال انجــام میشــود .بــا فــرض

حــرکات خطــی ،معــادالت حرکــت میتوانــد بهصــورت

𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1 − 6

6

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = ���𝑀𝑀𝑀𝑀𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗̈ + 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 xk̇ + Cjk xk �,

حرکت

محدودیت

رول

 3/8درجه

-

اگــر نیروهــای  Surgeو پاسـخها در مقایســه بــا ســایر حــرکات

-

کوچــک باشــند و فــرض تشــابه ســمت راســت و چــپ کشــتی

سرعت
عمودی

 0/5متر بر
ثانیه

نوک لوله تیربار یا
راکتانداز

ماتریسهــای ضریــب تأثیــر میتوانــد بــه دو مجموعــه از

حــرکات کوپــل  Pitch-heaveو  Sway-Roll-Yawکاهــش پیدا

 3/8درجه

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

کنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا فــرض اینکــه تأثیــرات ضمیمــه

جدول  : 6معیارهای سیستم تجهیزات پشتیبانی (مانند جابهجایی مهمات و  )...ســکان از جملــه تأثیــرات  yawو  Swayبــر حــرکات رول

کوچــک هســتند ،حرکــت رول میتوانــد جداشــده و

محدودیت عملیاتی
حرکت

محدودیت

موقعیت

رول

 1/8درجه

-

پیچ
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و( G´(uو اثــرات وابســته بهســرعت  Fluid Memoryمعمــوال

موقعیت

پیچ

 5اینچ54 /

و البتــه بــه ســرعت ( ،B(uماتریــس نیــروی ســختی G

()32

محدودیت عملیاتی

نمونه توپ

افــزوده (مســتقل از ســرعت) [ ]M+Aماتریــس دمپینــگ

رابطــه ( )32بیــان شــود:

جدول  : 5معیارهای توپها
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محدودیت عملیاتی

ممانهــای تحریــک ،تابعــی از فرکانســی و ماتریــس جرمــی

وقفه تشدیدشده حرکت

 1/8درجه

بهصــورت رابطــه ( )33بیــان شــود:
()33

کــه  : θبیانکننــده حرکــت رول اســت F1.عبــارت

-

 1بر دقیقه موقعیت انجام وظیفه

جدول  : 7معیارهای پیشفرض خدمه
محدودیت

F1 + F2 − F3 − F4 = (I + A)θ̈ + Bθ̇ + Cθ

نیــروی مــوج F2 ،عبــارت نیــروی بــاد F3 ،عبــارت نیــروی

ژایرواســتابالیزر F4 ،عبــارت نیــروی جــرم جابهجاشــوندهI ،

اینرســی رول سیســتم A ،جــرم افــزوده B ،دمپینــگ رول و

پارامتر

شناور
نظامی

شناور تندروی
کوچک

موقعیت

رول

 4درجه

 4درجه

-

پیچ
شتاب عمودی

 1/5درجه
0.275g

0.65g

عمود سینه

شتاب عمودی

0.2g

0.275g

پل فرماندهی

شتاب عرضی

0.1g

0.1g

پل فرماندهی

معادالت حرکت رول کشتی []7

بیــان کامــا غیــر خطــی حــرکات کشــتی در رابطــه ()31

نشــان دادهشــده اســت:

 Cعبــارت ســختی مــدل اســت .در ایــن مقالــه عبارتهــای
اینرســی ،جــرم افــزوده ،دمپینــگ و ســختی بهصــورت

تقریبــی برابرنــد بــا:

I = mk 2
A = 0.3I
))B = 2βd �(C(I + A
)C = ω2∗4 (I + A

کــه  Kبیانگــر شــعاع ژیراســیون رول m ،جــرم شــناورβd ،

نــرخ دمپینــگ )ω*4 ،فرکانــس رول طبیعــی دمــپ نشــده
اســت .شــعاع ژیراســیون رول  Kفــرض شــده اســت کــه 4/0

عــرض شــناور و نــرخ دمپینــگ  βd 0/1فــرض شــود .شــکل
( )11حرکــت رول و ســرعت آن را بــدون اعمــال نیروهــای

ژایرواســتابالیزر و جــرم جابهجاشــونده بــرای یــک شــناور

()31

t

F = [M + A]ẍ + B(u)ẋ + � K(t − τ, u)ẋ (τ)dτ + [G + G′ (u)]x
0

بــا طــول  50متــر ،عــرض  7/9متــر ،ارتفــاع آبخــور  3متــر و
تنــاژ جابهجایــی  67تــن نمایــش میدهــد.

درنظرگرفتــن رول شــناور در حــد قابــل قبــول رعایــت
و حتــی المقــدور از صــرف هزینــه اضافــی و وزن زیــاد

.جلوگیــری کــرد
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PID ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر
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. ســیف و ح. س. م, پــور. ت. م, داســتان. م, جهانمــرد.] و14[
“تولیــد رکــورد تاریخچــه زمانــی امــواج بــر مبنــای،مهدیقلی

 حرکت رول و سرعت آن بدون پایدارساز:11 شکل

بــا توجــه بــه معیارهــای قیدشــده در جــداول
محدودیتهــای عملیاتــی شــناورهای نظامــی و میــزان رول

 الزم اســت رول شــناور بــا، درجــه6 شــناور در محــدوده
 پــس از.اســتفاده از تجهیــزات پایدارســاز رول کاهــش یابــد

اعمــال تجهیــزات پایدارســاز و کنتــرل آنهــا جهــت کاهــش
 نمــودار حرکــت رول و ســرعت آن در شــکل،رول شــناور
 جــرم جســم جابهجاشــونده.) نشــان دادهشــده اســت12(

 کیلوگــرم بــوده و جــرم دیســک دوار ژایرواســتابالیزر200
 دور بــر دقیقــه بــا2000  کیلوگــرم بــوده و بــا ســرعت100
.دور ثابــت در حــال گــردش اســت

 حرکت رول و سرعت آن با پایدارساز: 12 شکل

 نتيجهگيري6

) مــی تــوان نتیجــه12( ) و11( بــا مقایســه شــکلهای
 اســتفاده از سیســتم مــورد مطالعــه در کاهــش،گرفــت

رول موثــر بــوده و مــی توانــد رول شــناور را در محــدوده

 پایدارســازی رول.اســتاندارد عملیاتــی شــناور پایــدار نمایــد

در ایــن مــورد میتوانــد بــا تنظیــم پارامترهــای مســئله
 لــذا میتــوان محدودیتهــای اجــرا را بــا،تغییــر نمایــد

ارائه روشی برای کنترل پایداری رول شناور مطابق با استانداردهای رده بندی با استفاده از سویچ کنترلر PID

طیــف حاصــل از شــرایط حــدی منطقــه خلیــج فــارس
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