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 1394 مهر 26پذیرش: 

 9999اردیبهشت  99ارائه در سایت: 

 دینامیکی موقعیت تثبیت برای اختالل گر مشاهده و موقعیت سیگنال بازخورد بر مبتنی کنترل سیستم طراحی جدید روش یک مقاله این در 
 تشکیل بازخورد مسیر در پیشنهادی گر مشاهده -فیلتر یک و مستقیم مسیر در کننده کنترل یک از سیستم این. است شده ارائه دریایی های شناور
 متصل هم به سری صورت به که بوده  غیرخطی گر مشاهده یک و شده  اصالح دارشکاف فیلتر یک از ترکیبی گر مشاهده -فیلتر ساختار. است شده
 فرکانس اختالل. است موقعیت سیگنال از استفاده با شناور موج فرکانس حرکت حذف و پایین فرکانس حرکت تخمین فیلتر، وظیفه. اند شده

 از فیلتر بودن مستقل. شود می زده  تخمین شناور پایین فرکانس حرکت از استفاده با و غیرخطی گر مشاهده توسط شناور سرعت و پایین
 کیفیت افزایش باعث خود نوبه به که شودمی شناور سرعت و اختالل پایین، فرکانس حرکت تخمین در دقت و کیفیت افزایش باعث گر مشاهده
 بوده پایین فرکانس اختالل و شناور های مدل از مستقل پایین فرکانس حرکت تخمین و فیلترینگ این، بر عالوه. گردد می کنترل سیستم عملکرد

 کاهش بر پایین فرکانس اختالل تخمین و موج فیلترینگ تاثیر و اهمیت عددی، سازیشبیه در. است مقاوم مدل های نامعینی به نسبت لذا و
 کنترل سیستم شدن مقاوم و سوخت مصرف کاهش ها، محرک خرابی و سایش کاهش نظر نقطه از که شودمی بررسی کنترل سیگنال نوسانات

 متداول روش عملکرد با پیشنهادی کنترل سیستم عملکرد این، بر عالوه. دارد اهمیت سطحی شناور یک روی بر محیطی های اختالل مقابل در
 .شودمی داده نشان آن عملکرد برتری و صحت و شده مقایسه
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 This paper presents a new approch in the design of output feedback control system based on disturbance 

observer for dynamic positioning vessels. The proposed control system includes a controller and a 
structure of a modified notch filter and a nonlinear observer. The filter is used for estimating low-

frequency motions and removing the wave-frequency motions by using vessel position measurement. 

The low-frequency disturbances and vessel-velocities are estimated in nonliner observer using the low-
frequency vessel motion. In this structre, wave filtering and low-frequency motion estimation are 

independent from the estimation of low-frequency disturbances and vessel velocities. It results in 
increased accuracy of filtering and estimation which results in desirable performance of control system. 

Also, filtering is independent of the vessel and low frequency disturbances models, and therefore it is 

not affected by modeling uncertainty. The effect of wave filtering and low-frequency disturbances 
estimation in DP control system from the point of reducing control signal fluctuations were evaluated 

with numerical simulation. This is important in view of reduction of wear and tear in propulsion system 

and fuel consumption in a surface vessel. Futhermore, simulation results show that the proposed method 
has better performances in comparision with conventional method. 
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 مقدمه -1

 های ازخورد خروجی )شامل الگوریتمطراحی سیستم کنترل مبتنی بر ب
 

های محیطی و قوانین کنترل( همواره یکی  و اختالل  فیلترینگ، تخمین حالت

 های تثبیت موقعیت سازی سیستم ادهها در طراحی و پی از چالش
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