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1. Εισαγωγή
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η σχεδίαση
μετρητικού οργάνου, σε μορφή υποβρύχιου οχήματος, ικανού να πραγματοποιεί αυτόνομες ωκεανογραφικές μετρήσεις με προγραμματισμένη διαδρομή και πορεία (υδρόπτερο).
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διατυπώνονται, αρχικά, οι εξισώσεις κίνησης αυτόνομου υποβρύχιου υδροπτέρου, με σκοπό την επίλυσή τους σε κατάσταση ισορροπίας,
ώστε να γίνει ο σχεδιασμός σταθερών διαδρομών για συγκεκριμένο όχημα. Ο σχεδιασμός
του υδροπτέρου έγινε στο ΕΜΠ, με βασικό γνώμονα την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια των αποστολών.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αναπτύχθηκε μεθοδολογία σχεδιασμού αυτόνομων
υποβρύχιων οχημάτων (υδροπτέρων) οδηγούμενων με μεταβολή πλευστότητας. Υπολογίσθηκαν οι υδροδυναμικές δυνάμεις, επιλύθηκαν οι εξισώσεις κίνησης, καθορίστηκαν
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οι παράμετροι κίνησης σε κατάσταση ισορροπίας, καθώς και οι παράμετροι ελέγχου της
σε τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαδρομή με την ελάχιστη κατανάλωση
ενέργειας. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε στην περίπτωση πρότυπης σχεδίασης υποβρύχιου οχήματος ενώ συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά του με αυτά άλλων υφιστάμενων
υδροπτέρων.
Τα υποβρύχια υδρόπτερα δεν χρησιμοποιούν κινητήρες και προπέλες για την πρόωσή
τους. Η υποθαλάσσια πορεία τους επιτυγχάνεται μεταβάλλοντας την πλευστότητά τους,
με τη βοήθεια εσωτερικών δεξαμενών και αντλιών και τη θέση τους στον χώρο, μετακινώντας εσωτερικές μάζες.
Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης δίνονται, αρχικά, οι γενικές δυναμικές εξισώσεις
κίνησης του οχήματος και διατυπώνεται η σύζευξη της κίνησής του με τις εσωτερικές
μάζες. Στη συνέχεια, οι εξισώσεις προσαρμόζονται στο όχημα που σχεδιάστηκε στο
ΕΜΠ. Ο υδροδυναμικός σχεδιασμός του περιβλήματος έγινε με στόχο τη βελτιστοποίηση του σχήματος, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαγόμενη αντίσταση. Μελετήθηκε η
υδροδυναμική συμπεριφορά του οχήματος και τα χαρακτηριστικά του υιοθετήθηκαν
από το αναλυτικό μοντέλο. Ο περιορισμός της κίνησης στο επίπεδο και η επίλυση των
δυναμικών εξισώσεων οδήγησε στην εύρεση των βέλτιστων διαδρομών, όπου ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας. Σε συνδυασμό με ένα εύρωστο σύστημα ελέγχου,
το υδρόπτερο που σχεδιάστηκε είναι ικανό να πραγματοποιεί τις αποστολές του με
ευελιξία και οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον στόχο σχεδιάσθηκαν
αλγόριθμοι ανάδυσης, κατάδυσης και βρόγχοι ανατροφοδότησης για τη διόρθωση της
πορείας του, ενώ προτάθηκαν για περαιτέρω εφαρμογή μέθοδοι βελτίωσης τέτοιων συστημάτων με τη βοήθεια του αναλυτικού μοντέλου. Το αναλυτικό μοντέλο έχει εφαρμογή και στη σχεδίαση του οχήματος. Διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ διάφορων παραμέτρων του συστήματος, όπως ταχύτητα, μεταβλητή μάζα και μέγεθος του οχήματος.
Έτσι, προέκυψε μία βασική δομή στη διαδικασία σχεδιασμού και κάποιες θεμελιώδεις
αρχές για την επιλογή των χαρακτηριστικών του. Τέλος, παρουσιάσθηκαν οι τεχνολογικές του αρχές, με το μηχανολογικό του σχεδιασμό και μια προκαταρκτική περιγραφή
των ηλεκτρονικών του συνιστωσών.
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2. Υποβρύχια υδρόπτερα
Χαρακτηριστικά, σχεδιασμός και εφαρμογές
Τα υποβρύχια υδρόπτερα (underwater gliders) είναι μια ειδική κατηγορία της ευρύτερης οικογένειας των Αυτόνομων Υποβρύχιων Οχημάτων (AUVs), που τη διαφοροποιεί το
γεγονός ότι δε χρησιμοποιούν κινητήρες και προπέλες για την πρόωσή τους. Η υποθαλάσσια πορεία τους επιτυγχάνεται, μεταβάλλοντας την πλευστότητά τους, με τη βοήθεια
εσωτερικών δεξαμενών και αντλιών. Τα ήδη υπάρχοντα υδρόπτερα διαθέτουν ακίνητα
φτερά και ουρά και ελέγχουν τη θέση τους στον χώρο, μετακινώντας εσωτερικές μάζες,
μεταβάλλοντας, δηλαδή, με αυτό τον τρόπο τη θέση του κέντρου βάρους τους σε σχέση με το κέντρο άντωσής τους και χρησιμοποιώντας εξωτερικά στοιχεία ελέγχου, όπως
πηδάλιο. Η πορεία τους αποτελείται από μία σειρά προς τα πάνω και προς τα κάτω ολισθήσεων (αναδύσεις και καταδύσεις) και έτσι επιτυγχάνεται η οριζόντια μετατόπισή τους.
Ενώ καταδύονται και αναδύονταιν μπορούν να συλλέγουν ωκεανογραφικά δεδομένα
κατά μήκος της πορείας τους.

Σχήμα 2.1 Εικονική αναπαράσταση της οριζόντιας κίνησης του υδροπτέρου

Τα υπάρχοντα ωκεανογραφικά υδρόπτερα είναι σχεδιασμένα για αποστολές μεγάλης
εμβέλειας, διάρκειας και ανθεκτικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται, εφόσον όλες οι επιμέρους
διατάξεις του διακατέχονται από τη φιλοσοφία της ελάχιστης κατανάλωσης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Σε σύγκριση με άλλα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (AUVs) είναι
σχετικά αργά, ταξιδεύοντας με μισό περίπου κόμβο (0,25 m/s), αλλά έχουν την ικανότητα πραγματοποίησης αποστολών μεγάλης εμβέλειας της τάξης των εκατοντάδων και
χιλιάδων χιλιομέτρων, καθώς και μεγάλης χρονικής διάρκειας της τάξης των εβδομάδων
ή και μηνών.
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Ο αρχικός σχεδιασμός του υποβρύχιου υδροπτέρου έγινε αρχικά με σκοπό τη συλλογή
ωκεανογραφικών στοιχείων. Η ιδέα αυτή περιγράφηκε αρχικά από τον Henry Stommel,
στο επιστημονικής φαντασίας άρθρο “The Slocum Mission”, που δημοσιεύτηκε το 1989
στο περιοδικό Oceanography [10] και έγινε αφορμή να κατασκευαστούν τρία υδρόπτερα, το Slocum glider [13] στο Webb Research Corporation (WRC), το Spray glider [9]
στο Scripps Institution of Oceanography (SIO) και το Seaglider [4] στο Πανεπιστήμιο
της Ουάσινγκτον.

Σχήμα 2.2 Slocum, Seaglider, Spray

Τα υδρόπτερα αυτά (Slocum electric, Spray, Seaglider) είναι κατάλληλα για εκτενείς
και μεγάλης διάρκειας αποστολές, ενώ η πριονωτή τους κίνηση είναι η καταλληλότερη
για κάθετη και ταυτόχρονα οριζόντια παρατήρηση της στήλης ύδατος.
Έχουν σχεδιαστεί για παρόμοιους λειτουργικούς στόχους και γι’ αυτό έχουν παρόμοια
διαμόρφωση, βάρος και μέγεθος. Κάποια χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1.
Πίνακας 2.1 Προδιαγραφές των υδρόπτερων Slocum electric, Seaglider, Spray
Χαρακτηριστικά

Slocum Elecric

Seaglider

Spray

Τύπος σώματος

κυλινδρικό

δάκρυ

κυλινδρικό

Μέγεθος ατράκτου
[m] (LxD)

1,5x0,21

1,8x0,3

2,0x0,2

Υλικό γάστρας

Αλουμίνιο

Γυαλί σε μορφή ινών
(Fiberglass)

Αλουμίνιο

Μάζα [kg]

52

52

51,8

Μέγιστο βάθος [m]

200

1000

1500

Διάρκεια [h]

3800

5333,3

6666,7
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Χαρακτηριστικά

Slocum Elecric

Seaglider

Spray

Εμβέλεια [km]

1500

4600

4500

Τυπική ταχύτητα
[m/s]

0,4

0,25

0,25

Μπαταρίες

260 alkaline C cells,
8 MJ

Lithium primaries, 24
V και 10 V, 10 MJ

81 Lithium D cells,
10 MJ

Μεταβολή όγκου
[cc]

520

800

250

Πτερύγια

98 cm span, 14 cm
chord

100 cm span, 16 cm
chord

110 cm span, 10 cm
chord

Μοντελοποίηση του υδροπτέρου
Αρχικά παρουσιάζεται ένα δυναμικό μοντέλο, χωρίς να γίνει εξειδίκευση σε κάποια
συγκεκριμένη μορφή και μέγεθος. Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου είναι η δομή και
γεωμετρία του υδροπτέρου, οι υδροδυναμικές δυνάμεις, οι δυνάμεις άντωσης και βαρύτητας, τα φαινόμενα πρόσθετης μάζας, καθώς και τα αντίστοιχα αδρανειακά, εξαιτίας της
κίνησης σε ρευστό. Το μοντέλο ολοκληρώνεται με τη μη γραμμική σύζευξη της κίνησης
του οχήματος και των εσωτερικά κινουμένων μαζών.

Σχήμα 2.3 Συστήματα αναφοράς, διάνυσμα θέσης και προσανατολισμός του υδροπτέρου
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Απώτερος σκοπός είναι η επίλυση των εξισώσεων κίνησης στο κατακόρυφο επίπεδο
σε κατάσταση ισορροπίας, ώστε να είναι δυνατός ο σχεδιασμός διαδρομών για ένα τέτοιο
όχημα με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Οι εξισώσεις αυτές θα προκύψουν απλοποιώντας τις ολοκληρωμένες εξισώσεις κίνησης για το τρισδιάστατο μοντέλο.
Καταρχάς, διαμορφώθηκε η κινηματική του οχήματος (με την εξαγωγή των κινηματικών συνθηκών), ώστε να καθοριστούν ο προσανατολισμός, η θέση και η κίνησή του.
Ακολούθως, ορίστηκαν τα συστήματα αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση
(αδρανειακό, σωματοπαγές, σχήμα 2.3) και οι μετατροπές μεταξύ τους, καθώς και ένα
σύστημα αναφοράς που κινείται μαζί με το ρευστό, ώστε να υπολογίζουμε τη σχετική
ταχύτητα του υδροπτέρου στο νερό. Προνοήθηκε ο συνυπολογισμός των ρευμάτων.
Στο δυναμικό μοντέλο συμπεριλήφθηκαν τρεις εσωτερικές μάζες: μία ελεγχόμενα
μεταβλητή μάζα σταθερής θέσης mb, μία σταθερή μάζα ελεγχόμενα μεταβλητής θέσης
mm και μία στατική μάζα mt (σταθερή θέση και μάζα), που προσφέρει στο σύστημα μία
αντισταθμιστική ροπή. Ελήφθησαν υπόψη οι δυνάμεις άντωσης και βαρύτητας και εξήχθησαν οι τρισδιάστατες εξισώσεις κίνησης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στις δύο μάζες:
στην κινούμενη σταθερής μάζας, μέσω δύναμης που ασκείται πάνω της και στην ακίνητη
μεταβλητής μάζας μέσω του ρυθμού άντλησης. Οι εσωτερικές μάζες και τα διανύσματα
θέσης παρουσιάζονται στο σχήμα 2.4.

Σχήμα 2.4 Μάζες και διανύσματα θέσης
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Στο σωματοπαγές σύστημα συντεταγμένων, οι θέσεις των σημειακών μαζών mt και mb
καθορίζονται από τα διανύσματα

�

�

και rb, ενώ το διάνυσμα rm (t ) , περιγράφει τη θέση

της κινούμενης μάζας mm στο σωματοπαγές σύστημα τη χρονική στιγμή t.
Οι εξισώσεις κίνησης του υδροπτέρου προκύπτουν, εφαρμόζοντας τους νόμους του
Νεύτωνα, αφού υπολογίσουμε τις ορμές από τη συνολική ενέργεια οχήματος –ρευστού.
Το δυναμικό μοντέλο περιορίστηκε, στη συνέχεια, στο κατακόρυφο επίπεδο και απλοποιήθηκε, ώστε να διερευνηθούν στην πορεία οι καταστάσεις ισορροπίας των κινήσεων.
Η σύνθεση τέτοιων κινήσεων με τη βοήθεια ελέγχου στην κινούμενη και τη μεταβλητή
μάζα, οδήγησαν στην ανάλυση της δημοφιλούς πριονωτής διαδρομής. Διερεύνηση έγινε
και για το απλοποιημένο φυγοειδές μοντέλο, στο οποίο δεν παρεμβαίνει αυτόματος έλεγχος. Η επίλυση αυτού του μοντέλου οδήγησε σε διαδρομές, ποιοτικά όμοιες με αυτές των
αεροπλάνων και των υδροπτέρων.

Εξισώσεις κίνησης στο κατακόρυφο επίπεδο
Οι εξισώσεις κίνησης που περιγράφουν την πορεία του υδροπτέρου στο κατακόρυφο
επίπεδο μπορούν να εξαχθούν από το τρισδιάστατο μοντέλο. Η δυναμική ανάλυση ενός
τέτοιου απλουστευμένου μοντέλου έχει άμεση εφαρμογή στα πραγματικά υδρόπτερα,
αφού οι περισσότερες αποστολές τους περιλαμβάνουν πολλές διαδρομές αποκλειστικά
στο κατακόρυφο επίπεδο.
Το κατακόρυφο μοντέλο προκύπτει από το τρισδιάστατο μέσω περιορισμού και των
εσωτερικών μαζών. Η αντισταθμιστική μάζα mt καταργείται και ταυτόχρονα η μεταβλητή

�

μάζα mb τοποθετείται στο κεντροειδές του υδροπτέρου, ώστε rb

� 0 . Έτσι, η ροπή ,λόγω

της μεταβλητής μάζας εκτός του κεντροειδούς, δεν υπάρχει.
Στην περίπτωση αυτή το μοντέλο περιορίζεται στο

� �
ib � kb

� �
i �k

αδρανειακό επίπεδο και στο

σωματοπαγές επίπεδο.

Ορίζονται α η γωνία προσβολής (angle of attack), D η δύναμη αντίστασης (drag), L
η δύναμη άνωσης (lift) και MDL η ροπή, λόγω συνεκτικών δυνάμεων (viscous moment),
όπως φαίνονται στο σχήμα 2.5:

94

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχήμα 2.5 Δυνάμεις και ροπή στο επίπεδο x-z

Ισχύει ότι ξ=θ-α και

V � u 2 � w2

όπου ξ η γωνία ίχνους ολίσθησης (glide path

angle).
Στη συνέχεια, καθορίζεται μία επιθυμητή διαδρομή του υδροπτέρου (glide path), που
θα καθορίζεται από την επιθυμητή γωνία ξd και την επιθυμητή ταχύτητα Vd.
Ορίζονται αδρανειακές συντεταγμένες (xd, zd) τέτοιες, ώστε xd να είναι η θέση του
οχήματος κατά μήκος της ζητούμενης διαδρομής. Το zd θα μετράει τη θέση του οχήματος
σε διεύθυνση κάθετη στην επιθυμητή διαδρομή. Στόχος είναι η πορεία να πραγματοποιείται με zd = 0, τον οποίο προσεγγίζουμε μέσω ελέγχου του οχήματος.
Ολισθήσεις σε κατάσταση ισορροπίας
Μπορεί να καθοριστεί μία συγκεκριμένη διαδρομή που επιθυμούμε να πραγματοποιήσει το υδρόπτερο, προσδιορίζοντας τη γωνία και την ταχύτητα. Αυτά τα μεγέθη μπορούν
να προσδιοριστούν, ώστε να καθορίζουν μία διαδρομή σε κατάσταση ισορροπίας.
Η διερεύνηση των διαδρομών, σε κατάσταση ισορροπίας και της σταθερότητάς τους
συμβάλΛει στην εξοικονόμηση ενέργειας, κατά τη διάρκεια των αποστολών. Η συνήθης
πριονωτή διαδρομή που εκτελούν τα υδρόπτερα μπορεί να αποτελείται από αναδύσεις
και καταδύσεις σε κατάσταση ισορροπίας, κατά τη διάρκεια των οποίων η CPU μπορεί να
μένει σε απραξία, ενώ ανάμεσα σε δύο τέτοιες καταστάσεις να γίνεται ανατροφοδότηση
παραμέτρων, ώστε να πραγματοποιείται η μετάβαση από τη μία στην άλλη.
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Στη συνέχεια, διερευνώνται οι καταστάσεις ισορροπίας και κάποιες ενδιαφέρουσες
ιδιότητές τους. Η ταχύτητα V και η γωνία ξ, που καθορίζει τη γωνία της διαδρομής του
οχήματος, μπορούν να επιλεχθούν ανεξάρτητα, μέσα στΟ πλαίσιΟ κάποιων δυνατών τι-

�

μών για τη φαινόμενη μάζα m0 και το διάνυσμα θέσης rm της κινούμενης. Συγκεκριμένη

�

επιλογή των V και ξ οδηγούν σε οικογένεια λύσεων για το rm , δηλαδή, σε συγκεκριμένες
θέσεις της εσωτερικής κινούμενης μάζας. Η γωνία προσβολής α, επίσης καθορίζεται επιλύοντας τις εξισώσεις της ισορροπίας και ένα επιτρεπτό εύρος γωνιών ξ, ώστε το όχημα
να πραγματοποιεί πορεία σε κατάσταση ισορροπίας. Οι τιμές αυτές που αντιστοιχούν
στην ξ, εξαρτώνται από τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Έτσι, για τη
διερεύνηση των καταστάσεων ισορροπίας χρησιμοποιείται ένα εύχρηστο υδροδυναμικό
μοντέλο, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα το οποίο αναπαριστά επαρκώς τις υδροδυναμικές
δυνάμεις και ροπές πάνω στο σώμα.
Το μοντέλο αυτό είναι ημιστατικό (quasi – static), το οποίο θεωρεί ότι η δύναμη
άνωσης (lift) είναι ανάλογη της γωνίας προσβολής α και η δύναμη αντίστασης (drag)
ανάλογη του τετραγώνου της. Το μοντέλο αυτό είναι επαρκές για μικρές γωνίες προσβολής των 10 deg, ή και μικρότερες. Με αυτό, μπορούμε να προσδιορίσουμε μια περιοχή
τιμών, στην οποία θα πρέπει να ανήκει η γωνία ξd (επιθυμητή γωνία ίχνους ολίσθησης),
ώστε να πραγματοποιήσει πορεία σε κατάσταση ισορροπίας. Η λύση αυτή εξαρτάται από
υδροδυναμικούς συντελεστές. Η ημιστατική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των δυνάμεων είναι η εξής:

1
D � �CD (a) AV 2 � ( K Do � K D a 2 )(u 2 � w2 )
2

L�
M DL �

1
� CL (a) AV 2 � ( K Lo � K L a)(u 2 � w2 )
2

1
�CM (a) AV 2 � ( K M o � K M a)(u 2 � w2 ) � K1q � K 2 q
2

Στην ανάλυση για το δισδιάστατο μοντέλο οι υδροδυναμικές δυνάμεις μοντελοποιούνται, όπως παραπάνω. CD, CL, CM είναι οι συντελεστές αντίστασης, άνωσης και ροπής
ως προς την επιφάνεια Α, τη μέγιστη επιφάνεια διατομής του υδροπτέρου και ρ είναι η
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1
�V 2 είναι η δυναμική πίεση. Θεωρώντας το δισ2

διάστατο ημιστατικό μοντέλο ρευστού, θεωρούμε ότι τα CD, CL, CM είναι συναρτήσεις του
α και Κ είναι σταθεροί συντελεστές.

3. Σχεδιασμός υδροπτέρου – υδροδυναμική μοντελοποίηση
Η όσο το δυνατόν ακριβέστερη πλοήγηση του υποβρύχιου απαιτεί την πρόβλεψη της
υδροδυναμικής του συμπεριφοράς. Μεγάλης σημασίας είναι ο σχεδιασμός του σχήματος
του υδροπτέρου, έτσι ώστε τα υδροδυναμικά του χαρακτηριστικά να συμβάλουν στην
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια των αποστολών. Επιπλέον,
για την επίλυση των εξισώσεων κίνησης απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός των υδροδυναμικών του παραμέτρων και των δυνάμεων που δρουν πάνω σε αυτό.
Αρχικά, στο κεφάλαιο αυτό διερευνώνται τα χαρακτηριστικά διάφορων εκ περιστροφής συμμετρικών σχημάτων. Η επιλογή της καταλληλότερης γεωμετρίας για τον περαιτέρω σχεδιασμό του οχήματος γίνεται με κριτήρια την ελαχιστοποίηση της επαγόμενης
αντίστασης ,αλλά και τις ευρύτερες ανάγκες του καταγραφικού οχήματος για την επιτυχία των αποστολών που θα πραγματοποιήσει.
Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, γίνεται η δισδιάστατη υδροδυναμική μελέτη του
υδροπτέρου με δύο μεθόδους. Αφ’ ενός μεν με χρήση του κώδικα DREVOL [12] που έχει
αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής και αφ’ ετέρου με
χρήση του λογισμικού πακέτου FLUENT [5].
Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και ο σχεδιασμός του περιβλήματος ολοκληρώνεται με
την προσθήκη πτερυγίων. Η πολύ καλή σύμπτωση των αποτελεσμάτων, που εξήχθησαν
με τις δύο μεθόδους υπολογισμού, μας επιτρέπει να συνεχίσουμε στον υπολογισμό της
τρισδιάστατης ροής αποκλειστικά με το λογισμικό FLUENT, αφού η αξιοπιστία της διαδικασίας υπολογισμού με το λογισμικό αυτό ελέγχθηκε, μέσω της σύγκρισης με τη CFD
μέθοδο του κώδικα DREVOL.
Η διερεύνηση της υδροδυναμικής συμπεριφοράς του υδροπτέρου, επεκτείνεται στη
συνέχεια στον τρισδιάστατο χώρο, με χρήση του υπολογιστικού προγράμματος FLUENT.
Εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις, όπως η ανάδυση και η κατάδυση του οχήματος θε-
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ωρώντας μόνιμη ροή. Η τύρβη μοντελοποιείται με το shear-stress transport (SST) k-ω
μοντέλο δύο εξισώσεων μεταφοράς [8], καθώς και το περίπλοκο Reynolds stress (RSM)
μοντέλο τύρβης [5]. Τέλος, επιλύεται το πεδίο ροής γύρω από το υδρόπτερο, κατά τη
διάρκεια διαδοχικών καταδύσεων και αναδύσεων θεωρώντας μη μόνιμη ροή.

Διερεύνηση βέλτιστων αξονοσυμμετρικών σχημάτων
Θεμελιώδους ενδιαφέροντος στο πεδίο της υδροδυναμικής αποτελεί ο περιορισμός
των ενεργειακών απαιτήσεων των υποβρύχιων οχημάτων. Σε αυτό συμβάλει σημαντικά
η βελτιστοποίηση του σχήματος της γάστρας, μειώνοντας την επιφανειακή τριβή και την
αντίσταση της πίεσης. Από τη διερεύνηση των μελετών, που έχουν γίνει πάνω στη βελτιστοποίηση εκ περιστροφής συμμετρικών σχημάτων, επιλέχθηκαν για περαιτέρω εξέταση
4 σχήματα με αποδεδειγμένα χαμηλό συντελεστή αντίστασης.
Η τελική επιλογή θα γίνει, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές και χωροταξικές ανάγκες του υποβρύχιου. Τέτοια σώματα διαθέτουν μία εκτεταμένη περιοχή, όπου η ροή
παραμένει στρωτή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επαγόμενη αντίσταση πάνω στο σώμα
να μειώνεται κατά πολύ.
Η μορφή της γάστρας του υποβρύχιου θα προκύψει από ένα τέτοιο αποδεδειγμένα
χαμηλής αντίστασης αξονοσυμμετρικό σχήμα.
Επιλέχθηκαν τέσσερα τέτοια σχήματα για περαιτέρω εξέταση, τα G-35, H-62 και D54, καθώς και αυτό του Seaglider το οποίο προήλθε επίσης από ένα από αυτά (σχήμα
3.1).

(α)

(β)

Σχήμα 3.1 Επιλεγμένες αξονοσυμμετρικές γεωμετρίες χαμηλής αντίστασης
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Μοντελοποίηση στις δυο διαστάσεις – σύγκριση μεθόδων προσομοίωσης
Λόγω της αξονικής συμμετρίας που υπάρχει στα γεωμετρικά σχήματα, καταρχάς, γίνεται η δισδιάστατη μελέτη τους. Οι υπολογισμοί γίνονται με CFD κώδικα (Tzabiras G.,
1992) [12], καθώς και με το πρόγραμμα FLUENT [5] και τα αποτελέσματα συγκρίνονται
μεταξύ τους, ώστε να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία της δεύτερης μεθόδου.
Στο σχήμα 3.2 δίνονται τα συγκριτικά διαγράμματα των αντίστοιχων συντελεστών
όπως αυτοί κατανέμονται κατά μήκος της επιφάνειας του σώματος G35, υπολογισμένοι
και με τις δύο μεθόδους επίλυσης.
Προκύπτει ότι η γεωμετρία του σώματος G35 παρουσιάζει τα καλύτερα υδροδυναμικά
χαρακτηριστικά, δηλαδή τη μικρότερη αντίσταση. Μειονεκτεί, όμως, στο γεγονός ότι το
σχήμα του καταλήγει στον μικρότερο όγκο, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στις χωροταξικές ανάγκες του υδροπτέρου. Έτσι, επιλέγεται για το σχήμα του περιβλήματος η γεωμετρία του Seaglider. Στον πρωταρχικό σχεδιασμό χρησιμοποιείται το υδροδυναμικό
περίγραμμα του Seaglider, στο οποίο θα προστεθούν τα κατάλληλα πτερύγια.

Σχήμα 3.2 Συγκριτικά διαγράμματα των συντελεστών πίεσης και τριβής κατά μήκος του σώματος G35,
με τις δύο μεθόδους επίλυσης της ροής, Re= 9·105

Σχεδιασμός τρισδιάστατου μοντέλου – προσθήκη πτερυγίων και κεραίας
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του υδροπτέρου στις τρεις διαστάσεις απαιτεί τον σχεδιασμό πτερυγίων και κεραίας και την προσθήκη αυτών στο εκ περιστροφής συμμετρικό
σώμα του υποβρύχιου οχήματος.
Στη συνέχεια, υιοθετείται το χαμηλής αντίστασης αξονοσυμμετρικό σχήμα του
Seaglider, για τον σχεδιασμό του περιβλήματος και προστίθενται τα πτερύγια και η κεραί-
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α. Επιλέγεται η κατατομή της υδροτομής NACA66-018 για τον σχεδιασμό των πτερυγίων.
Η κατατομή της υδροτομής αυτής επιτρέπει την εκτεταμένη στρωτή ροή που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη αντίσταση. Τα πτερύγια τοποθετούνται μετά τη μέγιστη διάμετρο του
οχήματος και προς την πρύμνη του. Το τελικό ολοκληρωμένο σχέδιο του περιβλήματος
του υδροπτέρου, συμπεριλαμβανομένης και της κεραίας, σχηματοποιήθηκε, χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο λογισμικό σχεδιασμού Rhinoceros.

Σχήμα 3.3 3D σχηματοποίηση υδροπτέρου, x-y άποψη

Επίλυση τρισδιάστατης ροής στο fluent –μόνιμη ροή
Στην ενότητα αυτή, επιλύεται το πεδίο ροής γύρω από το τρισδιάστατο μοντέλο. Σε
πρώτη φάση η κατασκευή της γεωμετρίας της τρισδιάστατης ροής, γύρω από το όχημα
γίνεται στον προ – επεξεργαστή Gambit, καθώς και η παραγωγή του πλέγματος. Στη
συνέχεια, το πεδίο προσομοιώνεται, χρησιμοποιώντας τον επιλύτη Fluent για την περίπτωση μόνιμης ροής. Θεωρούνται δύο περιπτώσεις μοντέλων τύρβης το μοντέλο δύο
εξισώσεων SST (Shear – Stress Transport) k-ω [8] και το πιο περίπλοκο Reynolds Stress
Model (RSM, 9 εξισώσεων για την τρισδιάστατη ροή) [5] και τα αποτελέσματα συγκρίνονται, ώστε να εκτιμηθεί η ακρίβεια και η καταλληλότητα της επιλογής του SST k-ω μοντέλου τύρβης για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εξετάζονται οι περιπτώσεις, όπου η ροή
προσπίπτει παράλληλα πάνω στο όχημα, αλλά και υπό γωνία. Τέλος, η ροή θεωρείται μη
μόνιμη και το πρόβλημα επιλύεται συναρτήσει του χρόνου.
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Σε πρώτη φάση, χρησιμοποιούμε τον προ - επεξεργαστή Gambit για τη διακριτοποίηση
του πεδίου ροής, ώστε να προχωρήσουμε στην CFD ανάλυση. Η ολοκληρωμένη γεωμετρία του υποβρύχιου οχήματος εισάγεται στον Gambit για την κατασκευή της γεωμετρίας
γύρω από αυτό. Το πεδίο ορίζεται επαρκώς μεγάλο γύρω από το όχημα, ενώ εκμεταλλευόμαστε τη συμμετρία ως προς το x-z επίπεδο, ώστε να κερδίσουμε σε υπολογιστικό χρόνο κατασκευάζοντας το μισό πεδίο. Στη φάση αυτή, η θεώρηση είναι πολύ ικανοποιητική
για τους υπολογισμούς που θα γίνουν, αφού θα οριστούν μόνο γωνίες κατά το pitch και
καμία roll στροφή.

Σχήμα 3.4 Διακριτοποίηση του πεδίου ροής με τον προ - επεξεργαστή Gampit

Στη συνέχεια, το διακριτοποιημένο πεδίο εισάγεται στο Fluent για να γίνει η επίλυση
της ροής. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα, επιλέγεται το κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο
τύρβης, ορίζονται οι ιδιότητες των υλικών και προδιαγράφονται οι οριακές συνθήκες σε
όλα τα όρια.

Σχήμα 3.5 Το τρισδιάστατο πλέγμα όπως εισάχθηκε στο Fluent
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Αρχικά, επιλύεται το πεδίο ροής γύρω από το όχημα υπό γωνία 10 μοιρών, θεωρώντας το μαθηματικό μοντέλο τύρβης SST (Shear – Stress Transport) k-ω, αλλά και με
το Reynolds Stress Model (RSM) και τα αποτελέσματα συγκρίνονται, ώστε να εκτιμηθεί
η ακρίβεια και η καταλληλότητα της επιλογής του SST k-ω μοντέλου τύρβης για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Επιπλέον, στην περίπτωση επίλυσης της ροής με το μοντέλο RSM, παρατίθενται ενδεικτικά διαγράμματα, για το πως διαμορφώνεται το πεδίο ροής γύρω από το σώμα ως προς
την επιφανειακή τριβή (σχήμα 3.6).

Σχήμα 3.6 Ισοϋψείς καμπύλες του συντελεστή επιφανειακής τριβής
στην επιφάνεια του οχήματος κατά το x-y και το x-z επίπεδο

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων μας οδηγεί στην επιλογή του απλούστερου, σε σχέση
με το RSM, SST k-ω μοντέλο τύρβης για τη μελέτη της υδροδυναμικής συμπεριφοράς
του οχήματος. Το μοντέλο αυτό αποδεικνύεται επαρκώς κατάλληλο για την περίπτωση
που εξετάζεται, αφού δίνει αποτελέσματα πολύ κοντά σε αυτά του RSM μοντέλου και
ταυτόχρονα έχει μικρότερες υπολογιστικές απαιτήσεις.
Εν συνεχεία, επιλύθηκαν περιπτώσεις, όπου η ροή προσπίπτει οριζόντια, αλλά και
υπό γωνία στο υποβρύχιο όχημα. Διεξοδικά, μελετήθηκαν οι περιπτώσεις μικρών γωνιών πρόσπτωσης μέχρι 10 μοιρών, αλλά και μεγαλύτερες (μέχρι 45 μοίρες) Υπολογίστηκαν οι συντελεστές πίεσης και τριβής κατά μήκος του οχήματος, καθώς και συνολικές δυνάμεις αντίστασης προς διάφορες κατευθύνσεις. Ας σημειωθεί ότι οι δυνάμεις
και ροπές παραμένουν αισθητά μικρές για τις μικρές γωνίες πρόσπτωσης που έχουν
εφαρμογή στα υδρόπτερα, σε σχέση με αυτές που επιβάλλονται για μεγαλύτερες γωνίες
πρόσπτωσης.
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Επίλυση τρισδιάστατης ροής στο fluent – μη μόνιμη ροή
Στην ενότητα αυτή, η ροή θεωρείται μη μόνιμη και το πρόβλημα επιλύεται συναρτήσει
του χρόνου. Το τρισδιάστατο πεδίο ροής γύρω από το υδρόπτερο μοντελοποιείται και επιλύεται αριθμητικά με το Fluent, θεωρώντας το πριονωτό μοντέλο μετακίνησης του οχήματος, δηλαδή, τη σύνθεση της διαδρομής από μια ακολουθία διαδοχικών καταδύσεων και
αναδύσεων. Κάθε κύκλος της ακολουθίας αποτελείται από πέντε στάδια: αρχικά, το όχημα
βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας και πραγματοποιεί στροφή προς τα κάτω, μέχρι να
αποκτήσει την επιθυμητή γωνία ώστε να καταδυθεί. Στη συνέχεια, καταδύεται μέχρι τα 80 m
περίπου υπό αυτή τη γωνία και τότε αρχίζει να στρέφει πάλι, ώστε η ταχύτητα και το όχημα
να αποκτήσουν διεύθυνση προς τα πάνω, έπειτα αναδύεται μέχρι την επιφάνεια και τέλος,
στρέφει στην οριζόντια διεύθυνση. Στιγμιότυπα της κατάδυσης και της ανάδυσης φαίνονται
στο σχήμα 3.9. Οι γωνίες που περιγράφουν την κίνηση είναι οι εξής: α είναι η γωνία προσβολής, δηλαδή, αυτή που σχηματίζει το άνυσμα της ταχύτητας με τον κύριο άξονα του οχήματος, θ είναι η γωνία πρόνευσης (pitch) και ορίζεται από τον κύριο άξονα του υποβρύχιου
την οριζόντιο διεύθυνση και ξ το άθροισμα των δύο προηγουμένων.
Παρατίθενται στη συνέχεια αποτελέσματα που προκύπτουν για την ταχύτητα και τους
συντελεστές αντίστασης και άνωσης.

Σχήμα 3.7 Μεταβολή της κατακόρυφης ταχύτητας με το χρόνο, της οριζόντιας,
του συντελεστή αντίστασης και άνωσης κατά τη διάρκεια ενός και δύο κύκλων
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Πρόωση επαγόμενη στο υδρόπτερο κατά την καθοδική και ανοδική πορεία από
το ρευστό
Στη στατική περίπτωση, η γωνία μεταξύ των διανυσμάτων της εμφανιζόμενης δύναμης από το ρευστό στο όχημα

�

�
F

και του διανύσματος της ταχύτητας επ’ άπειρου ροής

� � , θα σχηματίζει πάντοτε οξεία γωνία με φ < 90˚ (σχήμα 3.8.α). Προκύπτει, λοιπόν,
ότι η δημιουργία πρόωσης προϋποθέτει τη δυναμική μετακίνηση του οχήματος μέσα στο

�

ρευστό κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η επενεργούσα δύναμη F να σχηματίζει γωνία 90˚ < φ
< 270˚ με την επ’ άπειρο ροή (σχήμα 3.8.β).

(α)

(β)

Σχήμα 3.8 α.) Επενεργούσα δύναμη σε σχέση με την ταχύτητα, στατική περίπτωση
β.) Επενεργούσα δύναμη σε σχέση με την ταχύτητα, μη στατική περίπτωση

Στην περίπτωση του υποβρύχιου υδροπτέρου οι διαδρομές που πραγματοποιεί πρέπει
να γίνονται σε κατάσταση ισορροπίας, ώστε απαιτούμενη ενέργεια για την κίνηση να
ελαχιστοποιείται. Αυτό μεταφράζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι στη δημιουργία
πρόωσης, αλλά στην εμφάνιση της επενεργούσας δύναμης από το ρευστό στο όχημα
πάνω στον κατακόρυφο άξονα, που μεταφράζεται σε μηδενική ώση ή αντίστοιχα μηδενική
� �
αντίσταση, D � T � 0 . Αυτό σημαίνει ότι η γωνία που σχηματίζουν η επ’ άπειρο ταχύτητα

�
με την επενεργούσα δύναμη F

από το ρευστό στο σώμα θα πρέπει να είναι φ = 90˚.
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Σχήμα 3.9 Διάγραμμα ταχυτήτων και επενεργουσών δυνάμεων κατά τη διάρκεια
διαδρομής του υποβρύχιου αποτελούμενης από κατάδυση και διαδοχική ανάδυση

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι γωνίες που καθορίζουν μία ευθεία διαδρομή υπό
κατάσταση ισορροπίας, όπως αυτές προκύπτουν, επιλύοντας δυναμικά με το Fluent το
πεδίο ροής γύρω από το όχημα για διάφορες γωνίες προσβολής. Χρησιμοποιώντας αυτές
τις τιμές παρουσιάζεται στο σχήμα 3.10 γραφικά η μεταβολή της γωνίας θ, συναρτήσει
της γωνίας προσβολής α. Όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, οι τιμές των γωνιών αυτών έχουν μεγάλη σύμπτωση με τις αντίστοιχες τιμές, που προκύπτουν από την
επίλυση των εξισώσεων κίνησης του υδρόπτερου σε κατάσταση ισορροπίας.

Πίνακας 3.1 Γωνίες ίχνους ολίσθησης για τις οποίες η γωνία μεταξύ της επ’ άπειρον ροής
και της επαγόμενης δύναμης από το ρευστό στο όχημα είναι ορθή

α [deg] ξ [deg] θ [deg] φ [deg]
2

-51

-49

90

-2

51

49

-90

4

-29

-25

90

-4

29

25

-90

6

-24

-18

90

-6

24

18

-90

8

-23

-15

90

-8

23

15

-90
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Σχήμα 3.10 Γωνία θ, συναρτήσει της γωνίας προσβολής α
για καταδύσεις και αναδύσεις σε ισορροπία

4. Σχεδιασμός σταθερών διαδρομών
Στην ενότητα αυτή καταστρώνονται και επιλύονται οι δυναμικές εξισώσεις κίνησης
του οχήματος, που σχεδιάστηκε και μελετήθηκε υδροδυναμικά, ώστε να σχεδιαστούν
γι’ αυτό σταθερές διαδρομές. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να προσαρμοστούν οι διάφορες παράμετροιν που χαρακτηρίζουν το όχημα και που αντιστοιχούν στις εσωτερικές
μάζες, στη γεωμετρία του οχήματος και στα υδροδυναμικά του χαρακτηριστικάν ώστε να
αντιπροσωπεύονται με ακρίβεια από τις αντίστοιχες που υπεισέρχονται στο μοντέλο.
Θεωρούμε ότι ο έλεγχος γίνεται σε δύο μάζες μέσα στο όχημα, τη μεταβλητή μάζα
(δεξαμενή έρματος) και την κινούμενη μπαταρία. Το μοντέλο περιγράφει τη μη γραμμική
εξάρτηση μεταξύ της κίνησης του οχήματος και των κινούμενων και μεταβλητών μαζών.
Οι σημαντικότερες δυνάμεις, που ασκούνται πάνω στο υδρόπτερο έχουν όλες ενσωματωθεί στο μοντέλο συμπεριλαμβανομένων της άντωσης, των ροπών και δυνάμεων που
οφείλονται στην εσωτερική κινούμενη μάζα και οι υδροδυναμικές φορτίσεις. Σκοπός
είναι να περιγραφεί η δυναμική συμπεριφορά του οχήματος με ικανοποιητική ακρίβεια
διατηρώντας παράλληλα την απλότητά του.

Δισδιάστατες εξισώσεις κίνησης σε κατάσταση ισορροπίας
Οι εσωτερικές μάζες που θεωρήθηκαν στην μοντελοποίηση είναι η μεταβλητή μάζα mb
και η κινούμενη mm όπως φαίνονται στο σχήμα 4.1.
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mh , ���������� ������������ ���� ��� �������

�
k

�
rb

CB

�
rm (t )

mm

mb
��������� ����

��������� ����

Σχήμα 4.1 Διάταξη μαζών στο εσωτερικό του υδροπτέρου

Περιορίζοντας το μοντέλο στο x-z επίπεδο, επιλύονται οι εξισώσεις κίνησης για σταθερές διαδρομές σε κατάσταση ισορροπίας. Οι εξισώσεις κίνησης στο επίπεδο x-z για τις
καταστάσεις ισορροπίας του υδροπτέρου γίνονται:

x�eq � ueq cos �eq � weq sin �eq

z�eq � �ueq sin �eq � weq cos �eq

� ma3 � ma1 � ueq weq � mm g � rmx

eq

�

cos �eq � rmzeq sin �eq � mbeq g � rbx cos � eq � rbz sin � eq � � M DLeq � 0

�m0eq g sin �eq � Leq sin �eq � Deq cos �eq � 0
m0eq g cos�eq � Leq cos �eq � Deq sin �eq � 0
όπου με το σύμβολο eq δηλώνεται η τιμή της παραμέτρου κατά την κίνηση σε κατάσταση ισορροπίας, u και w είναι οι συνιστώσες της ταχύτητας του υδροπτέρου στις κατευθύνσεις

�
ib

�
k
και b (x και z σωματοπαγείς άξονες) αντίστοιχα. Η γωνία θ είναι η γωνία

πρόνευσης (pitch angle) ενώ η α είναι η γωνία προσβολής, D είναι η αντίσταση (drag),
L η άνωση (lift) και Μ η ροπή. Τέλος ma1 και ma3 είναι οι όροι πρόσθετης μάζας κατά τις
διευθύνσεις

�
ib

�
k
και b αντίστοιχα.

Για την αναλυτική επίλυση των εξισώσεων κίνησης του υδροπτέρου, χρησιμοποιήθηκε
ένα ημιστατικό υδροδυναμικό μοντέλο, το οποίο εκτιμά τις δυνάμεις που ασκεί το ρευστό
πάνω στο όχημα με ικανοποιητική ακρίβεια για τις ταχύτητες και τις γωνίες προσβολής
υπό τις οποίες κινείται το όχημα. Μια σημαντική ιδιότητα των εξισώσεων της ισορροπίας
είναι ότι η γωνία του ίχνους ολίσθησης είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα της ολίσθησης.
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Η γωνία ξ εξαρτάται μόνο από την γωνία προσβολής κατά την ισορροπία. Όταν επιλέγεται
μία διαδρομή σε ισορροπία είναι δυνατόν να οριστούν οι γωνία ίχνους ολίσθησης ξ και η
ταχύτητα ολίσθησης V ανεξάρτητα. Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμίζεται, μεταβάλλοντας την

���������
���� ��� οχήματος
��� ����� ���������
����
��� ���������. ����
����������
��� του.
άντωση
του υποβρύχιου
ενώ η γωνία
ξ μεταβάλλοντας
το κέντρο
βάρους
�������� �� ��������� ����� ������� �� �������� �� ����� ������ ��������� � ��� �
V ����������. � �������� ������ �� ���������� �������������
�������� ���������
Προσδιορισμός
παραμέτρων
��� ������ ��� ���������� �������� ��� � ����� � ������������� �� ������

Για να καθοριστούν οι σταθερές διαδρομές για το υδρόπτερο, απαιτείται πρώτα να

������ ���.

υπολογιστούν οι παράμετροι του μοντέλου, που αντιπροσωπεύουν τη μάζα του σώ-

������������� ����������

�� �����������του
�� χαρακτηριστικά.
�������� ���������Όσον
��� ��αφορά
���������,
����������
ματος και τα���υδροδυναμικά
στις υδροδυναμικές
����� �� ������������ �� ���������� ��� �������� ��� ��������������� �� ����

παραμέτρους, αυτές μπορούν να υπολογιστούν, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα

��� ������� ��� �� ������������ ��� ��������������. ���� ����� ���

που προέκυψαν από τη CFD διαδικασία που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο,

������������� ����������� ����� ������� �� ������������ ��������������� ��

χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα FLUENT. Οι τιμές των παραμέτρων αυτών παρουσιάζο-

������������ ��� ��������� ��� �� CFD ���������� ��� ����������� ���

νται στους
πίνακες��������
4.1. Οι υδροδυναμικοί
θαFLUENT.
χρησιμοποιηθούν,
ώστε να
�� ���������
�� ����� ���
�����������
���������������συντελεστές
γίνει η����������
αναλυτική επίλυση
των εξισώσεων�����
ισορροπίας.
αποτελέσματα
της αναλυτι�� �������������
����� ��������������
�������Τα4.1.

�������
��� ���������
�����������
�� ���������������
����προγράμματος
�� ����� � ���������
κής μεθόδου
συγκρίνονται
με αυτά του
Fluent
του τρίτου
κεφαλαίου. Η
�� ������������
��� ����������
������� ������������
�� ���� μοντέλου
���
����������.
σύγκριση
επιβεβαιώνει
την καταλληλότητα
του ημιστατικού
υδροδυναμικού
������������ Fluent ��� ������ ���������. � �������� ������������ ���

που εισήχθηκε στις εξισώσεις κίνησης του μοντέλου. Ακολούθως, μπορούν να καθορι-

������������� ��� ����������� ������������� �������� ��� ��������� ����

στούν οι συνθήκες ισορροπίας για σταθερές διαδρομές του οχήματος, υπολογίζοντας

��������� ������� ��� ��������. ��������� ������� �� ����������� �� ��������

όλες τις
παραμέτρους
που τις καθορίζουν,
όπως
τη φαινόμενη
μάζα και����
τη θέση
����������
��� ��������
��������� ���
��������
�������������
��� της
μεταβλητής
μάζας. ��� ��� ����������, ���� �� ��������� ���� ��� �� ���� ���
�����������

���������� �����.

Πίνακας 4.1 Τιμές υδροδυναμικών παραμέτρων και παραμέτρων προσομοίωσης του υδροπτέρου

������� 4.1: ����� ������������� ���������� ��� ���������� ������������ ��� ����������.

����� �������� [m]

1,8

������� ������ [m]

0,15

���������

m

K L0 [kg/m]

52

[kg]

��������� ���� mm [kg]
���� ������� mh [kg]

42

-177.6525

K D [kg/m]

-264.80875

K M 0 [kg]

5, 70

ma1,3 [kg]
J 1,3 [kg·m2]

K L [kg/m]

K D0 [kg/m]

9

-5.945
0
-6,2

K M [kg]

4.5, 10.48

0

���������� ��� ������������

��� �������� ������������� �� ������������� ����������� ������ ���

���������� �� �� ���������� ������� ��� �������� ����������. ����� �����������
����������

���

������

C D ( a ) � � 0, 0116 � 0, 5167 a 2 .

���������

�

��

����:

CL ( a ) � �0,347 a

���
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Συγκρίσεις και αποτελέσματα
Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι υδροδυναμικοί συντελεστές άνωσης και αντίστασης
με το ημιστατικό μοντέλο και γίνονται συγκρίσεις. Αυτοί εκφράζονται, συναρτήσει της
γωνίας προσβολής α ως εξής: CL(α)=-0,347α και CD(α)=-0,0116-0,5167α2.
Η εξάρτηση του συντελεστή άνωσης από τη γωνία α είναι γραμμική και παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2.β. Τα αποτελέσματα της CFD μεθόδου του προηγούμενου κεφαλαίου
συγκρίνονται με τα αυτά του ημιστατικού υδροδυναμικού μοντέλου, που υιοθετήθηκε
κατά την αναλυτική επίλυση των εξισώσεων κίνησης και πέφτουν πολύ κοντά. Στο σχήμα 4.2.α παρουσιάζεται η αντίστοιχη συσχέτιση του συντελεστή αντίστασης με τη γωνία
προσβολής σαν αποτέλεσμα και των δύο μεθόδων.

(α)

(β)

Σχήμα 4.2 (α) Μεταβολή του συντελεστή αντίστασης με την γωνία προσβολής σύμφωνα με το υπολογιστικό πακέτο Fluent και το ημιστατικό υδροδυναμικό μοντέλο.
(β) Μεταβολή του συντελεστή άνωσης με την γωνία προσβολής σύμφωνα με το υπολογιστικό πακέτο
Fluent και το ημιστατικό υδροδυναμικό μοντέλο.

Εν συνεχεία, υπολογίζονται τα όρια όσον αφορά τση γωνία ίχνους ολίσθησης, μέσα στα
οποία μπορεί να λειτουργήσει το υδρόπτερο ,ώστε η ευθεία διαδρομή που θα ακολουθήσει κατά την κατάδυση ή ανάδυση να είναι σε ισορροπία. Οι παραδεκτές τιμές της γωνίας
�
� K
�1
�
�
�
�
�
�2 D
�
tan
�
eq
ξeq μεταξύ � � , � θα πρέπει να επιλεγούν από την περιοχή:
� KL
�
�
�
� 2 2�
� �
�
�
�
K Do
K
� � , δηλαδή �eq �� 24�,90�� ή �eq � � �90�, �24�� .
� eq � � � , tan � 1 � � 2 D
�
K L K D �� �
�� 2
�
�

K Do � �
�,
KD � 2
�

�
� ή
��

Μέσα στα όρια που επιβάλλονται για τη γωνία ξeq υπολογίζεται και η γωνία προσβολής
αeq την οποία θα πρέπει να έχει το όχημα σε σχέση με το ρευστό για κάθε γωνία ίχνους
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ολίσθησης ξeq ή αντιστοίχως για κάθε γωνία πρόνευσης θeq ώστε η κίνησή του να γίνεται
σε ισορροπία. Όπως αποδείχτηκε η γωνία προσβολής θα είναι συνάρτηση της γωνίας
ξeq αλλά και των υδροδυναμικών του χαρακτηριστικών και θα υπολογίζεται ως εξής:
a eq �

�
KD KD
1 KL
tan � eq � � 1 � 1 � 4 2 0 2
�
2 KD
K L tan � eq
�

�
�
�
�.

Το αναλυτικό μοντέλο μας δίνει σαν λύσεις τις τιμές που προκύπτουν από την παραπάνω εξίσωση για την γωνία αeq συναρτήσει της ξeq. Οι γωνίες αυτές για την ισορροπία
υπολογίστηκαν, όπως είδαμε και στο τρίτο κεφάλαιο, μέσω των υδροδυναμικών υπολογισμών που έγιναν με το πρόγραμμα Fluent. Στο σχήμα 4.3.α παρουσιάζονται συγκριτικά
τα αποτελέσματα αυτά όπου και παρατηρείται πολύ καλή σύμπτωση.

(α)

(β)

Σχήμα 4.3 (α) Η γωνία προσβολής α συναρτήσει της γωνίας ίχνους ολίσθησης ξ για σταθερές διαδρομές
όπως αυτές προκύπτουν από το μαθηματικό δυναμικό μοντέλο αλλά και το πρόγραμμα Fluent.
(β) Η θέση της κινούμενης μάζας rmx κατά τον xb άξονα συναρτήσει της γωνίας προσβολής α, όταν η θέση
της κατά τον zb είναι rmz =1,3 cm και rmz =0.

Μέχρι στιγμής, μπορούμε να ορίσουμε μία σταθερή διαδρομή του υδροπτέρου, δίνοντάς του συγκεκριμένη ταχύτητα και κλίση μέσω των ξ και α. Επιπλέον, χρειάζεται να
προσδιοριστούν οι τιμές της μεταβλητής μάζας και η θέση της κινούμενης που θα προσδώσουν στο όχημα τις ζητούμενες γωνίες ξ και α, ώστε το υδρόπτερο να διαγράψει την
επιθυμητή πορεία. Στο διάγραμμα του σχήματος 4.3.β παρουσιάζεται η σχέση της θέσης
της κινούμενης μάζας rmx συναρτήσει της γωνίας προσβολής.
Αντιπαραβολή: Υδρόπτερο ΕΜΠ vs υδρόπτερο slocum
Εφαρμόζοντας το αναλυτικό μοντέλο στην περίπτωση δισδιάστατων σταθερών διαδρομών, όπως ακριβώς έγινε και για το όχημα που σχεδιάστηκε στο ΕΜΠ, σε προηγούμε-
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νη ενότητα, θα προσδιοριστούν οι διαδρομές σε κατάσταση ισορροπίας για το υδρόπτερο
Slocum.
Η επιτρεπτή περιοχή, για το υδρόπτερο Slocum, μέσα στην οποία μπορεί να παίρνει
τιμές η γωνία ίχνους ολίσθησης, ώστε η ευθεία διαδρομή που θα ακολουθήσει το όχημα κατά την κατάδυση ή ανάδυση να πραγματοποιείται σε κατάσταση ισορροπίας είναι

�eq � � 6.3�,90�� ή �eq � � �90�, �6.3�� . Υπενθυμίζεται ότι για το όχημα που σχεδιάστηκε στο

�

�

�

�

ΕΜΠ τα αντίστοιχα διαστήματα τιμών είναι � eq � 24�,90� ή � eq � �90�, �24� .
Οι διαδρομές που υπολογίστηκαν για το Slocum συγκρίνονται στα επόμενα διαγράμματα με τα αντίστοιχα, που εξήχθησαν σε προηγούμενη παράγραφο για το όχημα που
σχεδιάστηκε στο ΕΜΠ,

(α)

(β)

Σχήμα 4.4 (α) Η γωνία προσβολής α συναρτήσει της γωνίας ίχνους ολίσθησης ξ για σταθερές
διαδρομές όπως προκύπτουν για το υδρόπτερο Slocum και αυτό που σχεδιάστηκε στο ΕΜΠ
(β) Η γωνία προσβολής α συναρτήσει της γωνίας πρόνευσης θ για σταθερές διαδρομές όπως
προκύπτουν για το υδρόπτερο Slocum και αυτό που σχεδιάστηκε στο ΕΜΠ

Στα διαγράμματα του σχήματος 4.4 παρατηρείται το μεγαλύτερο εύρος γωνιών υπό
το οποίο μπορεί να κινηθεί το Slocum και πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα που έχει να
πραγματοποιεί σταθερές διαδρομές με μικρότερες γωνίες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο
σχεδιασμό του οχήματος αυτού, ο οποίος έχει γίνει για αποστολές σε παράκτιες περιοχές
και μικρά βάθη. Λόγω του περιορισμού στο βάθος που μπορεί να φτάσει το όχημα, είναι
αναγκαία η δυνατότητα κίνησης υπό μικρές γωνίες, ώστε η οριζόντια μετατόπιση να είναι
μεγαλύτερη. Αντίθετη κατάσταση θα καθιστούσε το όχημα δυσκίνητο για αποστολές σε
ρηχά νερά.
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Παραδείγματα σταθερών διαδρομών στο κατακόρυφο επίπεδο
Στην παράγραφο αυτή δίνονται τέσσερα παραδείγματα σταθερών διαδρομών του
οχήματος, όπως αυτές προκύπτουν από το αναλυτικό μοντέλο. Παρουσιάζονται δύο
καταδύσεις υπό γωνία ξeq =-30˚, ξeq =-45˚ και δύο αναδύσεις αντίστοιχα με ξeq =30˚,
ξeq =45˚.
Συνδυάζοντας τέτοιες κινήσεις προκύπτει ένας από τους πιο συνήθεις τρόπους μετακίνησης των υδροπτέρων, αυτός της πριονωτής πορείας.
Πίνακας 4.2 Τέσσερις σταθερές ευθείες διαδρομές για το υδρόπτερο ΕΜΠ
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτού του είδους τα οχήματα ακολουθούν, κυρίως, μία πορεία, η οποία αποτελείται από ένα συνδυασμό καταδύσεων και αναδύσεων σε κατάσταση
ισορροπίας. Έτσι προκύπτει ένας από τους πιο συνήθεις τρόπους μετακίνησης των υδροπτέρων, αυτός της πριονωτής πορείας με έλεγχο ανάδρασης στις δύο εσωτερικές μάζες.

Αλλαγή πορείας – μεταβολή της εκτροπής (YAW)
Στην παράγραφο αυτή, γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ένα υποβρύχιο
υδρόπτερο κινείται στο οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορούν να αλλάξουν
την πορεία τους. Τα οχήματα αυτά μεταβάλουν τη γωνία εκτροπής τους (yaw) με δύο
μεθόδους:
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1. Περιστρεφόμενα ως προς τον κύριο άξονά τους (διατοιχισμός), ώστε να προκαλέσουν μια στροφή περί τον κατακόρυφο άξονα (yaw). Η κίνηση αυτή προκαλεί την
περιστροφή του διανύσματος της άνωσης και της ροπής πρόνευσης με αποτέλεσμα
να δημιουργείται μία συνιστώσα έξω από το κατακόρυφο επίπεδο. Τα υδρόπτερα Seaglider και Spray χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να αλλάξουν πορεία.
Οι εσωτερικές κινούμενες μάζες τους διαθέτουν έναν βαθμό ελευθερίας κίνησης
κατά το διατοιχισμό (roll), και έτσι μεταβάλλουν αντίστοιχα και τη γωνία διατοιχισμού του οχήματος.
2. Χρησιμοποιώντας πηδάλιο ή και άλλες κινούμενες επιφάνειες. Αυτό προκαλεί μία ροπή
στρέψης πάνω στο όχημα. Το υδρόπτερο Slocum χρησιμοποιεί ένα πηδάλιο για να
στρέψει.
Κατά τον σχεδιασμό του ελέγχου της πορείας του οχήματος, δηλαδή της γωνίας εκτροπής (yaw) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συχνότητα των μεταβάσεων από ανάδυση σε
κατάδυση (και αντιστρόφως) κατά την λειτουργία του υδροπτέρου. Αν χρησιμοποιείται
ο διατοιχισμός (roll) για τον έλεγχο του ρυθμού μεταβολής της εκτροπής (yaw), τότε η
γωνία διατοιχισμού θα πρέπει να αλλάζει σε διεύθυνση κάθε φορά που το όχημα στρέφει
μεταβαίνοντας από ανάδυση σε κατάδυση.
Σε αποστολές που λαμβάνουν χώρα σε ρηχά νερά και οι μεταβάσεις από ανάδυση σε
κατάδυση (και αντιστρόφως) είναι συχνό φαινόμενο, αυτό μπορεί να είναι ανεπιθύμητο.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται πηδάλιο, η σχέση μεταξύ της γωνίας του πηδαλίου
και του ρυθμού μεταβολής της εκτροπής (yaw) είναι ανεξάρτητη από την κατεύθυνση της
κίνησης (προς τα πάνω ή προς τα κάτω).
Έτσι η χρήση του πηδαλίου είναι προτιμότερη για κάποιες αποστολές για παράδειγμα
σε παράκτιες περιοχές. Αυτό υπήρξε και το κίνητρο για τη χρήση πηδαλίου στο ηλεκτρικό
υδρόπτερο Slocum, ώστε να ελέγχεται η εκτροπή (yaw), το οποίο είναι σχεδιασμένο για
αποστολές σε ρηχά νερά και συχνές μεταβάσεις από αναδύσεις σε καταδύσεις και αντίστροφα.
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Σχήμα 4.7 Το υδρόπτερο στο y – z και x – y επίπεδο

5. Έλεγχος κίνησης
Τα υποβρύχια υδρόπτερα απαιτούν ένα ακριβές και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου, ώστε
να μπορούν να αξιοποιούν όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες τους στις διάφορες
ωκεανογραφικές εφαρμογές. Η ακριβής πλοήγησή τους είναι πολύ σημαντική και για
την επίτευξη της διαδρομής που προγραμματίζονται να ακολουθήσουν, αλλά και για τον
ακριβή συσχετισμό των καταγεγραμμένων επιστημονικών δεδομένων με την τοποθεσία
στην οποία ελήφθησαν. Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου ελαχιστοποιούν την αβεβαιότητα προσδιορισμού της θέσης του οχήματος και τα κάνουν πιο ανθεκτικά στις εξωτερικές διαταραχές.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις για τον σχεδιασμό ελέγχου
του υποβρύχιου υδροπτέρου.
Αρχικά, αναλύεται ο παραδοσιακός τρόπος ελέγχου και πλοήγησης των οχημάτων αυτών και δημιουργείται ο αλγόριθμος κατάδυσης ανάδυσης για το όχημα που
σχεδιάστηκε.
Το αναλυτικό μοντέλο έχει δύο βασικές εφαρμογές στα συστήματα ελέγχου των
υδροπτέρων.
Πρώτον, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των κλασικών συστημάτων ελέγχου που
χρησιμοποιούνται και δεύτερον να δημιουργηθούν εξ αρχής ελεγκτές και παρατηρητές
κατάστασης βασισμένοι στο δυναμικό μοντέλο που περιγράφει το όχημα. Παρουσιάζονται προτάσεις και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.
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Συστήματα ελέγχου υδροπτέρων
Τα υποβρύχια υδρόπτερα χρησιμοποιούν γραμμικούς ελεγκτές (linear controllers)
για τον έλεγχο της γωνίας πρόνευσης (pitch) και εκτροπής (heading/yaw). Ξεχωριστοί
βρόγχοι ελέγχου χρησιμοποιούν διαφορετικούς ενεργοποιητές (actuators) για να μετακινήσουν την εσωτερική μάζα κατά τον έλεγχο πρόνευσης και να την περιστρέψουν για
να ελέγξουν την εκτροπή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο για την αλλαγή πορείας
του κεφαλαίου 4. Τέτοια συστήματα ελέγχου χρησιμοποιούν αναλογικούς ελεγκτές, δύο
και τριών όρων PD (Αναλογικός Διαφορικός) ή PID (Αναλογικός Ολοκληρωτικός Διαφορικός) βρόγχους.
Κατά τον σχεδιασμό των ελεγκτικών μηχανισμών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν
κάποια μη γραμμικά στοιχεία, για να μειώσουν την καταναλισκόμενη ενέργεια από τους
ενεργοποιητές ελέγχου των εσωτερικών μαζών. Τέτοια στοιχεία είναι νεκρές ζώνες
(deadbands), μεταβλητά χρονικά διαστήματα ελέγχου και οριοθέτηση στη μετακίνηση
των εσωτερικών μαζών.
Ο ελεγκτής μπορεί να τερματίσει τη λειτουργία του ή να αδρανοποιηθεί για ορισμένα
χρονικά διαστήματα, ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια.
Στην περίπτωση ελέγχου της γωνίας θ, αυτή ρυθμίζεται μέσω της μεταβλητής και της
κινητής μάζας. Μεταβαίνοντας από ανάδυση σε κατάδυση και αντίστροφα το σύστημα
εκτελεί έναν ανοιχτό βρόγχο, δηλαδή η μεταβλητή μάζα αλλάζει και η κινούμενη μετακινείται στην καινούργια θέση. Ο έλεγχος της πρόνευσης και η διόρθωσή της κατά τη
διάρκεια μίας σταθερής κατάδυσης ή ανάδυσης πραγματοποιείται με ένα κλειστό βρόγχο.
Ο γραμμικός ελεγκτής χρησιμοποιεί αναλογικό κέρδος για ανατροφοδότηση και ενεργοποιεί την κινούμενη μάζα (μόνο), ώστε να ρυθμίσει τη γωνία πρόνευσης. Η γωνία αυτή
υπάρχει η δυνατότητα να μετράται άμεσα με ένα κλισιόμετρο.

Αλγόριθμος κίνησης τυπικού κύκλου ανάδυσης κατάδυσης
Στο σχήμα 5.1 παρουσιάζεται σχηματικά ένας βρόγχος ελέγχου πρόνευσης [1]. Παρόμοιο σχήμα μπορεί να αναπτυχθεί και για τη γωνία εκτροπής. Με βάση αυτό αναπτύχθηκε
και ο αντίστοιχος κώδικας.
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Σχήμα 5.1 Σχηματικό διάγραμμα ενός βρόγχου ελέγχου πρόνευσης

Ο θεμελιώδης αλγόριθμος κίνησης του υδροπτέρου περιγράφεται με τον καλύτερο
τρόπο θεωρώντας ένα τυπικό κύκλο που αποτελείται από μία κατάδυση και ανάδυση
(πριονωτή πορεία). Στο σχηματικό διάγραμμα 5.1 παρουσιάζεται ο βρόγχος ελέγχου πρόνευσης. Αρχικά, μία αρνητική γωνία πρόνευσης δίνεται στο όχημα, ώστε να καταδυθεί.
Η πίεση μετράται ανά διαστήματα, ώστε όταν το βάθος γίνει μεγαλύτερο από μία κρίσιμη
τιμή να μεταβληθεί η γωνία πρόνευσης στην επιθυμητή θετική τιμή, ώστε να αναδυθεί.
Συνεπώς, μέσω του αλγορίθμου ελέγχου η κινούμενη μάζα μεταβαίνει στη νέα υπολογισμένη θέση, και η μεταβλητή λαμβάνει την νέα επιθυμητή τιμή για την ανάδυση.
Η γωνία πρόνευσης (pitch) υπάρχει η δυνατότητα και μετράται άμεσα με ένα κλισιόμετρο. Το σφάλμα πρόνευσης εκτιμάται συγκρίνοντας την τιμή που μετρήθηκε με την
επιθυμητή. Ο έλεγχος είναι μηδενικός, όταν το σφάλμα είναι κάτω από μία οριακή τιμή
που καθορίζεται από το εύρος της νεκρής ζώνης. Αν το σφάλμα είναι πάνω από αυτή την
οριακή τιμή κατωφλίου ο ενεργοποιητής μετακινεί τη μάζα κατά μία απόσταση η οποία θα
προκύψει κατ’ αναλογία του λάθους πρόνευσης (αναλογικό κέρδος). Επιπλέον, η μετακίνηση της μάζας θα γίνει εφόσον η αλλαγή της θέσης που ορίζεται είναι μέσα στα φυσικά
όρια που μπορεί να κινηθεί η μάζα μέσα στο όχημα.
Βελτίωση των συστημάτων ελέγχου με τη χρήση του αναλυτικού μοντέλου
Η ρύθμιση του ελεγκτή στα υπάρχοντα υδρόπτερα γίνεται με την προκαταρκτική εκτίμηση των παραμέτρων από δεδομένα δοκιμών. Η ρύθμιση των παραμέτρων θα μπορού-
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σε να γίνει με ανάλυση των εξισώσεων ισορροπίας του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι αν οι
διάφορες παράμετροι (υδροδυναμικές και αντισταθμιστικές) εκτιμώνται προκαταβολικά
κάνοντας χρήση του αναλυτικού μοντέλου, τότε ο σχεδιασμός και η ρύθμιση του ελεγκτή
θα μπορεί να γίνεται κάνοντας τις ελάχιστες δοκιμές.
Γεγονός είναι ότι η γνώση της δυναμικής του οχήματος, που προκύπτει από την ανάλυση του μοντέλου, όταν εφαρμοστεί ακόμα και μέσω μικρών βελτιώσεων στο σύστημα
ελέγχου και στον προσδιορισμό των παραμέτρων του, επιφέρει αξιοσημείωτο κέρδος στη
συνολική του επίδοση.
Επιπλέον, η ενσωμάτωση προσαρμόσιμων στοιχείων στα συστήματα ελέγχου των υδροπτέρων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση των επιδόσεων του οχήματος. Τα
υδρόπτερα προωθούνται κατά την κίνησή τους από σχετικά μικρές αλλαγές στη άντωση
(συγκριτικά πάντα με τη μάζα και τον όγκο τους) με αποτέλεσμα να είναι πολύ ευαίσθητα
σε μικρές αλλαγές της άντωσής τους, της στατικής τους ισορροπίας και των υδροδυναμικών φορτίσεων. Παράγοντες που επηρεάζουν και επιφέρουν αλλαγές στην υδροδυναμική
κατάσταση του οχήματος, αλλά και τη στατική του ισορροπία (static trim) είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν για μεγάλες περιόδους. Για παράδειγμα, η συσσώρευση διαφόρων μικροοργανισμών (π.χ. φυκιών) πάνω στην επιφάνεια του οχήματος (biofouling), είναι ένα
πρόβλημα το οποίο παρατηρείται επανειλημμένως κατά το ταξίδι τέτοιων οχημάτων και
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τις αποστολές μεγάλης διάρκειας των υποβρύχιων υδροπτέρων. Επίσης, αλλαγές στην ταχύτητα
του οχήματος που έχουν παρατηρηθεί, όταν αναδύεται και όταν καταδύεται για πολλούς
κύκλους, έχει αποδειχθεί ότι οφείλονται σε σταδιακή εισροή υδάτων μέσα στο σώμα του
οχήματος μέσω ανοίγματος. Αλλαγές τέτοιου τύπου θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη, χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα προσαρμοστικού ελέγχου.

Μεθοδολογία σχεδιασμού ελέγχου ανάδρασης βασισμένη στο μοντέλο
Η ανάπτυξη βρόγχων ελέγχου, οι οποίοι βασίζονται στο αναλυτικό μοντέλο βελτιώνουν
κατά πολύ την ήδη υπάρχουσα μεθοδολογία πάνω στον έλεγχο των υποβρύχιων υδροπτέρων. Τέτοιες διαδικασίες ελέγχου απαιτούν λιγότερες δοκιμές και ρυθμίσεις του οχήματος
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ενώ προσφέρουν αντοχή συγκριτικά με την αβεβαιότητα των ισχυουσών τεχνικών. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας το αναλυτικό μοντέλο είναι δυνατός ο σχεδιασμός ενός δυναμικού
παρατηρητή για την εκτίμηση μεγεθών, όπως η ταχύτητα του οχήματος. Οι παράμετροι
αυτές, που θα υπολογίζονται από τον παρατηρητή, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για
τον προσδιορισμό της οριζόντιας κίνησης του οχήματος, αντί για τις ισχύουσες μεθόδους
πλοήγησης, οι οποίες βασίζονται σε υποθέσεις σταθερής γωνίας προσβολής. Το μοντέλο
επίσης είναι χρήσιμο στον καθορισμό της βέλτιστης πορείας που θα ακολουθήσει το όχημα,
όπως αναλυτικά είδαμε σε προηγούμενη ενότητα καθώς και στο σχεδιασμό του.

Ελεγχόμενη διαδρομή στο επίπεδο
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η περίπτωση να μην μπορούν να μετρηθούν όλες οι μεταβλητές κατάστασης, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην ανατροφοδότηση είναι πολύ συχνή
στην πράξη. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την ανακατασκευή των μη μετρούμενων μεταβλητών κατάστασης, χρησιμοποιώντας τις μετρούμενες εξόδους. Βέβαια, βασική προϋπόθεση για να μπορεί να γίνει η ανακατασκευή είναι οι μη μετρούμενες μεταβλητές κατάστασης να είναι παρατηρήσιμες από την έξοδο του συστήματος. Το σύστημα
που ανακατασκευάζει το διάνυσμα κατάστασης x, με βάση τα διαθέσιμα σήματα εισόδου
u και εξόδου y ονομάζεται παρατηρητής κατάστασης. Η πιο σπουδαία χρήση των παρατηρητών είναι στην πραγματοποίηση ελεγκτών ανατροφοδότησης κατάστασης οι οποίοι
σχεδιάζονται σε δύο μέρη:
• Σχεδίαση του ελεγκτή πλήρους ανατροφοδότησης κατάστασης με την υπόθεση ότι
είναι μετρήσιμες (διαθέσιμες) όλες οι μεταβλητές κατάστασης
• Σχεδίαση ενός παρατηρητή για την εκτίμηση (ανακατασκευή) των μεταβλητών κατάστασης που δεν μπορούν να μετρηθούν.
Η έννοια αυτή του χωρισμού της σχεδίασης του ελεγκτή ανατροφοδότησης σε δύο
ανεξάρτητα στάδια είναι γνωστή ως αρχή του διαχωρισμού, η οποία ισχύει αυστηρά σε
γραμμικά συστήματα. Η αρχή αυτή προσφέρει ένα πρακτικό τρόπο σχεδίασης ελεγκτών
ανατροφοδότησης κατάστασης για συστήματα μερικώς παρατηρήσιμα ή συστήματα με
σφάλματα μετρήσεων και άλλες αβεβαιότητες.
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Στη συνέχεια, εκτιμώνται η γραμμική ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα του συστήματος του υποβρύχιου υδροπτέρου, με χρήση γραμμικών μοντέλων κατά τη διάρκεια διαδρομών στο κατακόρυφο επίπεδο. Αυτό γίνεται, αφού πρώτα γραμμικοποιηθεί το δισδιάστατο σύστημα εξισώσεων στην ισορροπία. Σε μία ελεγχόμενη διαδρομή στο κατακόρυφο επίπεδο, η πορεία του οχήματος ορίζεται από μία επιθυμητή γωνία ίχνους ολίσθησης
ξd και από και την επιθυμητή ταχύτητα Vd. Ορίζονται αδρανειακές συντεταγμένες (xd ,zd)
τέτοιες, ώστε το zd να συμπίπτει με την επιθυμητή πορεία ενώ το zd μετράει την κάθετη
απόσταση του οχήματος από το προκαθορισμένο μονοπάτι. Στόχος είναι να ελεγχθεί το
zd κατά μήκος της προκαθορισμένης διαδρομής με σκοπό να επιτευχθεί zd = 0.
Γραμμικοποίηση - Ελεγξιμότητα
Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος του συστήματος θα πρέπει να είναι γραμμικοποιημένο. Το σημείο γύρω από το οποίο γίνεται η γραμμικοποίηση είναι ένα από τα σημεία
ισορροπίας.
Η γραμμικοποίηση χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η ευστάθεια μιας επιθυμητής διαδρομής ενός δεδομένου οχήματος, αλλά και η ελεγξιμότητά της, όταν δίνεται η επιλογή
των παραμέτρων σχεδιασμού του οχήματος. Έτσι, εξετάζεται η ελεγξιμότητα των σταθερών επίπεδων διαδρομών, με βάση τα κριτήρια ελεγξιμότητας. Το γραμμικοποιημένο
σύστημα περιλαμβάνει και τη μεταβλητή κατάστασης zd αρά ο έλεγχος αφορά και σ΄αυτή
τη μεταβλητή. Επομένως, μπορεί να σχεδιαστεί γραμμικός ελεγκτής, ο οποίος θα μπορεί
τοπικά να επιτύχει τον προηγούμενο στόχο.

Παρατηρησιμότητα
Σε αυτή την ενότητα, διερευνάται η παρατηρησιμότητα του γραμμικοποιημένου μοντέλου ως προς τις σταθερές διαδρομές. Αν ο στόχος είναι να ελέγξουμε το zd κατά μήκος
της προκαθορισμένης διαδρομής, τότε χρειαζόμαστε μέτρηση του zd. Αυτό θα εξαρτάται
και από το βάθος z, το οποίο μετράται εύκολα, και από την οριζόντια θέση x που δεν
μετράται τόσο εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς μία αρχική συνθήκη μέτρησης x(0) η
τροχιά x(t) δεν μπορεί να υπολογιστεί και έτσι το zd δεν είναι παρατηρήσιμο. Εντούτοις
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία αρχική μέτρηση του x, που θα δίνεται από GPS όταν το
υδρόπτερο βγαίνει στην επιφάνεια. Με τη βοήθεια του x(0), η οριζόντια κίνηση του οχήματος μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο της τυφλής εκτίμησης (dead reckoning),
χρησιμοποιώντας την ταχύτητα που εκτιμάται κάθε φορά από τον παρατηρητή. Αυτή η
μέθοδος εισάγει ένα λάθος zd-zd_dead_rechoned στην εκτίμηση της μεταβλητής κατάστασης zd.
Σύμφωνα με τη μέθοδο της τυφλής εκτίμησης (dead reckoning), γίνεται ο υπολογισμός
της οριζόντιας ταχύτητας
το xdead_rechoned. Ισχύει:

x�dead _ reckoned

και στη συνέχεια, ολοκλήρωση, ώστε να εκτιμηθεί

x�dead _ reckoned � uest cos � � west sin � .

Έτσι, μπορεί να υπολογιστεί το zd_dead_rechoned. Η γωνία pitch θ και το βάθος z μπορούν
να μετρηθούν άμεσα. Οι εκτιμήσεις των ταχυτήτων uest,west παρέχονται από τον παρατηρητή, ενώ η ξd καθορίζεται από την επιθυμητή διαδρομή. Έτσι, η εξίσωση που μας δίνει
το zd_dead_rechoned υπολογισμένο με τη μέθοδο της τυφλής εκτίμησης (dead reckoning) εί-

z
ναι: d _ dead _ reckoned

� sin �d � xdead _ reckoned � � cos �d � z � .

6. Παράμετροι σχεδιασμού
Σε αυτό το κεφάλαιο, περιγράφονται σημαντικά συμπεράσματα, που εξάγονται από
τη μελέτη και εφαρμογή του αναλυτικού μοντέλου στον σχεδιασμό ενός υποβρύχιου
υδροπτέρου. Προκύπτει έτσι μία βασική δομή στη διαδικασία του σχεδιασμού και κάποιες
θεμελιώδεις αρχές για την επιλογή των χαρακτηριστικών του οχήματος.
Τη σημαντικότερη πρόκληση στον σχεδιασμό και στη λειτουργία των υποβρύχιων υδροπτέρων αποτελεί η εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείρισή της. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε βήμα του σχεδιασμού του οχήματος και της λειτουργίας του. Επειδή οι
αποστολές που πραγματοποιούνται απαιτούν μεγάλα διαστήματα λειτουργίας και μεγάλη
εμβέλεια, τα περιορισμένα αποθέματα ενέργειας θα πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά.
Στην περίπτωση των ηλεκτρικά τροφοδοτούμενων οχημάτων, οι μπαταρίες πρέπει να παρέχουν όλη την ενέργεια και για την άντληση της μεταβλητής μάζας, τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων, των υπολογιστών και
των οργάνων επικοινωνίας. Η άντληση αποτελεί το 60% έως 85% του προϋπολογισμού
ενέργειας στα υπάρχοντα υδρόπτερα, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε αποστολής.
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Αρχικά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό ενός τέτοιου ωκεανογραφικού
οχήματος κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά τους:
1. Τα υδρόπτερα κινούνται με βάση το πριονωτό πρότυπο. Έτσι σχεδιάζονται να είναι
συμμετρικά ως προς τον κύριο άξονά τους.
2. Τα κλασικά υδρόπτερα λειτουργούν υπό απότομες γωνίες ίχνους ολίσθησης (γύρω
στις 35˚). Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εκτίμηση του μεγέθους του σώματος και των
πτερυγίων, ώστε να προκύψει πολύ χαμηλός λόγος άνωσης/αντίστασης (σε αντίθεση
με τα ανεμόπτερα και τα αεροπλάνα). Αν κάποιος ήθελε να σχεδιάσει υδρόπτερα που
να ταξιδεύουν με λιγότερο απότομες γωνίες θα έπρεπε να απαιτήσει αντίστοιχα υψηλούς λόγους άνωσης/αντίστασης.
3. Ελέγχουν την πλευστότητα και την κλίση τους με εσωτερικά συστήματα μεταβολής
της πλευστότητας και κινούμενες μάζες. Αυτό τους παρέχει την απαραίτητη προωθητική δύναμη.
4. Διαθέτουν περιορισμένη ενέργεια. Η εμβέλειά τους και η ταχύτητα περιορίζονται από
τα αποθέματα ενέργειας που έχουν. Αυτό οδηγεί κατά τον σχεδιασμό σε ανταλλαγές
μεταξύ των επιδόσεων στην εμβέλεια, στη διάρκεια και στην ταχύτητα.
5. Τα υπάρχοντα υδρόπτερα έχουν περιορισμό στην ταχύτητα. Είναι, όμως, δυνατόν να
σχεδιαστεί κάποιο όχημα, το οποίο να είναι σημαντικά γρηγορότερο, αυξάνοντας το
συνολικό μέγεθος ή αυξάνοντας το μέγεθος της μεταβλητής μάζας, σε σχέση με το
μέγεθος του υδροπτέρου. Ο σχεδιασμός ενός γρηγορότερου οχήματος προϋποθέτει
μεγαλύτερο μέγεθος και κατανάλωση ενέργειας, αυτό όμως μπορεί να είναι επιθυμητό
για κάποιες εφαρμογές.
6. Επηρεάζονται σημαντικά από τα ωκεάνια ρεύματα. Οι ταχύτητες λειτουργίας είναι έτσι
σχεδιασμένες, ώστε να υπερνικούν τα αναμενόμενα ρεύματα.
7. Σημαντικό τέλος για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι το βάθος της κατάδυσης (οι
αντλίε,ς που θα καθορίσουν την απαιτούμενη άντωση καταναλώνουν μεγαλύτερη
ενέργεια στην άντληση όταν ζητείται μεγαλύτερο βάθος).
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Σχεδιασμός υδροπτέρου και σταθερή ταχύτητα διαδρομής
Στο κεφάλαιο 4, έγινε ο σχεδιασμός σταθερών διαδρομών σε κατάσταση ισορροπίας
για ένα υποβρύχιο υδρόπτερο, δεδομένων των υδροδυναμικών του παραμέτρων και των
μαζών. Ο σχεδιασμός του οχήματος καθορίζει τη γεωμετρία του και αυτές τις παραμέτρους. Εφόσον η επιλογή αυτών των παραμέτρων στις εξισώσεις ισορροπίας μπορούν να
επιλεγούν κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, τα υδρόπτερα μπορούν να σχεδιάζονται
διαφορετικά, με σκοπό τη βέλτιστη επίδοση για διαφορετικές συνθήκες σταθερών διαδρομών. Για παράδειγμα, η ταχύτητα λειτουργίας θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του σχεδιασμού δεδομένων των ρευμάτων που αναμένονται στην περιοχή λειτουργίας.
Στο σχήμα 6.1.α, φαίνεται η ελάχιστη δυνατή γωνία ίχνους ολίσθησης, που αντιστοιχεί στον μέγιστο λόγο άνωσης/αντίστασης, όπως αυτή προκύπτει από τις εξισώσεις
ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γωνία ίχνους ολίσθησης αντιστοιχεί σε ένα δεδομένο
λόγο λειτουργίας άνωσης/αντίστασης. Ο μέγιστος λόγος άνωσης/αντίστασης καθορίζεται από τα πτερύγια και τον σχεδιασμό του οχήματος. Η επιλογή μίας σταθερής γωνίας
ίχνους ολίσθησης καθορίζει και τον λόγο L/D, που απαιτείται σε μία σταθερή διαδρομή.
Έτσι αν είναι επιθυμητή μια πολύ μικρή γωνία ίχνους ολίσθησης, θα πρέπει να σχεδιαστεί
ένα υδρόπτερο με πολύ μεγάλο λόγο L/D.
90

10

80

8

70
min���[deg]

6

min��=f(max�L/D)

60

4

50

2

40

0
�12

30

�7

�2 �2

20

�4

10

�6

0

3

L/D=f(a)�Glider�Slocum
L/D=f(�)�Glider�NTUA

�8
0

10

20

30
max�L/D

(α)

40

50

60

8

�10

(β)

Σχήμα 6.1 (α) Ελάχιστη γωνία ίχνους ολίσθησης σε σχέση με το μέγιστο λόγο άνωσης προς την αντίσταση.
(β) Σύγκριση των λόγων άνωσης προς την αντίσταση για τα υδρόπτερα Slocum και αυτό που σχεδιάστηκε
στο ΕΜΠ

Στο σημείο αυτό μπορούμε να φέρουμε το παράδειγμα του υδροπτέρου Slocum
electric, το οποίο έχει σχεδιαστεί για μικρές γωνίες ίχνους ολίσθησης

�eq �� 6.3�,90��

ή � eq � � � 90 �, � 6.3 � �, ως συνέπεια του μικρού βάθους λειτουργίας του σε αντιπαράθεση
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Στο

σχήμα 6.1.β φαίνονται τα συγκριτικά προφίλ του λόγου L/D για τα δύο οχήματα. Στην
περίπτωση του Slocum electric, όπου στόχος είναι ρηχές γωνίες ολίσθησης, σχεδιάστηκε
όχημα με υψηλό λόγο L/D, ενώ αντίθετα στην περίπτωση του ΕΜΠ οχήματος που στοχεύουμε σε πιο απότομες διαδρομές (και μεγαλύτερα βάθη) ο λόγος L/D είναι μικρότερος
για τις διάφορες γωνίες προσβολής.
Για μία δεδομένη γεωμετρία και κατανομή του λόγου L/D, κάθε γωνία ίχνους ολίσθησης αντιστοιχεί σε μία δεδομένη γωνία προσβολής. Η ταχύτητα κατά μήκος της διαδρομής θα είναι τότε συνάρτηση της αντίστασης πάνω στο σώμα και της συνιστώσας της
δύναμης άντωσης κατά μήκος της διαδρομής.
Σε μία σταθερή διαδρομή σε κατάσταση ισορροπίας η άνωση L και η αντίσταση D εξισορροπούν την καθαρή άντωση m0g. Η γωνία ίχνους ολίσθησης είναι μία συνάρτηση του
λόγου άνωσης/αντίστασης σε συνθήκες σταθερής κίνησης.

Προκαταρκτικός σχεδιασμός
Τα πρώτα βήματα στον σχεδιασμό ενός υποβρύχιου οχήματος, περιλαμβάνουν τον καθορισμό των απαιτήσεων των αποστολών, τις οποίες θα κληθεί να πραγματοποιήσει, τον
καθορισμό του μεγέθους των βασικών στοιχείων και την επιλογή μιας αρχικής γεωμετρίας του οχήματος. Οι απαιτήσεις των αποστολών περιλαμβάνουν την εμβέλεια, διάρκεια,
ταχύτητα και το ωφέλιμο φορτίο. Αυτά τα στοιχεία θα καθορίσουν τις απαιτήσεις του
οχήματος σε ενέργεια. Η ενέργεια είναι, συνήθως, ο πιο σημαντικός περιοριστικός παράγοντας στις επιδόσεις του οχήματος γι’ αυτό και ειδική προσοχή στο απόθεμα ενέργειας
απαιτείται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού.
Δεδομένων των απαιτήσεων των αποστολών, για παράδειγμα αποστολές με σκοπό
την απόληψη επιστημονικών δεδομένων, το ωφέλιμο φορτίο θα πρέπει να καταλαμβάνει συγκεκριμένο όγκο, μάζα και να του αντιστοιχεί συγκεκριμένο κόστος ενέργειας.
Η γεωμετρία του οχήματος και το σύστημα μεταβλητής μάζας μπορούν να καθοριστούν
με βάση την επιθυμητή επίδοση σε σταθερές διαδρομές. Το μέγεθος της μπαταρίας θα
καθοριστεί από τις απαιτήσεις σε εμβέλεια και σε ταχύτητα, αλλά ταυτόχρονα και από το
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μέγεθος του υπόλοιπου φορτίου. Η διαδικασία σχεδίασης κανονικά πρέπει να περιλαμβάνει πολλές επαναλήψεις και καλή μελέτη των εναλλακτικών λύσεων που μπορούν να
προκύψουν ανάμεσα στις ακραίες καταστάσεις της μεγιστοποίησης της ταχύτητας, ή της
ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας κτλ.
Η σειρά, με την οποία θα ιεραρχηθούν οι απαιτήσεις των αποστολών και θα επηρεάσουν τη διαδικασία σχεδιασμού, επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η πρώτη απαίτηση για ένα υδρόπτερο μπορεί να είναι το μέγεθος και ο όγκος.
Τα υδρόπτερα Slocum, Spray και Seaglider έχουν παρόμοιο μέγεθος και όγκο. Οι προδιαγραφές σχεδιασμού τους απαιτούν να έχουν τέτοιο μέγεθος, το οποίο να μπορεί κανείς να χειριστεί από ένα μικρό σκάφος. Αρχικά, πρέπει να γίνει ο καθορισμός του όγκου
του σώματος, και στη συνέχεια, με βάση αυτό, θα επιλεγεί το μέγεθος των πτερυγίων
και της δεξαμενής έρματος. Τα τελευταία, θα επιλεγούν αντίστοιχα με την επιθυμητή
γωνία ίχνους ολίσθησης και την ταχύτητα, τα οποία με τη σειρά τους καθορίζονται από
τις απαιτήσεις της αποστολής και τις αναμενόμενες συνθήκες λειτουργίας. Ο περιορισμός
στον όγκο του οχήματος αποτελεί μεγάλης βαρύτητας παράμετρο στον σχεδιασμό του
οχήματος, η οποία περιορίζει τον εσωτερικό όγκο που διατίθεται για τις μπαταρίες, τους,
το ωφέλιμο φορτίο και άλλα όργανα.
Από τη στιγμή που θα γίνει μία αρχική εκτίμηση του σχήματος, των πτερυγίων και
του μεγέθους της μεταβλητής μάζας, θα μπορούν να γίνουν μελέτες ανταλλαγών που
θα συγκρίνουν μικρές μεταβολές στις παραμέτρους αυτές και στη γεωμετρία του υδροπτέρου. Ένα αρχικό σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχήμα ενός από τα υπάρχοντα
υδρόπτερα, με κάποιες υδροδυναμικές βελτιώσεις στο σώμα και στα πτερύγια. Το σώμα
μπορεί να σχεδιαστεί, ώστε να ελαχιστοποιεί την αντίσταση για ένα δεδομένο όγκο.
Έτσι, είναι δυνατό στη συνέχεια, να καθοριστεί η ταχύτητα λειτουργίας και η διαδρομή,
καθώς και το μέγεθος του συστήματος μεταβολής της άντωση,ς ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του σχεδιασμού. Η επιλογή της διαδρομής θα καθορίσει τον λόγο
L/D λειτουργίας, που απαιτείται στον σχεδιασμό και αυτό με τη σειρά του μπορεί να
οδηγήσει στο σχεδιασμό των πτερυγίων.
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7. Μηχανολογικό σχέδιο και ηλεκτρονικές συνιστώσες
Ο αρχικός σχεδιασμός, όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορεί να γίνει με βάση ένα από τα
υπάρχοντα υδρόπτερα. Στην προκειμένη περίπτωση, επιλέχθηκε το γενικό σχήμα του
Seaglider, στο οποίο έγιναν υδροδυναμικές βελτιώσεις. Οι απαιτήσεις των αποστολών,
όπως το ωφέλιμο φορτίο, η ταχύτητα και η εμβέλεια χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του όγκου που είναι απαραίτητος. Τα μεγαλύτερα εσωτερικά όργανα, όπως οι
μπαταρίες, η διάταξη μεταβλητής πλευστότητας και ο χώρος για το ωφέλιμο φορτίο
μπορούν να καθοριστούν από τις απαιτήσεις των αποστολών, προσφέροντας, ταυτόχρονα, μία πρώτη εκτίμηση για τον όγκο του οχήματος. Με την ίδια λογική, η πρώτη
εκτίμηση για τα επιστημονικά όργανα και αισθητήρες, τη μπαταρία και τη διάταξη μεταβλητής πλευστότητας θα γίνει με τη βοήθεια της αντίστοιχης ανάλυσης του Seaglider
[4]. Χρησιμοποιώντας αντίστροφη σχεδίαση (reversed engineering), αναλύεται η δομή
και η λειτουργία του συστήματος του συγκεκριμένου υδροπτέρου, ώστε να αποκαλυφθούν οι τεχνολογικές του αρχές. Παρουσιάζεται το μηχανολογικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στο εξωτερικό περίβλημα του υδροπτέρου, που σχεδιάστηκε στο ΕΜΠ, αλλά και
τα βασικά ηλεκτρονικά όργανα. Το πρωτογενές μηχανολογικό σχέδιο έγινε με βασική
αρχή την προσαρμοστικότητα σε μελλοντικούς επιπλέον αισθητήρες και σε χωροταξικές ανακατατάξεις.

Μηχανολογικό σχέδιο
Ο σχεδιασμός του οχήματος, το οποίο θα τροφοδοτείται ηλεκτρικά από μπαταρία, γίνεται με βασικό γνώμονα την οικονομία στην ενεργεία, ώστε να είναι δυνατές οι αποστολές μεγάλης διάρκειας (ενός χρόνου) και μεγάλης εμβέλειας. Το όχημα θα περικλείεται
από ένα υδροδυναμικό κάλυμμα (fairing), το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα και πολυεστέρα και θα υποστηρίζει τα πτερύγια και την ελκόμενη κεραία.
Το κάλυμμα θα έχει υδροδυναμικό σχήμα χαμηλής αντίστασης, όπως έχει ήδη περιγραφεί
σε προηγούμενο κεφάλαιο, με τη μέγιστη διάμετρό του στο 70% του συνολικού μήκους
του σώματος από το ρύγχος, ώστε να διατηρεί τη στρωτή ροή σε πολύ μεγάλο μέρος της
επιφάνειάς του. Το υδροδυναμικό κάλυμμα περικλείει τη στεγανή γάστρα, η οποία έχει
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συμπιεστότητα παρόμοια με εκείνη του νερού της θάλασσας, οπότε η δύναμη άντωσης
που οδηγεί το όχημα προς τα κάτω δεν παρουσιάζει απώλειες, καθώς το όχημα αλλάζει
βάθος. Συγκρινόμενη με μία τυπική άκαμπτη γάστρα, μία ουδέτερης συμπιεστότητας
μπορεί να “γλυτώσει” άντληση πάνω από 100 cm3 κατά τη διάρκεια κατάδυσης 1000 m.
Η γάστρα κατασκευάζεται από αλουμίνιο, κατάλληλο να αντέχει σε πιέσεις μέχρι 1000
dbar. Το κατασκευαστικό σχέδιο, που παρουσιάζεται στο σχήμα 7.1 προέκυψε από την
ανάλυση του υδροπτέρου Seaglider [4].
Ο έλεγχος της πλευστότητας θα μπορούσε να παρέχεται με ένα υδραυλικό σύστημα
τύπου ALACE [3]. Στους πλωτήρες ALACE το υδραυλικό σύστημα μεταβλητής πλευστότητας είναι φτιαγμένο, ώστε να μεταφέρει υγρό από μία εσωτερική δεξαμενή σε μια
εξωτερική. Χαμηλού ιξώδους λάδι τροφοδοτείται μέσα σε μία ενισχυτική αντλία πριν
σταλεί στην κύρια υψηλής πίεσης αξονική αντλία. Η χρήση της επιπλέον βοηθητικής
αντλίας παρέχει την απαραίτητη πίεση, που πρέπει να τροφοδοτηθεί η υψηλής πίεσης
αντλία. Το λάδι επανεισάγεται στην εσωτερική δεξαμενή, μέσω μιας διαδικασίας η οποία
έχει υιοθετηθεί από τους πλωτήρες ALACE. Η ύπαρξη κενού στο εσωτερικό της γάστρας
επιτρέπει στο λάδι να εξέρχεται από τον εξωτερικό αποταμιευτή, υπό την επίδραση της
ατμοσφαιρικής πίεσης. Τέλος, μία σωληνοειδής βαλβίδα χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει
την ποσότητα λαδιού που μεταφέρεται.
Για τον προσδιορισμό της θέσης του οχήματος, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας
ακουστικός μετατροπέας, ενώ ο αισθητήρας TCM5 3-axis compass module για τον προσδιορισμό των γωνιών διατοιχισμού, πρόνευσης, εκτροπής (roll, pitch, heading).
Τα ηλεκτρονικά όργανα περιλαμβάνουν τον μικροϋπολογιστή, το μόντεμ κινητής τηλεφωνίας, τον αισθητήρα δορυφορικού προσδιορισμού θέσης (GPS), καθώς και η στήλη
μπαταρίας χαμηλής τάσης.
Για την τροφοδοσία του οχήματος, χρησιμοποιούνται δύο στήλες μπαταριών. Αυτή
που αναφέρθηκε, η οποία είναι 10 V και μία δεύτερη 24 V, η οποία παίζει και τον ρόλο την
κινούμενης μάζας. Η υψηλής τάσης μπαταρία αποτελεί, ταυτόχρονα, και το μηχανισμό
ελέγχου της θέσης του οχήματος.

��� ��� ������� 24 V � ����� ������ ��� �� ���� ��� ���������� �����. � ������
����� �������� �������� ���������� ��� �� ��������� ������� ��� ����� ���
126

��������.

Ιούλιος - Αύγουστος 2010

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

1,8 m

����� 7.1: � ������� ������ ��� �� ������������ ������� ���� �� �� ������ ��������.
Σχήμα 7.1 Η στεγανή γάστρα και το υδροδυναμικό κάλυμμα μαζί με το μεγάλο πτερύγιο

���� ��� ������������ ����������

� �������� ��� ������ ���������� ��������� ����������� ��� ������� ����
Δομή του
ηλεκτρονικού
συστήματος
� ������
�� ���� ���������� ����������� ����� �� ���
����������������
�������� ��������� ��� mA ����� ��� ������ ������ ��������� �� ������ ��
Η απαίτηση για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται την επιλογή ενός μικροε�������� ��� �� �������� �� ������� ������������ ��� ����������� ��� ��
πεξεργαστή, ο οποίος θα έχει δυνατότητα λειτουργίας “ύπνου” με ροή ρεύματος μικρότε������������ �� ���������. ������ ���������� ��� ������� ������� ���������
ρο του ��������
mA, καθώς
και μεγάλο����������
αριθμό διακοπτών,
οι οποίοι
ανοίγουν
και ���
θα κλείνουν
��� ��������,
��� θα
���
���������
������������,
τα διάφορα
υποσυστήματα, που χρειάζονται για να λειτουργήσει το υδρόπτερο. Επίσης,
����������.
απαιτείται και μεγάλος αριθμός σειριακών καναλιών επικοινωνίας, αναλογικών και ψηφιακών, για την ενοποίηση των αισθητήρων.
Μία γενικότερη αναπαράσταση της λειτουργίας του μικροϋπολογιστή, χωρίς λεπτομέρειες στην περιγραφή φαίνεται στο σχήμα 7.3. Ο μικροεπεξεργαστής θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ως δεδομένα εισόδου, μετρήσεις της θερμοκρασίας, της αγωγιμότητας, της πίεσης, των γωνιών διατοιχισμού, πρόνευσης και εκτροπής, καθώς και τις
συντεταγμένες της θέσης του οχήματος, μέσω GPS. Θέτοντας σε εφαρμογή βρόγχους
ελέγχου ανατροφοδότησης, τα δεδομένα εξόδου θα χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
της θέσης της κινούμενης μάζας και της πλευστότητας του οχήματος.
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Σχήμα 7.3 Σχηματικό διάγραμμα δομής των ηλεκτρονικών του υποβρύχιου

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το απόθεμα ενέργειας διατίθεται από δύο στήλες μπαταριών
(10 V και 24 V), ώστε να παρέχεται ξεχωριστά η ενέργεια στους κινητήρες ενεργοποίησης και ξεχωριστά στους αναλογικούς και ψηφιακούς αισθητήρες. Οι μπαταρίες αυτές
υπολογίζεται ότι φέρουν στους 0˚C 2161 και 7763 kJ ενέργεια αντίστοιχα.
Ο αισθητήρας κλίσης TCM5 3-axis compass module θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των γωνιών διατοιχισμού, πρόνευσης, εκτροπής (roll, pitch, heading). Ο GPS
δέκτης θα είναι ένας Trimble Marine (iQ) Interface Kit, SK – Lassen. Ένα δορυφορικό
σύστημα, μεταφοράς δεδομένων διπλής κατεύθυνσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την τηλεμετρία των δεδομένων (επιστημονικών και πλοήγησης). Ένα τέτοιο σύστημα
Iridium, Globalstar ή Thuraya θα χρησιμοποιείται από το υδρόπτερο, ώστε να υπάρχει
παγκόσμια κάλυψη. Τα δεδομένα θα μεταφέρονται σε υπολογιστή στην ξηρά, μέσω αυτού του δικτύου και μιας διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου [2]. Στο σχήμα 7.2 παρουσιάζεται ένα τέτοιο πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου, για τη μεταφορά των δεδομένων. Ένας
πρώτος ποιοτικός έλεγχος (εύρος τιμών, συνέχεια, μέσες τιμές) θα γίνεται αρχικά στο
ίδιο το υδρόπτερο από τον επεξεργαστή του οχήματος. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα
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συλλέγονται αρχικά από τον κατάλληλο σταθμό του κέντρου θαλασσίων ερευνών, όπου
και θα γίνεται ένας δεύτερος ποιοτικός έλεγχος, ώστε, στη συνέχεια, τα δεδομένα να
προωθούνται στο κέντρο δεδομένων Coriolis της Ifremer [6], αφού πρώτα μετατραπούν
σε medatlas format.

Σχήμα 7.2 Πρωτόκολλο ποιοτικού ελέγχου για τη μεταφορά των επιστημονικών δεδομένων.

Η κεραία GPS θα τοποθετηθεί στην άκρη του κονταριού της κεραίας που βρίσκεται
στην πρύμνη του οχήματος. Τέλος, τον βασικό επιστημονικό εξοπλισμό θα αποτελεί ένα
CTD (Conductivity – Temperature – Depth) πακέτο για τη μέτρηση της αγωγιμότητας,
θερμοκρασίας και πίεσης. Οι μετρήσεις του αισθητήρα πίεσης χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο του οχήματος, αλλά επιπλέον και για τον προσδιορισμό του βάθους, στο οποίο
έγιναν οι μετρήσεις της θερμοκρασίας και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Επιπλέον, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες για τη μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, χλωροφύλλης – α και εξασθένησης φωτός.
Για τη μέτρηση της πίεσης επιλέχθηκε το αισθητήριο πίεσης SBE – 5 της Seabird
Electronics, ενώ για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα μοντέλα της ίδιας εταιρίας SBE – 3 και SBE – 4 αντίστοιχα. Οι αισθητήρες αυτοί πρέπει να τοποθετηθούν εξωτερικά πάνω στο όχημα. Στην
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περίπτωση του Seaglider, τοποθετούνται σε ένα μικρό πτερύγιο, που βρίσκεται στη ράχη
του οχήματος ανάμεσα στα δύο μεγάλα φτερά.

8. Επίλογος – μελλοντική εργασία
Στην εργασία αυτή, αναπτύχθηκε μεθοδολογία σχεδιασμού αυτόνομων υποβρύχιων
οχημάτων (υδροπτέρων), οδηγούμενων με μεταβολή πλευστότητας. Σχεδιάστηκε συγκεκριμένο όχημα, ενώ υπολογίστηκαν οι υδροδυναμικές δυνάμεις, επιλύθηκαν οι εξισώσεις κίνησης, καθορίστηκαν οι παράμετροι κίνησης σε κατάσταση ισορροπίας, καθώς
και οι παράμετροι ελέγχου της, σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή διαδρομή
με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Εφαρμόστηκε η μεθοδολογία στην περίπτωση
πρότυπης σχεδίασης υποβρύχιου οχήματος και συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά του
με αυτά άλλων υφιστάμενων υδροπτέρων. Επιπλέον επιλέχθηκαν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά και επιστημονικά όργανα και πραγματοποιήθηκε πρωτογενές μηχανολογικό
σχέδιο.
Ένα επόμενο βήμα στην εργασία, που έχει ήδη, γίνει είναι η εφαρμογή στην πράξη με
την κατασκευή του υποβρύχιου υδροπτέρου. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει σε πρώτη φάση
τη διεξαγωγή πειραματικών αποστολών με σκοπό την επαλήθευση του αναλυτικού μοντέλου, αλλά και τη βελτίωσή του, μέσω των συγκρίσεων πειραματικών και θεωρητικών
αποτελεσμάτων. Η συλλογή πειραματικών δεδομένων θα συμβάλει στη βελτίωση της
υδροδυναμικής του συμπεριφοράς αλλά και της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια αποστολών.
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