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چکیده
 با توجه به اهمیت. یک قانون هدایت مبتنی بر مد لغزشییی برای یک پرتابه هوشییمند به همراه بهینه سییازی ن ارائه شییده اسییت،در این مقاله
 کران باالی شتا هد به عنوان ایتشاش در تدوین قانون پیشنهادی،شیتا اهدا مانورپذیر به دلیل ماهیت پیییده و ییرقابل دسترسی نها
 سیح لغزش به صیور حاصلضر فاصله نسبی، به منظور تامین رهگیری و برخورد در زمان پروازی محدود، بعالوه.در نظر گرفته شیده اسیت
 پارامترهای ثابت و گینهای طراحی قانون، بیه منظور افزای کار یی رهگیری نیز.) ارائیه میشیییودLOS( بین پرتیابیه در نرخ زاوییه خط دیید
 خحای فاصله و،) و با استفاده از یک تابع هد با ترکیبی از معیارهای تالش کنترلیMOGA( پیشینهادی بر اسا الگوریتم ننتیک نند هدفه
 نتایج شییبیه سییازی منجر به کاه. خاصیییت بهینگی را نیز دارا میباشیید، قانون مقاوم پیشیینهادی، بنابراین. بهینهسییازی میشییوند،زمان پرواز
 کاه تالش کنترلی و کاه زمان پرواز شیده اسیت که بیانگر عملکرد بهتر قانون پیشینهادی در مقایسه با دیگر روشهای مورد،خحای فاصیله
.بحث میباشد

 هدایت مد لغزشی زمان محدود، الگوریتم ننتیک نند هدفه، ناوبری تناسبی افزوده، قانون هدایت مقاوم:واژههای کلیدی

Robust Guidance Law Optimization for a Smart Projectile
Mohammad Miri and Reza Zardashti

Abstract
In this paper, a sliding mode guidance (SMG) law for a smart projectile with its optimization is presented.
Due to the importance of acceleration of maneuvering targets due to their complex and inaccessible nature,
an estimated upper bound of the target acceleration is considered as a disturbance in the formulation of the
proposed law. Moreover, in order to obtain intercepting the target in a finite time of flight, a new definition
of the sliding surface is presented as the relative distance between the projectile and the target multiplied
by the line of sight (LOS) angular rate. In order to increase the efficiency of the interception, the design
parameters of the proposed law are optimized based on a multi-objective genetic algorithm (MOGA) using
an objective function with a combination of the control effort, the miss distance and the time of flight
criteria. Therefore, the proposed robust guidance law has the optimality properties. The simulation results
are caused to decrease miss distance, decrease control effort, and decrease the time of flight, which indicates
the effectiveness and accuracy of the proposed law compared to other corresponding methods.

Key words: Robust Guidance law, Augmented Proportional Navigation (APN), Multi-objective Genetic
Algorithm (MOGA), finite time sliding mode guidance (FTSMG).
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زردشتی و میری

مقدمه

 FTSMGسه بعدی یکپارنه ازطریق کوپلینگ کانالهای pitch

بسییییاری از رهگیرها برای تضیییمین برخورد با اهدا
متحرک درفاز نهایی از ایده ناوبری موازی اسییتفاده میکنند.
ناوبری تناسبی ( )PNاولین قانون هدایت است که در این دسته
ارائه شییده و از نرخ  LOSو سییرعت رهگیری برای محاسییبه
فرمان شیتا جانبی رهگیر اسییتفاده میکند .نوع اصالح شده
این قانون هدایت ،ناوبری تناسیییبی حقیقی بوده که از نرخ
نرخ خط دید و سییرعت نزدیک شییوندگی رهگیر به هد
برای تولید فرمان شییتا جانبی اسییتفاده میکند .نشییان داده
شیده که این قوانین هدایت یک حل بهینه برای مسائل شیانه
ییابی با دینامیک خحی بوده و بدون درنظرگرفتن دینامیک
خلبان خودکار برای رهگیری کامل اهدا بدون مانور مناس ی
میباشیییند .در نوع توسیییعه یافته این خانواده برای رهگیری
اهدا مانوردار ،مولفه ای برای درنظرگرفتن مانورهای هد به
قانون هدایت تناسییبی حقیقی افزوده شییده اسییت .این قانون
هدایت ناوبری تناسبی افزوده نامیده میشود که رهگیر را قادر
به رهگیری اهدا مانوردار سییاخته و برای تولید فرمان شییتا
جانبی رهگیر عالوه بر نرخ نرخ خط دید و سییرعت نزدیک
شییوندگی به تخمین مانور هد نیز نیاز دارد .به همین دلیل
اندازه گیری یا تخمین شیتا هد در این روش ضروری بوده
و افزای اندازه گیر یا انجام محاسییبا پیییده تخمین را در
پی خواهد داشت[.]1
از طر دیگر ،طراحی قوانین هییدایییت برای رهگیری از
اهدا با مانورپذیری باال ،یک مسییهله ییرخحی دشییوار اسییت.
اخیراً ،از تهوری های کنترل ییرخحی در طراحی قوانین هدایت
مقاوم اسییتفاده شییده اسییت ،مانند قوانین هدایت برمبنای مد
لغزشییی [ 1الی ،]19و قوانین هدایت ییر خحی مبتنی بر ∞H
[15و ،]11بر اسا قضایای پایداری لیاپانو به دست می یند.
در مقاله [ ]9از ایده ی ناوبری تناسیبی محض اسیتفاده شده و
قانون هدایت با اسیییتفاده از تهوری لیاپانو طراحی گردیده
اسییت .و در مقاله ی [ ]1از تهوری مد لغزشییی مرتبه باال برای
طراحی قانون هدایت اسیییتفاده شیییده اسیییت که نیاز به حل
محاسیییبا پیییده ای دارد .در مقاله [ ]5از تهوری کنترل مد
لغزشی نهایی برای برخورد با زاویه محدود استفاده نموده است
و قانون هدایت طراحی شییده اسییت .در مقاله [ ،]6هدایت مد
لغزشیی زمان محدود )FTSMG( 1سه بعدی در قال دو صفحه
دو بعیدی مجزا از هم ارائیه شیییده اسیییت .در مقیاله [ ،]7یک

و  yawهواپیما ارائه شده است .در مقاله [ ،]9که مشابه رویکرد
یکپیارنیه سیییه بعدی  FTSMGاسیییت ولی با در نظر گرفتن
محدوده مجاز شیتا اشیباع رهگیر و هد ارایه شده است .در
[ ،]8یک قانون هدایتی مشابه برای کاه اثر نندگانه محیحی
و تاثیر ناهمواری سح زمین 2بر روی جستجوگر رادار و بهبود
عملکرد تداخل سییسیتم 9پیشنهاد شده است .در [ ،]19قانون
هدایت مدلغزشییی مرتبه دوم زمان ثابت برای رهگیر با داشییتن
محدودیت زاویه برخورد پیشنهاد شده است .در [ ]11ساختاری
مشیابه مراجع [ ]9-6پیشنهاد شده ولی با این تفاو که تالش
کرده بخ سوئییینگ را از تابع پیوسته استفاده کند تا مسهله
 Chatteringرا بهبود بخشییید و در [ ]12نیز سیییاختیار ییر
سیییینگوالر برای برخورد با زاویه خط دید محلو در فاز نهایی
پیشنهاد شده است.
با این حال ،در ثار اخیر ،قوانین پیشینهادی برای تضمین
همگرایی زمیان محدود در محیط های سیییه بعدی و دو بعدی
کمیپییییده به نظر میرسیییند .هد از این مقاله تعریف یک
سیح لغزشی جدید و به دست وردن یک قانون هدایتی ساده
تر برای رهگیری در زمیان محدود اسیییت .عالوه بر این ،مراجع
اخیر جهیت تنظیم پارامترها و ضیییرای خود از روش زمون و
خحا اسییتفاده نموده اند و بنابراین نمیتوانند قانون بهینه ش یده
برای رهگیری هد در یک زمان محدود را تضییمین نمایند .در
این مقاله ،ضیییرای ثابت و گینها در قانون اصیییالح شیییده ،با
استفاده از الگوریتم ننتیک نند هدفه ( )1MOGAبهینهسازی
شیده اسیت .شیایان ککر اسیت که این رویه بهینهسازی عددی
قوانین هدایت و کنترل حاصل از مدلهای تحلیلی ،در بسیاری
از مقاال دیده میشود[ 16الی .]21به هر حال روشهای عددی
میتنی بر الگوریتمهیای تکیاملی و هوش جمعی ،کارایی خود را
در مواجهه با مسائل پیییده و نند هدفه اثبا نمودهاند.
الگوریتم ننتیک ( )GAیکی از الگوریتم های تکاملی است
که اثربخشیی ن به عنوان یک روش بهینه سییازی برای مسائل
پیییده نند منحوره نشییان داده شییده اسییت.بر اسییا تکامل
بیولونیکی و نظریه داروین تهیه شییده اسییت .شییبیه به تکامل
بیولونیکی GA ،با جمعیت اولیه از افراد (اعضا) بصور تصادفی
شییروع میشییود .سییپآ نها را برای تولید م ل انتخا کرده
(براسییا بهترین عملکرد تابع هد یا تابع تناسیی ) و نسییل
جدیدی از افراد را با اسیییتفاده از عملیا تقاطع و جه تولید
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بهینهسازی قانون هدایت مقاوم برای یک پرتابه هدایتپذیر

میکند .این روند نندین بار تکرار میشییود تا حداقل یک نفر از
مادگی جسیییمانی بهتری نسیییبت به حداقل تابع هد تعریف
شده برخوردار باشد یا به حداک ر تعداد نسلها رسیده شده باشد.
شکل  1نمودار جریان یک  GAپایه را نشان میدهد

3/

d
1
)( )   2r  at cos( t   )  a p cos( p   ) (2
dt
r

کیه در ن  ،و  زاویییه و نرخ نرخ خط دییید و   mو
  tزواییای بردار سیییرعیتگیر و هید با خط مرجع r ،و r
بترتی برد و سیرعت نسبی ap ،و  atبه ترتی بردارهای شتا
رهگیر و هد میباشییند که بر سییرعتهای متنا ر خود عمود
میباشییند .شییکل  2سییینماتیک نسییبی دوبعدی بین رهگیر و
هد را نشان میدهد.

شکل  2سینماتیک نسبی دو بعدی بین رهگیر و هدف
شکل  1نمودار گردش کار روش ]22[ GA

میدل جرم نقحیه ای از پرتیابیه در حال پرواز در فضیییای
دوبعدی ارائه شیده اسیت .مختصیا  xو  yنسبت به مختصا
مرجع ثابت زمین -مرکز درنظر گرفته میشیییوند .لذا معادال
حالت به صور زیر نوشته شود

لذا ادامه مقاله بدین شرح سازماندهی شده است .در بخ
 ،2مدل انتخابی ییر خحی و معادال حرکت رهگیر به صییور
 2بعدی ارائه شییده اسییت .در بخ  9طراحی قانون هدایت بر
اسا مد لغزشی اصالح شده ارئه شده است .در بخ  ،1بهینه
سازی ضری های قانون پیشنهادی با استفاده از الگریتم ننتیک
بحث گردیده اسییت .در بخ  5شییبیه سییازی و مقایسییه نتایج
قانون هدایت پیشییینهادی با هدایت  APNارائه شیییده اسیییت.
سرانجام ،مقاله با نتیجه گیری در بخ  6به پایان میرسد.

)( 9

v px  acpx

)( 1

v py  acpy

)( 5

x p  v px

سینماتیک نسبی بین رهگیر و هدف

)(6

y p  v py

در این بخ  ،معادال سییینماتیک نسییبی دو بعدی بین
رهگیر و هد ارائه شیده است .فرض میشود رهگیر و هد به
صور جرم نقحهای بوده و سرعت رهگیر بیشتر از سرعت هد
اسیت .شتا هد نامعین است ولی کران ن معین فرض شده
کیه عمومیاً برای طراح قیانون هیداییت فراهم میشیییود .با این
فرضییا و با توجه به سیینماتیک نسبی دو بعدی بین رهگیر و
هد در شکل  ،1معادال حرکت به صور زیر میباشد[:]1

)( 7

Rp  x p2  y p2

) r  vt cos( t   )  v p cos( p  

)(1

   vt sin( t   )  v p sin( p   )

و (با مشتقگیری از معادله دوم):

1
r

که در ن acpx

c

و  a pyمولفه های فرمان ورودی (شیییتا )

پرتابه در راسیتای محورهای  xو  yو  yp ،xpمولفه های موقعیت
پرتابه هستند vp .بردار سرعت و  R pبرد پرتابه است.
طراحی قانون هدایت
هید طراحی قیانون هدایت در این مقاله ،تامین برخورد
رهگیر در مد زمان محدود اسیت .برای این منظور ،یک سح
لغزش جدید به شرح زیر تعریف میشود:
()9
S  r
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بر اسا این روش ،میتوان با صفر کردن  یا صفرکردن
فاصیله نسیبی  rیا هردو ،به سیح لغزشی صفر دست یافت .در
این حالت ،فاصیله  rمیتواند به دسیتیابی به سح لغزش کمک
کنید و هید را در مید زمیان محیدودی رهگیری کند .برای
دستیابی به این هد  ،کافی است که سرعت نسبی  rگزاره زیر
را بر ورده کند.
گزاره  :1برای رهگیری هید در ییک بیازه زمانی محدود
(  ،) r (t f )  0که در ن  t fزمان برخورد اسییت ،کافی اسییت که
داشته باشیم:

)t1 [t0 , t f ]; r (t )    0; t [t1 , t f ] (8

کیه در ن  یک ثابت م بت و )  r (tم بت و پیوسیییته
اسیت .در نتیجه ،برای رسییدن به یک مقدار صییفر یعنی فاصله
صفر در مد زمان محدود ،باید از مقدار ن در  ( t1که کمتر از
 t fاسییت) کاه پیدا کند تا به مقدار صییفر در  t fبرسیید .با
انتگرالگیری از ( )8بدسیییت می ید ) ، r (t )  r (t1 )   (t  t1
کیه نشیییان میدهد در بازه زمانی ] [t1 tمقدار فاصیییله کاه
مییابد .از نجایی که بایستی  ، r (t f )  0بنابراین نتیجه منجر
میشود به [:]19
)(19

از این رو انتظار میرود که r

r (t1 )   t1

tf 


در نامسیاوی ( )8صدق کند

و همگرایی و پایداری ن مورد توجه نیست.
اگر نیه تنظیم  rبیا یک ثابت منفی  cبرخورد یک هد
بیدون میانور در ییک زمیان محیدود را تیامین میکند اما برای
رهگیری از یک هد با مانور بسییییار باال در زمان رهگیری قابل
قبول کار مد نیسیییت .در ننین حالتی ،برای بهبود عملکردc ،
باید متغیر با زمان باشد .با این حال ،برای تعیین ن ،مدل مانور
هد بایسییتی برای پرتابه شییناخته شییده باشیید در حالی که
همیشه این مسهله در عمل امکان پذیر نیست.
با توجه به مفهوم مد لغزشیی ،محلو است که مسیرهای
سییستم ابتدا در زمان محدود به سح لغزشی برسند(  ) S  0و
سیپآ منجر به صیفر شدن سح لغزشی شود (یعنی  ) S  0تا
اینکه مسیرها با باقی ماندن روی سح لغزش ،درنهایت به مبدا
برسیند .لذا شیر  S  0درحالت کلی بحور رسمیبرای بدست
وردن کنترل معادل  ueqاسیتفاده می شود به گونه ای که S=0
را حفظ نماید[.]29

زردشتی و میری

با اسیییتفاده از یک تابع لیاپانو که به صیییور

1
V  S2
2

تعریف میشود ،شر کافی برای اینکه مسیرهای سیستم بیرون
از سییح لغزش ،به سییح لغزش صییفر برسییند عبار اسییت از
[:]29
)(11

1d 2
| S  SS   | S
2 dt

V 

که در ن  مقدار ثابت م بت اکید اسییت .اسییاسییاً رابحه
فوق (بعنوان شر لغزش) بیان میکند که مربع فاصله از سح
لغزش (یعنی )S2درطول مسیرهای سیستم کاه مییابد و لذا
مسییرها را مقید میکند که به سمت سح ( Sبعنوان مجموعه
ناوردا )5گسیل شوند.
با انتگرال گیری از طرفین رابحه فوق بدست می ید:
| |S
)(12
tr  0

که در ن tr ،زمان رسییدن مسییرهای سییسیتم به سح
لغزش صفر و  S 0مقدار تابع  Sدر لحظه  t0میباشد.
در اینجا ،فرمان شییتا جدید برای سیییسییتم دینامیکی
(معادله  )2به شرح زیر پیشنهاد میشود:
)  Nr  (aT   ) sign( S
)(19
aCp 
) cos( p  
که در ن  Nثابت ناوبری اسیت   0 ،گین ثابت است و
;  aTmaxکران باالی شیییتا هد اسیییت که از قبل معلوم فرض
max

میشود .بدین ترتی داریم:

at ,  aTmax

)(11

در رابحه باال )  at ,  at cos( t  شییتا هد در
راستای عمود بر خط دید است.

قضییه  :1سییستم ییر خحی معادله  2را در نظر بگیرید.
فرض کنید نتایج گزاره  1در شرایط درگیری پابرجا است .نگاه
قانون هدایت پیشنهادی در معادله  19میتواند وضعیت سیستم
را به سح لغزش رسانده و در مد زمان محدود همگرا شود.
اثبات :طبق روابط ( )9( ،)2و ( )11داریم:
)(15

V  S  r  r 

 S  r  at ,  a p , 

با جایگزاری  19در  15و باتوجه به )  | S | S.sign(Sداریم:

بهینهسازی قانون هدایت مقاوم برای یک پرتابه هدایتپذیر
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V  S  r  at ,  Nr  (at ,   )sign (S ) 
)  at , )sign (S )  sign (S

) at , ) S  S (16

max

max



 S (N  1)r  (aT

 S (N  1)r  (aT

اولین یتم رابحه فوق همیشیه کمتر از صفر است ،نراکه:

بهینهسیازی عددی استفاده شده و پارامترهای قانون پیشنهادی
بهینه شدهاند.
به طور کلی میتوان یک مسهله بهینه سازی نند هدفه را
به شرح زیر توصیف کرد:
x

 N  1و  S ( N  1)r  ( N 1)rr 2و تییوجییه بییه
 r    0از گزاره  .1همینین با داشتن رابحه  ،11بدیهی
است که نهایتاً بدست می ید:

x L  x  xU

V   S  0 .

*کیه در ن  mتعیداد مولفیه هیای تیابع هد

)(17

)J (x)  [J 1 (x), J 2 (x),..., J m (x)] (22
g l (x)  0, l  1, 2,..., p

find
min


s .t .


و  Pتعداد

معادال قیود اسیییت x  Rn .بردار متغیر های طراحی با کران

از این رو:
1
2

)( 1 9

U

V   2V

در نتیجه:

dV

2dt .
)(18
1  
V 2
ازطرفی نون )  V (x , tم بت معین است خواهیم داشت:
V 2 (x , t )   22 t V 2 (x 0 , 0) for 0  t  t r

V (x , t )  0
for t  t r

)(29
که در ن زمان رسیدن به سح لغزش بدست می ید:
1

1

.
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1

)(21

.

)V 2 (x 0 , 0



2

2

tr 

در قانون پیشییینهادی ،داریم  .  0بنابراین درصیییور
داشییتن گزاره  ،1پایداری مجانبی سیییسییتم تحت قانون هدایت
پیشنهادی در زمان محدود اثبا میشود.
شییایان ککر اسییت ضییرای ثابت و  Nکه توسییط طراح
انتخا میشیوند برروی عملکرد سیستم هدایت تاثیر میگذارد.
در بخ بعدی ،روش بهینهسیییازی برای بدسیییت وردن مقدار
بهینه این ضرای ارائه شده است.
بهینه سازی قانون هدایت مقاوم

در تنظیم پییارامتر هییای طراحی مییاننیید  و Nدر قییانون
هدایت دو مشکل بزرگ وجود دارد :اول نکه تنظیم نها کاری
طیاقیت فرسیییا و وقت گیر اسیییت .دوم با فرض نکه بتوان این
پارامترها را تنظیم کرد اما نمیتوان گفت این پارامترها دقیقا به
صیور بهینه انتخا شده اند .برای رفع این مشکل از الگوریتم

L

باالی  xو کران پایین  xاسییت و  Nتعداد مولفه های ن یا
متغیرهای مستقل است J (x)  Rm .نیز بردار تابع هد است.
مفهوم یال بودن در تعریف یک نقحه بهینه به شیییرح زیر
تعریف میگرددکه به ن بهینه پارتو میگویند:
تعریف بهینه پارتو :یک نقحه x*  X ،یک بهینه پارتو اسییت اگر
هیچ نقحیه  x  Xدیگری وجود نیداشیییته باشییید بحوری که
) *. J (x)  J (x
در این تحقیق ،مولفییه هییای ) J(xبصیییور ترکیبی از
معیارهای تالش کنترلی شیییتا  ،خحای فاصیییله و زمان پرواز
تعریف میشود:
tf

 J1 (x)   a 2p dt

t0


J (x)   J 2 (x)  rp  rT ,
)(29


 J (x)  t f dt

 3
t0

T
کیه در ن x   N   ،بردار متغیر بهینه سیییازی به
عنوان پارامترهای طراحی در قانون هدایت پیشنهادی است.
 GAبه عنوان الگوریتم بهینه سییازی اسییتفاده میشییود.
محابق این الگوریتم ،پا رامترهای افراد برای بهینه سییازی توسط
ساختاری بنام کروموزوم نمای داده میشود .این پارامترها برابر
بیا بردار متغیر بهینه سیییازی  xهسیییتند .برای بهینه سیییازی
پارامترهای قانون هدایت ،هر کروموزوم یک مسیییر را به دسییت
می ورد که توسیییط قانون هدایت به دسیییت می ید و شیییامل
پارامترهای بهینه شییده متغیرهای طراحی مسیییر هسییتند .ما
میخواهیم براسیا سه معیار ککر شده در باال ،بهترین راه حل
را برای  xبدسییت وریم .الزم به ککر اسییت که در کاربردهای
عملی ،این پارامترها برای شرایط مختلف پروازی بصور فالین
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بیدسیییت می یند و سیییپآ از طریق برنامه زمانبندی بهره 1به
سیستم هدایت پرنده داده میشود.

شتا کمتری بر روی رهگیر نسبت به قوانین دیگر اعمال کرده
اسییت .روش مرجع [ ]1نیز رفتاری شییبیه به قانون پیشیینهادی
نشیان میدهد .لذا شیکلهای  9الی  ،6بصور کیفی ،دادههای

شبیه سازی عددی

جدول  1را توجیه میکنند .همانحور که در شیکل  7نشان داده

شییبیه سییازی عددی برای بررسییی عملکرد قانون هدایت
پیشنهادی و مقایسه ن با  APNو روش پیشنهادی مرجع []1
انجام میشییود .برای این منظور ،دو محالعه موردی نشییان داده
شده است.
-1مطالعه موردی اول :در این محالعه ،موقعیتی را در نظر
میگیریم که در ن فاصله نسبی اولیه  2999متر است و سرعت
اولیه صیفر یاز میکند .رهگیر ،یک مسیر بالستیک با برد کوتاه
را با زاویه اولیه  γ = 45یاز میکند .عالوه بر این ،پارامترهای
منتخ  GAعبارتند از:
 تعداد جمعیت در هر نسلN Population  50 :
 تعداد نسل (مراحل تکرار)NGeneration  100 :
 احتمال تولید نسل جدید با عملگر ادیامPCrossOver  0.8 :
 احتمال تولید نسل جدید با عملگر جه PMutation  0.05 :

شیده اسیت ،سیح لغزشیی در قانون پیشنهادی در مد زمان
محیدودی صیییفر میشیییود ،امیا قانون  APNدر خرین لحظه
توانسییته به سییمت سییح لغزش صییفر برود که این امر توانایی
قانون پیشییینهادی را نشیییان میدهد .البته بدلیل اینکه سیییح
لغزش در روش مرجع [ ]1جور دیگری تعریف شییده بود مقادیر
ن قابل تحابق در این شکل نبود.

نتایج شیبیه سیازی در جدول  1نشیان داده شیده است .با
بررسیییی جیدول مزبور میتوان نتیجیه گرفت که میزان خحای
فاصله ،زمان برخورد و تالش کنترلی قانون هدایت پیشنهادی با
ضییرای بهینه ،بهتر از قانون  APNو با اختال اندکی با مرجع
[ ]1ولی بهتر از ن بدسیت مده اسییت .شکلهای بعدی نیز این
نتایج را تایید میکنند:

جدول  - 1مقایسه نتایج قانون پیشنهادی و  APNدر سناریوی اول
نوع قانون مورد استفاده

ناوبری تناسبی افزوده
()APN

تالش کنترلی

زمان پرواز

()m2/s3

()sec

113.12

23.2

روش پیشنهادی
مرجع[]1

61.9641

قانون هدایت پیشنهادی
با ضرای بهینه

49.7984

21.8
21.6

خطای
فاصله
برخورد()m
5.7866
2.3831
2.0480

شیکل  3مقایسه مسیر برخورد قانون هدایت پیشنهادی و
دو روش دیگر را نشیییان میدهید .دیده میشیییود که الگوریتم
پیشینهادی ،مسیر کوتاهتری را طی نموده است .شکل  4تفاو
در سیییرعت  APNبا دو روش مرجع [ ]1و روش پیشییینهادی
خصوصاً در بخ
بخ

انتهایی را نشان میدهد .شکل  5با بزرگنمایی

خر به وضیوح نشان میدهد که قانون هدایتی پیشنهادی

از دو روش دیگر خحای فاصییله کمتری دارد .محابق شییکل 6
مشاهده میشود که قانون هدایت پیشنهادی و روش مرجع []1
شییتا بیشییتری را در مواقع اولیه و شییتا کمتری در مراحل
بعدی اعمال میکنند .در حالی که قانون  APNشییتا کمتری
را در مراحل اولیه و شتا بیشتر در مراحل خر اعمال میکند.
در مجموع ،به لحاظ شهودی دیده میشود که روش پیشنهادی
Gain Scheduling

1

شکل  :3مقایسه مسیر برخورد نسبت به زمان
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شکل  :7مقایسه تغییرات سطح لغزش نسبت به زمان

مطالعه موردی دوم :در این حالت ،هد در فاصله  22919متر
قرار دارد ،با میانگین شیتا  8متر بر ثانیه و سرعت اولیه 299
متر بر ثانیه ،و رهگیری با زاویه اولیه  159 ،γدرجه و سیییرعت
اولیه برابر صییفر اسییت .محدودیت شییتا رهگیری  99متر بر
ثیانیه اسیییت .در جدول  2نتایج عددی روش پیشییینهادی در
مقایسه با قانون هدایت  APNنشان داده شده است.
شییکلهای  8الی  ،11نتایج پارامترهای متنا ر حاصییل از
قانون پیشنهادی را در مقایسه با قانون  APNنمای
شکل  :5مقایسه فاصله پرتابه از هدف

جدول  -2مقایسه نتایج قانون پیشنهادی و  APNدر سناریوی دوم
تالش
نوع قانون مورد استفاده

ناوبری تناسبی افزوده
()APN

قانون هدایت پیشنهادی با
ضرای بهینه

شکل  :6مقایسه تغییرات فرمان شتاب نسبت به زمان

میدهد.

زمان

خطای

کنترلی

پرواز

فاصله

()m2/s3

()sec

برخورد()m

894.3

47.4

46.3697

821.6

46.0

10.3636

با بررسی جداول 1و  2میتوان موارد زیر را نتیجه گرفت:
 .1تالش کنترلی قانون هدایت پیشنهادی با ضرای بهینه به
مرات کمتر اسیت از تالش کنترلی ناوبری تناسبی افزوده
که این خود نشییان دهنده عملکرد بهتر قانون پیشیینهادی
نسبت به  APNاست.
 .2زمان برخورد در قانون هدایت پیشییینهادی کمتر از زمان
برخورد  APNبدست مده است.
 .9خحای فاصله برخورد در  APNبه مرات بیشتر از خحای
برخورد قانون هدایت پیشینهادی شییده است که این مهم
نشان دهنده عملکرد بهتر قانون پیشنهادی میباشد.
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 .1زمیان پرواز در قانون هدایت پیشییینهادی کمتر از APN

است.

شکل  11مقایسه سطح لغزش برحسب زمان در دو روش

شکل  :8مقایسه مسیرهای برخورد در دو روش

شکل  :9مقایسه شتاب فرمان بر اساس زمان در دو روش

شکل  :11مقایسه تغییرات خطای فاصله برحسب زمان در دو روش

نتیجهگیری
در این مقیالیه ،ییک قیانون هدایت مقاوم برای یک پرتابه
هدایتپذیر با اسیتفاده از استراتژی مد لغزشی ارائه گردید .برای
این منظور ،ابتدا سییح لغزشییی به صییور حاصییلضییر نرخ
زاویهای  LOSو فاصییله نسییبی تعریف شیید تا اطمینان حاصییل
شیییود کیه تاثیر هردو پارامتر در برخورد در مد زمان محدود
لحاظ شیییود .همینین به منظور بکارگیری برای اهدا مانوری
شتابدار ،الزم بودکه شتا هد در قانون پیشنهادی وارد شود.
در شیرایط واقعی ،شیتا هد ناشناخته است ولی کران ن را
میتوان پی بینی نمود .لذا محدوده شییتا هد به عنوان یک
ایتشیاش در دستیابی به قانون هدایت مقاوم در نظر گرفته شد.
سیییرانجام ،از  MOGAبرای بهینه سیییازی پارامترهای طراحی
قانون مقاوم پیشنهادی استفاده شد تا ویژگی های مقاومبودن و
بهینگی تواماً به دسیت ید .نتایج شبیه سازی برای دو حالت در
جداول مربوطه ارائه شیید که نشییان از عملکرد مناسیی قانون
پیشنهادی در مقایسه با روشهای دیگر دارد .این عملکرد مناس
عمدتاً بدلیل تالش کنترلی کمتر فرمان هدایتی ،خحای فاصییله
کمتر و زمان رهگیری کمتر بود که در روش پیشینهادی حاصل
گردید.
بعنوان پیشنهاد کار ینده ،توسعه قانون هدایت جامع برای
مدل کامل سیه بعدی و در ادامه ،ترکی ن با سیییستم کنترل
تحملپذیر خحا میتواند پیشنهاد مناسبی تلقی شود.
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