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چكیده
، در این راستا.محموله در حضور باد و قيود عوارض زمينی ارائه شده است- روش هدایت ترکيبی برای فرود دقيق سامانه پارافویل،در این مقاله
 از، در روش هدایت ترکيبی.درجه آزادی با در نظر گرفتن اثرات جرم و اینرسی ظاهری مورد بررسی قرار گرفته است-3 یك شبيهساز دقيق
 بهرهگيری از دقت باالی. اصالحیافته در فاز مدیریت ارتفاع و فرود بهره گرفته شده استT بهينهسازی مسير در فاز آشيانهیابی و هدایت تقرب
 و مقاوم بودن آن در برابر باد به همراه قابليت جلوگيری از برخورد با قيود عوارض زمينی در روش بهينهسازی مسير ازT فرود هدایت تقرب
 روش حداقل مربعات بازگشتی برای شناسایی باد، برای جبران کردن اثرات نامساعد باد در دقت فرود.دالیل توسعه هدایت ترکيبی میباشد
 مدلسازی ریاضی انجام شده است و از، به منظور بررسی صحت عملكرد مدل پيشنهادی.تنها با استفاده از دادههای جیپیاس ارائه شده است
.نرمافزار متلب برای استخراج نتایج شبيهسازی استفاده شده است
 عوارض زمينی، هدایت، تخمين باد، بهينهسازی مسير، بارریزی هوایی دقيق، محموله- سامانه پارافویل:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper, a hybrid guidance method is proposed for the precise landing of parafoil-payload systems in the
presence of wind and terrain constraints. In this respect, a precise 6-DoF simulator is presented considering
apparent mass effects. The hybrid guidance method consists of trajectory optimization in the coming phase and
T-approach guidance in the height management and landing phases. In order to realize accurate homing to the
waypoints obtained from the hybrid guidance method, proportional navigation guidance is proposed. To
compensate for the adverse effects of wind on the accuracy of landing, the method of recursive least squares for
wind identification is provided using GPS data. In order to evaluate the performance of T-Approach guidance that
determines the landing accuracy in the hybrid guidance method, a Monte-Carlo analysis with noisy GPS data, errors
in wind estimation, turbulence and uncertainty in the dynamics of the system is performed. The results of this
analysis have shown high landing accuracy.
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جهت باد ،بارریزی را از فاصله افقی نسبتاً زیاد ممكن ساخته
و هدایتپذیری به سمت نقطاه هادف را باا کمتارین خطاا
ميسر میسازد .در سامانههای پارافویل-محموله بهدليل عدم
کنتارل یااا الاقال کنتاارل بساايار نااچيز در بخااش طااولی و
تأثيرپذیری شدید از باد ،مدیریت ارتفاع و هدایت باه سامت
نقطه هدف زمينی در حضور باد و قيدهای عوارض زمينی از
چالشهای اساسی میباشد.
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 -1مقدمه
بارریزی هوایی محمولهها باا اساتفاده از چتار هماواره یاك
نيازمندی کليدی در حوزههای مختلف نظامی ،امدادرسانی و
یا فضایی بوده است .بهدالیل مختلف ،ساامانههاای باارریزی
هوایی الزم هست تا از ارتفاعات باالتر رها شاوند .رهاساازی
ارتفاع-باال ممكن است بهوسايله الزاماات ایمنای هواپيماای
حامل مانند شناسایی ،هدفگيری آن و یا قيادهای عاوارض
زمينی تحميل شود .بهموجب پرواز طوالنیمدت در معارض
بادهاااای ناشاااناخته و تأثيرپاااذیری شااادید نيروهاااای
آئرودیناميكی چتر از باد ،خطای فرود زیادی انتظار میرود.
در این راساتا ،در اواخار دهاه  7330ساامانههاای باارریزی
هدایتپذیر معرفی شدند .تاکنون دهها عادد از ساامانههاای
بارریزی هوایی دقيق 7با استفاده از چترهاای پاارافویلی 1در
کالسهای وزنی مختلف توسعه ،تست و بهطور موفاق بارای
کاربردهای متنوعی بهکار گرفته شدهاند ،که در شكل  1یاك
نمونه را مشاهده میفرمایيد.
پارافویلها در مقایسه با چترهای دایروی بهدليل قابليت
سرش باال ،کنترلپذیری در بخش عرضی و نفاو در خاالف
)Precision Aerial Delivery System (PADS
Parafoil
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کارهای انجام شده در حاوزه هادایت ،نااوبری و کنتارل
سامانههای بارریزی هوایی دقياق را مایتاوان باه دو بخاش
زمانی قبل و بعد از ظهور جیپیاس تقسيم کرد .تاا قبال از
ظهور جیپایاس در ساال  ،7331هادایت آشايانهیاابی باا
اسااتفاده از ایسااتگاههااای زميناای رادیااویی روش اصاالی در
سامانههای تحویل هوایی دقيق باوده اسات ] .[7-6باهپااس
ظهور جیپیاس ،الگاوریتمهاای هادایت ،نااوبری و کنتارل
جدیدی از اواسط دهه  7330شروع به توسعه یافت .اماروزه،
هدایت طيف بسياری از سامانههای باارریزی هاوایی دقياق،
تنها و تنها وابسته به دادههای جیپیاس هستند.
در مرجع ] ،[1روش هدایت تقرب T 6که بر اساس نقاط
مسير هست ،ارائه شده است .بهدليال تخماين بااد ،در نظار
گرفتن اثرات آن در الگوریتم هدایت و همچنين بهروزرسانی
پيوسااته نقاااط مسااير ،ایاان روش دارای دقاات فاارود باااال و
مقاومت باال در برابر بادهای ناشناخته هست .در مرجاع ]،[1
طراحی مسير با اساتفاده از مسايرهای دوباين 1ارائاه شاده
است .مرجع ] [3برای رسيدن به دقات فارود بااال ،رهيافات

T-Approach Guidance
Dubin Paths
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کنترل بهينه را برای طراحای مساير در فااز نهاایی باهکاار
گرفتهاست .در مرجع ] [1روش هدایت پهنای باند -محدود
برای هدایت و کنترل سامانه بارریزی هوایی دقيق در حضور
باد ارائه شده است .این الگوریتم نيازمند داشتن اطالعات باد
در ارتفاعات مختلف هست و از بهينهساازی مساتقيم بارای
کمينهکردن تابع هزیناه مرباوط باه موقعيات فارود نهاایی
استفاده شاده اسات .در مقالاه ] ،[2روش کنتارل تطبيقای
شيب سرش 1برای افزودن کانال طولی برای کنتارل ارتفااع
ارائه شده است .مرجاع ] ،[3باا در نظار گارفتن محادودیت
عوارض زمينی از روش طراحی مسير منحنای بزیيار 6بارای
رساايدن بااه نقطااه هاادف بهااره گرفتااه اساات .ایاان روش
بهيناه ساازی مساير از لحااح محاساباتی باا افازایش نقااط
کنترلی سنگين میشاود و همگرایای آن باه شارایط اولياه
حساس هست .مرجع ] ،[70الگوریتم طراحی مساير بارخط
با روش  CC-RRT1در حضور بادهای متغير و قيود عاوارض
زمينی برای هدایت فاز نهایی ارائه کرده است .این روش بار
اساس مدل دیناميكی سامانه پارافویل -محموله هست ،و لذا
هر گونه نامعينیها ،تغييرات در دیناميك سامانه سبب ایجاد
خطای زیاد از مسير نامی و احتمال برخورد به عوارض را در
پی خواهد داشت .مرجع ] ،[77بهينهساازی مساير باا روش
ازدحام رات را بدون قيود عاوارض زمينای در هادایت فااز
نهااایی انجااام داده اساات .مرجااع ] [71یااك روش هاادایت
آشيانهیابی بر اسااس بهيناهساازی مساير در حضاور قياود
عوارض زمينی ارائه کارده اسات .در ایان مقالاه اثار بااد در
طراحی مسير لحاح نشده است .همچناين باهدليال حجام
محاسباتی باال ،بهينهسازی مسير برخط نبوده و در نتيجه در
برابر تغييرات و نامعينیهای باد مقاوم نخواهاد باود .مرجاع
] [76از روش کنتاااارل تطبيقاااای در هاااادایت سااااامانه
پارافویل -محموله در حضور نامعينیها در دیناميك ساامانه
به دليل عيبهای موجود در چتار اساتفاده کارده اسات .در
مرجااع ] [71بااا اسااتفاده از روش کنتاارل ماادل پاايشبااين
تعميمیافته ردیابی مسير برای سامانه پارافویلی در حضور باد
ارائه شده است .مرجع ] [71به موضوع کنتارل و فارود آرام
سامانه پارافویل -محموله موتوردار در حضاور بااد پرداختاه
است.
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Band-limited guidance
Glide slope
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Bézier Curve Path Planning
4
Chance-constrained rapidly exploring random trees
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در چند دهه اخير ،کارهای زیادی در زمينه مادلساازی
سامانه پارافویل -محموله انجام گرفته اسات ] .[73-73ایان
مدلسازیها از مدل ساده -6درجه آزادی شاروع شاده و تاا
مدلهای -3/-2/-1درجه آزادی توسعه یافتهاند.
حتی در اولين سامانههای بارریزی هوای دقيق نيز
متوجه اثرات نامساعد باد شدند و برای جبران آن جهت
فرود با دقت باال از تخمين باد استفاده کردند (مرجع ].)[10
کارهای مختلفی در حوزه تخمين باد در سامانههای بارریزی
هوایی دقيق انجام گرفته است ] 17 ،1 ،1و  .[11در
روشهای ارائهشده در این مراجع ،سرعت هوا  Vaنيز در
تخمين باد دخيل هست و در دسترس بودن این پارامتر از
تستهای پرواز اوليه در تخمين دقيق باد مؤثر هست .در
مرجع ] [1بهدليل استفاده از روش بازگشتی نيوتون-رافسون،
تخمين به شرایط اوليه خيلی حساس بوده و در موارد
زیادی واگرا میشود .مرجع ] [71یك روش تخمين باد تنها
با استفاده از دادههای جیپیاس ارائه کردهاست .در این
روش سرعت هوا به نحوی از معادالت حذف شده و در اینجا
از این روش برای تخمين باد استفاده خواهد شد.
در این مقاله ،یك روش هدایت ترکيبی با بهارهگياری از
روش هدایت تقرب  Tاصالحیافته در فااز مادیریت اناروی و
فاز نهایی و روش بهينهسازی مسير در فاز آشيانهیاابی بارای
هدایت دقيق سامانه پارافویل محموله در حضور بااد و قياود
عوارض زمينی ارائه شده است .در واقاع باا ترکياب ایان دو
روش ،معایب هر کدام از روشها توسط دیگاری همووشاانی
شده است و به عملكرد مطلوب منجر شده اسات .ایان روش
تنها متكی به دادههای سرعت و موقعيت جیپایاس باوده و
مقاومت باالیی در برابر ناامعينیهاای موجاود در دینامياك
سامانه ،باد ،خطاهای بایاس و نویزهای موجاود در دادههاای
جیپیاس دارد.
در ادامه ،در بخش  1مدل سازی -3درجه آزادی ساامانه
پارافویل محموله با در نظر گارفتن اثارات جارم و اینرسای
ظاهری ارائه خواهد شد و الگوریتمهای هدایت و کنتارل بار
روی این مدل اعماال خواهناد شاد .در بخاش  ،6الگاوریتم
تخمين باد تنها با استفاده از جایپایاس بارای اساتفاده در
الگوریتم هدایت ارائه خواهد شد .در بخاش  ،1هار دو روش
هدایت و بهينهسازی مسير بهطور مفصل تشریح خواهد شد.
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بهعالوه ،الگوریتم آشيانهیابی برای هادایت باه سامت نقااط
مسير توسعه داده میشود .در بخش  1نتایج هدایت ترکيبی
ارائه خواهد شد و درنهایت در بخش  3نتيجهگيری ارائهشده
است.

تشكيل مییابند .با ترکيب دیناميك خطی و دورانی،
معادالت حرکت در یك فرم ماتریسی واحد بهصورت زیر
خواهند بود.

 -2مدلسازی دینامیكی
در ایااان بخاااش ،مااادلساااازی -3درجاااه آزادی ساااامانه
پارافویل -محموله بر اساس مراجع ] [16و ] [11ارائه خواهد

()7

شد .شكل  2شماتيك سامانه را به همراه دستگاه مختصاات

بدنی  bو کانوپی   pنشان میدهد .فرض میشود پاس
از اینکه کانوپی پارافویل بهطور کامل باد شاد ،دارای شاكل
ثابتی باشد .دستگاه مختصات بدنی با بردارهاای واحاد  i bو
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کانوپی و محموله هر دو در مقادیر نيروها و گشتاورهای
آئرودیناميكی سهيم هستند .برای سامانههای بزرگتر کانوپی
سهم زیادی دارد ،بنابراین ،میتوان از نيروها و گشتاورهای
آئرودیناميكی محموله صرفنظر کرد .بهمنظور سادگی ،سهم
کانوپی و محموله را در یك مدل آئرودیناميكی واحد با
استفاده از مشتقات آئرودیناميكی استاندارد ادغام میکنيم.
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شكل ( :)2سامانه پارافویل -محموله ،مرجع ][11
معادالت دیناميكی با جمع کردن نيروها و ممانها حول

مرکز جرم سامانه در دستگاه مختصات بدنی  bو مساوی
قرار دادن آن با مشتق زمانی تكانههای خطی و زاویهای
Rigging angle

1

انحراف متقارن لبه فرار

b
و wR

ماتریس تبدیل از دستگاه

مختصات آئرودیناميكی (باد)  wبه قاب بدنی  bهست
و در رابطه ( )1آورده شده است.
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اگر زوایای حمله و سرش جانبی کوچك باشند (کوچكتر
از  70درجه) ،ماتریس دوران به رابطه ( )3کاهش مییابد.
 




1 

1

0 

()3

1
= 

 

0

b
wR

زاویه حمله و سرش جانبی با استفاده از مؤلفههای بردار

هست .هرچند هيچ نيروی دیگری وجود نادارد کاه در نظار
گرفته شود ،با این حال ،وقتی یك جسم در هاوا (یاا سايال
مایع) حرکت میکند ،هوای اطاراف خاود را باا خاودش باه
حرکت در میآورد .بهعبارتی ،این حرکت یك نيارو بار روی
جسم اعمال میکند ،که به نيروهای جارم ظااهری معاروف
است .این نيروها و گشتاورهای ناشی از آن برای چترهاا کاه
هوای گيرافتاده و جابجا شده همارز جرم چتر هستند ،قابال
چشمپوشی نيساتند .در مرجاع ] [16اثارات جارم ظااهری
بهطور کامل برای پارافویلها بررسی و ارائه شده است.
در مرجع ] ،[11نيروهاا و گشاتاورهای ناشای از جارم و

اینرسی ظاهری در دستگاه مختصات چرخان پارافویال  p
بهصورت زیر نوشته شده است.

سرعت هوا  Vaدر قاب بدنی  (vx , vy , vz )Tبهدست
میآید.
()1

)

vy
vx2  vz2

(   tan 1

)

vx

(   tan 1

مؤلفههای سرعت در رابطه ( )1با استفاده از رابطه ()2
محاسبه میشوند.

 vx   u 
 wx 
    b  
v y    v   n R  wy 
 v   w
w 
 z
 z

()2

گشتاور آئرودیناميكی در قاب  bمیتواند بهصورت
رابطه ( )9نوشته شود.

()3


 vx 
 vx  


 
   I a . m .  v y   S ( ) I a . m .  v y  
 



 vz  
v
z




()70
vz

 
 
b
b
Clp p 
Clr r  Cl  a  
 b  Cl   
a
2
V
2
V
a
a
 
 




 Va2 S 
c

Ma 
c  Cm0  Cm   Cmq q 

2 
2Va




 

b
b
C p
C r  Cn  a  
b  Cn  
a
2Va n p
2Va n r
 
 

در رابطه ( c ،)3وتر آئرودیناميكی ميانگين و
]  a   a /  s max  [1; 1انحراف نامتقارن لبه فرار است.
 -1-2جرم و اینرسی ظاهری

()77

Fa.m.

  p
 p
 vx  






M a.i.   I a.i. q  S() I a.i. q  S (Va ) I a.m. v y 
  
 
 
 r 
 r 
 vz  
  
T

در دو رابطه باال (vx , v y , vz ) ،و  ( p, q, r )Tمؤلفه-
های بردار سرعت هوای کانوپی  Vaو بردار سرعت زاویهای
کانوپی  هستند .این مؤلفهها در قاب کانوپی پارافویل

  pبيان شدهاند (~ نشانگر این موضوع هست) .نيروی

ناشی از جرم ظاهری ،رابطه ( ،)70و گشتاور اینرسی
ظاهری ،رابطه ( ،)77در مرکز جرم ظاهری  Mاعمال
می شوند .این نقطه به هندسه جسم بستگی دارد و برای
کانوپیهای بيضی شكل تقریباً در مرکز حجمی کانوپی جای
میگيرد.
ماتریسهای اینرسی و جرم ظاهری در روابط ( )70و
( I a.m. ،)77و  ، I a.i.دارای فرم قطری هستند و در مرجع
] [16بهصورت رابطه ( )71ارائه شدهاند.

1

در رابطه ( )7نيروی  Fشامل نيروهاای آئرودینااميكی  Faو
نيروی گرانش  Fgهست و گشتاور  Mناشای از ایان نيروهاا
Apparent mass and inertia

22

1

()71

0

0
IC 

0
IB
0

I A

I a.i.   0
 0

A 0 0
I a.m.   0 B 0  ,
 0 0 C 
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نيروها و گشتاورهای مربوط به جرم ظاهری در روابط ()70
و ( )77به مرکز جرم ظاهری  Mاعمال میشوند و باید به
دستگاه مختصات بدنی  bتصویر شوند.

()76



v 
v  

 x
x
 

Fa.m.  pb RT Fa.m.   pb RT  I a.m. v y   S() I a.m. v y  
 

 
 vz  
vz 






میتواند در دستگاه مختصات   pبهصورت رابطه ()71
محاسبه شوند.

()71

M a.i.  pb RT M a.i.  S(rBM ) Fa.m.

()71



 p
 p 

 


 I  q   S() I

a.i.  q   S(rBM ) Fa.m.
 a.i.  
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r 

 



 vx 
 u 
 xBM 

v   p R   v   S ()  y   b RW 
 y b  

 BM  n


 vz 
w
z
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 u 
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p
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 b R v  S (r B M ) q  n RW
 



  w

 
 r 


با جایگذاری دو رابطاه بااال در معاادالت ( )76و ( )71و

  pb RT

در ادامه با جایگذاری این نيروها و گشاتاورهای ظااهری باه
همراه نيروها و گشتاورهای آئرودیناميكی و نيروی جا به در

در روابط ( )76و ( ،)71کاه باه ترتياب نيارو و گشاتاور

رابطااه ( )7و مرتااب کااردن عبااارتهااا ،درنهای ات معااادالت

ناشی از جرم ظاهری در دساتگاه مختصاات بادنی هساتند،

دیناميكی حرکت در دستگاه بدنی بهصاورت فارم یكوارچاه

بردار جابجایی  rBM  ( xBM , yBM , zBM )Tاز مرکاز جارم

زیر در میآید.

سامانه (مبدأ دستگاه مختصات بدنی) به مرکز جرم ظااهری

(در این مورد سادهشده مبدأ دستگاه مختصات  )  pاسات،

بنابراین عبارت دوم در معادله ( )71انتقال از مبادأ   pباه
مباادأ  bماایباشااد .ماااتریس دوران  pb Rبااا یااك انتقااال

()72

تكمحوره از قاب بدنی به قاب مرجع کانوپی به اندازه زاویاه
نصب  μبا استفاده از رابطه ( )71تعيين میشود.
()71

 sin(  ) 

0

0

1



cos(  ) 

0

) cos( 
p
 0
b R  R 

)  sin( 

 A 11


 A 21


در رابطه ( )72ماتریسهای ، A 22 ، A 21 ، A 12 ، A 11
 B1و  B 2از روابط ( )73تا ( )17محاسبه میشوند.

گام نهاایی قبال از جایگاذاری نيروهاا و گشاتاورهاا در

A 11  (m  me ) I 33  Ia.m.

معادلاااه ( ،)7مشاااخر کاااردن بردارهاااای (vx , v y , vz )T

و  ( p, q, r )Tدر قاااب باادنی  bهساات .ساارعتهااا و

u 
v
 
A 12   w   B1 
   
    
A 22   p   B 2 
 
q
 r 

()73

شتابهای دورانی در قاب کانوپی   pبهصورت رابطه ()73

) A 12  Ia.m. S(rBM
A 21  S(rBM ) Ia.m.
) A 22  I  Ia.i.  S(rBM ) Ia.m. S(rBM

بيان میشوند.
()73

 p
 p
  p  
q  bR q
 r 
 r 

 p
 p
q  p R q ,
  b  
 r 
 r 

بردار سرعت هوای کانوپی در مرکز جرم ظاهری

M

()10

u 
 
B 1  Fa  Fg  S()  (m  me ) I 33  Ia.m.  v
 
 w
 p
 S() Ia.m. S(rBM )  q   S() Ia.m. nb R W
 
 r 
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) S() (I  Ia.i.
 p
S(rBM )   q 
 
 r 

()17
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B2  M a

 S (rBM ) S () I a.m.

u 
 S (rBM ) S () Ia.m.  v 
 
 w
 S (rBM ) S () Ia.m. n R W
b

تانسورهای  Ia.m.و  Ia.i.در رواباط بااال از رابطاه ()11
محاسبه میشوند.
()11

باد  ،Wتصویر از باال

Ia.m.  pb RT I a.m. pb R, Ia.i.  pb RT I a.i. pb R

برای موقعيتی با مشخصه زمانی  kو درنظرگرفتن

در این مقاله شابيهساازی ساامانه  snowflakeرا انجاام
خواهيم داد .دادههای مدل -3درجه آزادی مرباوط باه ایان
سامانه در مرجع ] [11داده شده است.

 -3تخمین باد
با توجه به اینكه در سامانههای پارافویلی در شرایط پرواز پایا
سرعت هوا ثابت هست ،لذا در این روش اندازه سرعت هوا
 Vaرا ثابت فرض میکنيم .باد ،سرعت زمينی  Vسامانه
پارافویل-محموله را مطابق شكل  3تغيير میدهد .واضح
است که بردار سرعت زمينی  Vبرابر با مجموع سرعت هوا
 Vaو سرعت باد  Wخواهد بود .در شكل  ψ ،3بيانگر زاویه
سمت (یاو) β ،زاویه سرش جانبی Va ،سرعت هوا در صفحه
افق W ،سرعت باد و  Vسرعت زمينی میباشد .بين این
سه بردار رابطه زیر برقرار است:

) Vx  wx  | Va | sin(  a

) Vy  wy  | Va | sin(  a

()16

بهطوریكه در رابطه ( x ،)16و  yمحورهای دستگاه مختصات
زمينی را نشان میدهند .مجذور هر دو معادله باال را با هم
جمع میبندیم:
()11

شكل ( :)3بردار سرعت زمينی  ،Vسرعت هوا  ، Vaسرعت

فرضهای قبلی ،یعنی ثابت بودن سرعت هوا  Vaو سرعت
باد  ،Wرابطه ( )11به فرم زیر در میآید:
()11

)  | V |  | W |  2 (Vx Wx  Vy Wy
2

2

] 2[Vx ( k ) Wx  Vy ( k ) Wy

در صورتیکه رابطه ( )11را برای دو موقعيت متوالی با
مشخصههای زمانی  kو  k-1بنویسيم و از هم کم کنيم،
داریم:
()13

(| V (k ) |2  | V (k  1) |2 ) / 2 
) Vx (k ) Vx (k  1) Wx (k )  V y (k ) V y (k  1)  W y (k

روش حداقل مربعات بازگشتی 7برای بهروزرسانی سرعت
باد در هر گام زمانی ارائه میشود .رابطه ( )13را میتوانيم
بهصورت زیر بنویسيم:
) y ( k )   ( k )T  ( k

()11
که

y(k )  (| V (k ) |  | V (k  1) | ) / 2

()13

2

2

()12

()60
| Va |2  (Vx  Wx ) 2  (Vx  Wx ) 2

| Va |2  | V ( k ) |2  | W |2 

T

 (k )  Vx (k )  Vx (k  1) Vy (k )  Vy (k  1) 
T

 (k )  Wx (k ) Wy (k ) 

در رابطه (  (k ) ،)11مؤلفههای سرعت باد در رابطه

Recursive Least Square Method

1
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( )60هست که در هر گام باید محاسبه شوند .ضمناًy (k ) ،

و )  ،  (kکه بهترتيب در رابطه ( )12و ( )13آورده شدهاند،
از سرعت زمينی اندازهگيریشده توسط جیپیاس قابل
محاسبه هستند .در صورتیکه باد متغير باشد ،استفاده از
فاکتور فراموشی  مناسب خواهد بود .درنهایت ،فرمول
حداقل مربعات بازگشتی برای تخمين سرعت باد بهصورت
زیر هست.

()67

ˆ ( k )  ˆ ( k  1)  K ( k )  y ( k )   T ( k ) ˆ( k  1) 



) P ( k  1)  ( k

 K (k ) 
T
)    ( k ) P ( k  1)  ( k

 P ( k )   I  K ( k ) T ( k )  P ( k  1) 
 2 2



در رابطه ( ،)67در صورتیکه حرکات در خاط مساتقيم
باشد در رواباط ( )12و ( y ( k ) ،)13و )   ( kصافر خواهناد
شد و لذا تخمين مؤلفههای سرعت باد ميسار نخواهاد شاد.
لذا در این روش الزم هست تا مسير پرواز منحنیوار باشد تا
تخمين باد امكانپذیر شود.

برای آشيانهیابی بهره میگيریم .در رابطه باال  kضریب
هدایت است و در اینجا برابر با  7در نظر گرفتهشده است.
زاویه  ، که در شكل  4نمایش داده شده است ،از رابطه ()66
محاسبه میشود.
()66

 ez

P
||P

n



  2  

  cos 1 ( V n ) ,

| |V

در رابطه ( ،)66باردار  Pموقعيات پارافویال نسابت باه
هدف V ،بردار جهت سرعت زمينی سامانه و  ezباردار یكاه
در جهت محور  zبه سمت باال میباشد δ .زاویاه باين باردار
یكه  nو بردار سرعت زمينی است .نشاان خاواهيم داد کاه
این الگوریتم نسبت به اغتشاشات باد مقاوم میباشد و باد در
این فاز مشكلی ایجاد نخواهد کرد.

مسير پرواز

 -4روش هدایت ترکیبی
در این بخش ،الگوریتم هدایت ترکيبی برای هدایت ساامانه
پارافویل -محموله در حضور باد و قيود عوارض زمينی ارائاه
خواهد شد .میتوان هدایت سامانههای بارریزی هوایی دقيق
کنونی را به سه فاز تقسيم کرد -7 :فاز آشيانهیاابی -1 ،فااز
مدیریت انروی به منظور کاهش ارتفاع -6 ،فاز نهایی و فرود.
در الگوریتم هدایت ترکيبای بارای فااز آشايانهیاابی باه
منظور جلوگيری از برخور با عوارض زمينی از بهيناهساازی
مسير بهره خواهيم گرفات و در فااز مادیریت اناروی و فااز
نهایی فرود از هدایت تقرب  Tاصالحیافته اساتفاده خاواهيم
کرد.
 -1-4الگوریتم هدایت آشیانهیابی
هدایت ترکيبی که در بخش  1-6ارائه خواهد شاد ،بار پایاه
نقاط مسير میباشد و لذا ضروری هست الگوریتم آشيانهیابی
برای هدایت به سمت نقاط مسير توسعه داده شود .هادف از
آشيانهیابی ،رساندن سامانه به نزدیكی نقطه مسير در صفحه
افق هست .در اینجا از الگوریتم هدایت تناسبی
()61

  k

شكل ( :)4تعریف بردارها در الگوریتم آشيانهیابی
 -2-4هدایت تقرب  Tاصالحیافته
یكی از روشهای کاربردی در هدایت سامانههای بارریزی
هوایی دقيق روش هدایت تقرب  Tهست که توسط انستيتو
سامانههای پروازی  DLRتوسعه یافتهاست (مراجع ] [70و
] .)[11در این روش بر اساس موقعيت واقعی و اطالعات در
دسترس ،نقاط مسير بهطور پيوسته تا لحظه فرود
بهروزرسانی میشوند .از این طریق ،انحرافات ناشی از
بادهای ناشناخته و نامعينیهای موجود در پارامترهای
سامانه میتوانند جبران شوند .در این روش بهجای استفاده
از مسير دایروی برای کاهش ارتفاع در فاز مدیریت انروی،
نقاط مسير در یك الگوی ” -“Tشكل توزیع میشوند که در
نتيجه پرواز در طول آن مسير باعث کاهش ارتفاع اضافی

شبیهسازی -6درجه آزادی و روش هدایت ترکیبی برای سامانه پارافویل-محموله ...؛ (گرایش دینامیك ارتعاشات و کنترل)

میشود .در شكل  2مسير پرواز و فازهای مختلف پروازی
برای روش هدایت تقرب  Tترسيم شده است .فازهای
مختلف پروازی برای این روش هدایت به شرح زیر هست:
در فاز آشيانهیابی سامانه از موقعيت واقعی به سمت نقطه
مسير  EMC7تقرب میکند .در فاز مدیریت انروی پس از
رسيدن به نقطه مسير  ،EMCارتفاع اضافی با پرواز در مسير
”-“Sشكل بين نقاط گردش  ،EMTP1کاهش مییابد .در
فاز  6یعنی فاز فرود پس از عبور از آخرین نقطه مسير فاز
مدیریت انروی ،سامانه به سمت نقطه  FTP6پرواز میکند و
پس از رسيدن به این نقطه سامانه برای فرود در خالف
جهت باد آماده میشود .درنهایت مانور فلر در یك ارتفاع از
پيش تعيينشده برای کاهش سرعت فرود انجام میپذیرد.

شكل ( :)2فازهای مختلف روش هدایت تقرب

22

شرایط عدم حضور باد ترسيم شده است .مشاهده میشود
که سامانه با دق ت بسيار باالیی به نقطه هدف واقعی هدایت
شده و بهعالوه مسير حرکت دارای فرم  -Tشكل هست .در
شكل  7با شرایط اوليه قبلی و در حضور باد )6 , 0( m/s
مسير حرکت بر روی صفحه افق دستگاه مختصات زمينی
ترسيم شده است .همانطور که در این شكل مشاهده
میکنيد مسير پرواز در حضور باد فرم  -Tشكل خود را از
دست میدهد .در واقع ،اگر مسير حرکت را در دستگاه
باد-ثابت ترسيم کنيم ،فرم  -Tشكل خواهد داشت.

شكل ( :)6مسير حرکت سامانه روی دستگاه مختصات

T

فاصله بين نقاط مختلف مسير با توجه به مشخصات فيزیكی
و دیناميك سامانه پارافویل -محموله و عوارض موجود در

زمينی در شرایط عدم حضور باد

نزدیكی نقطه هدف تعيين میشود .در جدول  1فواصل
مختلف برای سامانه  snowflakeبا استفاده از سعی و خطا
بهدست آمده است.
جدول ( :)1پارامترهای مختلف هدایت تقرب T

فاصله  EMCو EMTPmax

710 m

فاصله  EMCو FTP

700 m

فاصله  FTPو هدف

10 m

ارتفاع مانور فلر

10 m

با فرض پارامترهای باال ،هدایت تقرب  Tبر روی مدل
-3درجه آزادی شبيهسازی شده است .در شكل  6مسير
حرکت سامانه در صفحه افق دستگاه مختصات زمينی در
1

)Energy Management Circle (EMC
)Energy Management Turn Point (EMTP
3
)Final Turn Point (FTP
2

شكل ( :)7مسير حرکت سامانه روی دستگاه مختصات
زمينی در حضور باد )6 , 0( m/s
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همانطورکه در باال نيز اشاره شد ،هدایت تقرب  Tدر
مرجع ] [1در دستگاه مختصات باد -ثابت ارائه شده است و
فرم آن در این دستگاه  -Tشكل خواهد بود .درحالی که ،در
دستگاه مختصات زمينی مسير متفاوتی انتظار میرود و در
صورتيكه عوارض زمينی در منطقه وجود داشته باشد،
احتمال برخورد به عوارض وجود دارد و قابليت این روش
برای رسيدن به نقطه هدف از دست میرود .در واقع ،در این
روش کنترلی روی مسير در مختصات زمينی نداریم .به این
منظور ،روش هدایت تقرب  Tاصالحیافته را در دستگاه
مختصات زمينی توسعه میدهيم ،به نحویکه در حضور باد
مسير حرکت در مختصات زمينی  -Tشكل باشد .در روش
تقرب  Tنقاط مسير در هر لحظه با در نظرگرفتن اختالف
ارتفاع با نقطه هدف و فرض نسبت سرش ثابت محاسبه
میشوند .در واقع ،در دستگاه مختصات باد-ثابت هست که
میتوان نسبت سرش را ثابت فرض کرد و دليل استفاده از
این دستگاه مختصات هم این موضوع میباشد .میدانيم
حضور باد نسبت سرش را تغيير میدهد و لذا برای اینكه
هدایت تقرب  Tرا در دستگاه مختصات زمينی توسعه
بدهيم باید نسبت سرش را در قسمتهای مختلف مسير در
حضور باد تخمين بزنيم .برای تخمين نسبت سرش از رابطه
زیر استفاده میکنيم.
()61

Vh  W . s
Vv

GR 

 -3-4بهینهسازی مسیر
در این بخش ،هدف یافتن مسيری بهينه متشكل از خطاوط
مستقيم به نقطه  EMCبدون برخورد باه عاوارض و کااهش
ارتفاع مادنظر در طاول مساير هسات .الزم باه کار اسات
بهدليل ابعاد کوچك مانور  Tدر اکثر موارد فضای بااز کاافی
در اطراف  EMCخواهد بود.
در شكل  2باهطاور شاماتيك مساير بهيناه در حضاور
عوارض زمينی ترسيم شده است .مسئله بهينهساازی مساير
در اینجا ،یافتن طول خطوط مساير  liو زاویاه آنهاا   iدر
مختصات زمينی میباشد .در اینجا ،پارامتر بهينهساازی  liرا
در باااازه ( )100 : 300و   iرا در باااازه ( )-π : πدر نظااار
میگيریم .تعداد خطوط مساير  nوابساته باه ناوع عاوارض
میباشد .در مرجع ] ،[72رابطه زیر را بارای محاسابه تعاداد
خطوط مسير اوليه ارائه کرده است.
()61

 s 
, n  3
 kl 

n  1  nm  

در رابطه ( nm ،)61تعداد کاوههاا s ،فاصاله لحظاهای
سامانه از نقطاه هادف در صافحه افاق و  klپاارامتر فاصاله
هست که براساس پيچيدگی عوارض انتخاب مایشاود و در
اینجا  7100mانتخاب شده است .درصورتیکه تابع هزینه از
مقدار مشخصی کمتر نشد ،یك خط مسير اضافه خواهد شد
(  ) n  n  1و بهينهسازی مجدداً انجام میپذیرد.

در رابطه ( ،)61مقادیر ثابت  Vhو  Vvبه ترتيب
مؤلفههای افقی و عمودی سرعت هوا در شرایط عدم حضور
باد هستند و برای هر سامانه پارافویل -محموله از مشخصات
فيزیكی آن محسوب میشوند .این مقادیر با استفاده از
تستهای پرواز برای هر سامانه اندازهگيری میشوند، W .
بردار باد هست که به طریقی از تخمين و یا اطالعات جوی
در دسترس هست و  sبردار یكه برای هر قسمت از مسير
میباشد .با این کار ،میتوان در هر لحظه بر اساس ارتفاع و
نسبت سرش معلوم در قسمتهای مختلف مسير ،نقاط
مسير را انتخاب کرد و در نتيجه هدایت تقرب  Tاصالحیافته
در دستگاه مختصات زمينی بهدست میآید .نتایج این روش
هدایتی را به همراه نتایج بهينهسازی مسير در بخش  1ارائه
خواهد شد .در ادامه ،روش بهينهسازی مسير در فاز
آشيانهیابی بهمنظور جلوگيری از برخورد با عوارض ارائه
خواهد شد.

شكل ( :)2شماتيك مسير بهينه در حضور عوارض زمينی
به منظور بهينهسازی یك مسير عملی و مطلوب ،نيازمند
تعریف یك تابع هزینه  Jمناسب به همراه قيادهای مربوطاه
هستيم .این تابع هزینه باید شامل دقات رسايدن باه نقطاه
نهایی مسير ،یعنی  ،EMCعدم برخورد به عوارض و زوایاای
مطلوب و عملی بين خطاوط مساير باشاد .بارخالف مرجاع
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] [72که برای بهينهسازی مساير ،اثارات بااد را در طراحای
مسير لحاح نكرده است ،در اینجاا بارای اعماال اثار بااد در
دقت رسيدن به نقطه نهایی از تابع هزینه زیر بر حسب زمان
استفاده شده است
()63

|

h
Vv

ds 

sf

1
)  W . us

a


s (Vh

| Jt 

0

در رابطه ( h ،)63اختالف ارتفاع از ابتادای مساير تاا
انتهای مسير ،یعنی  ،EMCهست .در واقع ،این تاابع هزیناه
به این معناست که مسير باید باه نحاوی انتخااب شاود کاه
زمااان پاارواز در طااول مسااير تااا نقطااه نهااایی براباار بااا
 t  h Vvباشد .همچناين بارای محادود کاردن تاالش
کنترلی  uتابع هزینه به صورت رابطه ( )61در طول مساير
تعریف میشود.
tf

t | u(t ) | dt

()61

Ju 

0

با در نظر گرفتن اینرسی باالی سامانههاای پاارافویلی و
نرخ گردش محدود آنها ،زاویه بين خطوط مسير بایستی باه
نحوی باشد که سامانه بتواند باا دقات خاوبی آن را ردیاابی
کند .باتوجه به کمينه شعاع گردش سامانه ،در اینجاا ،70m
زاویه بين خطوط مسير بزرگتر از   / 4فرض میشود.
()62


4

0 
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برای جلوگيری از برخورد با عوارض از مفهوم گرداباه در
آیرودیناميك بهره گرفته شده است .منحنی  Cدر شاكل 14
نشانگر برشی از عوارض زمينی در صفحه افق در یك ارتفااع
دلخواه هست .نقطه کنترلی  cpروی خاط مساير را در نظار
بگيرید .برای بررسی اینکاه ایان نقطاه کنترلای در داخال
منحنی قرار گرفته یك گرداباه باا قادرت  c=1در آن نقطاه
قرار داده میشود .در نتيجه در هر نقطه سرعت ناشی از این
گردابه از رابطه ( )10بهدست میآید.

c
r

()10

V 

اکنون انتگرال سرعت ناشی از گرداباه بار روی منحنای
بسته  Cمحاسبه میشود.
()17

V.ds

C



gp 

در صورتیکه نقطه کنترلی  cpدر داخال منحنای باشاد
مقدار قيد عاوارض زمينای  g pدر

رابطاه ( )17برابار باا C

خواهد شد و اگر خارج از آن باشد ،برابر با صفر خواهد شد.

C



g i  |  i  | , if
4

درنهایت قيد مربوط به زوایای بين خطوط مسير در کل
مسير برابر با رابطه ( )63خواهد بود.
n 1

()63

g   g i
i 1

مقدار زاویه بين خطوط مسير  αدر رابطه ( )62با توجاه
باااه شاااكل  2از رابطاااه )      (i 1  iمحاسااابه
میشود.
شكل ( :)14اختالف زاویه بين مسير حرکت در نقاط مسير
با ترکيب قيدها و توابع هزینه ،تابع هزینه نهاایی باهصاورت
رابطه ( )11تعریف میشود:
()11

شكل ( :)2اختالف زاویه بين مسير حرکت در نقاط مسير

1
1 g p



1
1  g

J  0.01 J t  0.1 J u 

برای انجام بهينهسازی بارای تاابع هزیناه ( )11از تاابع
 fminconتولباکس بهينهسازی نرمافزار متلب استفاده شاده
است ،که نتایج آن در بخش  3آمده است.
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 -2ساخت نمونه آزمایشگاهی

 -6نتایج و بحث

بهمنظور بررسی عملكرد روش هدایتی توسعه دادهشده یاك
نمونه کوچك از سامانه پارافویل -محموله ساخته شده است.
در اینجا از یك چتر کوچك با طول بال دو متاری اساتفاده
شااده اساات .بااا توجااه بااه اینكااه امكااان رهاسااازی از
ارتفاع با استفاده از یك پرنده دیگر وجود نداشت ،اجباراً یك
موتااور باارای رساااندن سااامانه بااه ارتفاااع مشااخر بااهکااار
گرفتهشده است .پاس از رسايدن باه ایان ارتفااع مشاخر
موتور خااموش شاده و الگاوریتم هادایت کاه بار روی بارد
 Arduino Mega-2560پيادهساازی شاده باا اساتفاده از دو
سرووموتور سامانه را به سمت نقطه هدف هادایت مایکناد.
بهدليل محدودیت موجود در تأمين توان برای ارتفاع گرفتن،
ارتفاع  10 mاز سطح زمين برای شروع هادایت ساامانه باه
سمت نقطه هدف زمينی در نظر گرفتهشده است .در شاكل

در این قسمت ،نتایج تخمين بااد و نتاایج هادایت ترکيبای
سامانه پارافویل-محموله در حضور باد و قيود عوارض زمينی
ارائه میشود.

 11قسمت محموله سامانه ساخته شده را مشاهده میکنياد.
این قسمت شامل موتور ملخی 1 ،عدد سرووموتور باهعناوان
عملگر برای الگاوریتم هادایت ،بارده الكترونيكای ،بااتری و

در شكل  4نتاایج تخماين بااد باا اساتفاده از دادههاای
نویزی جیپیاس که با فرکانس  7هرتز باهروزرساانی مای-
شوند ،نشان داده شده است .به این منظور پس از رهاساازی
سامانه و پایدار شدن آن ،بهمادت  10ثانياه فرماان انحاراف
نامتقارن فلپها ( )  a /  a max  0/2جهات حرکات دایاروی
اعمال شده و سرعت باد در این بازه زمانی تخمين زده مای-
شود .مشاهده میشاود کاه ایان روش دارای دقات تخماين
مناسبی هسات .همچناين در اداماه مساير مانورهاایی کاه
سامانه در فاز مدیریت انروی انجام میدهاد ،تخماين بااد را
دقيقتر و در صورت تغيير باد ،تخمين مجادد بااد را ميسار
میسازد.

گيرنده رادیو میباشد .در شاكل  12تصاویری از پارواز ایان
سامانه را مشاهده میکنيد.

شكل ( :)13نتایج تخمين مؤلفههای سرعت باد
شكل ( :)11قسمت محموله شامل  7موتور براشلس به
همراه ملخ 1 ،عدد سرووموتور و تجهيزات جانبی.

برای بررسی عملكرد الگوریتم آشيانهیابی ،که بارای هادایت
به سمت نقاط مسير توسعه یافت ،این الگوریتم بر روی مدل
-3درجه آزادی سامانه پارافویل-محموله اعمال شاده اسات.
در شكل  14مسير حرکت سامانه در شرایط بدون حضور باد
ترسيم شده است .ساامانه توانساته از شارایط اولياه ،یعنای
موقعيت ( )-600 , -600روی صافحه  x  yاینرسای باه
نقطه هدف یعنای موقعيات ( (0 , 0برساد .واضاح اسات در
طول مسير سامانه هيچ زاویه سرش جانبی ندارد ،چراکه باد

شكل ( :)12پرواز نمونه ساخته شده

حضور ندارد .در شكل  12مسير حرکات ساامانه در شارایط

شبیهسازی -6درجه آزادی و روش هدایت ترکیبی برای سامانه پارافویل-محموله ...؛ (گرایش دینامیك ارتعاشات و کنترل)

حضور باد با سرعت  )1 , 0( m/sترسيم شده اسات .ساامانه
توانسته در حضور باد از شارایط اولياه ( )-600, -600روی
صفحه  x  yاینرسی به نقطه هدف ( (0 , 0برسد .در طول
مسير سامانه دارای زاویه سرش جانبی هسات کاه باهدليال
حضور باد میباشد .سامانه در این شرایط باه سامت خاالف
جهت باد چرخيده است تا بتواند اثر منفی بااد را در هادایت
به سمت نقطه هدف خنثی کند.

33

روش هدایت تقرب  Tبهدليل بهروزرسانی لحظهای و ماداوم
نقاط مسير تا لحظه فرود ،دارای دقت بااالیی هسات .بارای
بررسی عملكرد این روش ،یك شبيهساازی موناتکاارلو بار
روی شاابيهساااز -3درجااه آزادی در حضااور باااد ناشااناخته،
توربوالنس ،نامعينی در نسبت سرش و نویز انادازهگياری در
دادههای موقعيت و سرعت حاصل از جیپیاس انجام گرفته
است .مقادیر این پارامترهاا در جادول  2آورده شاده اسات.
برای تحليل مونتکارلو 700 ،شبيهسازی با شارایط اولياه و
باد مختلف انجام گرفتهاست .در شكل  16نتایج شبيهساازی
مونتکارلو نمایش داده شاده اسات %11 .فرودهاا در شاعاع
 %30 ،60mفرودهااا در شااعاع  10 mو  %700فرودهااا در
شعاع  10 mقرار گرفتهاند .بناابراین مایتاوان گفات ،روش
هدایت تقرب  Tبا وجود خطاها و نامعينیهاای نسابتاً زیااد
دارای دقت فرود بسيار مطلوبی هست.
جدول ( :)2ميزان خطاهای اندازهگيری و نامعينیها

شكل ( :)14مسير آشيانهیابی سامانه پارافویل-محموله 3
درجه آزادی ،عدم حضور باد.

خطای موقعيت GPS

(ارتفاع  /موقعيت)  1 / 70

نرخ نمونهبرداری GPS

7 Hz

خطای زاویه سمت

(نویز  /بایاس)  6 / 1 deg

خطا در سرعت باد

 1 m/s

خطا در جهت باد

 10 deg

نامعينی نسبت سرش

 10%

شكل ( :)12مسير آشيانهیابی سامانه پارافویل-محموله 3
درجه آزادی ،باد )1 , 0( m/s

شكل ( :)16تحليل مونتکارلو
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در شكل  17تا  24مسير حرکت سامانه پارافویال -محمولاه
در حضور بااد  )6 ,0( m/sو عاوارض زمينای باا اساتفاده از
روش هدایت ترکيبی ترسيم شده است .تعداد خطوط مسير
در فاز آشيانهیابی کاه باا روش بهيناهساازی مساير بدسات
آمدهاند برابر با  6هست ،که از رابطه ( )61محاسبه میشاود
و در ادامه مسير روش هدایت تقرب  Tاصاالحیافتاه در فااز
مدیریت انروی و فرود بهکار گرفته شده است .هماانطورکاه
در این شكلها مشاهده میکنيد ،روش هدایت ترکيبی حتی
در حضور بااد ،دارای دقات فارود بااالیی هسات و توانساته
سامانه را به طور مطلوب بدون برخورد با عوارض زمينای باه
نقطه هدف هدایت کند.

شكل ( :)12مسير حرکت -6بعدی در مختصات زمينی در
حضور باد  ،)6, 0( m/sارتفاع اوليه .360 m

شكل ( :)17مسير حرکت -6بعدی در مختصات زمينی در
حضور باد  ،)6 , 0( m/sارتفاع اوليه .260 m

شكل ( :)24مسير حرکت سامانه در مختصات زمينی در
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برای تست تجربی عملكرد الگوریتم هدایت طراحیشده،
با توجه به اینكه امكان دستيابی به ارتفاعات باالتر باه دليال
محدود بودن باتری فراهم نبود ،ساامانه را تاا ارتفااع حادود
 10mباال میبریم .سوس موتور را خااموش کارده و هادایت
سامانه شروع میشود .نقطه شروع هدایت ساامانه در شاكل
 ،21نقطه ( )-67 ،711هست .مشاهده میشود نقطاه فارود
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شكل ( :)12مسير حرکت سامانه در مختصات زمينی در
حضور باد  ،)6, 0( m/sارتفاع اوليه 260 m

به نقطه هدف ،یعنی موقعيت ( )0 ,0خيلی نزدیاك هسات.
گرچه نمایش همه فازهای پرواز اعم از فاز آشايانهیاابی ،فااز
مدیریت ارتفاع و فاز تقرب و فرود بهدليال محادودیت تاوان
باتری و ارتفاع گارفتن ميسار نباود ،ولای الگاوریتم هادایت
آشيانهیابی کارایی خود را در هدایت به سامت نقااط مساير

شبیهسازی -6درجه آزادی و روش هدایت ترکیبی برای سامانه پارافویل-محموله ...؛ (گرایش دینامیك ارتعاشات و کنترل)

(در اینجااا نقطااه فاارود) نشااان داد .بنااابراین ماایتااوان
نتيجهگيری کرد که آشيانهیابی نقاط مسير ،چه توسط روش
هدایت تقرب  Tتوليد شود ،چه توسط بهيناهساازی مساير،
بهصورت عملی توسط الگوریتم ارائهشده امكانپذیر هست.
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میداد و در نتيجه احتماال برخاورد باا عاوارض باه وجاود
میآمد ،روش هدایت تقرب  Tاصالحیافته توسعه داده شد.
برای بهينهسازی مسير توابع هزینه مختلفی ارائه شد.
برای قيود عوارض زمينی از ایده گردابه آئرودیناميكی در
تعریف تابع هزینه بهره گرفته شده است .ترکيب روش
هدایت تقرب  Tاصالحیافته و بهينهسازی مسير به دقت
باالی فرود در حضور بادهای ناشناخته و عوارض زمينی
منجر شده است .درنهایت ،نتایج تجربی کارآمدی الگوریتم
آشيانهیابی در هدایت به سمت نقطه هدف را نشان دهد.
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