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چکیده
. یك الگوریتم هدایت پيشبين مبتنی بر الگوریتم بهينهسازی نهنگها با درنظرگرفتن مدل آیرودیناميكی رهگير ارائه شده است،در این مقاله
 الگوریتم هدایت معرفیشده برای محاسبه. معادالت غيرخطی سينماتيك نسبی رهگير و هدف برای طراحی استفاده شده است،در اینجا
 تابع هزینه معرفیشده برای.فرمان هدایت رهگير از الگوریتم بهينهسازی دیناميكی مبتنی بر الگوریتم بهينهسازی نهنگها استفاده میکند
 دیناميك حلقه، در طراحی الگوریتم هدایت. فرمان هدایت و تغييرات فرمان هدایت است، متشكل از خطای نرخ چرخش خط دید،بهينهسازی
 عملكرد الگوریتم معرفی شده برای اهداف بدون مانور و دارای مانور از.اتوپایلوت بهصورت یك تابع تبدیل مرتبه اول درنظر گرفته شده است
 عملكرد الگوریتم برای حالتی که سرعت رهگير ثابت نيست و مقدار زاویه اوليه بين بردار، همچنين.طریق شبيهسازی بررسی شده است
.سرعت و خط دید بزرگ است برای شرایطهای مختلف بررسی شده است
 کنترل پيشبين غيرخطی، دیناميك خودخلبان، الگوریتم بهينهسازی نهنگها، الگوریتم هدایت:کلمات کلیدی
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Abstract
In this paper, a new predictive guidance algorithm based on the whale optimization is proposed. Here, nonlinear
kinematics of the engagement between a pursuer and a target is used. The proposed heuristic guidance algorithm
uses the whale optimization dynamic algorithm for calculating the guidance command. The proposed objective
function minimizes simultaneously the line-of-sight rate error, the guidance command, and its fluctuations. The
dynamic model of the pursuer autopilot is considered as a first-order lag. The performance of the proposed
guidance algorithm for maneuvering and non-maneuvering targets is evaluated using numerical simulations. In
addition, it is evaluated for the cases when the pursuer has a high initial heading error.
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 -1مقدمه
برای رساندن یك وسيله به یك نقطه مشخص باید مسير
حرکت آن کنترل شود .هدایت یك وسيله بهمعنای توليد
فرامين الزم جهت کنترل مسير آن است .وظيفه سامانه
هدایت ،تعيين یا اندازهگيری موقعيت و گاهی سرعت نهایی،
که وسيله باید به آن برسد ،و تصميمگيری در مورد اقداماتی
است که باید به این منظور انجام شود .به مجموعه سخت
افزارها و نرمافزارهایی که از آنها برای توليد فرامين هدایت
استفاده میشود ،سامانه هدایت گفته میشود .الگوریتم یا
قانون هدایت بخشی از یك سامانه هدایت است که وظيفه
توليد فرامين بر اساس خروجیهای لحظهای موجود از
حسگرهای هدایت را بر عهده دارد .قوانين هدایت از دیدگاه
کاربرد سامانهی آن در رهگيرهای تاکتيكی و راهبردی به دو
دسته قوانين هدایت تاکتيكی و راهبردی تقسيمبندی
میشوند [ .]7هدایتهای تاکتيكی به دو دسته هدایت سه
نقطهای و دونقطهای تقسيمبندی میشوند .هدایت فرمان به
خط دید ،3هدایت پرتو سوار 0از جمله قوانين هدایت سه
نقطهای هستند و هدایت ناوبری تناسبی ،5ناوبری تناسبی
افزوده 6از جمله هدایتهای دو نقطهای میباشند .قوانين
هدایت لمبرت Q ،1و * Qنيز در دسته قوانين هدایت
راهبردی قرار میگيرند.
هدایت یك رهگير معموالً به سه فاز اوليه ،ميانی و
نهایی تقسيمبندی میشود [ .]7در فاز نهایی دو مسئله
دقت و سرعت پاسخ بسيار اهميت دارد .در یك رهگير
تاکتيكی ،شتاب جانی بهعنوان فرمان هدایت در نظر گرفته
میشود .در بسياری از مسائل هدایت فاز نهایی ،قانون
هدایت ناوبری تناسبی بهدليل سادگی پيادهسازی و عملكرد
خوب برای اهداف با مانور کم بسيار مورد استفاده قرار
گرفته است [ .]8-0همچنين ،رویكردهای کنترلی مختلفی
از جمله کنترل مقاوم ،کنترل غيرخطی بازگشت به عقب،2
کنترل مد لغزشی ،کنترل بهينه و کنترل پيشبين برای
توسعه قوانين هدایت بهکار رفته است.
در مرجع [ ،]5یك قانون هدایت ناوبری تناسبی با
استفاده از کنترل پيشبين غيرخطی ارائه شده است .در
3
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مرجع [ ،]6از روش  MPSP9برای توسعه یك قانون هدایت
بهينه برای یك رهگير هوا به زمين استفاده شده است .در
مرجع [ ،]1از روش کنترل پيشبين برای طراحی قانون
هدایت برای اهداف دارای مانور استفاده شده است .در این
مرجع مانور هدف با استفاده از یك رویتگر غيرخطی مبتنی
بر مدلغزشی مرتبه دوم تخمينزده میشود .در مرجع [،]2
یك قانون هدایت غيرخطی با استفاده از کنترل پيشبين
مقاوم ارائه شده است .در این مرجع مسئله به مسئله
برنامهریزی محدب تبدیل شده است و با استفاده از شبكه
عصبی حل شده است .در برخی از مراجع ،مانند [ ،]3-77از
روشهای ابتكاری مبتنی بر ذره 10برای توسعه الگوریتمهای
هدایت استفاده شده است .در مرجع [ ،]3یك قانون هدایت
مبتنی بر الگوریتم بهينهسازی انبوه ذرات 11ارئه شده است.
در این مرجع فاصله نسبی رهگير تا هدف بهعنوان تابع
هزینه درنظر گرفته شده است .در مرجع [ ،]71قانون
هدایت دیگری مبتنیبر الگوریتم بهينهسازی ذرات ارائه
شده است که تفاوت الگوریتم ارائهشده در اینجا با مرجع
][3در تابع هزینه است .در مرجع [ ،]71نرخ چرخش خط
دید بهعنوان تابع هزینه درنظر گرفته شده است .همچنين،
در مرجع [ ،]77یك قانون هدایت دو حالته با استفاده از
هدایت ناوبری تناسبی برای فاز اوليه و هدایت مبتنی بر
الگوریتم بهينهسازی ذرات برای فاز نهایی معرفی شده است.
در مرجع [ ،]78الگوریتم هدایت مبتنیبر بهينهسازی
نهنگها با فرض ثابت بودن سرعت رهگير ارائه شده است.
در مرجع [ ،]73یك قانون هدایت مبتنیبر الگوریتم
بهينهسازی کلونی مورچگان ارائه شده است .در این مرجع
شتاب هدف بهصورت نامعينی در نظر گرفته شده است و با
استفاده از یك تخمينگر ابتكاری تخمينزده میشود.
در این مقاله ،یك الگوریتم هدایت پيشبين ابتكاری
مبتنی بر الگوریتم بهينهسازی نهنگها با درنظرگرفتن مدل
آیرودیناميكی رهگير ارائه شده است .در اینجا ،معادالت
غيرخطی سينماتيك نسبی رهگير و هدف برای طراحی
استفاده شده است .الگوریتم هدایت ابتكاری معرفیشده
برای محاسبه فرمان شتاب رهگير از الگوریتم بهينهسازی
دیناميكی مبتنی بر الگوریتم بهينهسازی نهنگها استفاده
میکند .تابع هزینه معرفیشده برای بهينهسازی متشكل از
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خطای نرخ چرخش خط دید ،فرمان هدایت و تغييرات
فرمان هدایت است .در طراحی الگوریتم هدایت ،دیناميك
مرتبه اول حلقه کنترل نيز درنظر گرفته شده است .عملكرد
الگوریتم هدایت ابتكاری معرفیشده برای اهداف با سرعت
ثابت و شتاب پله با استفاده از شبيهسازی در شرایطهای
مختلف بررسی شده است .همچنين ،عملكرد الگوریتم
معرفی شده با درنظرگرفتن مدل آیرودیناميكی رهگير نيز
بررسی شده است.
در این مقاله ،ابتدا مسئله هدایت دو نقطهای و
سينماتيك درگيری بين رهگير و هدف متحرک در صفحه
بيان شده است .در بخش سوم الگوریتم هدایت ابتكاری
مبتنی بر بهينهسازی نهنگها بيان شده است .در بخش
چهارم نتایج شبيهسازی غيرخطی حلقه هدایت و کارایی
الگوریتم معرفیشده برای شرایطهای مختلف بيان شده
است .در انتها نيز نتيجهگيری مقاله بيان شده است.
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شکل ( :)1هندسه درگيری در صفحه

در طراحی قانون هدایت درنظر گرفتن دیناميك
خودخلبان امری ضروری است .در صورتی که دیناميك
خودخلبان در طراحی قانون هدایت درنظر گرفته نشود،
باعث ایجاد خطای برخورد میشود .معموال دیناميك
خودخلبان با یك تابع تبدیل مرتبه اول بهصورت زیر بيان
میشود ]:[75 ،70
1
1
a P   aP  u
τ
τ

()1

در معادله ( τ ،)1ثابت زمانی رهگير و  uورودی
خودخلبان (فرمان هدایت) است .با تعریف متغيرهای حالت
، x1 (t )  R

، x2 (t )  R

، x3 (t )  

، x4 (t )  aP

 x6 (t )   T ، x5 (t )   Pو  x7 (t )  معادالت فضای
حالت مسئله هدایت و کنترل به صورت زیر بهدست میآید:
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عالمت سرعت نزدیكشوندگی (سرعت نسبی) در حالتی که
رهگير و هدف به سمت یكدیگر نزدیك میشوند منفی
است .منفی بودن سرعت نزدیك شوندگی و صفر شدن نرخ
چرخش خط دید ،شروط ناوبری تناسبی هستند .هدف در
این مسئله یافتن فرمان هدایت بهينه برای صفر کردن نرخ
چرخش خط دید است .با مشتقگيری از معادالت ( )7و ()8
داریم:

Targe
t

در این بخش ،سينماتيك درگيری بين رهگير و هدف
متحرک بيان شده است .درگيری در صفحه در شكل 1
نشان داده شده است .همچنين ،در ادامه از زیرنویس  Pو T
برای مشخص شدن رهگير و هدف استفاده شده است .در
شكل  1فاصله نسبی بين رهگير و هدف و زاویه خط دید،78
به ترتيب با متغيرهای  Rو  نمایش داده شده است .زاویه
پرواز ،س رعت ،شتاب عمود بر خط دید ،و شتاب عمود بر
بردار سرعت رهگير به ترتيب با  a Pλ ، VP ،  Pو aP
مشخص شدهاند .همچنين ،این پارامترها برای هدف با ،  T
 aTλ ، VTو  aTبيان شدهاند .شایان ذکر است که در فاز
نهایی مقدار شتاب جاذبه در مقابل فرمان شتاب قابل
صرفنظر کردن است [ .]70با این فرض ،معادالت
سينماتيك نسبی رهگير و هدف بهصورت زیر بيان میشوند
[:]75-76

83

نشریه علمی مکانیك هوافضا ،جلد  ،17شماره  ،1بهار 1044

04

1  2 x 2 (t ) x3 (t )  x 4 (t ) cosx5 (t )  x 7 (t ) 



x1 (t )   a T cosx 6 (t )  x 7 (t ) 


x 3 (t ) 

()71
()77

1
1
x4 (t )  u
τ
τ

x4 (t )  

()78

) x4 (t
VP

x5 (t ) 

()73

aT
VT

x6 (t ) 

()70

VT sin x7 (t )  x6 (t )   VP sin x5 (t )  x7 (t ) 
) x1 (t

x7 (t ) 

 -8الگوریتم هدایت مبتنیبر بهینهسازی نهنگها

محاسبه میشود و بر اساس آن موقعيت بهروزرسانی
میشود .حلقه داخلی پس از یك تعداد تكرار از پيش
تعریفشده خاتمه مییابد .در انتها ،تخمين بردار حالت
افزوده بر اساس ميانگينگيری انجام میشود .در ادامه،
مراحل الگوریتم به تفضيل بيان میشوند.
 -1-8مقداردهی اولیه
الگوریتم هدایت معرفی شده دارای پارامترهایی است که در
ابتدا باید مقدار دهی شوند .این پارامترها شامل تعداد ذرات،
 N؛ افق پيشبينی Tp ،؛ وزن خطای ردیابی w TE ،؛ وزن
تالش کنترلی w CE ،؛ وزن همواری سيگنال کنترل w CS ،؛ و
انحراف معيار   vاست .همچنين ،مقدار اوليه تخمينی هر
نهنگ برای حالتها و سيگنالهای کنترلی به صورت توزیع
تصادفی مقداردهی میشوند .این مقداردهی باید در محدوده
قابل قبول حالتها و سيگنال هدایت باشد.

الگوریتم بهينهسازی فرا ابتكاری بهينهسازی نهنگها که
برای اولين بار در مرجع ] ،[71ارائه شده است؛ الهام گرفته
از نحوه شكار نهنگهای کوهاندار است .نهنگهای
کوهاندار از راهبرد شكار شبكه حبابی برای شكار دسته
ماهیها استفاده میکنند .بدینصورت که با ایجاد حبابهایی
در امتداد یك دایره یا مسيرهایی به شكل " "9به شكار
میپردازد .الگوریتم بهينهسازی نهنگ ،یك اپراتور اصلی
دارد و آن اپراتور بهروزرسانی موقعيت است .در ابتدا،
تعدادی نهنگ بهصورت تصادفی ایجاد میشود .سپس بر
اساس مقدار تابع هزینه هر نهنگ ،بهترین موقعيت متناظر
با بهترین نهنگ محاسبه میشود .سپس بر اساس بهترین
موقعيت بهدست آمده ،موقعيت جدید نهنگها بهروز رسانی
میشود .این فرآیند به دفعات معينی تكرار میشود و در
نهایت بهترین موقعيت تجربهشده توسط نهنگها بهعنوان
جواب ارائه میشود.
فلوچارت الگوریتم هدایت مبتنی بر بهينهسازی نهنگها
در شكل  2نشان داده شده است .الگوریتم معرفی شده دو
حلقه دارد :یك حلقه اصلی خارجی ،تا انتهای زمان
شبيهسازی این حلقه تكرار میشود ،و یك حلقه داخلی،
وظيفه این حلقه یافتن بهترین تخمين از بردار هدایت است.
در ابتدا پارامترها مقداردهی میشوند و سپس فرمان هدایت
در یك افق محدود به صورت تصادفی مقداردهی میشود.
در مرحله بعد از این الگوریتم ،بردار متغيرهای حالت
پيشبينی میشوند .سپس ،برای هر نهنگ تابع هزینه

مقداردهی اوليه

مقداردهی اوليه دستور هدایت در افق محدود

پيشبينی متغيرهای حالت در افق محدود

محاسبه تابع هزینه
بهروزرسانی موقعيت نهنگها

خير

شرط توقف رسيده؟
بله
تخمين دستور هدایت

خير

پایان زمان
شبيهسازی؟

بله

توقف
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مقداردهی تعداد نهنگها ، N ،تعداد بهترین نهنگها ، N t ،افق پيشبينی،
 ، Tوزنهای تابع هزینه W ،و انحراف معيار

p

v

مقداردهی موقعيت اوليه نهنگها (دستور هدایت) در افق محدود
j  1, N

0
j

،X

()81

برای  kاز  7تا  kmaxمراحل زیر انجام شود
برای lاز  7تا  lmaxمراحل زیر انجام شود

محاسبه تابع هزینه برای هز نهنگ با استفاده از روابط ()81(–)71
بهروزرسانی موقعيت نهنگها (دستور هدایت) با استفاده از
رابطه ()87
پایان
تخمين فرمان هدایت با استفاده از رابطه ()83
پایان زمان شبیهسازی

 -2-8پیشبینی فرمان هدایت
در تكرار -lام حلقه داخلی ،فرمان هدایت نهنگ  jدر
بهصورت زیر محاسبه میشود:
u lj (k  i  1)  u lj (k  i  2)  Pl j (k  i  2),
) (i  1,, Tp

بهطوریکه   Pمتغير تصادفی گوسی با انحراف
معيار   است .همچنين k ،و  lگام زمانی و تعداد تكرار
حلقه داخلی است .الزم به ذکر است که مقدار
) u1j (k  1)  uˆ (k  1است.
P

 -8-8پیشبینی آینده بردار حالت
سپس ،آینده بردار حالت برای نهنگ  jدر تكرار  ،lبهصورت
زیر بهدست میآید:
()76

k Tp 1
]) [u l , j (i)]T [u l , j (i
i

k
J CE 
N k Tp 1
])max  [u l , j (i)]T [u l , j (i
j 1 ik
k Tp 1
]) [u l , j (i)]T [u l , j (i
i

k
J CS 
N k Tp 1
])max  [u l , j (i)]T [u l , j (i
j 1 ik

در معادالت باال J TE ،جریمه در نظر گرفتهشده برای
خطای ردیابی است؛  x dورودی مطلوب است؛  J CEجریمه
در نظر گرفتهشده برای فرمان هدایت است؛  J CSجریمه در
نظر گرفتهشده برای هموار بودن سيگنال فرمان هدایت
است که از طریق کمينه کردن نوسانات سيگنال فرمان
هدایت ، ul , j (k )  ul , j (k )  ul , j (k  1) ،بهدست میآید.

پيش بينی فرمان هدایت و بردار حالت در افق محدود با ستفاده از
روابط ( )75و ()76

()75

01

x lj (k  i  1)  f (x lj (k  i  2), u lj (k  i  2)),
) (i  1,, Tp

همچنين ،ضرایب ثابت  w CE ، w TEو  w CSبه ترتيب:
اهميت خطای ردیابی ،تالش هدایت و همواری فرمان
هدایت هستند .مقادیر این پارامترها بر اساس اهميت هر
کدام از ترمهای تابع هزینه بهصورت سعی و خطا بهدست
میآید.
 -5-8بهروزرسانی موقعیت نهنگها
بعد از محاسبه بهترین موقعيت )  ، Xlbest (kموقعيت هر
نهنگ با استفاده از رابطه زیر بهروز رسانی میشود:
X lj1 (k ) 

()87

) X l (k )  (2ar  a) 2r ( X l (k ))  X l (k
p  0.5
best
j
 best
 l
l
l
bl
X
(
k
)

X
(
k
)

X
(
k
)
e
(cos
2

l
)
p
 0.5

best
j
 best

بهطوری که a ،در حلقه داخلی بصورت خطی از مقدار
دو به صفر کاهش مییابد r, p  0,1 .متغيرهای تصادفی
یكنواخت b ،ثابت مثبت و  l  1,1متغير تصادفی یكنواخت
تعریف میشوند .همچنين Xlj (k ) ،موقعيت نهنگ j
بهصورت زیر تعریف میشود:

 -0-8محاسبه تابع هزینه
تابع هزینه اختصاص یافته برای نهنگ  jدر تكرار  lو گام
زمانی  ، J l , j (k ) ،kتوسط روابط زیر محاسبه میشود:
()71

()72

J l, j (k )  w TE J TE  w CE J CE  w CS J CS
k Tp
]) [x d (i)  x l , j (i)]T [x d (i)  x l , j (i
i

k 1

N k Tp
])max  [x d (i)  x l , j (i)]T [x d (i)  x l , j (i
j 1 ik 1

J TE

()88



) u lj (k


l
u
(
k

1
)

j
Xlj (k )  


 l

u j (k  Tp  1)

 -6-8شرط توقف
الگوریتم معرفی شده دو حلقه دارد :یك حلقه اصلی
خارجی ،تا انتهای زمان شبيهسازی این حلقه تكرار میشود،
و یك حلقه داخلی ،وظيفه این حلقه یافتن بهترین تخمين
از فرمان هدایت است .شرط توقف حلقه داخلی رسيدن به
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شبيهسازی در جدول ( 1نشان داده شده است .مقادیر

مقدار بيشينه تكرار ، lmax ،است و شرط توقف حلقه
خارجی به زمان شبيهسازی وابسته است.

پارامترهای الگوریتم هدایت معرفیشده برابر است با:
، Tp  10 ، w CS  0.1 ، w CE  1 ، w TE  10
 N  20و . l  20

 -7-8تخمین فرمان هدایت
پس از خاتمهیافتن حلقه داخلی ،نهنگها بر اساس هزینه
اختصاص یافته به هر کدام از آنها رتبهبندی میشوند و
سيگنالهای هدایت در گام زمانی  kبر مبنای ميانگينگيری
از موقعيت بهترین نهنگها بهصورت زیر بهدست میآید:
()83

) (k

 Xˆ l

max
j

jt

 -1-0رهگیر با سرعت ثابت
برای شبيهسازی معادالت حرکت رهگير بهصورت زیر بيان
میشوند:
) xP  VP cos( p
()80

ˆ (k )  1
X
Nt

در معادله ( Nt  t  N )83مشخصکننده تعداد
بهترین نهنگها است .بنابراین ،سيگنال هدایت تخمين
زدهشده (عناصر  1, …, TP  1از )  ) Xˆ (kبا استفاده تخمين
بهترین نهنگها (عناصر  1, …, Tp  1از ) Xˆ lj , j t
بهدست میآید.

) zP  VP sin( p

()85

aP
VP

()86

max

رهگیر

هدف

 T0

VT0

z T0

xT0

 p0

VP0

z P0

)(deg

)(m/s

)(km

)(km

)(deg

)(m/s

)(km

)(km

0

000

0

8

00

000

0

0

0

000

0

5

00

000

0

0

پله 54

0

000

0

8

00

000

0

0

پله 54

0

000

0

5

00

000

0

0

0

000

0

8

00

000

0

0

0

000

0

5

00

000

0

0

پله 54

0

000

0

8

00

000

0

0

پله 54

0

000

0

5

00

000

0

0

مانور
)(m/s2
بدون
مانور
بدون
مانور

بدون
مانور
بدون
مانور

شرایط

a P 

در معادالت بيان شده )  ( xP , z Pبيانگر موقعيت رهگير
و   pثابت زمانی خودخلبان رهگير است .همچنين ،معادالت
()82

) xT  VT cos( T

()83
1b

2a

2b

در این بخش نتایج شبيهسازی الگوریتم هدایت معرفی شده
را برای دو حالت رهگير با سرعت ثابت و سرعت متغير نشان
داده شده است .در اینجا فرض شده است که سرعت رهگير،
زاویه خط دید و زاویه مسير پروازی رهگير اندازهگيری
میشوند .همچنين ،سرعت هدف ،نرخ چرخش خط دید و
زاویه مسير پرواز هدف از طریق تخمين وجود دارند ].[72
عملكرد الگوریتم معرفیشده برای اهداف مانوردار و بدون
مانور بررسی شده است و پارامترهای مورد نياز برای

P

 

حرکت هدف بهصورت زیر بيان میشوند:
1a

 -0نتایج شبیهسازی

u  aP

()81

جدول ( :)1پارامترهای مورد نياز برای شبيهسازی شرایطها
xP0

،  v  0.2

()31
()37

) zT  VT sin( T
a
  T
VT
v  aT

T

aT 

در معادالت بيان شده )  ( xT , zTبيانگر موقعيت هدف و
  Tثابت زمانی خودخلبان هدف است .مقادیر ثوابت زمانی
خودخلبانهای رهگير و هدف برابر  1/7ثانيه درنظر گرفته
شده است.

شرایط  :1aهدف بدون مانور
در این شرایط برای بررسی عملكرد الگوریتم معرفی شده،
دو حالت در نظر گرفته شده است .در حالت اول زاویه اوليه
بين بردار سرعت و خط دید بزرگ فرضشده و در حالت
دوم این مقدار کوچك فرض شده است .نتایج حالت اول در

شكل  8نشان داده شده است .در این شرایط زمان پرواز s
 1/2و فاصله از دستدهی  1/3 mاست .مسير رهگير بهدليل
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خطای اوليه زیاد بين بردار سرعت و خط دید انحراف زیادی
از مسير برخورد دارد .به همين دليل ،رهگير برای جبران
این مسئله نياز به دستور شتاب زیاد دارد .نتایج حالت دوم
در شكل  0نشان داده شده است .در این شرایط زمان پرواز s

 0/2و فاصله از دستدهی  1/1 mاست .دستور شتاب در
مقایسه با حالت اول مقدار کمتری دارد؛ دليل این موضوع
خطای اوليه کمتر بين بردار سرعت و خط دید است .در دو
حالت بررسی شده ،بهدليل بدون مانور بودن هدف مقدار
حالت دائمی فرمان شتاب صفر است .همچنين ،بعد از
رسيدن رهگير به مسير برخورد سرعت نزدیك شوندگی به
یك مقدار ثابت رسيده و نرخ چرخش خط دید صفر شده
است.

(ت)
شکل ( :)8نتایج برای شرایط  1aبا وجود خطای زیاد زاویه اوليه
بين بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

(الف)
(الف)

(ب)
(ب)

(پ)
(پ)
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(ت)
شکل ( :)0نتایج برای شرایط  1aبا وجود خطای کم زاویه اوليه بين
بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

(ت)
شکل ( :)5نتایج برای شرایط  1bبا وجود خطای زیاد زاویه اوليه بين
بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

شرایط  :1bهدف با مانور پله
در این شرایط عالوه بر بررسی دو حالت برای خطای اوليه
بين بردار سرعت و خط دید ،هدف نيز مانوردار است که
مقدار مانور در جدول  1بيان شده است .نتایج شبيهسازی
برای حالتی که خطای اوليه زیاد بين بردار سرعت و خط
دید وجود دارد در شكل  5نشان داده شده است .فاصله از
دستدهی و زمان پرواز در این شرایط به ترتيب برابر
 8/2و 2/0 sاست .نتایج شبيهسازی برای حالتی که خطای
m

(الف)

اوليه کم بين بردار سرعت و خط دید وجود دارد در شكل 6
نشان داده شده است .فاصله از دستدهی و زمان پرواز در
این شرایط به ترتيب برابر  8/0 mو  0/2 sاست .فاصله
نسبی در شكل  -6الف نشان داده شده است .شكل  -6ب
و  -6ت به ترتيب ،سرعت نزدیكشوندگی ،نرخ ،LOS

(ب)

فرمان هدایت و شتاب رهگير را نشان میدهند .یكی از
شرایط برخورد  R  0است که نتایج نشانمیدهد مقدار آن
در کل زمان شبيهسازی منفی است.

(پ)

(الف)
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) aP  g cos( P
VP

()30

 

T D
VP  P
)  g sin( P
mP

()35

u  aP

()36

P

a P 

در معادالت نيروی برا و درگ به ترتيب با  TPو  Dنشان
داده شدهاند .همچنين g ،و  mpبه ترتيب شتاب گرانش و
جرم رهگير است .درگ ناشی از آیرودیناميك بهصورت زیر

(ب)

بيان میشود ]:[81-73
D  D0  Di

()31

D0  CD0 Q s

()32

2
P

()33

Ka m
Qs

Di 

()01

1
VP2
2

Q

جاییکه Q ،فشار دیناميكی  ،چگالی
 s  1 m2سطح مرجع است.

(پ)

2
P

()07

()08

اتمسفر

0.02
M  0.93


0.93  M  1.033
) 0.02  0.2( M  0.93

0
.
04

0
.
06
(
M

1
.
03
)
1.03  M  1.1

)0.0442  0.007( M  1.1
M  1.1


و

C D0

0.02
M  1.15

K 
0
.
02

0
.
245
(
M

1
.
15
)
M  1.15


جاییکه
()03

(ت)
شکل ( :)6نتایج برای شرایط  1bبا وجود خطای کم زاویه اوليه بين
بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

 -2-0رهگیر با سرعت متغیر
در واقعيت ،سرعت رهگير در طول شرایطی درگيری تغيير
میکند .برای همين منظور ،در ادامه یك مدل نزدیك به
واقعيت برای رهگير درنظر گرفته شده است .در این حالت
معادالت حرکت رهگير بهصورت زیر بيان میشوند:
()38
()33

) xP  VP cos( P

) zP  VP sin( P

VP

M

403.2T

همچنين ،دما در واحد کلوین بهصورت زیر بيان میشود:
()00

288.16  0.0065 zP z P  11000 m
T 
z P  11000 m
216.66


پروفایل تراست و جرم رهگير با روابط زیر بيان میشوند:
()05

33000 N 0  t  1.5 s

TP   7500 N 1.5s  t  8.5 s
 0N
t  12 s


()06

0  t  1.5 s
 135  14.53t kg

mP  113.205 - 3.331t kg 1.5 s  t  8.5 s

90.035 kg
t  8.5 s


در انتها ،چگالی اتمسفر هم بهصورت زیر مدل میشود:

06

()01
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 ( z P )  1.15579  1.058  10 4 z P
 3.725  10 9 z P2
]z P  [0, 20000 m

 6  10 14 z P3 ,

شرایط  :2aهدف بدون مانور
نتایج شبيهسازی برای حالتی که خطای اوليه زیاد بين بردار
سرعت و خط دید وجود دارد در شكل  7نشان داده شده
است .در این شرایط فاصله از دستدهی  7/3 mو زمان
پرواز  2 sاست .بهدليل زیاد بودن مقدار اوليه زاویه بردار
سرعت با خط دید مسير رهگير نياز به مانور جانبی دارد.
نتایج شبيهسازی برای حالتی که خطای اوليه کم بين بردار
سرعت و خط دید وجود دارد در شكل  3نشان داده شده
است .در این شرایط فاصله از دستدهی 7/7 mو زمان

(ت)
شکل ( :)7نتایج برای شرایط  2aبا وجود خطای زیاد زاویه اوليه
بين بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت
نزدیكشوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

پرواز  0/2 sاست .در این شرایط دليل فراجهش در نرخ

 LOSنوسانات سرعت نزدیك شوندگی است.

(الف)

(الف)

(ب)
(ب)

(پ)

(پ)
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(الف)
(ت)
شکل ( :)3نتایج برای شرایط  2aبا وجود خطای کم زاویه اوليه بين
بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

شرایط  :2bهدف با مانور پله
در این شرایط نيز عالوه بر بررسی دو حالت برای خطای
اوليه بين بردار سرعت و خط دید ،هدف نيز مانوردار است

(ب)

که مقدار مانور در جدول  1بيان شده است .نتایج
شبيهسازی برای حالتی که خطای اوليه زیاد بين بردار
سرعت و خط دید وجود دارد در شكل  3نشان داده شده
است .فاصله از دستدهی و زمان پرواز در این شرایط به
ترتيب برابر  3/5 mو  2/6 sاست .نتایج شبيهسازی برای
حالتی که خطای اوليه کم بين بردار سرعت و خط دید
وجود دارد در شكل  14نشان داده شده است .فاصله از
دستدهی و زمان پرواز در این شرایط به ترتيب برابر m

(پ)

 3/7و  0/3 sاست .فاصله نسبی در شكل ( -14الف) نشان
داده شده است .شكل ( -14ب) و ( -14ت) به ترتيب،
سرعت نزدیكشوندگی ،نرخ  ،LOSفرمان هدایت و شتاب
رهگير را نشان میدهند .در دو حالت بررسیشده ،بهدليل
مانوردار بودن هدف مقدار حالت دائمی فرمان شتاب رهگير
باید برابر با مقدار شتاب هدف باشد که نتایج شبيهسازی
(شكل  )3و (شكل  -14ت) نيز این موضوع را نشان
میدهند .همچنين ،تغييرات سرعت رهگير در شكل 11
نشان داده شده است.

(ت)
شکل ( :)3نتایج برای شرایط  2bبا وجود خطای زیاد زاویه اوليه بين
بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير
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(الف)

شکل ( :)11تغييرات سرعت رهگير

در ادامه ،برای بررسی عملكرد الگوریتم هدایت معرفیشده
یك آناليز حساسيت نسبت به تغييرات تعداد ذرات
(نهنگها) و تعداد تكرار حلقه داخلی انجام شده است،
(شكل  .)12تحليل نتایج نشان میدهد با کاهش تعداد ذرات
و تكرار حلقه عملكرد کاهش مییابد و با افزایش عملكرد
تغيير محسوسی ندارد؛ همچنين ،حساسيت الگوریتم نسبت
(ب)

به کاهش تعداد تكرار حلقه داخلی بيشتر است .در انتها،
برای بررسی اثر تغييرات شرایط اوليه الگوریتم ،یك
شبيهسازی مونت کارلو با  51بار تكرار انجام شد .در
شكل  18باند تغييرات نرخ  LOSبهازای شرایط اوليه
(تصادفی) مختلف نشان داده شده است .یكی از نقاط ضعف
الگوریتم هدایت معرفی شده ارائه اثبات پایداری به صورت
تحليلی است .از این جهت ،برای اثبات پایداری از
شبيهسازی عددی استفاده شده است .نتایج شبيهسازی

(پ)

عددی نشان میدهد که به ازای  51بار اجرا نرخ  LOSواگرا
نشده است که از طرفی اثبات پایداری این الگوریتم به
صورت عددی را نيز نشان میدهد .الگوریتم هدایت ابتكاری
ارائهشده در نرم افزار  MATLABو در یك کامپيوتر با
مشخصات پردازنده  Core i7 2.9 GHzو رم  0گيگابایت
پيادهسازی شده است .زمان محاسبهشده برای هر گام زمانی
تقریباً  1/13 sاست؛ درحالی که زمان گسستهسازی این
مسئله  1/7 sاست .البته با پيادهسازی الگوریتم در C++

(ت)
شکل ( :)14نتایج برای شرایط  2bبا وجود خطای کم زاویه اوليه بين
بردار سرعت و خط دید( :الف) فاصله نسبی( ،ب) سرعت نزدیك
شوندگی( ،پ) نرخ زاویه ( ،LOSت) فرمان هدایت و شتاب رهگير

میتوان هزینه محاسباتی را کاهش داد.
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هدایت فاز نهایی پیشبین مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی نهنگها...؛ (گرایش دینامیك ارتعاشات و کنترل)

(الف)
(الف)

(ب)
شکل ( :)12تجزیه و تحليل حساسيت نسبت به تغيير پارامترها( :الف)
تغيير تعداد نهنگها( ،ب) تغيير تعداد تكرار حلقه داخلی الگوریتم
هدایت ابتكاری معرفیشده.

(ب)
شکل ( :)10مقایسه با قوانين هدایت( :الف) نرخ چرخش خط دید
بهدست آمده از قانون ( APNب) نرخ چرخش خط دید بهدست آمده از
قانون SBPN
جدول ( :)2مقایسه الگوریتم پيشنهادی با قانون هدایت  APNو مرجع
][87
قانون هدایت

مانور

تالش کنترلی

فاصله از دستدهی

()m/s2

)(m2/s4

)(m

1/11  105

0/55

8/58  10

1/76

5/81  10

0/11

7/88  105

0/11

قانون هدایت معرفیشده
پله 81

شکل ( :)18باند تغييرات نرخ  LOSبهازای  51دفعه اجرا ،با شرایط
اوليه مختلف

عملكرد الگوریتم هدایت معرفیشده با قوانين هدایت

APN
قانون هدایت معرفیشده
[81] SBPN

5

5

پله 21

APN

و  [87] SBPNمقایسه شده است( ،جدول  .)2نتایج
شبيهسازی نشان میدهد تالش کنترلی و فاصله از
دستدهی الگوریتم معرفیشده در مقایسه با دو قانون
هدایت دیگر کمتر است .همانطور که در شكل  10نشان
داده شده است ،هدایت  APNدر لحظات انتهایی نرخ
چرخش خط دید را صفر کرده است .قانون هدایت SBPN
نيز نرخ چرخش خط دید را بعد از مدت زمانی نزدیك به
صفر نگه داشتهاست.
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شتاب پله با استفاده از شبيهسازی در شرایطهای مختلف
 عملكرد الگوریتم معرفی شده با، همچنين.بررسی شد
درنظر گرفتن مدل آیرودیناميكی رهگير بررسی و تحليل
 آناليز حساسيت نسبت به تغييرات تعداد، همچنين.شد
 نتایج نشان.نهنگها و تعداد تكرار حلقه داخلی انجام شد
دادند که الگوریتم نسبت به کاهش تعداد تكرار حلقه
.حساسيت بيشتری دارد و عملكرد الگوریتم کاهش مییابد
نتایج شبيهسازی نشان دادند که الگوریتم زمانی که مقدار
 عملكرد،زاویه اوليه بين بردار سرعت و خط دید بزرگ است
 ارائه اثبات پایداری برای الگوریتم، از طرفی.خوبی دارد
بصورت تحليلی کار دشواری است که میتواند زمينه خوبی
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