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چکیده
مانور هدف یکی از عوامل تاثیرگذار در دقت هدایت میباشد .بهعالوه ،برخورد با هدف با یک زاویه
معین نیز یکی از مواردی است که اخیراً در روشهای رهگیری جدید مورد توجه قرار گرفته است.
برای رسیدن به هر دو هدف رهگیری اهداف با مانور باال و برخورد با هدف با یک زاویه معین ،یک
کنترل مود لغزشی مرتبه دوم نرم که زاویه برخورد معین با هدف را بههمراه سرعت و زمان
بهصورت زاویه خط
برخورد مناسب تضمین میکند ،ارائه شده است .زاویه برخورد معین با هدف 
دید متغیر با زمان مطلوب برای یک هدف دارای مانور تعریف شده است .برای حل مسئله
نامشخصبودن شتاب هدف ،از یک رؤیتگر حالت توسعهیافته استفاده شده است و با بهکارگیری
یک کنترلکننده مود لغزشی نرم ،مانور هدف جبران شده است .شبیهسازیهای عددی کارآمدی
این روش را تضمین میکنند و نشان میدهد این روش در مقایسه با روشهای پیشین عملکرد
بسیار بهتری در برخورد با اهداف دارای مانور باال دارد.
واژگان کلیدی
کنترل مود لغزشی مرتبه دوم نرم ،رؤیتگر حالت توسعهیافته ،زاویه برخورد معین ،اهداف دارای مانور باال ،تخمین شتاب هدف.

 .1مقدمه

مشخص در ادبیات ارائه شده است .اغلب مطالعات گذشته در مورد

یکی از مواردی که در روشهای رهگیری جدید مورد توجه قرار

کنترل زاویه برخورد شامل قوانین اصالحشده ناوبری تناسبی و

گرفته است ،برخورد با هدف در یک زاویه مطلوب میباشد .این

قوانین هدایت بهینه میباشند که برای اهداف بدون مانور هستند

نیاز ممکن است به دالیل زیر باشد :نیاز به یک زاویه رهگیری

[.]1

مطلوب برای تخریبکردن کالهک جنگی 1هدف ،مکانیزم انهدام

در سالهای اخیر روش کنترل مود لغزشی بهطور گستردهای

ویژه جهتدار 2موشک ،مجهزبودن هدف به سامانههای ضد

برای طراحی قوانین هدایت مقاوم استفاده شده است .در اغلب این

موشکی .روشهای مختلفی برای رسیدن به یک زاویه برخورد

روشها نیاز به معینبودن شتاب هدف میباشد که در اغلب موارد
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بهسادگی میسر نیست .برای حل مشکل ناشناختهبودن شتاب

مجتمع دوحلقهای استفاده شده است و نامعینیهایی همچون

هدف در اهداف دارای مانور ،روشهایی بر مبنای رؤیتگر

مانورهای ناشناخته هدف و نامعینی دینامیک عملگر بدنه 8در نظر

اغتشاش یا رؤیتگر حالت توسعهیافته ارائه شدهاند .در این روشها

گرفته شدهاند .همچنین از یک رؤیتگر اغتشاش غیرخطی برای

شتاب هدف بهعنوان یک اغتشاش خارجی بهصورت یک متغیر

تخمین نامعینیها استفاده شده است .در [ ]10از یک کنترلکننده

حالت در نظر گرفته میشود و تخمین زده میشود .در []2

مود لغزشی برای قانون هدایت و یک رؤیتگر حالت توسعهیافته

مقایسهای بین رؤیتگرهای اغتشاش خطی و غیرخطی در هدایت

برای تخمین حالت هدف استفاده شده است .نکته قابلتوجه در

موشک با استفاده از هدایت مود لغزشی انجام شده است .در این

مورد این روش ،آن است که تخمین ،نیازی به اطالعاتی در مورد

مقاله برای قانون هدایت یک کنترلکننده مود لغزشی مرتبه دوم

شتاب هدف ندارد .یک کنترل مود لغزشی نهایی سریع بههمراه
9

براساس الگوریتم فوقپیچشی بدون درنظرگرفتن اطالعاتی در

رؤیتگر حالت توسعهیافته نیز برای موشک ضد هواپیما در []11

مورد حرکت هدف طراحی شده است .عالوه بر رؤیتگر مود

استفاده شده است .مقاله [ ]12روش جدیدی با ترکیب هدایت و

لغزشی مرتبه باال ،یک رؤیتگر خطی مرتبه اول نیز در نظر گرفته

کنترل ارائه داده است و در آن از رؤیتگر حالت توسعهیافته و

شده است تا حاالت هدف را تخمین بزند .نشان داده شده است که

کنترل گام به عقب ،10کنترل حذف اغتشاش فعال 11و خطیسازی

این رویتگر مرتبه اول در مواردی میتواند نتایج بهتری فراهم

فیدبک 12استفاده شده است.

آورد .در [ ]3یک کنترلکننده مود لغزشی مجتمع برای هدایت

در هیچ یک از مقاالتی که تاکنون بیان شد زاویه برخورد

موشک استفاده شده است .یک رؤیتگر مود لغزشی نیز برای

مطلوب با هدف تأمین نمیشود .اغلب روشهای موجود که زاویه

تخمین حاالتی که اطالعات آنها موجود نیست ،بهکار گرفته شده

برخورد مطلوب با هدف را تضمین میکنند مربوط به اهداف بدون

است .مقاله [ ]4یک کنترل تطبیقی مقاوم بههمراه یک رؤیتگر

مانور هستند .در مقاله [ ]1از یک قانون هدایت با کنترل مود

اغتشاش فازی تطبیقی برای کنترل شتاب یک موشک کنترلشده

لغزشی نهایی 13بههمراه رؤیتگر حالت توسعهیافته استفاده شده

از دم 3طراحی کرده است .در [ ]5از یک رؤیتگر اغتشاش برای

است و شتاب هدف نیز نامعلوم در نظر گرفته شده است .این روش

تخمین و در نتیجه حذف اغتشاشات وارد بر سیستم استفاده شده

زاویه برخورد مطلوب با هدف را نیز تضمین مینماید .اما قانون

است .یک کنترل مود لغزشی گام به عقب بههمراه رؤیتگر

هدایت درنظرگرفتهشده ،ناپیوسته میباشد که برای پیوستهکردن

اغتشاش برای کاهش اثر نامعینی اینرسی و اغتشاشات خارجی و

آن ،تابع عالمت را با یک تابع پیوسته تقریب زده است.

برای کنترل فضاپیما در [ ]6بهکار گرفته شده است .در [ ]7مسئله

در این مقاله ،روش ارائهشده در [ ]1توسعه داده میشود و از

اشباع ورودی 4و روش نوین کنترل و هدایت مجتمع 5در نظر

یک قانون هدایت با کنترل مود لغزشی مرتبه دوم بهره گرفته

گرفته شده است .بهعالوه برای تخمین و جبران نامعینیهای

میشود که هم قانونی پیوسته است و هم در سرعت باالتری در

ناشی از مانورهای هدف ،خطای مدل و تغییرات پارامترهای

رسیدن به هدف خواهیم داشت که این مسئله در شبیهسازیها

آئرودینامیکی از یک رؤیتگر اغتشاش بهره گرفته شده است که

نشان داده خواهد شد .بنابراین ،نوآوری این مقاله در بهکارگیری

در زمان محدود همگرا میگردد .یک قانون کنترلی تطبیقی بر

قانون کنترلی مود لغزشی مرتبه دوم به جای کنترل مود لغزشی

مبنای رؤیتگر اغتشاش غیرخطی و مقاوم در [ ]8بهکار رفته

مرتبه اول در [ ]1است که پیوستگی قانون کنترلی و کاهش زمان

است.

برخورد به هدف را بههمراه خواهد داشت .شتاب هدف نیز در این

در این مقاله مشتقهای مرتبه باالی نرخ خط دید و شتاب

روش نامعلوم در نظر گرفته شده است و از یک رؤیتگر اغتشاش
14

هدف بهعنوان نامعینی در نظر گرفته شده است .یک روش مجتمع

یا رؤیتگر حالت توسعهیافته برای تخمین شتاب هدف استفاده

هدایت و کنترل ،یک رؤیتگر اغتشاش غیرخطی ،یک رؤیتگر

میشود و در قانون هدایت از آن بهره گرفته میشود .بهعالوه،

غیرخطی جرک 6موشک ،و یک قانون هدایت غیرخطی مقاوم در

زاویه برخورد مطلوب با هدف نیز تضمین میگردد .در حقیقت در

این مقاله ارائه شده است .در مقاله شسل ،کولنیکوف و لوان [ ]9از

برخی هدایتهای پیشرفته نیاز داریم که موشک از جهت خاصی

یک کنترل مود لغزشی مرتبه دوم نرم 7برای هدایت و کنترل
110
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به هدف برخورد نماید .قدرت تخریب و کشندگی کالهک
نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا
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موشک 16در برابر اهداف بزرگ را میتوان با یک زاویه برخورد
خاص افزایش داد [ .]1بنابراین مزایای روش ارائهشده در این
مقاله بهصورت زیر است:
 پیوستگی و نرم بودن قانون هدایت ارائهشده نامعلوم درنظرگرفتن شتاب هدف و تخمین آن با استفاده ازرؤیتگر حالت توسعهیافته
 امکان برخورد با هدف با یک زاویه مطلوب امکان رسیدن به اهداف دارای مانورهای بسیار باال و زمانبرخورد کمتر در رسیدن به هدف در مقایسه با روشهای پیشین

شکل  .1هندسه درگیری بین موشک و هدف

در این مقاله ابتدا ،معادالت غیرخطی هندسه برخورد و روابط
بین زاویه برخورد مطلوب و زاویه خط دید مطلوب بیان میشود.
در بخش  ،3قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم و رؤیتگر حالت

با مشتقگیری نسبت به زمان از دو معادله اول از (،)1
معادالت حالت درگیری موشک و هدف بهدست میآید:
) 𝑚𝜑 𝑅̇ = 𝑣𝑅 𝑣̇ 𝑅 = 𝑅𝑣𝑞2 + 𝑎𝑡𝑟 − 𝑎𝑚 𝑠𝑖𝑛( 𝑞 −
𝑞𝑣
= ̇𝑞
𝑣 𝑣 𝑅
𝑞 𝑅
𝑣̇𝑞 = −
𝑚𝑎) 𝑚𝜑 + 𝑎𝑡𝑞 − 𝑐𝑜𝑠( 𝑞 −

توسعهیافته شرح داده میشود .شبیهسازیها و مقایسه روش
پیشنهادی با روشهای پیشین در بخش  4انجام میشود .در

()3

نهایت ،در بخش پایانی ،جمعبندی و نتیجهگیری این تحقیق ارائه

𝑅

که در آن )  atr = at sin( q − φtو atq = at cos( q −

میگردد.

)  φtبهترتیب تصاویر شتاب هدف در راستا و عمود بر خط دید
میباشند .زاویه برخورد ،با نماد  ،θimpزاویه بین بردارهای سرعت

هندسه برخورد موشک و هدف
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درگیری دو بعدی بین موشک و هدف را مانند شکل  1در نظر

موشک و هدف در زمان رهگیری تعریف میشود و بهصورت

بگیرید .موشک و هدف با  mو  tنمایش داده میشوند .سرعت

زیر است:

آنها با  vmو  ،vtزوایای مسیر پرواز آنها با  φmو  ،φtو

()4

که در آن  φtfو  φmfبهترتیب زوایای مسیر پرواز هدف و

شتابهای جانبی آنها با  amو  atبهترتیب نمایش داده میشوند.
هر دو موشک و هدف بهعنوان اجسام نقطهای 17در نظر
گرفته میشوند .دینامیک خلبان خودکار موشک ایدهآل است و
سرعتهای موشک و هدف ثابت هستند .معادالت درگیری بین

موشک در زمانی هستند که رهگیری اتفاق میافتد .فرض میشود
که  vt < vmدر این صورت:
()5

)

𝑝𝑚𝑖𝜃 𝑛𝑖𝑠
𝑚𝑣𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖𝑚𝑝 −𝑣𝑡 /

( 𝑞𝐹𝑓 = 𝜑𝑡𝑓 − 𝑡𝑎𝑛−1

که در آن  qFfنمایانگر زاویه خط دید مطلوب در زمان تحقق

موشک و هدف در مختصات قطبی بهصورت زیر است:

() 1

𝑓𝑚𝜑 𝜃𝑖𝑚𝑝 = 𝜑𝑡𝑓 −

)𝑞 𝑅̇ = 𝑣𝑡 𝑐𝑜𝑠( 𝜑𝑡 − 𝑞) − 𝑣𝑚 𝑐𝑜𝑠( 𝜑𝑚 −

رهگیری میباشد .معادله ( )5رابطه بین زاویه خط دید مطلوب qF

= ̇𝑞

و زاویه مسیر پرواز هدف  φtرا در لحظه زمانی رهگیری مشخص

)𝑞 𝑣𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝜑𝑡 − 𝑞) − 𝑣𝑚 𝑠𝑖𝑛( 𝜑𝑚 −
𝑅
𝑚𝑎

= 𝑚 ̇𝜑

𝑡𝑎

= 𝑡 ̇𝜑

𝑚𝑣
𝑡𝑣

که در آن  qنمایانگر زاویه خط دید و  Rنمایشدهنده فاصله
نسبی بین موشک و هدف میباشد .با توجه به موارد باال دو متغیر
زیر تعریف میشود:
()2

̇𝑅 = 𝑅𝑣
̇𝑞𝑅 = 𝑞𝑣

مینماید .برای آنکه زاویه خط دید مطلوب  θimpزمانی که
رهگیری اتفاق میافتد محقق شود ،یک روش موثر آن است که
معادله ( )5از ابتدای هدایت برقرار شود .بنابراین ،زاویه خط دید
مطلوب با معادله زیر مشخص میشود:
()6

)

𝑝𝑚𝑖𝜃 𝑛𝑖𝑠
𝑚𝑣𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖𝑚𝑝 −𝑣𝑡 /

( 𝑞𝐹 = 𝜑𝑡 − 𝑡𝑎𝑛−1

برای آنکه هدف در تمام مسیر تعقیب در میدان دید
جستجوگر 19باقی بماند ،نامعادله  |φm − qF | < π/2باید برقرار
باشد .حال ،یک نمونه از ماموریتهای موشک آشیانیاب را در
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نظر بگیرید که در آن زاویه برخورد وضعیت موشک ،عمود بر
زاویه وضعیت هدف است ،یعنی  .θimp = π/2در این حالت

که الگوریتم فوقپیچشی میباشد.
اثبات.

زاویه خط دید مطلوب با معادله زیر تعیین میشود:
)) 𝑚𝑣𝑞𝐹 = 𝜑𝑡 − (𝜋 − 𝑡𝑎𝑛−1 ( 𝑣𝑡 /

()7

)𝜎(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝜔̇ = −𝛼2

این مقاله به رهگیری یک هدف دارای مانور با قید زاویه
برخورد میپردازد ،بهگونهایکه زاویه مسیر پرواز هدف  φtمتغیر

تابع کاندید لیاپانوف زیر را در نظر بگیرید:
()13

+ α2 σ

ω2

𝑡𝑎

()8

𝑡𝑣

با تعریف  e1 = q − qfو e2 = ė 1 = q̇ − q̇ F = q̇ −

 at /vtو مشتقگیری از  e2در راستای معادله آخر از ( ،)3میتوان
سیستم خطای زیر را بهدست آورد:
()9

𝑚𝑎

𝑚𝜃 𝑠𝑜𝑐
𝑅

−

𝑡 ̇𝑎
𝑡𝑣

−

𝑞𝑡𝑎
𝑅

+

̇𝑞 ̇𝑅2
𝑅

𝑒̇1 = 𝑒2
𝑒̇2 = −

که در آن 𝜃𝑚 = 𝜑𝑚 − 𝑞.

()14

∂x

= ̇V

ω − α1
)sign(σ
[ [α2 sign(σ), ω].
=]
)−α2 sign(σ
α2 ωsign(σ) − α1 α2 |σ|1/2 −
α2 ωsign(σ) = −α1 α2 |σ|1/2

که در آن 𝑇]𝜔  .𝑥 = [𝜎,میتوان قضیه السال 20را اعمال
نمود .مجموعه} 𝑥: {𝑉̇ = 0شامل محور  𝜎 = 0میباشد ،و تنها
مجموعه غیرمتغیر درون  ،σ = 0مبدا یعنی  σ = ω = 0می-
باشد .بنابراین ،همگرایی مجانبی 𝜎 و  ωبه صفر را میتوان نتیجه
گرفت .بهسادگی میتوان دید که سیستم ( )12همگن( 21رجوع
شود به [ ]13و [ )]14با ضریب گسترش

22

↦ )𝜔 𝑑𝑘 : (𝜎,

2

)𝜔 𝑘  (𝑘 𝜎 ,میباشد و دارای درجه همگنی منفی برابر با -1

میتوان پایداری زمانمحدود را نتیجه گرفت.

دینامیک صفحه لغزش

سیستم زیر را در نظر بگیرید:

تعریف صفحه لغزش

𝜎̇ = 𝑓(𝑡) + 𝑢(𝑡), 𝜎 ∈ ℝ,

که در بخش بعدی بهعنوان دینامیک صفحه لغزش که در
راستای مسیر سیستم محاسبه میگردد ،در نظر گرفته میشود.
شرط  𝜎 = 0دینامیک سیستم را روی صفحه لغزش تعریف می
کند u ∈ ℝ .ورودی کنترلی است که الزم است نرم باشد ،و )f(t
یک تابع نامعین بهاندازه کافی نرم میباشد .سیگنال کنترلی نرم u

باید بهگونهای طراحی شود که  𝜎, σ̇ → 0را در زمان محدود
بهسمت صفر ببرد.

صفحه لغزش برای الگوریتم کنترل مود لغزشی زمانمحدود را
میتوان با معادله دیفرانسیلی غیرخطی مرتبه اول زیر تعریف نمود
[:]15
𝛾|

()15

𝑠 = 𝑥 + 𝛽|𝑥̇ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥̇ ) = 0

که در آن  β > 0 ، x ∈ ℝو  . 1 < γ < 2حل صفر
معادله ( )15پایدار زمانمحدود فراگیر است و متغیر حالت سیستم
به نقطه تعادل  x = 0از هر حالت اولیه  x(0) = x0در مدت
زمان زیر همگرا میشود.

لم .1
سیستم ( )10را بدون جمله نامعین  f = 0در نظر بگیرید و کنترل
بهصورت زیر انتخاب میگردد
()11

|σ|1/2

∂V

است .با توجه به این مسئله ([ ]13و [ ،)]14از پایداری مجانبی

طراحی قانون هدایت

()10

2

= ̇x

میباشد .مشتق اول زاویه خط دید مطلوب بهصورت زیر است:
= 𝑡 ̇𝜑 = 𝐹 ̇𝑞

+

=V

مشتق آن بهصورت زیر است

با زمان است .بنابراین ،مطابق با معادله ( )6زاویه خط دید مطلوب
 qFمتغیر با زمان است و مشتق اول آن متناسب با شتاب هدف at

2

=

σ
∫0 α2 sign(z)dz

ω2

𝑢 = −𝛼1 |𝜎|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛( 𝜎) − 𝛼2 ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎)𝑑𝜏,

𝛾𝛽1/𝛾 |𝑥0 |1−1/

()16

𝛾1−1/

=𝑇

تابع با وجود تابع قدرمطلق و تابع عالمت ،پیوسته و
مشتقپذیر میباشد.

که در آن  α1و  α2ثابتهای مثبت حقیقی میباشند .آنگاه
 σ̇ = σ = 0در زمان محدود قابلحصول است .با ترکیب ( )10و

رؤیتگر حالت توسعهیافته ) (ESOمیتواند حاالت داخلی سیستم

( )11داریم:
()12
112

الگوریتم رؤیتگر حالت توسعهیافته

𝜔 𝜎̇ = −𝛼1 |𝜎|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛( 𝜎) +

و اغتشاش داخلی را بهطور همزمان و بدون نیاز به مدل ریاضیاتی
نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا

داده شده است ESO .مرتبه دوم در ادامه معرفی میگردد.
سیستم مرتبه اول زیر را در نظر بگیرید:

لغزش طراحیشده ظاهر میشود .با مشتقگیری از صفحه لغزش
داریم:

)𝑡(𝑢𝑏 𝑥̇ = 𝑓(𝑥) + 𝑤(𝑡) +

()17

که در آن )𝑥(𝑓 نمایانگر دینامیک سیستم و معلوم است،
)𝑡(𝑤 نماد اغتشاش ناشناخته میباشد 𝑢(𝑡) ،ورودی کنترلی و 𝑥

=

𝑎𝑡 𝛾−1

̇𝑎

𝑡𝑣

𝑡𝑣

| 𝑠̇ = (𝑞̇ − 𝑞̇ 𝑓 ) + 𝛽𝛾 (𝑞̈ − 𝑡) |𝑞̇ −
𝑞𝑡𝑎

()23

جدید گسترش داد؛
)𝑡(𝑢𝑏 𝑥̇ 1 = 𝑥2 + 𝑓(𝑥1 ) +

()18
)𝑡(𝜉 = 𝑥̇ 2
که در آن ) ξ(t) = ẇ(tنمایانگر نرخ تغییر ) w(tمیباشد

𝑎 𝛾−1
𝑡𝑣

()24

𝜏𝑑)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠 ∫ 𝑠̇ = −𝛼1 |𝑠|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛( 𝑠) − 𝛼2

بنابراین ،قانون هدایت بهصورت زیر میباشد:

مرتبه دوم زیر برای تخمین ) w(tبهکار گرفته شده است:

𝜎 > 0.

−

(

دوم طراحی میگردد؛

()26

که در آن ،𝛽02 > 0 ،𝛽01 > 0 ، 0 < 𝛼 < 1 ،𝑒 = 𝑧1 − 𝑥1

𝑡𝑣

𝑅

𝑒2 + 𝛽𝛾 −

قانون رسیدن به صفحه لغزش از طریق مود لغزشی مرتبه

و فرض شده است که یک تابع نامعلوم و کراندار استESO .

()19

𝑡 ̇𝑎

)

()25

)𝑡(𝑢𝑏 𝑧̇1 = 𝑧2 − 𝛽01 𝑒 + 𝑓(𝑥1 ) +
)𝜎 𝑧̇2 = −𝛽02 𝑓𝑎𝑙(𝑒, 𝛼,

𝑅
𝑅
)𝑞cos(𝜑−

|𝑡 𝑎𝑚 |𝑞̇ −

خروجی است .با انتخاب 𝑥 بهعنوان  𝑥1و )𝑡(𝑤 بهعنوان ،𝑥2
معادله ( )17را میتوان بهشکل یک سیستم دینامیکی مرتبه دوم

+

̇𝑞̇𝑅2

−

()27

𝑤𝑠𝑚𝑎 𝑎𝑚 = 𝑎𝑚𝑒𝑞 +
= 𝑞𝑒𝑚𝑎
)) |𝑒2 |2−𝛾 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒2

1
𝛾𝛽

+

𝑞𝑡𝑎
𝑅

+

(𝛼1 |𝑠|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) +

̇𝑞 ̇𝑅2
𝑅
1

(−

𝑚𝜃 cos

𝑅
𝑚𝜃 cos

= 𝑤𝑠𝑚𝑎

)𝜏𝑑)𝑠( 𝑛𝑔𝑖𝑠 ∫ 𝛼2

شتاب هدف 𝑡𝑎 در شتاب موشک طراحیشده ظاهر میشود.

𝜎 > |𝑒| )𝑒(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝛼|𝑒|
𝑒 { = )𝜎 𝑓𝑎𝑙(𝑒, 𝛼 ,
𝜎 ≤ |𝑒|
𝛼1−

هرچند ،بهطور معمول اندازهگیری مستقیم شتاب هدف در عمل

اگر مقادیر مناسب برای 𝛼  𝛽01 , 𝜎,و  𝛽02انتخاب شوند ،آن

مشکل است .میتوان آن را بهعنوان یک اغتشاش خارجی در نظر

()20

𝜎

گاه  𝑧1و  𝑧2بهترتیب به  𝑥1و  𝑥2همگرا میشوند.

گرفت .برای مهیا کردن شرایط محاسبه صفحه لغزش معادله ()22
و شتاب موشک ( ESO ،)27(-)25ارائهشده در معادله ( )19بهکار
گرفته میشود تا شتاب هدف نامعلوم تخمین زده شود.

طراحی قانون هدایت

در این بخش ،قانون هدایت کنترل زاویه برخورد برای مواجهه با

با انتخاب 𝑞𝑡𝑎 از معادله آخر ( )3بهعنوان یک متغیر حالت

اهداف دارای مانور با استفاده از دینامیک درگیری غیرخطی که در

توسعهیافته ،میتوان سیستم دینامیکی مرتبه دوم معادل زیر را

معادالت ( )1و ( )3مشخص شده است ،شرح داده میشود.

بهدست آورد:

حال ،برای طراحی شتاب جانبی موشک با استفاده از

()28

الگوریتمهای مود لغزشی نهایی ،کنترل تطبیقی و  ،ESOصفحه
لغزش بهصورت زیر انتخاب میگردد:
()21

) 𝐹 ̇𝑞 𝑠 = (𝑞 − 𝑞𝐹 ) + 𝛽|𝑞̇ − 𝑞̇ 𝐹 |𝛾 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑞̇ −

که در آن  1 < 𝛾 < 2 ،𝛽 > 0و 𝐹𝑞 نمایانگر زاویه خط
دید میباشد .در ادامه ،کنترلکننده مقاومی که هر مسیری در

)𝑞 𝑐𝑜𝑠( 𝜑𝑚 −
𝑚𝑎 𝑣̇𝑞 = 𝑎𝑡𝑞 − 𝑣𝑅 𝑞̇ −
𝑅
)𝑡(𝑔 = 𝑞𝑡 ̇𝑎

که در آن )𝑡(𝑔 نرخ تغییرات 𝑞𝑡𝑎 میباشد−𝑣𝑅 𝑞̇ /𝑅 .
اطالعات معلوم سیستم میباشد .با توجه به معادله (ESO ،)19

مرتبه دوم برای سیستم ( )28بهصورت زیر مشخص میگردد:
()29

)𝑞 𝑧̇1 = 𝑧2 − 𝛽01 𝑒 − 𝑣𝑅 𝑞̇ − 𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑠( 𝜑𝑚 −
)𝜎 𝑧̇2 = −𝛽02 𝑓𝑎𝑙(𝑒, 𝛼,

فضای حالت را به صفحه لغزش میبرد و روی آن نگاه میدارد،

که در آن 𝑞𝑣  𝑒 = 𝑧1 −خطای تخمین 𝑞𝑣  ،و  𝑧1و 𝑧2

طراحی میشود .با قراردادن معادله ( )8در ( ،)21میتوان معادله

بهترتیب تخمینهای 𝑞𝑣 و 𝑞𝑡𝑎 میباشند 𝑓𝑎𝑙(𝑒, 𝛼, 𝜎) .همان

زیر را بهدست آورد:

تعریف معادله ( )20را دارد .با تنظیم درست پارامترهای

()22

𝑎

𝛾 𝑎

𝑡𝑣

𝑡𝑣

)𝑡 𝑠 = (𝑞 − 𝑞𝐹 ) + 𝛽 |𝑞̇ − 𝑡| 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑞̇ −

𝛼  𝛽01 , 𝜎,و  ،𝛽02آنگاه  𝑧1و  𝑧2بهترتیب به 𝑞𝑣 و 𝑞𝑡𝑎 همگرا
میشوند .تخمین شتاب هدف 𝑡𝑎 بهصورت زیر خواهد بود:
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دقیقی از سیستم تخمین بزند .همگرایی  ESOدر مطالعات نشان

از این معادله میتوان دید که شتاب هدف 𝑡𝑎 در صفحه

𝑧2

𝑞𝑡𝑎

قانون هدايت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به همراه رويتگر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور باال با زاويه برخورد معین

= 𝑡𝑎

با کراندار درنظرگرفتن مشتق شتاب هدف و بهقدر کافی

بنابراین در طراحی قانون هدایت ،سیستم خطا و صفحه لغزش

بزرگ درنظرگرفتن  𝛼1میتوان کرانداری دینامیک صفحه لغزش

()30

)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

=

)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

( )36یا ( )37بهصورت یکنواخت نهایی و رسیدن به صفحه لغزش

در معادالت ( )9و ( )22را میتوان بهصورت زیر اصالح نمود:
𝐹𝑞 𝑒1 = 𝑞 −
𝑒2 = 𝑞̇ −

𝑧2

𝑡𝑣)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

()31
𝑚𝑎

𝑚𝜃 𝑠𝑜𝑐
𝑅

−

𝑡 ̇𝑎
𝑡𝑣

−

𝑧2

+

𝑅

̇𝑞 ̇𝑅2
𝑅

𝑒̇1 = 𝑒2
𝑒̇2 = −

) 𝑠 = 𝑒1 + 𝛽|𝑒2 |𝛾 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒2

()32

و در نتیجه ،کنترلکننده  ANTSMبرای سیستم ( )3و برای
رسیدن به زاویه برخورد مطلوب بهصورت قضیه  2خواهد بود.

زیر طراحی گردد:
𝑤𝑠𝑚𝑎 𝑎𝑚 = 𝑎𝑚𝑒𝑞 +

()33

= 𝑞𝑒𝑚𝑎
)) |𝑒2 |2−𝛾 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒2

1
𝛾𝛽

+

𝑧2
𝑅

̇𝑞 ̇𝑅2

+

(𝛼1 |𝑠|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) +

𝑅
1

(−

𝑅
𝑚𝜃 cos

= 𝑤𝑠𝑚𝑎

𝑚𝜃 cos

)𝜏𝑑)𝑠( 𝑛𝑔𝑖𝑠 ∫ 𝛼2

آنگاه ،متغیرهای حالت سیستم خطای ( )31بهطور مجانبی
به صفحه لغزش  𝑠 = 0معادله ( )32همگرا میشوند و روی آن
باقی میمانند .با جایگزینی قانون هدایت ( )35(-)33در (،)23
سیستم حلقه بسته بهصورت زیر خواهد بود:
̇𝑎

()36

− 𝑡) |𝑒2 |𝛾−1 −

) (𝑎𝑡𝑞 −𝑧2
𝑅

𝑡𝑣

𝜏𝑑)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠 ∫ 𝛼1 |𝑠|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠) − 𝛼2
𝑒

𝜔 𝜎̅̇ = 𝛽𝛾 (𝑅 − 𝑣 ) |𝑒2 |𝛾−1 − 𝛼1 |𝜎̅|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎̅) +
𝑡

)̅𝜎(𝑛𝑔𝑖𝑠 𝜔̇ = −𝛼2

که در آن 𝑠 = ̄𝜎 𝜔 = −𝛼2 ∫ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜏)𝑑𝜏 ،و
𝑞𝑣  𝑒 = 𝑧1 −نمایانگر خطای رؤیتگر میباشد.

𝑥𝑎𝑚𝑡𝑎 ≥ |

𝑧2
)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

𝑥𝑎𝑚𝑡 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛( 𝑧2
)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −
{
𝑧2

| 𝑟𝑜𝑓

)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

که در آن 𝑥𝑎𝑚𝑡𝑎 کران شتاب هدف میباشد.
نکته :در مقاله [ ]1در اثبات قضیه  2این فرض را در نظر
گرفته است که  𝑅̇ < 0میباشد .در مقاله [ ]16اعالم شده است
که مقادیر بزرگ خطای جهت حرکت ،یعنی  𝑅̇ > 0ممکن است
موجب شود که قانون کنترلی ارائهشده نتواند موشک را به میدان
برخورد برساند و موجب ازدسترفتن هدف شود .برای حل این
مشکل ،قانون کنترلی زیر به جای معادالت ( )35(-)33ارائهشده
است:
𝑤𝑠𝑚𝑎 𝑎𝑚 = 𝑎𝑚𝑒𝑞 +

()41
𝑧2

()43

+

𝑅
)
) |𝑒2 |2−𝛾 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑒2

̇𝑞| ̇𝑅|2
1

𝑅

𝛾𝛽

|𝑠|1/2

+

(

𝑅
| 𝑚𝜃

𝛼
)𝑠 (𝑛𝑔𝑖𝑠
( 1
)
𝜏𝑑)𝑠(𝑛𝑔𝑖𝑠 ∫ 𝛼𝜃𝑚 | +
2

𝑠𝑜𝑐| = 𝑞𝑒𝑚𝑎

1

𝑠𝑜𝑐| = 𝑤𝑠𝑚𝑎

از این معادله میتوان دریافت که در ازای ،|𝜃𝑚 | = 𝜋/2
𝑚𝑎 به بینهایت واگرا میشود و این اندازه بزرگ بینهایت برای
شتاب در عمل قابل تولید توسط موشک نیست .بنابراین ،برای
پیادهسازی قانون کنترلی ،شتاب موشک واقعی در معادله ( )41با

=𝑉

𝑎
𝑥𝑎𝑚 𝑚𝑎 ≥ | 𝑚𝑎| ) 𝑚𝑎(𝑛𝑔𝑖𝑠
()44
𝑥𝑎𝑚 { = 𝑚𝑎
𝑥𝑎𝑚 𝑚𝑎 < | 𝑚𝑎|
𝑚𝑎
که در آن 𝑥𝑎𝑚𝑚𝑎 حد شتاب موشک است.

̇𝑉
̇
𝜎(𝑛𝑔𝑖𝑠 = 𝜔𝜔̇ + 𝛼2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎̅)𝜎̅̇ = −𝜔𝛼2
)̅
𝑡 ̇𝑎 𝑒
𝛽𝛾 ( − ) |𝑒2 |𝛾−1
𝑡𝑣 𝑅
( )̅𝜎(𝑛𝑔𝑖𝑠 + 𝛼2
)
𝜔 −𝛼1 |𝜎̅|1/2 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜎̅) +
𝑡 ̇𝑎 𝑒
≤ −𝛼1 𝛼2 |𝜎̅|1/2 + 𝛽𝛾𝛼2 | − | |𝑒2 |𝛾−1
𝑡𝑣 𝑅

موقعیت اولیه موشک در سیستم مختصات اینرسی

̄𝜎

𝜏𝑑)𝜏(𝑛𝑔𝑖𝑠 + 𝛼2 ∫0

𝜔2
2

مشتق 𝑉 بهصورت زیر خواهد بود:
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=

𝑧2
)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

استفاده از تابع اشباع زیر بریده میشود:

تابع لیاپانوف زیر در نظر گرفته میشود:

()39

استفاده میشود:

( 𝛾𝛽 = ̇𝑠

که آن را میتوان بهصورت زیر نوشت:

()38

)𝑞𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑡 −

 𝜋/2میشود ،واگرا به بینهایت میگردد .بنابراین ،تابع اشباع زیر

()42

𝑡 ̇𝑎

()37

ولی تخمین شتاب هدف

𝑧2

زمانی که = |𝑞 |𝜑𝑡 −

𝑓𝑜𝑟 others

اگر کنترلکننده 𝑤𝑠𝑚𝑎  𝑎𝑚 = 𝑎𝑚𝑒𝑞 +در معادله ( )3بهصورت

()35

نکته :اگرچه شتاب هدف کراندار در نظر گرفته شده است،

()40

قضیه .۲

()34

را نتیجه گرفت.

𝑚 𝑥𝑚0 = 𝑦𝑚0 = 0میباشد و فاصله نسبی اولیه بین موشک و
هدف 𝑚 𝑅0 = 10,000و زاویه خط دید اولیه 𝑑𝑎𝑟𝑞0 = 𝜋/6
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،𝜑𝑚0 = 𝜋/4

برخورد برابر با هدف  90.4551درجه برای روش  SOTSMو 90

است:

صورت

𝑠،𝑣𝑚 = 500𝑚/

𝑠 𝑣𝑡 = 250𝑚/و .𝜑𝑡0 = 2𝜋/3

درجه برای روش  ANTSMمیباشد .در شکل (2ب) ،تخمین

با توجه به موارد فوق مقدار اولیه برای ̇𝑅 طبق رابطه زیر

ناحیه  𝑚/𝑠 2 19.9تا  𝑚/𝑠 2 20باقی میماند که نشاندهنده

حاصل خواهد شد:
)𝑅̇(0) = 250𝑐𝑜𝑠(2𝜋/3 − 𝜋/6
−500𝑐𝑜𝑠(𝜋/4 − 𝜋/6) = -482.96m/s

در رابطه فوق زاویه برخورد 𝑑𝑎𝑟 𝜃𝑖𝑚𝑝 = 𝜋/2انتخاب شده
است .کرانهای شتاب موشک و شتاب هدف بهترتیب 𝑥𝑎𝑚𝑚𝑎2
و 𝑥𝑎𝑚𝑡𝑎2

شتاب هدف ظرف مدت  2ثانیه به مقدار  19.6میرسد و سپس در

میباشد .دوره زمانی شبیهسازی در مقاله [0.01 ،]1

ثانیه در نظر گرفته شده است و الگوریتم اولر برای حل معادالت
دینامیکی غیرخطی درگیری بهکار گرفته شده است .ولی در
پژوهش کنونی از حلکننده

23

پیوسته  ode45نرمافزار

 MATLABبرای شبیهسازی مساله مورد نظر در این مقاله
استفاده شده است.
مقادیر اولیه برای  𝑧1و  𝑧2بهترتیب ) 𝑣𝑞0 = 𝑅(0)𝑞̇ (0و
صفر در نظر گرفته شدهاند .پارامترهای بهکارگرفتهشده برای
صفحه لغزش نهایی غیرتکین ،قانون رسیدن 24مود لغزشی مرتبه
دوم و  ESOچنین هستند:
𝛽 = 10, 𝛽01 = 50, 𝛽02 = 90, 𝛼 = 0.5
𝜎 = 0.01, 𝜔0 = 90, 𝛾 = 1.5, 𝛼1 = 100, 𝛼2 = 0.25

که در آن  𝜔0مقدار اولیه 𝜔 در معادله ( )12میباشد .روش
بهکار گرفته شده در [ ]1نیز برای مقایسه شبیهسازی شده است و
پارامترهای آن بهصورت 𝑘 = 8, 𝜂0 = 90,

= 𝑎 𝜀 = 0.2,

𝜀 10/در نظر گرفته شده اند که در آن  𝜂0مقدار اولیه 𝜂 می
باشد .در موارد مشترک نیز پارامترها یکسان در نظر گرفته شدهاند.
روش مقاله وانگ [ ]1با نام  25ANTSMو روش این مقاله با نام
 26SOTSMمشخص شده است.
در ادامه این بخش شش مورد مورد بررسی قرار گرفته و به
تفکیک توضیح داده شده است .نتایج هر کدام از موارد ذکر شده
در ادامه و در قالب شکلهای  3تا  7آورده شده و تفسیر نتایج نیز
بیان شده است.
مورد اول.
مقدار ثابت 𝑠 𝑎𝑡 = 20𝑚/برای شتاب هدف در نظر گرفته شده
2

است .نتایج شبیهسازی در شکل  2نمایش داده شده است .در این
حالت موشک ظرف مدت  17.99ثانیه برای روش  SOTSMو
سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

دقت باالی تخمین شتاب هدف میباشد.
از شکل ( 2پ) میتوان دریافت که تابع لغزش برای این مقاله
بهآرامی به محدوده صفر میرسد .در شکل ( 2ج) زاویه خط دید
𝑞 ،زاویه مطلوب 𝐹𝑞 را در ثانیههای انتهایی نزدیک به برخورد
دنبال مینماید .با توجه به شکل ( 2د) هم میتوان دید که شتاب
موشک بهآرامی تغییر میکند .بهره بخش انتگرالی قانون هدایت
مود لغزشی در شکل ( 2ه) نمایش داده شده است که به حدود
مقدار  12میرسد.
مورد دوم.
در این بخش شرایط سختتری در نظر گرفته شده است و فرض
میشود که شتاب هدف دامنه باالیی دارد .شتاب هدف
 𝑎𝑡 = 30𝑚/𝑠 2در نظر گرفته شده است .نتایج شبیهسازی در
شکل  3نمایش داده شده است .در این حالت موشک ظرف مدت
 20.78ثانیه برای روش این مقاله یعنی  SOTSMبه هدف
اصابت میکند ،در حالی که با استفاده از روش مقاله وانگ،
 ،ANTSMموشک هیچگاه به هدف اصابت نمیکند .زاویه
برخورد برای روش  SOTSMبرابر با  91.6027درجه میباشد و
روش  ANTSMنیز پس از  15ثانیه اول توانایی ردیابی زاویه
برخورد مطلوب را از دست میدهد.
در شکل ( 3ب) ،شتاب هدف ظرف مدت  2ثانیه به مقدار
 29.51میرسد و سپس در عرض  7ثانیه به  𝑚/𝑠 2 30میرسد
که نشاندهنده دقت باالی تخمین شتاب هدف میباشد .از شکل
( 3پ) میتوان دریافت که صفحه لغزش بهآرامی تغییر میکند و
به همسایگی صفر میرسد .در شکل ( 3ج) زاویه خط دید 𝑞 ،
زاویه مطلوب 𝐹𝑞 را را ظرف حدود  10ثانیه دنبال مینماید.
با توجه به شکل ( 3د) هم میتوان دید که شتاب موشک
برای روش  SOTSMبهآرامی تغییر میکند و در روش
 ANTSMنیز بهسرعت ،شتاب به حد اشباع خود میرسد و از آن
خارج نمیشود .بهره انتگرالی مود لغزشی در شکل ( 3ه) نمایش
داده شده است که بین عدد  10تا  11تغییر میکند.
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است .سرعتها و زوایای پرواز اولیه موشک و هدف بهترتیب بدین

 17.31ثانیه برای روش  ANTSMبه هدف اصابت میکند .زاویه

قانون هدايت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به همراه رويتگر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور باال با زاويه برخورد معین

(الف)

(ب)

(پ)

(ج)

(ه)

(د)
2

شکل  .2نتایج برای رهگیری هدف با شتاب 𝑠( 𝑎𝑡 = 20𝑚/الف) .فاصله نسبی (ب) تخمین شتاب هدف (پ) صفحه لغزش (ج) زاویه خط دید (د) شتاب
موشک (ه) بهره انتگرالی

شکل ( 4ب) ،تخمین شتاب هدف ظرف مدت  10ثانیه به شتاب

مورد سوم.
در این بخش نیز فرض میشود که شتاب هدف با فرکانس باالیی

هدف واقعی همگرا میگردد .از شکل ( 4پ) میتوان دریافت که

تغییر میکند .شتاب هدف  𝑎𝑡 = 20 𝑠𝑖𝑛( 1.75𝑡)𝑚/𝑠 2در نظر

صفحه لغزش به حالت نوسانی تغییر میکند و حول صفر نوسان

گرفته شده است .نتایج شبیهسازی در شکل  4نمایش داده شده

میکند .در شکل ( 4ج) زاویه خط دید 𝑞  ،در مراحل نهایی به

است .در این حالت موشک ظرف مدت  24.05ثانیه برای روش

نزدیکی مقدار زاویه مطلوب 𝐹𝑞 میرسد .در شکل ( 4د) هم می

 SOTSMو  27.79ثانیه برای روش  ANTSMبه هدف اصابت

توان دید که شتاب موشک با توجه به باالبودن فرکانس شتاب

 93.0357درجه برای روش

هدف با سرعت بیشتری تغییر میکند .بهعالوه با مقایسه شتاب دو

 SOTSMو  91.28درجه برای روش  ANTSMمیباشد .در

روش  SOTSMو  ANTSMمیتوان مالحظه کرد که در روش

میکند .زاویه برخورد برابر با
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است ،بنابراین این روش انرژی کمتری را صرف میکند .بهره

 12.5میرسد که نسبت به شتاب ثابت اندکی بزرگتر است.

(الف)

(ب)

(پ)

(ج)

(د)

(ه)

شکل  .3نتایج برای رهگیری هدف با شتاب ( 𝑎𝑡 = 30𝑚/𝑠 2الف) .فاصله نسبی (ب) تخمین شتاب هدف (پ) صفحه لغزش (ج) زاویه خط دید (د) شتاب
موشک (ه) بهره انتگرالی

میکند و در روش وانگ ANTSM ،در ثانیه  26.05به فاصله

مورد چهارم.
در این بخش فرض میشود که شتاب هدف با فرکانس باالیی و

ازدسترفتن

دامنه باالیی تغییر میکند .شتاب هدف لحاظ شده در این بخش

نمیگیرد .زاویه برخورد برای روش  SOTSMبرابر با 97.1782

 𝑎𝑡 = 35 𝑠𝑖𝑛( 1.75𝑡)𝑚/𝑠 2در نظر گرفته شده است .نتایج

درجه و برای روش  ANTSMبرابر با  99.5956درجه میباشد.

شبیهسازی در شکل  5نمایش داده شده است .در این حالت ،در

در شکل ( 5ب) ،تخمین شتاب هدف ظرف مدت  13ثانیه به

روش  SOTSMموشک ظرف مدت  23.5ثانیه به هدف اصابت

شتاب هدف واقعی همگرا میگردد .از شکل ( 5پ) میتوان

سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398
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 SOTSMشتاب موشک کمتر است و کمتر به حد اشباع رسیده

انتگرالی در شکل ( 4ه) نمایش داده شده است که به حدود مقدار

قانون هدايت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به همراه رويتگر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور باال با زاويه برخورد معین

دریافت که صفحه لغزش به حالت نوسانی تغییر میکند و حول

دو روش  SOTSMو  ANTSMانجام شد .نتایج این شبیهسازی

صفر نوسان میکند .در شکل ( 5ج) زاویه خط دید  ، qدر مراحل

ها در جدول  1بهطور خالصه آمده است .با توجه به این جدول

نهایی به نزدیکی مقدار زاویه مطلوب 𝐹𝑞 میرسد .در شکل ( 5د)

میتوان دریافت که بهجز شبیهسازی اول که دو روش عملکرد

هم میتوان دید که شتاب موشک با توجه به باالبودن فرکانس

تقریباً مشابهی داشتهاند و روش  ANTSMدر مورادی عملکرد

شتاب هدف با سرعت بیشتری تغییر میکند .بهره سوئیچینگ در

بهتری داشته است ،در سایر شبیهسازیها با مانورهای باالی

شکل ( 5ه) نمایش داده شده است که به حدود مقدار 12.2

هدف ،روش این مقاله SOTSM ،هم از نظر زمان برخورد و هم

میرسد .چهار شبیهسازی عددی مختلف برای بررسی عملکرد هر

از نظر زاویه برخورد عملکرد بهتری داشته است.

(الف)

(ب)

(پ)

(ج)

(د)

(ه)

شکل  .4نتایج برای رهگیری هدف با شتاب 𝑠𝑎𝑡 = 20 sin(1.75𝑡) 𝑚/

(الف) .فاصله نسبی (ب) تخمین شتاب هدف (پ) صفحه لغزش (ج) زاویه خط دید (د)

شتاب موشک (ه) بهره انتگرالی
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(پ)

(ج)

(د)

(ه)
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(الف)

(ب)

شکل  .5نتایج برای رهگیری هدف با شتاب 𝟐𝒔( 𝑎𝑡 = 𝟑𝟓 sin(1.75𝑡) 𝑚/الف) .فاصله نسبی (ب) تخمین شتاب هدف (پ) صفحه لغزش (ج) زاویه خط دید
(د) شتاب موشک (ه) بهره انتگرالی
جدول  .1نتایج شبیهسازی برای  4آزمایش

شتاب هدف

ANTSM

SOTSM

20𝑚/𝑠 2

30𝑚/𝑠 2

20 𝑠𝑖𝑛( 1.75𝑡)𝑚/𝑠 2

2

𝑠35 𝑠𝑖𝑛( 1.75𝑡)𝑚/

2

𝑠80𝑚/

زاویه برخورد (درجه)

17.31

عدم برخورد

91.28

99.6

55.48

زمان برخورد (ثانیه)

90

عدم برخورد

27.79

26.05 (s) with
miss distance = 16cm

)39.7 (s

انحراف (درجه)

0

عدم برخورد

1.28

9.6

34.52

زاویه برخورد (درجه)

90.45

91.6

93.04

97.18

56.6

زمان برخورد (ثانیه)

17.99

20.78

24.05

23.5

40.64

انحراف (درجه)

0.45

1.6

3.04

7.18

33.4

ANTSM: adaptive nonsingular terminal sliding mode, SOTSM: second order terminal sliding mode
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هدایت آن چنین هدفی در نظر گرفته نشده است .در شکل ( 7ب)،

مورد پنجم.
در این بخش شتاب هدف با دامنه بسیار بزرگ در نظر گرفته شده

شتاب هدف ظرف مدت  2ثانیه به مقدار  29.51میرسد و سپس

است .شتاب هدف  𝑎𝑡 = 80𝑚/𝑠 2در نظر گرفته شده است.

در عرض  7ثانیه به  𝑚/𝑠 2 30میرسد که نشاندهنده دقت

فاصله نسبی اولیه بین موشک و هدف 𝑚 𝑅0 = 4,000فرض

باالی تخمین شتاب هدف میباشد .از شکل ( 7پ) میتوان

شده است و باقی موارد همانند بخشهای قبلی است .نتایج

دریافت که صفحه لغزش در روش  SOSTMبهآرامی تغییر می

شبیهسازی در شکل  6نمایش داده شده است .در این حالت

کند و به همسایگی صفر میرسد .در روش  APNنیز که صفحه

موشک ظرف مدت  40.64ثانیه برای روش این مقاله یعنی

لغزش تعریف نشده است.

 SOTSMبه هدف اصابت میکند ،و با استفاده از روش مقاله

در شکل ( 7ج) زاویه خط دید 𝑞  ،زاویه مطلوب 𝐹𝑞 را ظرف

وانگ ،ANTSM ،موشک در زمان  39.7به هدف اصابت میکند.

حدود  10ثانیه در روش  SOTSMدنبال مینماید .روش APN

زاویه برخورد برای روش  SOTSMبرابر با  56.6درجه میباشد و

نیز توانایی تعقیب زاویه مطلوب را ندارد .با توجه به شکل ( 7د)

روش  ANTSMنیز  54.4میباشد.

هم میتوان دید که که شتاب موشک برای روش SOTSM

در شکل ( 6ب) ،شتاب هدف به مقدار  𝑚/𝑠 2 80میرسد

بهآرامی تغییر میکند و در روش  APNنیز شتاب به حد اشباع

ولی دارای پرشهایی در اطراف این مقدار است .از شکل ( 6پ)

خود میرسد .بهره انتگرالی مود لغزشی در شکل ( 7ه) نمایش داده

میتوان دریافت صفحه لغزش در زمان  35ثانیه به مقدار صفر

شده است که بین عدد  10تا  11تغییر میکند.

میرسد .در شکل ( 6ج) زاویه خط دید 𝑞  ،زاویه مطلوب 𝐹𝑞 را
دنبال نمیکند ولی در اطراف آن باقی میماند .با توجه به شکل 6

نتیجهگیری

(د) هم میتوان دید که که شتاب موشک برای روش SOTSM

در این مقاله ،قانون هدایت با استفاده از کنترل مود لغزشی مرتبه

نسبت به  ANTSMنرمتر است .بهره انتگرالی مود لغزشی در

دوم ارائه شده است و با توجه به پایداری زمانمحدود صفحه

شکل ( 6ه) نمایش داده شده است که به عدد  18میرسد.

لغزش یک مود لغزشی نهایی 29نیز میباشد .بهعالوه ،شتاب هدف
نیز نامعلوم در نظر گرفته شده است و با استفاده از یک رؤیتگر

مورد ششم.
در این بخش روش ارائهشده در این مقاله یعنی  SOTSMبا

حالت توسعهیافته شتاب هدف بهخوبی تخمین زده میشود و با
استفاده از این تخمین در قانون هدایت مانور هدف جبران میشود.

روش ناوبری تناسبی افزوده )APN( 28مقایسه میشود .شتاب

بنابراین ،میتوان روش ارائهشده را کنترل مود لغزشی مرتبه دوم

هدف در روش  APNنیز فرض میشود از رؤیتگر  ESOبهدست

نهایی (SOTSM) 30و یا کنترل مود لغزشی مرتبه دوم نهایی بر

آمده است .شتاب هدف  𝑎𝑡 = 30𝑚/𝑠 2در نظر گرفته شده
است .قانون هدایت در روش  APNبهصورت زیر است:
1

2
𝑜𝑔𝑡)𝑡 ( 𝑞𝑡𝑎 [𝑥1 (𝑡) + 𝑥2 (𝑡)𝑡𝑔𝑜 +
]

3

مبنای رؤیتگر حالت توسعهیافته (ESOSOTSM) 31نامید.
قانون هدایت ارائهشده ،به واسطه استفاده از کنترل مود

= 𝑚𝑎

لغزشی مرتبه دوم ،نرم میباشد و بنابراین ،وزوز 32ناشی از عدم

که در آن )𝑡(𝑅)𝑡(𝑞 = )𝑡(  𝑥1و )𝑡( ̇ 𝑥2 (𝑡) = 𝑥1میباشد

پیوستگی مود لغزشی معمول را در این روش نداریم .بهعالوه با

و 𝑞𝑡𝑎 که شتاب عمود بر خط دید است و از تخمین رؤیتگر و

توجه به شبیهسازیها نیز میتوان دید که این روش در مواجهه با

معادله ( )29بهدست میآید که برابر با  𝑧2میباشد.

اهداف با مانورهای باال ،عملکرد بسیار خوبی دارد و عالوه بر زمان

()45

2

2
𝑜𝑔𝑡

نتایج شبیهسازی در شکل  7نمایش داده شده است .در این

برخورد کوتاه ،زاویه برخورد مطلوب را نیز تضمین مینماید.

حالت موشک ظرف مدت  20.78ثانیه برای روش این مقاله یعنی
 SOTSMبه هدف اصابت میکند ،در حالی که با استفاده از روش
 ،APNموشک هیچگاه به هدف اصابت نمیکند .زاویه برخورد
برای روش  SOTSMبرابر با  91.6027درجه میباشد و روش
 APNتوانایی ردیابی زاویه برخورد مطلوب را ندارد چون در قانون
120
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سعید خان کالنتری ،حسن محمدخانی ،کاظم حیدری

(الف)

(ب)

(پ)

(ج)

(ه)

(د)
𝟐

شکل  .6نتایج برای رهگیری هدف با شتاب 𝒔( 𝒂𝒕 = 𝟖𝟎 𝒎/الف) .فاصله نسبی (ب) تخمین شتاب هدف (پ) صفحه لغزش (ج) زاویه خط دید (د) شتاب
موشک (ه) بهره انتگرالی
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(الف)

(ب)

(پ)

(ج)

(د)

(ه)

شکل  .7نتایج برای رهگیری هدف با شتاب 𝟐𝒔( 𝒂𝒕 = 30 𝒎/الف) .فاصله نسبی (ب) تخمین شتاب هدف (پ) صفحه لغزش (ج) زاویه خط دید (د) شتاب
موشک (ه) بهره انتگرالی
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1 . warhead
2 . Directional kill mechanism
3 . Tail-controlled
4 . Input saturation
5 . Integrated guidance and control
6 . jerk
7 . smooth
8 . Airframe actuator
9 . Anti-aircraft missile
10 . Back-stepping
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11 . Active disturbance rejection control
12 . Feedback linearization
13 . Terminal sliding mode control
14 . Extended state observer
15 . lethality
16 . warhead
17 . Material points
18 . interception
19 . seeker
20 . LaSalle theorem
21 . Homogeneous
22 . dilation
23 . solver
24 . Reaching law
25 . Adaptive nonsingular terminal sliding mode
26 . Second order terminal sliding mode
27 . Miss distance
28 . Augmented proportional navigation
29 . Terminal sliding mode
30 . Second order terminal sliding mode
31 . Extended state observer-based second order terminal sliding mode
32 . chattering
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