هدایت برخط هواپیمای بیسرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکهای
امید کاظمیفر ،1علیرضا بابایی ،2مهدی مرتضوی

3

 1دانشجوی دکتری ،مجتمع دانشگاهی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان
 2استاديار ،مجتمع دانشگاهی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،اصفهان،

arbabaei@aut.ac.ir

 3دانشیار ،دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران

تاریخ دریافت96/06/15 :
تاریخ پذیرش97/12/05 :

چکیده
وجود تهدیدها در منطقه عملیاتی ،میتواند با به خطر انداختن ایمنی پرنده ،موفقیت مأموریت را
با چالش روبرو سازد .در این تحقیق ،با هدف بسط الگوریتمی برخط و کارآمد جهت اجتناب از
تهدیدهای شبکهای ،روشی نوین در قالب حلقه درونی -حلقه برونی پیشنهاد شده که بهطور
مستقیم ،دینامیک هواپیما را در استراتژی هدایت وارد میسازد .بر خالف عموم روشهای موجود،
در این الگوریتم مسیر مستقیما تولید نمیشود؛ بلکه در حلقه برونی ،فرامین هدایتی مقتضی در
حین پرواز و بر اساس شرایط لحظهای تولید و برای اجرا به دینامیک پرنده اعمال میشود .در
حلقه درونی ،یک مدل سه درجه آزادی جرم نقطهای بسط یافته است که تأخیرهای موجود در
دینامیک پرنده را لحاظ میسازد .مسیر پرواز ،به تدریج و در پی اعمال این فرامین به دینامیک
پرنده ،شکل میگیرد .مسأله هدایتی ،در قالب رهیافت فازی مبتنی بر رفتار تدوین شده است .دو
رفتار مستقل شامل رفتار هدایت به سمت هدف و رفتار اجتناب از تهدیدها تعریف شده است که
فرامین صادره از آنها ،با وزنهای پویا تجمیع میشوند .نتایج حاصل از شبیهسازی ،حاکی از
کارآیی بسیار خوب روش پیشنهادی است.
واژگان کلیدی
اجتناب از تهدید ،طرحریزی مسیر ،رهیافت فازی مبتنی بر رفتار ،مدل جرم نقطهای ،دینامیک وارون ،حلقه درونی -حلقه برونی.
 .1مقدمه

مییابد .توانایی در طراحی مسیر به عنوان یكی از عوامل تعیین

پیشرفت در زمینههای اویونیك ،ناوبری مبتنی بر سامانه

كننده سطح خودگردانی برای پهپادها یك قابلیت بنیادی به
1

موقعیتیاب جهانی ) ،(GPSتكنیكهای كنترل پرواز و

حساب میآید .سركوب پدافند هوایی دشمن ) ،(SEADیكی از

الكترونیك ارزان قیمت ،امكان استفاده از پهپادها را هم در

چندین مأموریت نظامی بسیار مهم است كه انگیزه اصلی در آن،

كاربردهای نظامی و هم در كاربردهای غیر نظامی مضاعف ساخته

حمله توسط چند پرنده بدون سرنشین به اهداف زمینی متعدد است

است .همزمان با افزایش تمایل در استفاده گستردهتر از پهپادها،

و بسته به شرایط ،قیود مختلفی نیز میتواند اعمال گردد .مثالً

افزایش قابلیت خودگردانی آنها به شیوهای كارآمد نیز ضرورت
سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

2

ممكن است دیدار یا دستیابی همزمان به هدف ضمن اجتناب از
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هدایت برخط هواپیمای بیسرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکهای

تهدیدها و نواحی پرواز ممنوع و یا انجام امور بر اساس یك ترتیب

بسیاری از روشهایی كه تاكنون برای طرحریزی مسیر

خاص مثل كشف ،حمله و تصدیق انهدام در مورد بعضی و یا همه

پرندههای بیسرنشین ارایه شده است ،به دلیل عدم توانایی در

اهداف ضروری باشد [ .]1،2وجود تهدیدها مثل موشكهای

لحاظ نمودن دینامیك پرنده در فرآیند طراحی مسیر ،عدم قابلیت

هدایت شونده زمین به هوا (SAMs) 3در منطقه عملیاتی ،میتواند

كاربرد بهصورت برخط ناشی از نیاز اساسی به اطالعات كامل

با به خطر انداختن ایمنی پرنده ،موفقیت مأموریت را با چالش

محیط قبل از آغاز مأموریت و یا ناشی از نیاز به حجم پردازش

روبرو سازد .حتی در عمل ،میزان خطرآفرینی این تهدیدها میتواند

زیاد و محاسبات سنگین ،با ضعف قابل مالحظهای همراه هستند.

با به اشتراک گذاشته شدن اطالعات پرنده بین آنها ،دو چندان

در این مقاله ،با هدف بسط الگوریتمی برخط و البته كارآمد جهت

شود .مهمترین نیازمندی در این سناریو این است كه باید تمام

اجتناب از تهدیدها و با انگیزه رفع كاستیهای مذكور ،روشی نوین
7

بخشهای مأموریت مثل طرحریزی مسیر و مسیریابی ،تخصیص

در قالب حلقه درونی -حلقه برونی پیشنهاد شده است كه بهطور

پرندهها به اهداف ،تعیین امكانپذیری حمله و بازگشت ایمن به

مستقیم دینامیك هواپیما را نیز در استراتژی هدایت وارد میسازد.

پایگاه ،به طور كامالً خودكار و مستقل صورت پذیرد .نظر به

در این روش ،فرامین هدایتی مقتضی در طول مدت پرواز بر

اهمیت بسیار زیاد توانایی پرنده در طرحریزی و تولید مسیر به

اساس شرایط لحظهای تولید و برای اجرا به دینامیك پرنده اعمال

منظور اجتناب از تهدیدها در مأموریت  SEADو البته در سایر

میشود .مسیر ،به تدریج و در پی اعمال فرامین هدایتی به

مأموریتهای مشابه ،این مقاله روشی پیشنهاد میكند كه به

دینامیك پرنده ،شكل مییابد .مسأله هدایت ،در قالب رهیافت
8

موجب آن پرنده قادر خواهد بود بهطور كامال مستقل و به صورت

مبتنی بر رفتار تدوین شده است .از رهیافت مبتنی بر رفتار به

برخط و ضمن پرهیز از مناطق تهدیدآمیز كه تا قبل از رویارویی

طور موفقیتآمیزی برای ناوبری روبات در محیطهای ناشناخته

با آنها ناشناخته بودهاند ،به هدف با موقعیت از پیش تعیین شده،

استفاده شده است [ .]23-20در اینجا ،دو رفتار مستقل شامل رفتار
هدایت به سمت هدف و رفتار اجتناب از تهدیدها تعریف شده است

دست یابد.
4

روش وورونوی  ،یكی از نامآشناترین روشهای طراحی مسیر

كه فرامین صادره از آنها ،با وزنهای پویا و قابل تنظیم تجمیع

برای اجتناب از تهدیدها است [ .]5-2در این روش و نیز در روش

میشوند .در بخش دوم ،مدل دینامیكی پرنده از نظر خواهد

میدان پتانسیل [ ،]1،6فرض بر این است كه محیط كامال معلوم

گذشت .پس از آن ،در بخش سوم به مدلسازی مناطق تهدید

بوده و طراحی مسیر با فرض معلوم بودن موقعیت تهدیدها صورت

پرداخته میشود .ضمن مدلسازی تهدیدها ،تأثیر به اشتراک

میپذیرد .بیتردید چنین روشهایی نمیتوانند در همه انواع

گذاشته شدن اطالعات پرنده بین آنها نیز در این بخش مورد

مختلف سناریوها از عملكرد رضایتبخشی برخوردار باشند .در

بررسی قرار میگیرد .پس از معرفی رویكرد مبتنی بر رفتار در

مراجع [ ]8،7از الگوریتم ژنتیك ،در [ ]9از روش آنیل شیبهسازی

بخش چهارم ،رفتارهای مبنا برای دستیابی به هدف ضمن پرهیز

شده ،5در [ ]12-10از روش درخت اتفاقی كاوش سریع 6و در

از مناطق تهدید ،بسط مییابند .نتایج حاصل از شبیهسازی

[ ]13،14از روش كلونی مورچگان برای اجتناب از تهدیدها استفاده

الگوریتم پیشنهادی در بخش پنجم ارایه شده است .سرانجام،

شده است .در همه این مراجع ،از دینامیك پرنده صرفنظر شده

بخش ششم به جمعبندی و نتیجهگیری میپردازد.

است .روشهای مبتنی بر كنترل بهینه [ ]17-15و كنترل
پیشبین [ ،]18،19روشهای موجود دیگری هستند كه از آنها

مدل دینامیکی پرنده

برای طراحی مسیر با هدف اجتناب از تهدید استفاده شده است .در

در اینجا ،از مدل سه درجه آزادی برای بیان حركت هواپیما

عموم روشهای بهینهسازی رایج ،الزم است كه تابع هزینه ،یك

استفاده میشود .معادالت دیفرانسیلی حاكم عبارتند از [:]26-24

تابع خوشرفتار باشد .به عنوان مثال اگر قرار باشد تأثیر خط دید

()1

) (LOSبین پرنده و تهدید در محاسبات لحاظ شود ،این تأثیر

()2

نمیتواند بهصورت تحلیلی و بهعنوان تابعی از متغیرهای حالت

()3

و/یا كنترل بیان شود.

()4
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𝛾 𝑛𝑖𝑠 𝑔 (𝑇 𝑐𝑜𝑠 𝛼 − 𝐷) −

1

𝑚
1 1

= ̇𝑉

)𝛾 𝑠𝑜𝑐 𝑔 𝛾̇ = ( (𝐿 + 𝑇 𝑠𝑖𝑛 𝛼) 𝑐𝑜𝑠 𝜑 −
𝜑 𝑛𝑖𝑠 )𝛼 𝑛𝑖𝑠 𝑇 (𝐿 +

𝑚 𝑉
1

𝛾 𝑠𝑜𝑐 𝑉𝑚

= ̇𝜒

𝜒 𝑠𝑜𝑐 𝛾 𝑠𝑜𝑐 𝑉 = ̇𝑥
نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا

()6

𝛾 𝑛𝑖𝑠 𝑉 = ̇ℎ

میگردد .ابتدا از تساوی معادالت ( )1و ( )13و حل برای تراست،

در این معادالت ،سرعت هوایی 𝑉 ،زاویه مسیر 𝛾 ،زاویه سمت
𝜒 و بردار موقعیت ) ،(𝑥, 𝑦, ℎمتغیرهای حالت توصیفكننده رفتار

𝑐𝑇 مورد نیاز برای معادله ( )10به صورت زیر حاصل میشود:
))𝑉 (𝐷 + 𝑚𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝛾 + 𝑚𝜔𝑉 (𝑉𝑐 −

()16

1
𝛼 𝑠𝑜𝑐

= 𝑐𝑇

پرنده هستند .همچنین 𝑚 ،جرم پرنده 𝑔 ،شتاب گرانشی و 𝐿 و 𝐷

فرمان تراست حاصل از معادله فوق ،به 𝑥𝑎𝑚𝑇 و 𝑥𝑎𝑚𝑇0.2

به ترتیب نیروی برآ و پسآی آیرودینامیكی میباشند .نیروهای

محدود میشود كه در آن 𝑇𝑚𝑎𝑥 ،حداكثر تراست در دسترس پرنده

آیرودینامیكی از طریق معادالت ( )7تا ( )9تعیین میشوند .در این

میباشد .برای پرنده مورد نظر در این مقاله 𝑇𝑚𝑎𝑥 ،تابعی است از

معادالت 𝑞̅ ،فشار دینامیكی 𝑆 ،مساحت بال 𝜌 ،چگالی هوا𝛼 ،

سرعت پرنده ،چگالی و حداكثر توان در دسترس موتور:

زاویه حمله 𝐶𝐿𝛼 ،شیب منحنی برآ 𝐶𝐿0 ،برآی متناظر با زاویه

)− 0.132

()17

حمله صفر و  𝐶𝐷0و 𝐾 پارامترهای منحنی پسآی قطبی هستند.

𝜌
𝜌0

𝑃0𝑚𝑎𝑥 (1.132

𝑟𝑝𝜂
𝑉

= 𝑥𝑎𝑚𝑇

شبیه فرآیند انجام شده برای تعیین 𝑐𝑇 ،الزم است كه 𝑐𝛼 و

()7

𝛼 𝛼𝐿𝐶 𝐿 = 𝑞̅𝑆𝐶𝐿 , 𝐶𝐿 = 𝐶𝐿0 +

𝑐𝜑 مورد نیاز معادالت ( )11و ( )12نیز تعیین گردد .برای این

()8

𝐷 = 𝑞̅𝑆𝐶𝐷 , 𝐶𝐷 = 𝐶𝐷0 + 𝐾𝐶𝐿2

منظور ابتدا دو تعریف زیر در نظر گرفته میشود:

1

1

)𝑞̅ = 𝜌𝑉 2 , 𝜌 = 𝜌(ℎ

()18

𝜑 𝑛𝑖𝑠 )𝛼 𝑛𝑖𝑠 𝑇 (𝐿 +

تراست  ،Tزاویه حمله 𝛼 و زاویه غلت 𝜑 ،پارامترهای ورودی

()19

𝜑 𝑠𝑜𝑐 )𝛼 𝑛𝑖𝑠 𝑇 (𝐿 +

()9

2

معادالت دیفرانسیلی غیرخطی فوق هستند كه از طریق معادالت
()10
()11

)𝛼 (𝛼𝑐 −

()12

)𝜑 (𝜑𝑐 −

𝑚

= 𝑧𝑎

با این دو تعریف ،معادلههای ( )2و ( )3به صورت زیر
بازنویسی میشوند:

دیفرانسیلی خطی مرتبه اول زیر تعیین میشوند:
)𝑇 (𝑇𝑐 −

𝑚
1

= 𝑦𝑎

1
𝑇𝜏
1
𝛼𝜏
1
𝜑𝜏

= ̇𝑇

()20

= ̇𝛼

()21

= ̇𝜑

این فیلترهای تأخیری مبین این حقیقت هستند كه به واسطه

1

)𝛾 𝑠𝑜𝑐 𝑔 𝛾̇ = (𝑎𝑧 −
𝑦𝑎

𝛾 𝑠𝑜𝑐 𝑉

تغییر دهد .ثابتهای زمانی 𝑇 𝜏  𝜏𝛼 ,و 𝜑𝜏 به نوع پرنده و
قابلیتهای دینامیكی آن بستگی دارد.
از فرمان سرعت 𝑐𝑉 ،فرمان شتاب جانبی 𝑐𝑦𝑎 و فرمان شتاب
عمودی 𝑐𝑧𝑎 برای هدایت و كنترل مسیر پرنده استفاده میشود.
سرعت و شتابهای مطلوب ،بر حسب 𝑐𝑉 𝑎𝑦𝑐 ،و 𝑐𝑧𝑎 بیان
میشوند .فرض میشود كه سرعت و شتابهای مطلوب توسط
معادالت خطی نامتغیر با زمان زیر تعیین میشوند:
()13

)𝑉 𝑉̇ = 𝜔𝑉 (𝑉𝑐 −

()14

) 𝑦𝑎 𝑎̇ 𝑦 = 𝜔𝑎𝑦 (𝑎𝑦𝑐 −

()15

) 𝑧𝑎 𝑎̇ 𝑧 = 𝜔𝑎𝑧 (𝑎𝑧𝑐 −

كه در این سه معادله 𝜔𝑎𝑦 ،𝜔𝑉 ،و 𝑧𝑎𝜔 پهنای باند

= ̇𝜒

با مشتقگیری از معادالت ( )18و (:)19
𝑎̇ 𝑦 = 𝑎𝑧 𝜑̇ +

()22

𝜑 𝑛𝑖𝑠 ]̇𝑇𝛼 [𝜌𝑉𝑉̇𝑆𝐶𝐿 + (𝑞̅𝑆𝐶𝐿𝛼 + 𝑇)𝛼̇ +

وجود تأخیر در دینامیك ،عملگرها و كنترلكنندهها ،پرنده
نمیتواند به طور آنی تراست ،زاویه حمله و زاویه غلت خود را

𝑉

1
𝑚

𝑎̇ 𝑧 = −𝑎𝑦 𝜑̇ +
1
𝜑 𝑠𝑜𝑐 ]̇𝑇𝛼 [𝜌𝑉𝑉̇𝑆𝐶𝐿 + (𝑞̅𝑆𝐶𝐿𝛼 + 𝑇)𝛼̇ +

()23

𝑚

مشتقگیری با اعمال فرض 𝛼 ≈ 𝛼  ،sinانجام میگیرد .پس
از جایگذاری ̇𝛼 و ̇𝜑 توسط معادلههای ( )11و ( )12در دو معادله
اخیر ،از تساوی معادله ( )22با ( )14و نیز از تساوی معادله ( )23با
( )15و حل دستگاه حاصل برای 𝑐𝛼 و 𝑐𝜑 ،بهدست میآید:
𝛼𝑐 = 𝛼 +
+

()24
}̇𝑇𝛼 −

𝐿𝐶𝑆̇𝑉𝑉𝜌{−

𝛼𝜏
𝑇𝑞̅𝑆𝐶𝐿𝛼 +

]) 𝑧𝑎𝑚[𝑎𝑦 𝜔𝑎𝑦 (𝑎𝑦𝑐 −𝑎𝑦 )+𝑎𝑧 𝜔𝑎𝑧 (𝑎𝑧𝑐 −
𝜑 𝑠𝑜𝑐 𝑧𝑎𝑎𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜑+

𝜑𝑐 = 𝜑 +

()25

[𝜔𝑎𝑦 (𝑎𝑦𝑐 − 𝑎𝑦 ) − 𝜔𝑎𝑧 (𝑎𝑧𝑐 −

𝜑𝜏

𝑧𝑎𝑎𝑦 𝑡𝑎𝑛 𝜑+

]𝜑 𝑛𝑎𝑡 ) 𝑧𝑎

كنترلكننده هستند .پهنای باند ،بیانگر چاالكی پرنده در تغییر

توجه شود كه در معادله ( 𝑉̇ ،)24و ̇𝑇 به ترتیب توسط

سرعت و شتابهای خود متناسب با سرعت و شتابهای مطلوب

معادالت ( )13و ( )10جایگذاری میشوند .همچنین مقادیر

است [ .]24با فرض كامل بودن مدل موصوف و با استفاده از

حاصل از معادلههای ( )24و ( )25برای زاویه حمله فرمان و زاویه
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()5

𝜒 𝑛𝑖𝑠 𝛾 𝑠𝑜𝑐 𝑉 = ̇𝑦

رهیافت دینامیك وارون ،9روابطی برای 𝑐𝑇 𝛼𝑐 ،و 𝑐𝜑 استخراج

هدایت برخط هواپیمای بیسرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکهای

غلت فرمان ،از یك اشباع كننده عبور داده میشوند طوریكه

مدلسازی منابع تهدید

همواره 𝑥𝑎𝑚𝛼 ≤ 𝑐𝛼 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝛼 و همچنین 𝑥𝑎𝑚𝜑 ≤ | 𝑐𝜑|

با مرور كارهای انجام شده در زمینه اجتناب از تهدیدها مشاهده

باشد .مقدار عددی كلیه پارامترهای استفاده شده در این مطالعه،

میشود كه تهدیدها به روشهای مختلفی مدل میشوند :نقاطی با

در جدول  1ارایه شده است [.]27

مختصات معلوم [ ،]2موانعی با ارتفاع بینهایت و غیر قابل عبور

در نهایت ،معادالت ( 20 ،1و  11 ،10( ،)21و  )12و ( 5 ،4و

[ ]15و یا پایگاههایی با تابع توزیع خطر ) P(x,yكه خود این توابع

 ،)6با تشكیل مجموعهای از معادالت دیفرانسیلی ،هواپیما و خلبان

توزیع نیز میتواند دارای انواع مختلفی مثل تابع توزیع گاوسی و یا

خودكار آن را مدل میكنند .در بلوک دیاگرام ارایه شده در شكل 1

شكلهای مختلف تابع گویا باشد [ .]16بهمنظور انعكاس هرچه

كه پالتفرم شبیهسازی را نشان میدهد ،بلوک موسوم به دینامیك

بهتر عدم قطعیت موجود در طبیعت تهدیدها ،در [ ]11،28از تئوری

هواپیما ،به این مجموعه از معادالت اشاره دارد .ورودی مورد نیاز

فازی برای مدلسازی آنها استفاده شده است .در واقع مشكل

این دسته از معادالت ،توسط معادالت ( ،24 ،16و  )25تعیین

عمده در مدلسازی تهدیدها این استكه بتوان عدم قطعیتهای

میگردد .مطابق شكل  ،1مجموعه همه این معادالت ،حلقه درونی

مختلف موجود در اینگونه از محیطهای عملیاتی مثل احتمال

را تشكیل میدهد .بدین ترتیب ،بر اساس رویكرد دینامیك وارون،

كشف و شناسایی پرنده توسط حسگرها و یا رادارهای دشمن و

حلقه درونی ضمن لحاظ نمودن تأخیرهای موجود در دینامیك

احتمال مورد اصابت قرار گرفتن پرنده توسط پدافند هوایی دشمن

پرنده ،امكان تعقیب سیگنالهای فرمان سرعت ،فرمان شتاب

را بهصورت ریاضی بیان نمود.

عمودی و فرمان شتاب جانبی را میسر میسازد .اما در حلقه

در اینجا ،از توابع توزیع گاوسی برای نشان دادن شكل توزیع

برونی ،الگوریتم هدایت با دریافت اطالعات حاصل از حسگرهای

خطر ناشی از هر یك از منابع تهدید استفاده میشود .در این

نصب شده روی پرنده ،فرامین هدایتی مقتضی شامل فرمان

صورت ،هر تهدید توسط دو پارامتر مقدار میانگین و واریانس

سرعت ،فرمان شتاب جانبی و فرمان شتاب عمودی را تولید و به

مشخص خواهد شد .مقدار میانگین ،محل تمركز و واریانس ،سطح

حلقه درونی ارسال میدارد .پیرامون كیفیت تولید این فرامین ،در

تحت تأثیر تهدید را تعیین میكند .بر اساس مدل گاوسی ،توزیع

قسمتهای بعدی بحث خواهد شد.

تهدید به صورت زیر بیان میشود:

جدول  .1مقدار عددی پارامترهای استفاده شده در شبیهسازی

پارامتر
𝑆
𝐶𝐿0
𝛼𝐿𝐶
𝐶𝐷0

مقدار
2

پارامتر

مقدار

𝑚
𝑥𝑎𝑚𝑉
𝑒𝑠𝑖𝑢𝑟𝑐𝑉
𝑛𝑖𝑚𝑉
𝑟𝑝𝜂

65 kg
𝑠60 𝑚/
𝑠50 𝑚/
𝑠35 𝑚/
0.8
𝑐𝑒𝑠 1.5
𝑐𝑒𝑠 0.3
𝑐𝑒𝑠 0.2
0.3 𝑠𝑒𝑐 −1
1 𝑠𝑒𝑐 −1
1 𝑠𝑒𝑐 −1

𝐾
𝑥𝑎𝑚𝑃0
𝑥𝑎𝑚𝜑
𝑥𝑎𝑚𝛼
𝑛𝑖𝑚𝛼
𝑥𝑎𝑚𝑦𝑎

𝑚 1.21
0.33
5.37 𝑟𝑎𝑑 −1
0.04
0.0382
𝑝12 ℎ
𝑔𝑒𝑑 35
𝑔𝑒𝑑 9
𝑔𝑒𝑑 −1
𝑔1

𝑇𝜏
𝛼𝜏
𝜑𝜏
𝑉𝜔
𝑦𝑎𝜔

𝑥𝑎𝑚𝑧𝑎

𝑔0.5

𝑧𝑎𝜔

1
()26
]) 𝑖𝑚 𝑃𝑖 (𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝 [− (𝑟 − 𝑚𝑖 )𝑇 𝐾𝑖−1 (𝑟 −
2
كه در آن 𝑟 = [𝑥, 𝑦]𝑇 ،بردار موقعیت نسبت به مبدأ دستگاه

اینرسی 𝑚𝑖 ،بردار میانگین و 𝑖𝐾 ماتریس كوواریانس منطقه تهدید
𝑖𝑇 میباشند:
()27

0
] 2
𝑖𝜎𝑦,

2
𝑖𝜎𝑥,

0

[ = 𝑖𝐾

,

𝑖𝑚𝑥,
] 𝑚[ = 𝑖𝑚
𝑖𝑦,

نمونهای از نقشه احتماالتی تهدید برای ناحیهای با وسعت
 50×50كیلومتر مربع شامل هفت منطقه تهدید در شكل  2نشان
داده شده است .برای همه این مناطق تهدید ،واریانس 𝑖 𝜎𝑥,و 𝑖𝜎𝑦,

برابر  2000متر در نظر گرفته شده است.
حال فرض شود پرنده در موقعیت ) (x,yقرار داشته و M

منطقه تهدید در محیط عملیاتی وجود دارند كه به ترتیب بر حسب
فاصله آنها تا پرنده ،با  𝑇𝑀 , … , 𝑇2 , 𝑇1نمایش داده میشوند ( 𝑇1

نزدیكترین و 𝑀𝑇 دورترین منبع تهدید نسبت به پرنده هستند).
اگر )𝑦  𝑃𝑖 (𝑥,به عنوان خطر احتماالتی ناشی از منبع تهدید 𝑖𝑇 در
شکل  .1پالتفرم شبیهسازی
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نقطه )𝑦  (𝑥,در نظر گرفته شود ،خطر احتماالتی كل ناشی از
نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا

})𝑦 𝑃𝑗 (𝑥, 𝑦))) − (1 − 𝑃𝑖−1 (𝑥, 𝑦))𝑃𝑖 (𝑥,

قابل محاسبه خواهد بود:
𝑀∏ 𝑃(𝑥, 𝑦) = 1 −
))𝑦 𝑖=1(1 − 𝑃𝑖 (𝑥,

توجه شود كه در ( ،)30ترتیب و شمارهگذاری تهدیدها بر

در عمل ،هر یك از تهدیدهای حاضر در صحنه عملیات،

اساس فاصله آنها تا پرنده انجام میگیرد .بدین ترتیب بهطور

میتوانند بهواسطه ارتباط مخابراتی با سایر تهدیدهای مجاور خود،

ضمنی فرض شده است كه رهگیری پرنده ابتدا توسط تهدیدی

اطالعات بهدست آمده از هدف را با یكدیگر به اشتراک بگذارند.

كه به پرنده نزدیكتر است (و قبل از سایر تهدیدها) انجام گرفته و

چنانچه این امكان برای تهدیدها فراهم باشد ،از آن تهدیدها

اطالعات پرنده در هر لحظه از طریق نزدیكترین تهدید به پرنده،

تحت عنوان شبكه تهدیدها 10یاد میشود .بهرغم اینكه شبكه

بین سایر تهدیدها به اشتراک گذاشته میشود.

()28

تهدیدها موضوعی است كه در عمل وجود دارد ،در اغلب
الگوریتم هدایت برخط :رهیافت مبتنی بر رفتار

روشهای اجتناب از تهدید ،از این موضوع غفلت میشود.
بیتردید ،وجود ارتباط مخابراتی بین تهدیدها به مفهوم سطح

مطابق شكل  ،1الگوریتم هدایتی در حلقه بیرونی بر اساس

بیشتری از خطری است كه بهواسطه وجود تهدیدها ،متوجه ایمنی

موقعیت هدف ،موقعیت لحظهای پرنده و سطح خطر ناشی از وجود

پرنده میشود .این در حالی است كه به اشتراکگذاری اطالعات

تهدیدها ،فرامین مقتضی را جهت اجتناب از تهدیدها و در عین

تهدید رؤیت شده توسط یك پرنده با سایر پرندهها در یك

حال دستیابی به هدف ،تولید میكند .مسأله هدایت ،در قالب

مأموریت مشاركتی ،لزوماً نمیتواند به ارتقاء كیفیت طراحی مسیر

رهیافت فازی مبتنی بر رفتار تدوین شده است.
در یك رویكرد مبتنی بر رفتار ،اهداف مسأله از طریق تفكیك

مشاركتی برای آنها منجر شود [.]12

وظیفه كلی به چند وظیفه كوچكتر و مستقل از هم كه هر كدام
Probabilistic Threat Exposure Map

بر یك معیار خاص تمركز دارند ،تحقق مییابند [ .]23-20برای

0
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مثال در حل مسأله ناوبری یك روبات در یك محیط ناهموار و
ناشناخته با این رویكرد ،یك رفتار میتواند تعریف شود كه بر
موضوع هدایت به سمت هدف متمركز باشد و فرامینی به
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عملگرهای روبات ارسال نماید كه به واسطه آن ،مسیر روبات به

0
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0

شکل  .2نقشه احتماالتی تهدید برای ناحیهای شامل هفت منطقه تهدید

هدف منتهی و ختم شود .در عین حال یك رفتار جدید و مستقل
دیگر نیز میتواند تعریف شود كه متوجه اجتناب از برخورد با موانع
باشد .در واقع تعریف رفتارهای مستقل ،سنگ بنای این استراتژی

انتقال و به اشتراکگذاری اطالعات هدف بین تهدیدها ،یك

است.

پدیده احتماالتی است .بر اساس تحلیل ارایه شده در [ ،]18تحت

در اینجا با هدف هدایت یك پرنده خودگردان به سمت هدف

وجود ارتباط مخابراتی بین مناطق تهدید ،خطر احتماالتی ناشی از

در حضور تهدیدهای متعدد ،دو رفتار مستقل تعریف میشود (شكل

تهدید 𝑖𝑇 ،𝑃𝑖 (𝑥, 𝑦) ،به صورت زیر به )𝑦  𝑃𝑛𝑒𝑡,𝑖 (𝑥,اصالح

 -1 :)3هدایت به سمت هدف و  -2اجتناب از تهدیدها .طبیعت

میگردد:

غیر كوپله و برخورداری این رهیافت از یك ساختار ماژوالر ،به
= )𝑦 𝑃𝑛𝑒𝑡,𝑖 (𝑥,

()29

𝑃𝑖−1 (𝑥, 𝑦) (1 − ∏𝑖𝑗=1 (1 − 𝑃𝑗 (𝑥, 𝑦))) +
)𝑦 (1 − 𝑃𝑖−1 (𝑥, 𝑦))𝑃𝑖 (𝑥,

سرانجام ،تهدید كل ناشی از تمام منابع تهدید برای حالتی كه

سادگی افزودن ماژولهای جدید به سیستم كه بیانگر رفتارهای
جدید هستند را مقدور میسازد .در این استراتژی حل مسأله،
رفتارهای مستقل چندگانه كه هر كدام بر روی یك وظیفه خاص

اطالعات هدف بین تهدیدها به اشتراک گذاشته میشود،

متمركز هستند ،میتوانند همزمان با یكدیگر فعال باشند .هر یك

)𝑦  ،𝑃𝑛𝑒𝑡 (𝑥,بهصورت زیر قابل محاسبه خواهد بود [:]18

از رفتارها متناسب با معیاری كه بر آن تمركز دارند ،فرامینی تولید

()30
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میكنند .پس از اعمال ضرایب وزنی كه خود متناسب با شرایط
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تمام منابع تهدید در موقعیت )𝑦  ،𝑃(𝑥, 𝑦) ،(𝑥,به صورت زیر

𝑖
𝑀∏ 1 −
𝑖=1 {1 − 𝑃𝑖−1 (𝑥, 𝑦) (1 − ∏𝑗=1 (1 −

هدایت برخط هواپیمای بیسرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکهای

لحظهای تنظیم شوند ،این فرامین تجمیع شده و به سیستم كنترل

جستجوگر  4000متر در نظر گرفته میشود .مطابق شكل ،4

پرواز پرنده خودگردان ارسال میشود.

میدان دید جستجوگر به هفت ناحیه با فواصل زاویهای یكسان

مطابق شكل  ،3برای هر رفتار دو دسته قانون در نظر گرفته

تقسیمبندی میشود .همچنین فرض میشود كه میدان دید ،نسبت

میشود :قواعد ناوبری و قواعد وزنی .قواعد ناوبری ،كنترل حركت

به بردار سرعت پرنده متقارن است .هر یك از این نواحی به ترتیب

دورانی و انتقالی پرنده را در اختیار گرفته در حالیكه قواعد وزنی

از راست به چپ با عناوین 𝑅  𝐿𝐹, 𝐹𝐿, 𝐹, 𝐹𝑅, 𝑅𝐹,و 𝐿 ،نام-

بر اساس شرایط غالب و با اختصاص یك ضریب وزنی به هر

گذاری میشوند كه به ترتیب به معنی راست ،راست-جلو ،جلو-

رفتار ،اهمیت نسبی و محوریت آن رفتار را مشخص میسازند.

راست ،جلو ،جلو-چپ ،چپ-جلو و چپ میباشند.

پس از آن ،تركیب وزندار خروجی همه رفتارها ،برای اجرا به حلقه
درونی ارسال میشود.

شکل  .3حلقه برونی -تعریف رفتارهای مستقل برای هدایت هواپیما

 .4-1رفتار هدایت به سمت هدف
همانگونه كه از عنوان بر میآید ،تنها وظیفه این رفتار ،هدایت
پرنده به سوی هدف میباشد .برای توسعه این رفتار ،از قاعده
هدایتی تعقیب محض 11كه در زمینه هدایت موشكها بسیار
مطرح است ،استفاده میشود .بر اساس این قاعده ،رفتار هدایت به

شکل  .4تقسیمبندی میدان دید جستجوگر به هفت ناحیه

از توابع عضویت ذوزنقهای استفاده شده و متناسب با هفت
ناحیه نشان داده شده در شكل  ،4هفت تابع عضویت فازی برای
خطای سمت و نیز برای فرمان شتاب جانبی تعریف میگردد
(شكل  .)5این توابع با عناوین  NM ،NS ،ZE ،PS ،PM ،PLو
 NLنامگذاری شدهاند.

سمت هدف سعی خواهد داشت با تولید فرمان شتاب جانبی ،بردار
سرعت پرنده را بر راستای خط دید پرنده و هدف ،منطبق سازد.
فرمان شتاب جانبی متناسب با میزان خطای سمت ،تولید میشود.
خطای سمت ،𝑒𝜒 ،به صورت زیر محاسبه میشود:
()31

∗ )𝜒 𝑒𝜒 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜒𝑇 −
) 𝐻𝑉𝑂𝐹𝑚𝑖𝑛(|𝜒𝑇 − 𝜒| , 0.5

()32

)𝑥 𝜒𝑇 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑦𝑇 − 𝑦 , 𝑥𝑇 −

كه در آن 𝜒 ،سمت پرنده 𝜒𝑇 ،سمت هدف (𝑥 , 𝑦) ،موقعیت
پرنده (𝑥𝑇 , 𝑦𝑇 ) ،موقعیت هدف و 𝐻𝑉𝑂𝐹 وسعت میدان دید افقی

شکل  .5توابع عضویت فازی برای خطای سمت و فرمان شتاب جانبی

پرنده را نشان میدهد .به منظور عدم تجاوز از حدود میدان دید
جاری ،مطابق معادله ( ،)31خطای سمت به حدود میدان دید
محدود شده است.
در اینجا فرض میشود كه پرنده برای آشكارسازی مناطق
تهدید به یك جستجوگر راداری با برد 𝑆𝑅 و وسعت میدان دید
𝐻𝑉𝑂𝐹 تجهیز شده است .وسعت میدان دید 60 ،درجه و برد
130

امتداد بال راست ،بهعنوان جهت مثبت برای شتاب جانبی در
نظر گرفته میشود .فرمان شتاب جانبی ،بر حسب خطای سمت و
از طریق هفت قانون فازی به شرح زیر كه در فرم ممدانی نوشته
شده است ،مشخص میگردد.
if 𝑒𝜒 is NL then 𝑎𝑦𝑐 is NL.

(1
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if 𝑒𝜒 is NS then 𝑎𝑦𝑐 is NS.

(3

دو ناحیه ،به ترتیب ناحیه منتخب از راست 13و ناحیه منتخب از

if 𝑒𝜒 is ZE then 𝑎𝑦𝑐 is ZE.

(4

if 𝑒𝜒 is PS then 𝑎𝑦𝑐 is PS.

چپ 14نامیده میشوند .در گام بعدی ،بهترین ناحیه بین ناحیه

(5

if 𝑒𝜒 is PM then 𝑎𝑦𝑐 is PM.

(6

منتخب از راست ،ناحیه جلو و ناحیه منتخب از چپ تعیین میشود.

if 𝑒𝜒 is PL then 𝑎𝑦𝑐 is PL.

(7

به عنوان مثال طبق قانون هفتم ،اگر خطای سمت مثبت
بزرگ باشد ،شتاب جانبی الزم برای حذف این خطا ،مثبت بزرگ

خواهد بود .در اینجا از روش مركز سطح

12

) (COAبرای

نافازیسازی استفاده میشود.

در هر دو مرحله ،قوانین فازی مربوط به تعیین ایمنترین ناحیه،
طوری تدوین یافته كه به موجب آنها ،پرنده همواره تمایل به حفظ
راستای پروازی جاری خود داشته و جهت مستقیم به عنوان جهت
پرواز ترجیح داده میشود .بدین ترتیب از گردشهای غیر ضروری
پرهیز خواهد شد .این قوانین فازی ،در جدول  2ارایه شده است.
قوانین ارایه شده در قسمت الف این جدول ،به انتخاب ایمنترین
ناحیه از سمت راست میدان دید اختصاص داشته و سه شاخص

 .4-2رفتار اجتناب از تهدیدها
اجتناب از تهدیدها در صفحه افق انجام میگیرد .بنابراین ،این
رفتار میتواند از طریق تولید فرمان شتاب جانبی و فرمان سرعت
محقق گردد .به منظور تولید این فرامین ،ابتدا به هر یك از نواحی
هفتگانه نشان داده شده در شكل  ،4شاخصی موسوم به شاخص
ایمنی اختصاص مییابد .این شاخص دارای مقداری بین صفر تا
یك میباشد .هر اندازه كه شاخص ایمنی یك ناحیه بزرگتر باشد،
ایمنی آن ناحیه در برابر تهدیدها بیشتر خواهد بود .شاخص ایمنی
هر ناحیه ،به صورت زیر بر حسب خطر احتماالتی متوسط آن

𝑟𝜏  𝜏𝑟𝑓 ,و 𝑟𝑓𝜏 ورودی این قوانین هستند .چون برای هر كدام از
این متغیرها سه مجموعه فازی تعریف شده است ،تعداد  33قانون
فازی وجود خواهد داشت .از طریق این  27قانون ،ناحیه منتخب از
راست تعیین خواهد شد .این ناحیه با  PRو شاخص ایمنی آن با
𝑟𝑝𝜏 نمایش داده میشود .به عنوان نمونه ،قانون ( )1،1از سطح
فوقانی این جدول ،به صورت زیر بازنویسی میشود:
اگر 𝑟𝑓𝜏 كوچك و 𝑓𝑟𝜏 بزرگ و 𝑟𝜏 بزرگ باشد ،آنگاه 𝑐𝑦𝑎

مثبت بزرگ است.

ناحیه محاسبه میگردد:
𝑖 = 1,2, … ,7

()33

,

𝑖| 𝑡𝑒𝑛𝑃 𝜏|𝑖 = 1 −

كه در آن ،خطر احتماالتی متوسط ناحیه iام ،𝑃𝑛𝑒𝑡 |𝑖 ،به
صورت میانگین تهدید در چند شعاع مختلف از آن ناحیه محاسبه
میشود.
پس از محاسبه شاخص ایمنی برای هر یك از نواحی
هفتگانه ،فرمان شتاب جانبی بر اساس مجموعهای از قوانین
فازی و از طریق یك پروسه دو مرحلهای تولید میشود .این هفت
شاخص ،ورودیهای قوانین فازی بوده و فرمان شتاب جانبی،
خروجی این سیستم فازی خواهد بود .مطابق شكل  ،6سه
مجموعه فازی برای شاخص ایمنی ،𝜏 ،با عناوین  Med ،Lowو
 Highدر نظر گرفته میشود.
با مشخص بودن مقادیر شاخص ایمنی نواحی هفتگانه،
𝑟𝜏  𝜏𝑙𝑓 , 𝜏𝑓𝑙 , 𝜏𝑓 , 𝜏𝑓𝑟 , 𝜏𝑟𝑓 ,و 𝑙𝜏 ،در گام نخست به طور جداگانه،
ابتدا ایمنترین ناحیه از سه ناحیه واقع در سمت راست میدان دید
و سپس ایمنترین ناحیه از سه ناحیه واقع در سمت چپ میدان
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شکل  .6توابع عضویت فازی برای شاخص ایمنی

بهطور مشابه ،برای تعیین ناحیه منتخب چپ نیز  27قانون
نوشته میشود .این قوانین میتوانند به طور خیلی ساده و با
جایگزینی  rو  Pبا  lو  Nاز روی جدول -2الف نوشته شوند.
ناحیه منتخب از چپ با  PLو شاخص ایمنی آن با 𝑙𝑝𝜏 نمایش
داده میشود .فرمان شتاب جانبی متناظر با ناحیه منتخب راست و
فرمان شتاب جانبی متناظر با ناحیه منتخب چپ ،خروجیهای گام
نخست از این پروسه دو مرحلهای هستند .این دو فرمان به ترتیب
با  15PPو  16PNنشان داده میشود .قوانین فازی متناظر با گام
131

امید کاظمیفر ،علیرضا بابایی ،مهدی مرتضوی

if 𝑒𝜒 is NM then 𝑎𝑦𝑐 is NM.

(2

دید از طریق مجموعهای از قوانین فازی مشخص میگردد .این

هدایت برخط هواپیمای بیسرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکهای

دوم ،در جدول -2ب ارایه شده است .سه ناحیه منتخب راست،

و البته بزرگتر از شاخص ایمنی ناحیه روبرو هستند ،فرمان توصیه

جلو و منتخب چپ ،(𝑃𝐿, 𝐹, 𝑃𝑅) ،از طریق این قواعد با یكدیگر

شده NOP ،است .قانون ( )1,1از سطح فوقانی این جدول ،یك

مقایسه شده و ایمنترین ناحیه بین آنها انتخاب و فرمان شتاب

نمونه از این حالت است كه به صورت زیر بازنویسی میشود:
اگر 𝑓𝜏 كوچك و 𝑙𝑝𝜏 بزرگ و 𝑟𝑝𝜏 بزرگ باشد ،آنگاه 𝑐𝑦𝑎

جانبی متناظر تولید میشود.

 NOPاست.
جدول  .2قوانین فازی برای تعیین شتاب جانبی در رفتار اجتناب از
تهدیدها
الف)

مزیت استفاده از  NOPبهجای استفاده از  PPو یا استفاده از
 ،PNاین است كه پرنده در این مرحله مجبور نخواهد بود بین
جهت چپ یا جهت راست یكی را برگزیند .بدین ترتیب ،سمت
پرواز نهایی از تجمیع  NOPو فرمان حاصل از سایر رفتارها
مشخص خواهد شد .تابع عضویت  ،NOPاز اجتماع توابع عضویت
 PPو  ،PNساخته میشود.
موشكهای زمین به هوا ،از مهمترین تهدیدهایی هستند كه
میتوانند خطری جدی برای ایمنی پرنده باشند .به منظور اصابت
یك موشك هدایت شونده با رادار به پرنده ،الزم است كه قبل از
شلیك موشك ،بهمنظور دستیابی به یك رهگیری خوب از
پرنده ،حداقل  T1ثانیه از رهگیری پرنده توسط رادار سپری شده
باشد .برای مثال در مورد سامانه  SA-6روسی ،این مدت زمان بالغ

ب)

بر  20ثانیه است .عالوه بر این ،این رهگیری همچنان باید بدون
وقفه و به طور پیوسته در كل مدت زمان پرواز موشك ،(T2) ،نیز
ادامه یابد .بنابراین الزم است كه حداقل به مدت ) (T1 + T2ثانیه
از رهگیری پرنده توسط رادار سپری شده باشد تا امكان اصابت
موشك به پرنده فراهم باشد .اگر به هر دلیلی در طی مدت زمان
 T1خللی در رهگیری وارد آید و پرنده از دید رادار خارج شود،
ضروری است كه حتماً قبل از شلیك موشك ،حداقل  T1ثانیه
دیگر از رهگیری سپری شود .همچنین اگر در حین پرواز موشك،
پرنده از دید رادار خارج شود ،قبل از شلیك موشك بعدی باز الزم
است كه پرنده دوباره حداقل به مدت  T1ثانیه رهگیری شود [.]29
بر این اساس ،زمانی كه پرنده در حین انجام مأموریت خود با

با دقت در قوانین ارایه شده در جدول -2ب ،مشاهده میشود
مادامیكه ناحیه روبرویی پرنده ایمنتر است و یا مادامیكه
شاخص ایمنی هر سه ناحیه یكسان هستند ،هیچ فرمانی توصیه
نمیشود .از عملگر  ORفازی استفاده شده و مجموعه فازی
NOP

17

به صورت ) NOP = OR(PN,PPتعریف میشود.

مطابق جدول -2ب ،تحت شرایطی كه الزم است با اعمال شتاب
جانبی ،جهت پرواز تغییر یابد ولی در عین حال ناحیه منتخب از

تهدیدهایی بر سر راه خود روبرو میشود ،عالوه بر انجام مانور در
صفحه افق جهت اجتناب از آنها ،الزم است كه با افزایش سرعت،
مدت زمان قرارگیری خود در معرض دید آنها را كاهش دهد .با در
نظر داشتن این حقیقت ،در اینجا فرمان سرعت مطابق زیر تولید
میشود:
()34

𝑉∆ 𝑉𝑐 = 𝑉𝑚𝑖𝑛 +
]) 𝑛𝑖𝑚𝑉 ∆𝑉 ∈ [0 , (𝑉𝑚𝑎𝑥 −

افزایش در سرعت ،از طریق قواعد فازی زیر تعیین میشود:

چپ و ناحیه منتخب از راست دارای شاخص ایمنی یكسان با هم
132
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if 𝜏𝐹 is Med then ∆𝑉 is PM.

(2

رفتار هدایت به سمت هدف باال و وزن رفتار اجتناب از تهدیدها

if 𝜏𝐹 is High then ∆𝑉 is ZE.

(3

بسیار اندک خواهد بود .در این حالت ،رفتار هدایت به سمت هدف،

بدین ترتیب اگر تهدیدی بر سر راه پرنده وجود نداشته باشد،

هدایت پرنده را در دست میگیرد .اما در مقابل ،هنگامیكه پرنده

میزان تغییر در اندازه سرعت برابر صفر بوده و پرواز با سرعت

با تهدیدی روبرو میشود ،از وزن رفتار هدایت به سمت هدف

حداقل ادامه خواهد یافت .توابع عضویت فازی برای 𝑉∆ در شكل

كاسته و بر وزن رفتار اجتناب از تهدیدها افزوده خواهد شد .در این

 7نشان داده شده است .توجه شود كه افزایش در اندازه سرعت ،بر

حالت ،رفتار اجتناب از تهدیدها در هدایت پرنده نافذتر عمل می-

اساس شاخص ایمنی ناحیه جلو ) (Fتعیین میشود.

كند .تعیین وزنها بدین صورت ،دارای مبنایی شهودی 18میباشد.
در الگوریتم هدایتی پیشنهاد شده در اینجا ،فرمان شتاب عمودی
همواره برابر صفر است؛ فرمان سرعت تنها توسط رفتار اجتناب از
تهدیدها و فرمان شتاب جانبی توسط هر دو رفتار تولید میشود.
فرمان شتاب جانبی نهایی به صورت زیر تعیین میشود:
∑2
𝑖) 𝑐𝑦𝑎( 𝑖𝑊 𝑖=1
∑2
𝑖𝑊 𝑖=1

()36

= 𝑐𝑦𝑎

شایان ذكر است كه بهمنظور حذف گردشهای غیر ضروری،
شکل  .7توابع عضویت فازی برای افزایش در سرعت

به حلقه داخلی ،از یك المان غیر خطی مركب از ناحیه مرده و تابع
اشباع ،عبور داده میشود.

 .4-3وزندهی و تجمیع رفتارها
پس از آنكه فرامین الزم جهت اجابت وظیفه تعریف شده برای
هر رفتار ،بر حسب شرایط لحظهای تولید گردید ،الزم است كه
برای تولید فرمان نهایی ،بین این فرامین كه از رفتارهای متعدد
صادر شدهاند ،مصالحهای بر قرار شده و این فرامین برای ارسال به
عملگرهای پرنده با یكدیگر تركیب شوند.
برای تركیب فرامین ،به هر یك از رفتارهای هدایت به سمت
هدف و اجتناب از تهدیدها ،یك فاكتور وزنی اختصاص مییابد كه
به ترتیب با  W1و  W2نشان داده میشوند .این ضرایب وزنی كه
دارای مقداری بین صفر تا یك هستند ،درجه تأثیر هر یك از
رفتارهای مذكور را در فرمان نهایی مشخص میكنند .قواعد وزنی
هر رفتار ،نه بر اساس یك اولویتبندی ثابت بلكه بر اساس
بهرههای پویا كه بر مبنای شرایط جاری تعیین میشوند ،رفتارهای
پایه را با یكدیگر تركیب میكنند .این قواعد ،ضرایب وزنی را بر
اساس شرایط غالب در حین پرواز پرنده بههنگام میكنند .ضرایب
وزنی  W1و  W2به صورت زیر بر حسب كوچكترین شاخص
ایمنی از میان شاخصهای محاسبه شده برای نواحی هفتگانه
مشخص میشوند:
()35

فرمان شتاب جانبی محاسبه شده توسط رابطه فوق ،قبل از ارسال

𝑛𝑖𝑚𝜏 = 𝑊1
𝑛𝑖𝑚𝜏 𝑊2 = 1 −
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شبیهسازی
برای شبیهسازی الگوریتم هدایتی پیشنهادی ،فرض میشود هفت
منطقه تهدید در محیط عملیاتی پرنده حضور دارند .برای همه این
مناطق تهدید ،واریانس 𝒊 𝝈𝒙,و 𝒊 𝝈𝒙,برابر  4000متر در نظر گرفته
شده است .از دادههای ارایه شده در جدول  1برای مدل دینامیكی
پرنده استفاده شده است.
شبیهسازی برای دو حالت مختلف عدم وجود/وجود ارتباط
مخابراتی بین تهدیدها انجام میپذیرد .با مشاهده شكل 8
مالحظه میشود در حالتی كه اطالعات پرنده بین تهدیدها به
اشتراک گذاشته میشود ،پرنده برای رسیدن به هدف مجبور است
كل منطقه تحت پوشش تهدیدها را دور بزند .در این حالت ،طول
مسیر پیموده شده در مقایسه با حالت عدم وجود ارتباط مخابراتی
بیشتر است .برای حالتی كه اطالعات پرنده بین تهدیدها به
اشتراک گذاشته میشود ،تاریخچه زمانی سرعت ،فرمان شتاب
جانبی ،زاویه غلت و زاویه سمت پرنده بهترتیب در شكلهای  9تا
 12نمایش داده شده است .با توجه به شكل  9مشاهده میشود در
هنگام رویارویی پرنده با تهدیدها ،با هدف كاهش مدت زمان
قرارگیری در معرض دید آنها ،سرعت افزایش مییابد .در این
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if 𝜏𝐹 is Low then ∆𝑉 is PL.

(1

بر این اساس ،مادامی كه ناحیه فراروی پرنده ایمن باشد ،وزن

20

زمانی زاویه سمت پرنده در این سناریو نیز در شكل  12نشان داده
شده است.
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بسیاری از روشهای موجود كه در آنها مسیر صرفا بر اساس
فرض معلوم بودن محیط و موقعیت تهدیدها میتواند تعیین شود،
در روش پیشنهاد شده در اینجا ،در حین پرواز به سمت هدف و در
صورت مواجهه با مناطق تهدید ،پرنده قادر خواهد بود بهطور

0.8

كامال مستقل ،مسیر خود به سمت هدف را با هدف افزایش ایمنی
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اصالح نماید .مهمتر اینكه این استراتژی دینامیك پرنده را نیز به
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در این مقاله ،روشی نوین برای طراحی مسیر یك پرنده
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شکل  .12تاریخچه زمانی زاویه سمت
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سناریو ،حداكثر فرمان شتاب جانبی كمتر از  0.6 gو حداكثر زاویه

40

شکل  .8موقعیت قرارگیری تهدیدها و مسیر پیموده شده توسط پرنده:
الف) عدم وجود ارتباط مخابراتی ب) وجود ارتباط مخابراتی بین

خوبی لحاظ میسازد .نتایج حاصل از شبیهسازی این الگوریتم،
موید این ادعاست.
روش پیشنهاد شده در این تحقیق ،یك روش ابتكاری

تهدیدها.
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است .در این الگوریتم و البته در هر الگوریتم ابتكاری دیگر ،هیچ
50

تضمینی برای بهینگی مطلق مسیرهای حاصله وجود ندارد .به
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رغم این واقعیت ،مسیرهای حاصل از الگوریتم پیشنهادی در

command
true

2500

2000

1000

1500

500

0

V , m/s

40

گونهای تدوین یافته است كه پرنده همواره تمایل دارد به ایمن-

35

time, sec

ترین و در عین حال نزدیكترین مسیر به سمت پروازی جاری،
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1
command
true

-0.5

2000

1500

1000

time, sec

شکل  .10تاریخچه زمانی شتاب جانبی

134

0

-1

ay , g's

0

2500

اهداف رفتار اجابت خواهد شد .نظر به عدم وجود هرگونه حلقه

0.5

500

اینجا ،زیر -بهینه 20هستند .چرا كه در این روش ،قوانین فازی به

تكرار در این روش و نیز عدم وجود هرگونه تابع ریاضی كه
بهینهسازی آن بر اساس گرادیانگیری مد نظر باشد ،هیچ نگرانی
از بابت وقوع مینیمم محلی وجود ندارد.
با توجه به برخورداری روش پیشنهادی از یك ساختار ماژوالر،
نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا
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پرنده به یك هدف مشترک در یك محیط سه بعدی واقعی شامل

 این استراتژی را برای حل،میتوان با افزودن رفتارهای دیگر
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8. Behavior-Based Approach
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10. Threat Netting
11. Pure Pursuit
12. Centroid of Area: COA
13. Preferred-Right: PR
14. Preferred-Left: PL
15. Preferred-Positive: PP
16. Preferred-Negative: PN
17. Negative-or-Positive: NOP
18. Intuitive
19. Heuristic
20. Sub-Optimal
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