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چکیده
در مقاله حاضر ،رویکرد جدیدی برای بهينهسازی مسيرهای پرواز وسایل هوافضایی به منظور
تعقيب و اجتناب از عوارض زمين ارائه میگردد .در این رویکرد ،مسئله بهينهسازی مسير با
استفاده از معادالت حرکت سهبعدی در دستگاه مختصات سرعت و در قالب یك مسئله کنترل
بهينه کمينه زمان تعریف گردیده و با یك روش مستقيم ترکيبی حل میشود .روش حل استفاده
شده ،ترکيبی از روشهای همنشانی مستقيم ،برنامهریزی غيرخطی ،همواری دیفرانسيلی و
منحنیهای بیاسپيالین میباشد .در این روش ،با استفاده از همواری دیفرانسيلی ،معادالت
دیناميکی حاکم بر مسئله در کمترین فضای ابعادی ممکن و با حداقل تعداد متغيرهای حالت بيان
میگردند .همچنين ،متغيرهای حالت با منحنیهای بیاسپيالین مناسب تقریب زده شده و نقاط
کنترل این منحنیها ،به عنوان متغيرهای بهينهسازی گسسته مسئله برنامهریزی غيرخطی در نظر
گرفته میشوند .با استفاده از رویکرد پيشنهادی ،مسيرهای پرواز کمينه زمان برمبنای دیناميك
مسئله و قيود فيزیکی و عملياتی بدست میآیند .به دليل سرعت و دقت باالی حل ،از این رویکرد
میتوان برای توليد مسيرهای بهينه برخط در ساختارهای کنترل پيشبين مدل استفاده نمود .در
این مقاله ،برای نشاندادن ویژگیها و قابليتهای رویکرد پيشنهادی ،یك مثال عددی ارائه و حل
میشود.
واژگان کلیدی
تعقيب و اجتناب از عوارض زمين ،زمان کمينه ،بهينهسازی مسير ،همنشانی مستقيم ،همواری دیفرانسيلی.
 .1مقدمه

عدم برخورد با عوارض زمين ،پرهيز از نزديكي به مناطق پرخطر و

پرواز هواپيماها ،موشكها ،پهپادها و وسايل هوايي بدون سرنشين

تعيين مسيرهاي هموار مطابق با قابليتهاي مانوري و سازهاي

در ارتفاع كم و نزديك به سطح زمين ،ضمن ايجاد شرايط مطلوب

وسيله از جمله اين چالشها هستند .برايناساس ،تعيين مسير

براي پنهانشدن اين وسايل در ميان عوارض زمين و عدم

بهينه پرواز با درنظرگرفتن شرايط مذكور ،بسيار با اهميت و مورد

رهگيري توسط دشمن ،با چالشهاي گوناگوني مواجه ميباشد.

توجه ميباشد.
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به طور كلي ،در مواجهه وسايل با عوارض زمين ،دو رويكرد

آزادي ،مسيرهاي بهينه دقيقي را با روشهاي حل گوناگون توليد

كلي مطرح ميشود :تعقيب عوارض 1و اجتناب از عوارض .2در

نمودهاند [ .]6،5اما به واسطه دشواري فرآيند حل و نيز زمان باالي

تعقيب عوارض ( )TFوسيله تالش ميكند با حداقل ارتفاع

حل ،نميتوان از چنين مسيرها و كنترلهاي بهينهاي در
4

مشخصي از روي عوارض عبور كرده و پروفيل عوارض را تعقيب

ساختارهاي حلقه بسته برخط استفاده كرد .در واقع ،اينگونه

نمايد كه اين فرآيند عموماً در صفحه عمودي حركت وسيله رخ

مسيرها به صورت حلقه باز قابل استفاده بوده و براي عوارض،

ميدهد .در اجتناب از عوارض ( )TAوسيله تالش ميكند تا با

مأموريتها ،اهداف و قيود از پيشتعيينشده قابل استفاده هستند.

تغيير مسير از برخورد با عوارض اجتناب كرده و عوارض را دور

در مقابل ،گروهي از محققان با سادهسازي مدل ديناميكي

بزند كه اين فرآيند عموماً در صفحه افقي حركت وسيله رخ

توانستهاند زمان حل مسئله كنترل بهينه را كاهش داده و زمينه را

ميدهد .حال اگر وسيله بتواند با مانوري مشخص در فضاي سه

براي بهرهگيري برخط از مسيرهاي بهينه توليدي فراهم كنند .اين

بعدي ،از عوارض زمين عبور نمايد ،عمالً تركيبي از دو رويكرد

سادهسازي عموماً با درنظرگرفتن حركت دوبعدي (صفحهاي)

مذكور ) (TF/TAرا تجربه خواهد كرد.

وسايل صورت پذيرفته است [ .]8،7در شكل توسعهيافته اين

با بهينهسازي مسير عبور وسايل از عوارض زمين ،ميتوان

رويكرد ،با تفكيك صفحات حركت وسايل و توليد مسيرهاي بهينه

اين عبور را با رخداد بهينهاي (نظير كمينهكردن زمان ،سوخت

صفحهاي و تلفيق و تركيب برخط آنها ،مسيرهاي بهينه سهبعدي

مصرفي يا تالش كنترلي) همراه نمود .تا كنون روشهاي

بدست آمدهاند [.]9

گوناگوني براي تعيين مسيرهاي بهينه براي عبور از عوارض زمين

در مقاله حاضر ،مسئله كنترل بهينه عبور از عوارض زمين در

پيشنهاد شده است كه از آن جمله ميتوان به روشهاي هندسي

قالب معادالت ديناميكي سهبعدي تعريف ميگردد و بدون هرگونه

[ ،]1روشهاي مبتني بر نقشه جاده [ ،]2روشهاي مبتني بر

سادهسازي و تفكيك صفحات حركت ،حل ميشود .به منظور

تجزيه سلولي [ ]3و روشهاي مبتني بر كنترل بهينه [ ]4اشاره

فراهمنمودن شرايط الزم براي استفاده از مسيرها و كنترلهاي

نمود .در روشهايي كه مبتني بر كنترل بهينه نيستند ،روال كار

بهينه توليدي در ساختارهاي حلقه بسته ،مسئله مذكور با يك

عموماً به اين صورت ميباشد كه ابتدا ،مسيرهاي ممكن متناسب

رويكرد تركيبي جديد با دقت و سرعت باال حل ميشود .اين
5

با موانع و عوارض زمين شناسايي ميگردند .سپس ،با بهرهگيري

رويكرد تركيبي مبتني بر همواري ديفرانسيلي براي كاهش فضاي

از الگوريتمهاي بهينهسازي نظير برنامهريزي پويا و دايجسترا،3

ابعادي مسئله و منحنيهاي بياسپيالين 6براي تقريب مسير پرواز

مسير بهينه از ميان مسيرهاي شناساييشده تعيين ميشود .در

ميباشد .در اين رويكرد ،معادالت حالت و قيود مسير در نقاط
7

نهايت ،با هموارسازي مسير با استفاده از منحنيهاي مختلف به

همنشاني (گرههاي زماني) مشخص اعمال ميگردند و نقاط

منظور تأمين پرواز ايمن و ممكن براي وسيله ،مسير بهينه نهايي

كنترل منحنيهاي بياسپيالين به عنوان متغيرهاي گسسته

بدست ميآيد .در روشهاي مبتني بر كنترل بهينه ،تمامي

بهينهسازي درنظرگرفته ميشوند .با استفاده از اين رويكرد ،مسئله
8

فرآيندهاي روشهاي پيشين نظير تعيين مسيرهاي ممكن،

كنترل بهينه تبديل به يك مسئله برنامهريزي غيرخطي شده و به

انتخاب مسير بهينه و هموارسازي مسير در قالب حل يك مسئله

صورت دقيق حل ميگردد .اين رويكرد ،با كاهش شديد تعداد

كنترل بهينه به بهترين شكل و به صورت يكجا انجام ميپذيرد.

متغيرها و قيود بهينهسازي ،امكان حل سريع مسائل بهينهسازي

روشهاي پيشين بيشتر بر هندسه و سينماتيك مسئله تكيه

مسير را به صورت برخط فراهم نموده و عليرغم گسستگي

ميكنند ،اما در روشهاي مبتني بر كنترل بهينه ،سينماتيك و

متغيرهاي بهينهسازي ،به مسير پيوسته و همواري منجر ميگردد.

ديناميك مسئله بطور همزمان مدنظر قرار ميگيرند و امكان

به منظور تعريف مسئله و تشريح رويكـرد جديد ،مقاله حاضر

اعمال قيود گوناگون ،مرزبندي متغيرهاي حالت و كنترل و

به صورت زير سازماندهي گرديده است :در بخش دوم ،معادالت

بهينهسازي براساس توابع هدف متنوع و پيچيده فراهم ميباشد.

حاكم بر مسئله شامل معادالت حركت وسيله و عوارض زمين ارائه

برخي از محققان با تعريف مسئله كنترل بهينه عبور از

ميشود .در بخش سوم ،براساس معادالت حاكم و مأموريت

عوارض در فضاي سهبعدي و با معادالت حركت شش درجه

موردنظر ،مسئله بهينهسازي مسير عبور از عوارض زمين تعريف

180

نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا

ميگردد .رويكرد تركيبي جديد براي حل مسائل بهينهسازي مسير
در بخش چهارم شرح داده ميشود .در بخش پنجم ،فرآيند حل

در نظر گرفته ميشوند:

مسئله عبور از عوارض با رويكرد جديد بيان ميگردد .به منظور

()11

]𝑧 𝑦 𝑥 𝜓 𝛾 𝑉[ = ⃗x

نشاندادن ويژگيها و قابليتهاي رويكرد پيشنهادي ،يك مثال

()12

]𝛽 𝛼[ = ⃗
u

كنترلها را در قالب فرامين شتاب عمودي ( 𝑐𝑣𝑎)

اگر بخواهيم

عددي در بخش ششم مطرح و حل ميشود .در نهايت،
نتيجهگيري حاصل از اين تحقيق در بخش هفتم ارائه ميگردد.

و شتاب افقي ( 𝑐 )𝑎ℎبر وسيله اعمال نماييم ،اين فرامين را
ميتوانيم از معادالت زير بدست آوريم:

 .2معادالت حاكم
در مقاله حاضر ،براي بهينهسازي مسير عبور وسايل هوافضايي از
عوارض زمين ،از معادالت حركت سهدرجه آزادي جرمنقطهاي در

()13
()14
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مدلسازي عوارض زمين ،ميتوان از تقريب نمايي زير

براي
استفاده نمود [:]4
) −(𝑥 2 +𝑦 2

()15

𝑒𝐴 = )𝑦𝑍𝑇 (𝑥,

در معادله فوق 𝑍𝑇 ،ارتفاع عارضه زمين در نقطه )𝑦 (𝑥,و 𝐴

بيشينه ارتفاع عارضه ميباشد .در شكل  ،1نماي كلي عوارض
توليدي با معادله ( )15نشان داده شده است.

در معادالت فوق 𝑉 ،سرعت وسيله 𝛾 ،زاويه مسير پرواز𝜓 ،

زاويه سمت 𝑥 ،برد طولي 𝑦 ،برد عرضي 𝑧 ،ارتفاع 𝑟 ،فاصله وسيله
از مركز زمين 𝑚 ،جرم وسيله 𝑔 ،شتاب جاذبه زمين 𝑇 ،نيروي
تراست و 𝛽 زاويه رول ميباشد .در اين معادالت 𝐷 ،و 𝐿 به ترتيب
بيانگر نيروهاي درگ و ليفت وارده بر وسيله ميباشند كه مقادير
آنها در هر لحظه با معادالت زير قابل محاسبه ميباشند:
()7

𝐷 = 0.5𝐶𝐷 𝑆𝜌𝑉 2

()8

𝐿 = 0.5𝐶𝐿 𝑆𝜌𝑉 2

()9

𝐶𝐷 = 𝑏2 𝛼 2 + 𝑏1 𝛼 + 𝑏0

شکل  .1مدل عمومی یک عارضه

𝐶𝐿 = 𝑎1 𝛼 + 𝑎0

()10

درمعادالت فوق 𝑆 ،سطح مرجع آيروديناميكي 𝜌 ،چگالي هوا،

مسئله بهينهسازي مسير عبور از عوارض زمين در فضاي سهبعدي

𝐷𝐶 ضريب درگ 𝐶𝐿 ،ضريب ليفت و 𝛼 زاويه حمله ميباشد.

(با رويكرد تركيبي  )TF/TAرا ميتوان براساس توابع هدف

همچنين ،ضرايب  𝑎0 ،𝑏2 ،𝑏1 ،𝑏0و  𝑎1براي تعيين ضرايب درگ

گوناگوني تعريف نمود .در مقاله حاضر ،كمينهنمودن زمان عبور از

و ليفت مورد استفاده قرار ميگيرند.

موانع و عوارض زمين به عنوان تابع هدف مدنظر ميباشد.

با توجه به پرواز وسايل در ارتفاع كم در اين مقاله ،لزومي به
بهرهگيري از مدلهاي جاذبه و اتمسفر براي محاسبه مقادير شتاب
جاذبه زمين و چگالي هوا وجود ندارد و ميتوان از مقادير آنها در
سطح زمين استفاده نمود.
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برايناساس ،تابع هدف به صورت زير خواهد بود:
𝑓𝑡 = 𝐹

()16

در رابطه فوق 𝑡𝑓 ،زمان نهايي مسئله ميباشد كه بايد در طول
فرآيند بهينهسازي ،كمينه گردد.
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رضا جمیلنیا

در معادالت بيانشده ،بردارهاي حالت و كنترل به صورت زير

تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری ديفرانسیلی

معادالت حالت براي اين مسئله ،همان معادالت حركت

حل به نوعي توسعهيافته يا زيرمجموعه اين سه روش هستند .در

بيانشده در بخش دوم (معادالت ( )1تا ( ))6ميباشند و متغيرهاي

روش غيرمستقيم ،با تعريف تابع هميلتونين 9و استفاده از اصل

حالت و كنترل اين مسئله ،بردارهاي بيانشده در معادالت ( )11و

بيشينگي پونترياگين ،10معادالت شرايـط الزم و كافي براي

( )12ميباشند.

بهينگي بدست ميآيند .در اين معادالت ،متغيرهاي كنترل با

در مسئله حاضر ،ميتوان متغيرهاي حالت و كنترل را در
محدودههاي عملياتي و قابلقبول به صورت زير مرزبندي نمود:
𝑖𝑏𝑢 ≤ 𝑖𝑢 𝑙𝑏𝑖 ≤ 𝑥𝑖 ,

()17

در رابطه فوق 𝑙𝑏𝑖 ،مرز پايين و 𝑖𝑏𝑢 مرز باالي متغيرهاي
حالت و كنترل ميباشد.

تعريف متغيرهاي شبهحالت (الحاقي) حذف گرديده و مجموعهاي
از معادالت ديفرانسيلي و جبري با دو يا چند نقطه شرط مرزي
بدست ميآيد .اين مجموعه معادالت را ميتوان با روشهاي
مختلف عددي حل نمود.
طراحان مسيرهاي بهينه در استفاده از روش غيرمستقيم

براي مسئله بهينهسازي مسير موردنظر ،ميتوان قيود نقطهاي

عموماً با دو مشكل مواجه ميشوند :يكي ،دشواري فرآيند توليد

و مسيري گوناگوني تعريف نمود .در مقاله حاضر ،شرايط مرزي

معادالت شرايط الزم به دليل ماهيت تحليلي و ديگري ،دشواري

مسئله در قالب قيود نقطهاي به صورت زير اعمال ميگردند:

فرآيند توليد حدسهاي اوليه براي متغيرهاي شبه حالت كه

()18

𝑓𝑥 = ) 𝑓𝑡(𝑥 ∶ 𝐶5

𝐶1 ∶ 𝑥(𝑡0 ) = 𝑥0

معموالً فاقد مفهوم فيزيكي هستند و حساسيت بسيار زيادي به

𝑓𝑦 = ) 𝑓𝑡(𝑦 ∶ 𝐶6

𝐶2 ∶ 𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0

𝑓𝑧 = ) 𝑓𝑡(𝑧 ∶ 𝐶7

𝐶3 ∶ 𝑧(𝑡0 ) = 𝑧0

حدسهاي اوليه دارند [ .]10در روش پرتاب مستقيم ،با تقريب

𝐶4 ∶ 𝑉(𝑡0 ) = 𝑉0

ميزان مجاز فاصله وسيله از عوارض زمين را ميتوان در قالب
يك قيد مسيري نامساوي بر مسئله اعمال نمود:
𝑙𝑙𝑎𝐶𝑃1 ∶ 𝑧 − 𝑍𝑇 ≥ ℎ

()19

كه در آن ℎ𝑎𝑙𝑙 ،كمينه ارتفاع مجاز از عوارض زمين ميباشد.
براي اعمال محدوديتهاي سازهاي وسيله ،ميتوان براي
فرامين شتابهاي عمودي و افقي نيز قيود مسيري درنظرگرفت:
()20

𝑙𝑙𝑎𝑣𝑎 ≤ 𝑐𝑣𝑎 ∶ 𝐶𝑃2

()21

𝑙𝑙𝑎𝐶𝑃3 ∶ 𝑎ℎ𝑐 ≤ 𝑎ℎ

با تعريف تابع هدف (𝐹) ،قيود نقطهاي ( 𝑖𝐶) و مسيري ( 𝑖𝑃𝐶)،
معادالت حالت (معادالت ( )1تا ( ،))6بازه زماني (] 𝑓𝑡،)[0,
متغيرهاي حالت و كنترل (معادالت ( )11و ( ))12و مرزبندي آنها،
عمالً اجزاي مختلف مسئله بهينهسازي مسير مشخص شده است.
 .4بهینهسازی مسیر برمبنای همواری دیفرانسیلی
در بخش پيشين ،مسئله بهينهسازي مسير عبور از عوارض زمين
در زمان كمينه تعريف گرديد .در اين بخش ،با ارائه يك رويكرد
جديد ،اين مسئله حلخواهد شد.
به طور كلي ،سه روش متداول براي حل مسائل بهينهسازي
مسير (كنترل بهينه) وجود دارد كه عبارتند از :روش غيرمستقيم،
روش پرتاب مستقيم و روش همنشاني مستقيم .ساير روشهاي
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متغيرهاي كنترل با منحنيهاي مختلف و درنظرگرفتن پارامترهاي
منحنيها به عنوان متغيرهاي بهينهسازي ،يك مسئله برنامهريزي
غيرخطي بدست ميآيد كه قابل حل با روشهاي عددي مختلف
است .اين روش ،مشكالت روش غيرمستقيم را ندارد ،اما به دليل
انجام مكرر فرآيند انتگرالگيري عددي معادالت حالت و انجام
فرآيند پرتاب براي متغيرهاي حالت فاقد مقدار اوليه ،داراي سرعت
حل و ميل همگرايي بسيار پاييني است [.]10
در روش همنشاني مستقيم ،با گسستهسازي كامل مسئله و
تبديل معادالت ديفرانسيلي و انتگرالي به معادالت جبري ساده،
امكان استفاده از روشهاي متنوع برنامهريزي غيرخطي فراهم
ميشود [ .]12،11در اين روش ،با تقسيم بازه زماني مسئله به
زيربازههاي زماني كوچكتر ،معادالت حالت براي هر زيربازه به
صورت عبارات جبري ساده درميآيد .به نقاط ابتدا و انتهاي هر
هاي زماني (نقاط همنشاني) ميگويند .در اين
زيربازه زماني ،گره 
روش ،به جاي توابع زماني حالت و كنترل ،مقادير گسسته حالت و
كنترل در گرههاي زماني ،به عنوان متغيرهاي مسئله برنامهريزي
غيرخطي درنظرگرفته ميشوند .در روش همنشاني مستقيم ،به
منظور كاهش خطاي گسستهسازي ،بايد گرههاي زماني زيادي
تعريف شوند كه اين امر ،سبب ايجاد تعداد زيادي متغير و قيـد
بهينهسازي ميگردد .همچنين ،پاسخ بهينه حاصله از اين روش،
گسسته ميباشد كه با ماهيت پيوسته مسئله مغايرت دارد.
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بهينهسازي مسير دارند ،در اين مقاله ميخواهيم از يك رويكرد

متغيرهاي كنترل و متغيرهاي حالت و مشتقات زماني مرتبه اول

تركيبي جديد استفاده نماييم .اين رويكرد قادر است مسائل

آنها بدست ميآيد .سپس ،باقيمانده معادالت حالت برحسب روابط

بهينهسازي مسير را با دقت و سرعت بااليي حل كرده و پاسخ

بدستآمده بازنويسي ميشود .در اين روش ،براي محاسبه

بهينه پيوستهاي را ارائه نمايد.

مشتقات متغيرهاي حالت از روش تفاضل محدود استفاده ميشود.

رويكرد تركيبي برمبناي استفاده همزمان از مفاهيم همواري

مزيت روش معكوس ،حذف متغيرهاي كنترل از فرآيند همنشاني،

ديفرانسيلي ،منحنيهاي بياسپيالين ،همنشاني مستقيم و

همگرايي و حل ميباشد .همچنين در اين روش ،معادالت حالتي

برنامهريزي غيرخطي پايهريزي شده است .در اين رويكرد ،با

كه در بدستآوردن روابط ميان متغيرهاي حالت و كنترل

بهرهگيري از مفهوم همواري ديفرانسيلي ،فضاي ابعادي مسئله

مورداستفاده قرار گرفتهاند نيز حذف ميشوند.

كنترل بهينه كاهش يافته و مسئله با حداقل تعداد متغيرها و

اما در سالهاي اخير ،گروه ديگري از محققان نشان دادهاند

معادالت حالت بيان ميشود .همچنين ،با استفاده از منحنيهاي

كه ميتوان عالوه بر متغيرهاي كنترل ،برخي از متغيرهاي حالت

بياسپيالين ،عليرغم حفظ ماهيت گسسته متغيرهاي بهينهسازي،

را نيز از مسئله حذف نمود و فرآيند همنشاني را تنها بر متغيرهاي

مفهوم پيوستهاي از حل بدست ميآيد و نقش گرههاي زماني در

حالت باقيمانده اعمال كرد .پس از حل ،ميتوان با بهرهگيري از

تقريب عبارات ديفرانسيلي و انتگرالي مسئله از بين ميرود .در اين

روابط موجود ،مقادير بهينه متغيرهاي حالت و كنترل حذفشده را

رويكرد ،با بهرهگيري از مفهوم همنشاني و گرههاي زماني،

محاسبه نمود .رويكرد اخير تنها درسيستمهاي غيرخطي هموار از

معادالت حالت و قيود مسيري در گرههاي زماني اعمال گرديده و

لحاظ ديفرانسيلي امكانپذير ميباشد.

در نهايت ،نقاط كنترل منحنيهاي بياسپيالين به عنوان

يك سيستم ديناميكي غيرخطي هنگامي از لحاظ ديفرانسيلي

متغيرهاي بهينهسازي مسئله برنامهريزي غيرخطي در نظر گرفته

هموار ميباشد كه تغيير متغيري به صورت زير براي آن وجود

ميشوند [.]10

داشته باشد [:]17

در كارهاي تحقيقاتي پيشين ،عملكرد اين رويكرد تركيبي در

⃗ (x⃗, u
⃗ =h
q
⃗,u
⃗̇ , u
)… ⃗̈ ,

()22

⃗x

توليد سريع و دقيق مسيرهاي بهينه براي وسايل مختلفي نظير
موشكهاي بازگشتي به جو [ ،]13رباتهاي فضايي انعطافپذير

⃗
u

[ ]14و فضاپيماهاي ماهنشين [ ]15مورد بررسي و تحليل قرار

()23

گرفته است .در ادامه ،پيرامون هر يك از اجزاي رويكرد تركيبي به
تفصيل بحث خواهد شد.

(x⃗, u
⃗)=w
⃗⃗⃗ (q
⃗,q
⃗̇ , q
)… ⃗̈ ,

متغيرهاي ⃗ qميتوانند معادل با برخي از متغيرهاي حالت يا
تركيبي از آنها باشند .اين متغيرها لزوماً متغيرهاي قابل قرائت از
طريق حسگرها نميباشند و تحت عنوان خروجيهاي هموار

 .4-1همواری دیفرانسیلی

شناخته ميشوند.

در روش همنشاني مستقيم كالسيك ،فرآيند همنشاني بر روي

ويژگي بارز سيستمهاي هموار ديفرانسيلي اين است كه

كليه متغيرهاي حالت و كنترل اعمال ميشود .اين امر ،سبب توليد

ميتوان كل رفتار سيستم را بدون انتگرالگيري و تنها با استفاده

تعداد زيادي متغير و قيد بهينهسازي ميگردد.

از خروجيهاي هموار و تعداد محدودي از مشتقات زماني آنها بيان

در سالهاي اخير ،گروهي از محققان نشان دادهاند كه

نمود .البته بايد توجه داشت كه به دليل استفاده از مشتقات مراتب

ميتوان با حذف متغيرهاي كنترل از معادالت حالت ،فرآيند

باالي خروجيهاي هموار ،استفاده از روش تفاضل محدود براي

همنشاني را تنها بر متغيرهاي حالت اعمال كرد و پس از همگرايي

محاسبات مشتقات ،ديگر معقول نخواهد بود .اگر از مفهوم

و حل مسئله ،با بهرهگيري از مقادير بهينه محاسبهشده براي

همواري ديفرانسيلي در كنترل بهينه استفاده شود ،ميتوان فرآيند

متغيرهاي حالت ،مقادير بهينه متغيرهاي كنترل را محاسبه نمود

همنشاني و تقريب را به جاي كل متغيرهاي حالت و كنترل ،تنها

[ .]16به اين رويكرد ،روش معكوس گفته ميشود .در روش

بر خروجيهاي هموار اعمال نمود .با اين كار ،كاهش شديدي در

سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398
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رضا جمیلنیا

با توجه به مشكالتي كه روشهاي متعارف حل مسائل

معكوس ،ابتدا با استفاده از معادالت حالت ،رابطههاي موجود ميان

تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری ديفرانسیلی

تعداد متغيرهاي بهينهسازي رخ ميدهد .همچنين ،با توجه به

همواري ديفرانسيلي ،نيازي به تدوين يك الگوريتم خاص براي

بهرهگيري از معادالت حالت براي بدستآوردن روابط موجود ميان

تعيين خروجيهاي هموار نيست و انتخاب متغيرهاي موقعيتي به

خروجيهاي هموار و ساير متغيرهاي حالت و كنترل مسئله ،عمالً

عنوان خروجيهاي هموار در غالب مسائل كنترل بهينه

تعدادي از معادالت حالت نيز حذف ميشوند كه اين كار سبب

راهگشاست.

كاهش شديد تعداد قيود بهينهسازي ميشود .مزيت جالبتوجه
استفاده از مفهوم همواري ديفرانسيلي در كنترل بهينه اين است

 .4-2منحنی بیاسپیالین

كه تعداد متغيرها و معادالت با هم كاهش مييابند .اين كاهش

در روش همنشاني مستقيم ،متغيرهاي حالت و كنترل به صورت

و

مجموعهاي از نقاط گسسته تقريب زده ميشوند .اين امر سبب

ماتريس هسيان الگرانژين 12ميگردد .محاسبه اين ماتريسها،

ميگردد تا ماهيت حل ،گسسته شود و امكان محاسبه مشتق و

بخش قابلتوجهي از زمان حل مسئله برنامهريزي غيرخطي را به

انتگرال توابع به صورت دقيق وجود نداشته باشد .اين مشكل در

خود صرف ميكند .در نتيجه ،كوچكشدن آنها تأثير بسيار زيادي

صورت استفاده از مفهوم همواري ديفرانسيلي حادتر نيز ميشود،

در افزايش سرعت حل دارد.

زيرا در آن حالت ،امكان محاسبه دقيق مشتقات مراتب باال با

همزمان ،سبب كوچكشدن قابلتوجه ماتريس ژاكوبين

11

عدم وجود يك روش نظاممند براي تشخيص همواري يا

دراختيارداشتن نقاط گسسته وجود ندارد .اين درحاليست كه

ناهمواري ديفرانسيلي و نيز عدم وجود يك الگوريتم مناسب براي

گسستگي نقاط ،سبب تبديلشدن مسئله كنترل بهينه به مسئله

تعيين كمينه خروجيهاي هموار ،دشواريهايي را در استفاده از

برنامهريزي غيرخطي ميشود و صرفنظركردن از آن امكانپذير

همواري ديفرانسيلي براي كنترل بهينه در ذهن متبادر ميسازد.

نيست .يكي از راههاي حل اين مشكل ،استفاده از منحنيهاست.

بايد به اين نكته بسيار مهم اشاره نماييم كه ما در رويكرد تركيبي،

در منحنيها ،اگرچه ضرايب يا نقاط كنترل ،مقاديري گسسته

صرفاً از مفهوم همواري ديفرانسيلي استفاده مينماييم .در اين

هستند ،اما يك مفهوم پيوسته را توليد مينمايند .در صورت تقريب

رويكرد ،هموار بودن سيستم از لحاظ ديفرانسيلي ضرورت ندارد.

متغيرهاي حالت و كنترل با منحنيها ،هم گسستگي مسئله به

يعني حتي اگر سيستم ناهموار بود ،باز هم خروجيهاي هموار را

دليل گسستگي ضرايب يا نقاط كنترل حفظ ميشود و هم امكان

شناسايي ميكنيم و ساير متغيرهاي حالت و كنترل را براساس

محاسبه دقيق مشتقات و انتگرالها به دليل دراختيارداشتن توابع

خروجيهاي هموار بدست ميآوريم و فضاي ابعادي مسئله را

منحنيها وجود دارد.

كاهش ميدهيم .تنها تفاوت در اينجا خواهد بود كه اگر سيستم از

در رويكرد تركيبي ،از منحنيهاي بياسپيالين براي تقريب

لحاظ ديفرانسيلي هموار باشد ،ديگر معادله حالتي براي آن در

متغيرهاي مسئله كنترل بهينه استفاده مينماييم .اين منحنيها،

فضاي كاهشيافته باقي نخواهد ماند ،اما اگر سيستم ناهموار باشد،

مجموعه بههمپيوستهاي از منحنيهاي بيزيه ميباشند [:]18

در فضاي كاهشيافته مسئله نيز معادالت حالت خواهيم داشت.
بنابراين ،براي استفاده از مفهوم همواري ديفرانسيلي براي كنترل

𝑛

()24

𝑓𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑖𝐶)𝑡( 𝑘𝑥(𝑡) = ∑ 𝐵𝑖,
𝑖=0

بهينه ،نيازي به تشخيص همواري يا ناهمواري ديفرانسيلي نيست.

معادالت منحنيهاي بياسپيالين از دو قسمت توابع پايه

در سيستمهاي ديناميكي متعارف ،تعيين خروجيهاي هموار از

()𝑡( 𝑘 )𝐵𝑖,و نقاط كنترل ( 𝑖𝐶) تشكيل شدهاند .براي محاسبه توابع

طريق آزمون و خطا چندان پيچيده نميباشد .متغيرهاي موقعيتي،

پايه يك منحني بياسپيالين ،بايد ابتدا تعداد منحنيهاي بيزيه و

معموالً بهترين انتخاب براي خروجيهاي هموار در سيستمهاي

درجات آنها متناسب با پيچيدگي مسير موردانتظار براي متغير

ديناميكي متعارف ميباشند .زيرا با دراختيارداشتن تابع زماني

تقريبزدهشده ،مشخص گردد .سپس ،بازه زماني با توجه به تعداد

متغيرهاي موقعيتي ،ميتوان مقادير ساير متغيرهاي حالت و كنترل

منحنيهاي بيزيه ،تقسيمبندي گردد .به نقاط زماني اين

را در زمانهاي مختلف بدست آورد .در واقع ،اگر مسير فيزيكي

تقسيمبندي ،گره ميگويند .با كنار هم قراردادن مقادير زماني

طيشده توسط يك وسيله معلوم باشد ،متغيرهاي حالت و كنترل

گرهها در يك بردار ،بردار گره (⃗ )τتشكيل ميشود:

آن قابل محاسبه خواهد بود .بنابراين ،براي استفاده از مفهوم
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تكرار گردد كه به ميزان دفعات تكرار ،تعدد ميگويند .تفاضل

در روش همنشاني مستقيم ،ازگرههاي زماني براي دو منظور

مرتبه منحني ( 𝑖𝑘) و تعدد گره مربوطه ( 𝑖𝑚) ،ميزان همواري ( 𝑖𝑠)

استفاده ميشود .يكي از كاركردهاي گرههاي زماني در تقريب

را مشخص مينمايد .همانطور كه گفته شد ،اين مساله در رابطه

عبارات ديفرانسيلي و انتگرالي ميباشد .از اينرو ،براي دستيابي به

 26نشان داده شده است

تقريبهاي بهتر ،بايد تعداد گرههاي زماني زيادي انتخاب شود.
𝑖𝑚 𝑠𝑖 = 𝑘𝑖 −

كاركرد ديگر گرههاي زماني در اعمال قيود مسئله كنترل بهينه

مقدار همواري ،بيانگر سطح پيوستگي در گره ميباشد كه

ميباشد .معادالت حالت و قيود مسيري در روش همنشاني

برابر با مرتبه مشتقپذيري است .بنابراين ،سطح پيوستگي در

مستقيم ،در گرههاي زماني اعمال ميگردند [ .]19در صورت

گرهها را ميتوان در تعريف بردار گره و با تكرار مقادير زماني

استفاده از منحنيهاي بياسپيالين ،نقش گرههاي زماني در

گرهها اعمال نمود .الزم به ذكر است كه مرتبه منحني ،برابر با

تقريب عبارات ديفرانسيلي و انتگرالي از بين ميرود و از گرههاي

مقدار درجه منحني بعالوه يك ميباشد .با در اختيار داشتن مرتبه

زماني تنها براي اعمال قيود مسئله استفاده ميشود .اين امر سبب

منحنيها (𝑘) ،تعداد منحنيها (𝑙) و همواري گرهها (𝑠) ،ميتوان

ميگردد تا ضرورت استفاده از گرههاي زماني زياد تا حدود زيادي

تعداد نقاط كنترل (𝑃) را مشخص نمود:

از بين برود.

()26

𝑠 𝑃 = 𝑙(𝑘 − 𝑠) +

براي حل مسئله كنترل بهينه با رويكرد تركيبي ،خروجيهاي

با مشخصبودن موارد مذكور ،ميتوان با بهرهگيري از روابط

هموار تعيينشده از همواري ديفرانسيلي ،با منحنيهاي

()27
بازگشتي زير ،توابع پايه را محاسبه نمود:

بياسپيالين تقريب زده ميشوند .با اين كار ،نقاط كنترل

()28

1 𝑡𝑖 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑖+1
{ = )𝑡( 𝐵𝑖,0
0 𝑡 < 𝑡𝑖 ,𝑡 > 𝑡𝑖+1

()29

= )𝑡( 𝑘𝐵𝑖,

𝑖𝑡𝑡−
𝑡 𝑡𝑖+𝑘 −
)𝑡(
𝐵 (𝑡) +
𝐵
𝑡𝑖+𝑘+1 −𝑡𝑖 𝑖,𝑘-1
𝑡𝑖+𝑘 −𝑡𝑖+1 𝑖+1,𝑘-1

نقاط كنترل در يك منحني بياسپيالين ،نقاطي در اطراف
منحني هستند كه به آن منحني شكل ميدهند و به معناي واقعي
كلمه ،كنترلكننده منحني ميباشند .نقاط كنترل در منحنيهاي
بياسپيالين مثل ضرايب چندجملهايها ،مقاديري گسسته هستند
كه مفهوم پيوستهاي را توليد مينمايند .در تقريب متغيرهاي حالت
و كنترل ،ميتوان اين نقاط كنترل را به عنوان متغيرهاي
بهينهسازي درنظرگرفت.
منحنيهاي بياسپيالين رفتاري كامالً محلي دارند .با تغيير
يكي از نقاط كنترل ،بسته به درجه منحني ،تنها شكل منحني در
همسايگي نقطه كنترل مزبور تغيير ميكند و باقي منحني ،بدون
تغيير باقي ميماند .همچنين ،محدوده تغييرات نقاط كنترل
درمنحنيهاي بياسپيالين يكسان بوده و تقريباً برابر با محدوده
تغييرات متغير تقريبزده شده ميباشد .در صورت استفاده از
منحنيهاي بياسپيالين براي تقريب متغيرهاي مسئله بهينهسازي
مسير ،امكان محاسبه دقيق مشتقات زماني متغيرها با توجه به
مشخصبودن مشتقات زماني توابع منحنيهاي بياسپيالين به
سادگي فراهم ميباشد.
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منحنيهاي مذكور به عنوان متغيرهاي بهينهسازي مسئله
برنامهريزي غيرخطي درنظرگرفته ميشوند .در طول فرآيند حل،
بسته به مقدار متغيرهاي بهينهسازي در هر تكرار ،نقاط كنترل
منحنيهاي بياسپيالين مشخص ميگردند .با مشخصبودن اين
نقاط و به تبع آن توابع منحنيها ،ميتوان مقادير ساير متغيرهاي
حالت و كنترل را محاسبه نمود.
با اعمال معادالت حالت باقيمانده در گرههاي زماني (نقاط
همنشاني) ،عمالً كليه معادالت حالت بر مسئله اعمال ميشوند.
افزون بر معادالت حالت باقيمانده ،قيود مسيري نيز در گرههاي
زماني اعمال ميشوند .پس از همگرايي و حل مسئله برنامهريزي
غيرخطي ،مقادير بهينه نقاط كنترل خروجيهاي هموار بگونهاي
بدست ميآيند كه ضمن برقراري معادالت حالت و ارضاي قيود
مسيري در گرههاي زماني ،تابع هدف نيز كمينه باشد.
براي مقياسبندي ،مرزبندي و توليد حدسهاي اوليه براي
متغيرهاي بهينهسازي (نقاط كنترل منحنيهاي بياسپيالين)،
ميتوان از همان سازوكارهاي روش كالسيك همنشاني مستقيم
استفاده نمود ،زيرا نقاط كنترل مذكور با خروجيهاي هموار،
مقياسبندي صحيح متغيرها و قيود

تقريباً هماندازه ميباشند.
بهينهسازي ،تأثير بسزايي در سرعت حل و همگرايي مسئله
برنامهريزي غيرخطي دارند .عموماً توصيه ميشود كه به منظور
185

رضا جمیلنیا

در بردارگره ،ممكن است يك مقدار زماني چندبار پشت سرهم

 .4-3همنشانی مستقیم و برنامهریزی غیرخطی

تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری ديفرانسیلی

دستيابي به بهترين و سريعترين پاسخهاي بهينه ،محدوده تغييرات
تمامي متغيرها و قيود به بازههاي ] [0,1يا ] [-0.5,0.5نگاشت
گردند.
در رويكرد تركيبي ،دقت حل فداي سرعت حل نشده است و
اين دو تؤامان ارتقاء يافتهاند .دراين رويكرد ،به دليل بهرهمندي از

()31

مقادير ̇𝜓  𝛾̇ ،و̇𝑉 را به صورت زير تعيين نمود:

زماني و براساس روابط تحليلي برقرار ميگردد ،درحاليكه در روش

()34

بسيار بيشتر از روش همنشاني مستقيم كالسيك ميباشد.
در مقاله حاضر ،براي حل مسائل برنامهريزي غيرخطي از
حلكننده  IPOPT13استفاده ميشود .اين نرمافزار با

نرمافزار
بهرهگيري از روش نقطه دروني اوليه دوگان 14ميتواند مسائل
بزرگمقياس برنامهريزي غيرخطي را با دقت و سرعت بااليي حل

1
̇𝑦 ̈𝑥 𝑦̈ 𝑥̇ −
= ̇𝜓
(
)
2
𝜓 1 + tan
𝑥̇ 2
1
̇𝑧 ̈𝑦 𝑧̈ 𝑦̇ −
̇𝑧
= ̇𝛾
(
) 𝜓sin𝜓 + 𝜓̇cos
2
2
𝛾 1 + tan
̇𝑦
̇𝑦
1
)𝛾(𝑧̈ sin𝛾 − 𝑧̇ 𝑦̇cos
= ̇𝑉
𝛾 sin2

()35

با بدستآوردن مقادير فوق ،ميتوان مقدار نيروي ليفت را از

در نتيجه ،دقت حل در رويكرد تركيبي بسيار باالتر است .سرعت
حل نيز به دليل كاهش همزمان تعداد متغيرها و قيود بهينهسازي،

=𝑉

با مشتقگيري از معادالت فوق بر حسب زمان ،ميتوان

مفهوم همواري ديفرانسيلي ،ارتباط ميان متغيرها ،با مشتقات

معادالت حالت گسسته در گرههاي زماني متوالي برقرار ميشود.

̇𝑧
𝛾sin

()32

()33

همنشاني مستقيم كالسيك ،ارتباط ميان متغيرها با اعمال

𝜓𝑧̇ sin
)
̇𝑦

( 𝛾 = tan−1

معادالت ( )2و ( )3محاسبه كرد:
2

()36

𝑔 𝑉
2
)) 𝐿 = 𝑚𝑉√(𝜓̇cos𝛾) + (𝛾̇ − cos𝛾 ( −
𝑉 𝑟

با استفاده از نيروي ليفت محاسبهشده و معادله ( ،)2ميتوان
مقدار 𝛽 را بدست آورد:
𝑉𝑚 𝑔 𝑉
)) 𝛽 = cos −1 ((𝛾̇ − cos𝛾 ( −
)
𝑉 𝑟
𝐿

()37

نمايد [.]20

با استفاده از نيروي ليفت محاسبهشده و معادالت ( )8و (،)10

 .5حل مسئله عبور از عوارض با رویکرد تركیبی
در بخش  ،2معادالت حاكم بر مسئله عبور از عوارض زمين ارائه
گرديد .معادالت حالت اين مسئله دربرگيرنده شش متغير حالت

ميتوان مقادير 𝐿𝐶 و 𝛼 را محاسبه كرد:
𝐿
0.5𝑆𝜌𝑉 2
𝐶𝐿 − 𝑎0
=𝛼
𝑎1
= 𝐿𝐶

()38
()39

(]𝑧 𝑦 𝑥 𝜓 𝛾 𝑉[ = ⃗ )xو دو متغير كنتـرل (]𝛽 𝛼[ = ⃗)u

همانگونه كه مالحظه ميشود ،تمامي متغيرهاي حالت و

ميباشند .اگر بخواهيم از رويكرد تركيبي بيانشده در بخش 4

كنترل برحسب خروجيهاي هموار و مشتقات زماني آنها قابل

براي حل اين مسئله استفاده كنيم ،الزم است تا ابتدا خروجيهاي

محاسبه ميباشند.

هموار را برمبناي همواري ديفرانسيلي شناسايي نماييم و كل

با توجه به اينكه از معادالت حالت ( )2تا ( )6براي محاسبه

مسئله را براساس خروجيهاي هموار و مشتقات زماني آنها

متغيرهاي حالت و كنترل استفاده شده است ،ديگر نيازي به اعمال

بازتعريف كنيم.

آنها در مسئله بهينهسازي مسير نميباشد و به جاي همه آنها،

همانگونه كه پيشتر اشاره شد ،بهترين انتخاب براي خروجي-

ميتوان تنها معادله حالت ( )1را درنظرگرفت .با جايگذاري معادل

هاي هموار ،متغيرهاي موقعيتي ميباشند .در معادالت حالت

متغيرهاي حالت و كنترل برحسب خروجيهاي هموار و مشتقات

ذكرشده ،سه متغير موقعيتي وجود دارند كه عبارتند از :برد طولي

زماني آنها در معادله ( )1و اعمال آن به صورت قيد تساوي در

(𝑥) ،برد عرضي (𝑦) و ارتفاع وسيله (𝑧) .برايناساس بايد تالش

مسئله بهينهسازي ،هم معادله حالت ( )1برقرار ميگردد و هم

كرد تا كل مسئله را با همين سه متغير موقعيتي و مشتقات زماني

معادالت حالت ( )2تا ( )6ارضاء ميشوند ،چون اين معادالت نيز

آنها بيان نمود.

با جايگذاري مذكور در معادله ( )1مستتر ميباشند .براي

با استفاده از سه معادله حالت ( )4تا ( )6ميتوان مقادير 𝜓 𝛾 ،

و 𝑉 را به صورت زير بدست آورد:
()30
186

̇𝑦
) ( 𝜓 = tan−1
̇𝑥

بدستآوردن مقدار نيروي درگ موجود در معادله ( ،)1ميتوان از
مقدار زاويه حمله محاسبهشده و معادالت ( )7و ( )9استفاده نمود.
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كنترل مسئله موردنظر از  8متغير ( 6متغير حالت و  2متغير كنترل)
به  3متغير (خروجيهاي هموار) و تعداد معادالت حالت از  6معادله

نرمال (𝜏) و زمان اصلي (𝑡) به صورت زير خواهد بود:
]𝑡 ∈ [0,𝑡𝑓 ] , 𝜏 ∈ [0,1

()40

𝜏 𝑓𝑡 = 𝑡

به  1معادله كاهش يافته است .كاهش تعداد متغيرها و معادالت

برايناساس ،بايد تمامي مشتقات موجود در مسئله ،به جاي

حالت ،سبب كاهش شديد تعداد متغيرها و قيود بهينهسازي

مشتقگيري برحسب زماناصلي ،برحسب زمان نرمال مشتقگيري

ميگردد كه به معناي افزايش قابلتوجه سرعت حل و همگرايي

و محاسبه شوند.

مسئله بهينهسازي ميباشد.

همانگونه كه اشاره شد ،در صورت استفاده از همواري

در رويكرد تركيبي ،از منحنيهاي بياسپيالين براي تقريب

ديفرانسيلي ،بايد تمامي مسئله كنترل بهينه براساس خروجيهاي

خروجيهاي هموار استفاده ميشود .با توجه به انتخاب متغيرهاي

هموار و مشتقات زماني آنها بيان شود .در نتيجه ،بايد شرايط

موقعيتي به عنوان خروجيهاي هموار (كه عموماً هموار و كم پيچ

مرزي (اوليه و نهايي) مسئله نيز بر همين مبنا و با استفاده از روابط

و خم ميباشند) ،ديگر نيازي به استفاده از منحنيهاي بسيار

موجود بازتعريف گردند.

منعطف (با مرتبه باال) نيست .اما بايد توجه داشت كه متغير كنترل

با بهرهگيري از رويكرد تركيبي براي حل مسئله كنترل بهينه

مسئله با مشتقات دوم خروجيهاي هموار در ارتباط است .يعني

عبور از عوارض ،به تعداد نقاط كنترل منحنيهاي بياسپيالين

اگر از منحنيهاي مرتبه چهارم براي تقريب خروجيهاي هموار

خروجيهاي هموار ،متغير بهينهسازي وجود خواهد داشت كه متغير

استفاده شود ،متغير كنترل به صورت خطي بدست خواهد آمد.

زمان نهايي نيز به اين مجموعه اضافه ميشود .همچنين ،با توجه

همچنين ،بايد به سطح پيوستگي ميان منحنيهاي به هم چسبيده

به اعمال تنها يك معادله ديناميكي در نقاط همنشاني ،به تعداد

بيزيه (كه منحني بياسپيالين را تشكيل ميدهند) نيز توجه نمود

نقاط همنشاني ،قيد وجود خواهد داشت كه قيود مرزي (شرايط

تا سطح پيوستگي در متغير كنترل نيز پس از دوبار مشتقگيري در

اوليه و نهايي) و مسيري نيز به اين مجموعه اضافه ميشوند.

حد مطلوب حفظ شود .برايناساس ،براي تضمين همواري و سطح
پيوستگي كافي براي متغير كنترل ،مرتبه منحنيهاي بياسپيالين

 .6حل یک مثال عددی

بايد حداقل  6و سطح پيوستگي آنها حداقل  5باشد .همچنين ،با

در اين بخش ،به منظور نشاندادن ويژگيها و قابليتهاي رويكرد

توجه به خروجيهاي هموار انتخابي ،استفاده از  10منحني

ارائهشده براي بهينهسازي مسير عبور از عوارض زمين ،يك مثال

بههمپيوسته بيزيه در هر منحني بياسپيالين كفايت خواهد كرد.

عددي مطرح و حل مينماييم .در اين مثال ،ميخواهيم مسير

البته ميتوان از تعداد منحنيها كاست و به مرتبه منحنيها افزود.

بهينه يك موشك را براي عبور از يك عارضه زميني در زمان

مقادير مطلوب پارامترهاي منحنيهاي بياسپيالين را ميتوان

كمينه بدست آوريم .در جدول  ،1مقادير ثابت الزم براي حل

پس از چندين بار حل مسئله ،اصالح وتنظيم نمود .همچنين ،الزم

عددي مسئله ارائه شده است.

نيست كه پارامترهاي منحنيهاي بياسپيالين خروجيهاي هموار
با يكديگر يكسان باشند.
در مسئله عبور از عوارض ،تعريف بردار گره به دليل آزادبودن
زمان نهايي قدري دشوار خواهد بود .آزادبودن زمان نهايي سبب
تغيير مقاطع زماني در بردار گره در طول بهينهسازي ميشود كه
اين امر ،ناپايداري شديدي در فرآيند حل ايجاد كرده و همگرايي
مسئله را دچار مشكل مينمايد .راهكار رفع اين مشكل ،نرمال

جدول  .1مقادیر ثابت برای مثال عددی

عنوان

مقدار ثابت (واحد)

شعاع متوسط زمين ( 𝐸𝑅)

𝑚𝑘 6371

شتاب جاذبه زمين (𝑔)

9.807 𝑚/𝑠 2

چگالي هوا (𝜌)

3

𝑚1.225 𝑘𝑔/

كردن بازه زماني مسئله است .براي اين كار ،الزم است كه بازه

جرم موشك (𝑚)

𝑔𝑘 100

زماني مسئله به محدوده ] [0,1نگاشت گردد .اگر اين محدوده را

نيروي تراست موشك (𝑇)

𝑁 200

در مقدار زمان نهايي مسئله ( 𝑓𝑡) ضرب كنيم ،بازه زماني اصلي

سطح مرجع آيروديناميكي (𝑆)

2 𝑚2

سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

187

رضا جمیلنیا

با بهرهگيري از همواري ديفرانسيلي ،تعداد متغيرهاي حالت و

مسئله بدست ميآيد .در اين حالت ،رابطه ميان تغييرات زمان

از سطح عارضه زميني در طول پرواز نشان داده شده است.

قابل محاسبه ميباشند:
()41

𝐶𝐷 = 1.2779𝛼 2 − 0.0497𝛼 + 0.0771

بايد توجه داشت كه خروجيهاي اصلي فرآيند بهينهسازي،

()42

𝐶𝐿 = 1.0783𝛼 − 0.0122

نمودارهاي خروجيهاي هموار (شكل  )3ميباشند و ساير نمودارها

در روابط فوق 𝛼 ،بايد برحسب راديان جايگذاري شود.

بر پايه روابط تحليلي ساير متغيرهاي حالت و كنترل با

در اين مثال ،معادله عارضه به صورت زير فرض ميگردد:

خروجيهاي هموار ترسيم شدهاند.

) ((𝑥−500)2 +(𝑦−500)2
50000

()43

مطابق با پاسخهاي بدستآمده براي مثال حاضر ،زمان كمينه

𝑍𝑇 (𝑥,𝑦) = 100𝑒 −

در مثال حاضر ،شرايط مرزي در قالب قيود نقطهاي زير بر

براي عبور از عارضه موردنظر برابر با  16/12ثانيه ميباشد.

مسئله اعمال ميگردند:

()44

𝐶5 ∶ 𝑥(𝑡𝑓 ) = 1000 m

𝐶1 ∶ 𝑥(𝑡0 ) = 0

𝐶6 ∶ 𝑦(𝑡𝑓 ) = 500 m

𝐶2 ∶ 𝑦(𝑡0 ) = 500 m

𝐶7 ∶ 𝑧(𝑡𝑓 ) = 20 m

𝐶3 ∶ 𝑧(𝑡0 ) = 20 m

100
80
60

𝐶4 ∶ 𝑉(𝑡0 ) = 100 m/s

40
20

در اين مثال ،سرعت نهايي وسيله ،آزاد درنظرگرفته ميشود.
قيود مسيري براي عدم برخورد با عوارض زمين و

0
1000
800

1000
600

800
600

محدودنمودن شتاب عمودي نيز به صورت زير اعمال ميشوند:
()45

𝐶𝑃1 ∶ 𝑧 − 𝑍𝑇 ≥ 10 m

()46

𝐶𝑃2 ∶ 𝑎𝑣𝑐 ≤ 8 m/𝑠 2

)Z (m
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براي وسيله موردنظر ،ضرايب درگ و ليفت از معادالت زير

هر دو متغير كنترل ميباشند .همچنين ،در شكل  ،7ارتفاع وسيله

400

400

200

200
0
)X (m

0

)Y (m

شکل  .2مسیر بهینه در فضای سهبعدی

با مشخصشدن مقادير ثابت و قيود نقطهاي و مسيـري
بهينهسازي مسير را با رويكرد

مسئله ،ميتوانيم فرآيند حل مسئله
تركيبي به انجام رسانيم .براي اين منظور ،از روابط كاهشيافته
حاصل از همواري ديفرانسيلي استفاده مينماييم .براي تقريب هر
يك از خروجيهاي هموار با منحنيهاي بياسپيالين ،از 10
منحني بيزيه مرتبه  6با سطح پيوستگي  5استفاده ميكنيم .تعداد
نقاط كنترل هركدام اين منحنيهاي بياسپيالين براساس رابطه
( 15 ،)27عدد ميباشد .بنابراين ،مسئله برنامهريزي غيرخطي
حاصله داراي  45+1متغير بهينهسازي گسسته خواهد بود .با
لحاظنمودن  10نقطه همنشاني براي اعمال معادله حالت باقيمانده
و دو قيد مسيري و نيز شرايط مرزي مسئله 30+7 ،قيد بهينهسازي
ايجاد خواهد شد.
در شكل  ،2مسير بهينه بدستآمده در فضاي سهبعدي و در
شكل  ،3تغييرات خروجيهاي هموار نسبت به زمان نشان داده
شدهاند .در شكلهاي  4و  ،5تغييرات متغيرهاي كنترل و ساير
متغيرهاي حالت نسبت به زمان رسم گرديدهاند .در شكل ،6
فرامين شتاب عمودي و افقي ارائه شدهاند .اين فرامين ،دربرگيرنده
شکل  .3تاریخچه زمانی خروجیهای هموار
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شکل  .4تاریخچه زمانی متغیرهای کنترل
شکل  .6تاریخچه زمانی شتابهای عمودی و افقی

شکل  .7فاصله عمودی وسیله از عارضه زمینی

مطابق با پاسخهاي بدستآمده ،راهبرد وسيله براي عبور بهينه
اوجگيري و انحراف عرضي
از عارضه درنظرگرفتهشده ،تركيبي از 
ميباشد .اين امر هم در شكل ( 3نمودارهاي𝑦 و 𝑧) و هم در شكل
( 5نمودارهاي𝛾 و 𝜓) قابل مشاهده ميباشد .مطابق با شكل 5
(نمودار𝑉) ،وسيله در طول مأموريت درنظرگرفتهشده براي عبور از
عارضه ،دچار افت سرعت گرديده ،ولي روند كاهش سرعت
درانتهاي مسير تقريباً متوقف شده است.
زمان حل اين مثال با استفاده از رويكرد مطرحشده ،به ازاي
حدسهاي اوليه مختلف براي متغيرهاي بهينهسازي ،در محدوده
 0/2تا  0/4ثانيه ميباشد .اين زمانها در رايانهاي با پردازشگر
شکل  .5تاریخچه زمانی سایر متغیرهای حالت

اينتل  2/4گيگاهرتزي و سيستم عامل ويندوز  64( 10بيتي)
بدست آمدهاند.

همانگونه كه در شكلهاي  6و  7مشخص ميباشد ،قيود

در مثال عددي مطرحشده ،عبور بهينه وسيله از يك عارضه

مسيري مربوط به بيشينه شتاب عمودي و كمينه ارتفاع از سطح

واحد مورد توجه قرار گرفت .زيرا در اين حالت ،تغييرات متغيرهاي

زمين ،كامالً ارضاء شدهاند .همچنين ،براساس شكلهاي  3و ،5

حالت و كنترل براساس رويكرد پيشنهادي را ميتوان بهتر مشاهده

قيود نقطهاي مربوط به شرايط مرزي نيز ارضاء گرديدهاند.

نمود .همچنين با توجه به هدف غايي رويكرد پيشنهادي براي
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دستيابي به يك روش هدايت برخط در ساختار حلقه بسته كنترل

 .7نتیجهگیری

افق پسين ،بهينهسازي عبور از يك عارضه واحد درنظرگرفته شد.

در مقاله حاضر ،مسئله عبور بهينه وسايل هوافضايي از عوارض

زيرا در ساختار برخط ،عبور بهينه وسيله از عارضه يا مانع پيش رو

زمين در زمان كمينه در قالب يك مسئله كنترل بهينه تعريف

مدنظر خواهد بود.

گرديد و رويكرد جديدي براي حل سريع و دقيق آن پيشنهاد شد.

به منظور نشاندادن قابليتهاي رويكرد پيشنهادي در عبور از

در تعريف مسئله ،از معادالت حركت وسايل در فضاي سهبعدي

مجموعه عوارض پيچيدهتر ،مسيرهاي بهينه حاصل از اين رويكرد

استفاده گرديد و از تفكيك صفحات ،خطيسازي مدل و ساير

براي عبور از دو مجموعه مختلف عوارض در شكلهاي  8و 9

سازيهاي متعارف براي تسريع و تسهيل حل پرهيز شد.

ساده

نشان داده شدهاند .عوارض هموار درنظرگرفته شده به صورت

براساس نتايج حاصل از اين تحقيق ،ميتوان مسئله عبور از

تصادفي و با استفاده از تابع توزيع ارتفاع گاوسي 15توليد شدهاند.

عوارض زمين را با بهرهگيري از رويكرد حل پيشنهادي با سرعت

مطابق با مسيرهاي بهينه بدستآمده ،راهبرد رويكرد پيشنهادي

و دقت بااليي حل نمود .سرعت باالي حل اين امكان را فراهم

براي عبور از مجموعه عوارض در زمان كمينه ،انتخاب صفحه

ميسازد تا بتوان فرآيند بهينهسازي مسير را در قالب ساختارهاي

مناسب عبور و اوجگيري بر فراز مرتفعترين عارضه در صفحه

حلقه بسته كنترل پيشبين مدل پيادهسازي كرد و مسيرهاي بهينه

انتخابي است.

را مطابق با شرايط لحظهاي وسيله و در مواجهه با اغتشاشات و
عدم قطعيتهاي مدل به صورت برخط توليد نمود .در اين صورت،
ميتوان توابع هدف و قيود مسئله را متناسب با شرايط پروازي
وسيله و مأموريت مدنظر ،در حين پرواز وسيله اصالح و تنظيم
كرد .در كارهاي آتي ،با توجه به تحقق حل سريع و دقيق مسئله
در اين مقاله ،تمركز بر پيادهسازي برخط مسئله خواهد بود.
با بهرهمندي از همواري ديفرانسيلي ميتوان مسئله را با
كمترين تعداد متغيرهاي ممكن بازتعريف نمود و معادالت حالت
مؤثر را به نحو چشمگيري كاهش داد .همچنين ،با بكارگيري

شکل  .8مسیر بهینه عبور از مجموعه عوارض اول

منحنيهاي بياسپيالين ميتوان تقريب منعطف و پيوستهاي از
متغيرهاي مذكور را با متغيرهاي بهينهسازي گسسته توليد نمود.
تركيب مفاهيم همواري ديفرانسيلي و منحنيهاي بياسپيالين با
روش همنشاني مستقيم ميتواند ضمن برطرفكردن مشكالت
اين روش ،منجر به پاسخي به مراتب دقيقتر و سريعتر شود.
تعريف مسئله عبور از عوارض زمين در قالب مسئله كنترل
بهينه و در فضاي سهبعدي ،منجر به توليد مسيري تلفيقي از
تعقيب و اجتناب از عوارض ( )TF/TAميشود كه ضمن عبور،
ميتواند منجر به رخداد بهينهاي نيز گردد .در اين مقاله ،تمركز بر
كمينهكردن زمان عبور بود .در همين قالب ميتوان اهداف بهينه
ديگري را نيز مدنظر قرار داد و مسيرهاي بهينه مربوطه را توليد

شکل  .9مسیر بهینه عبور از مجموعه عوارض دوم

نمود .همچنين ،ميتوان قيود متنوعي را براي رعايت ايمني پرواز،
محدوديتهاي سازهاي و كنترلي وسيله و نظايرآنها در نظر گرفت.
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Terrain Following (TF)
Terrain Avoidance (TA)
3
Dijkstra
4
Online
5
Differential Flatness
6
B-spline curves
7
Collocation Points
8
Non-Linear Programming (NLP)
9
Hamiltonian
10
Pontryagin’s Maximum Principle
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Jacobian Matrix
Hessian of the Lagrangian Matrix
13
Interior Point OPTimization (IPOPT)
14
Primal-Dual Interior Point
15
Gaussian Height Distribution Function
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