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طراحی کنترلکننده مود لغزشی با پارامترهای بهینه برای هدایت
سهبعدی موشک با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
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چكیده
در این مقاله به طراحی قانون هدایت ناوبری مبتنی بر کنترل مود لغزشی با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی برای ردیابی هدف دارای
 برای مواردی که، علیرغم ک ارایی باالی قوانين هدایت کالسيك در ردیابی هدف بدون مانور.مانور در فضای سهبعدی پرداخته شده است
 از همين رو. نياز به قانون هدایت ناوبری مقاوم احساس گردید، غيرخطی بودن فرایند دیناميكی و مانور هدف وجود داشت،نامعينی و اغتشاش
 با.از روش کنترل مود لغزشی بهعنوان کنترلکنندهای مقاوم برای طراحی قانون هدایت موشك در فضای سهبعدی استفاده شده است
،کمينه سازی تابع برازش چند هدفه مجموع وزنی فاصله نسبی ميان موشك و هدف و زاویه یاو خط دید توسط الگوریتم جستجوی هارمونی
 نتایج بهدستآمده با برخی، بهمنظور نشان دادن کارایی و توانایی روش پيشنهادی.پارامترهای مود لغزشی بهطور بهينه تعيين شدهاند
 نتایج.( مقایسه شده استAPNG) ( و هدایت ناوبری تناسبی الحاقیPNG) روش های هدایت و ناوبری از قبيل هدایت ناوبری تناسبی
بهدستآمده نشاندهنده بهبود عملكرد و کارایی قانون هدایت مبتنیبر مود لغزشی تنظيم شده نسبت به این روشهای طراحی قانون هدایت
.میباشد
 هدایت مقاوم، الگوریتم جستجوی هارمونی، کنترل مود لغزشی، قانون هدایت ناوبری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper, a navigation guidance law is designed based on a sliding mode control and harmony search algorithm
to track a maneuvering target in three-dimensional space. Despite the high efficiency of classical guidance laws in
target tracking without any maneuvering, in the presence of uncertainty, disturbance, the nonlinearity of dynamic
systems and target maneuvering, robust navigation guidance is required. Hence, a sliding mode control method is
used for designing three-dimensional robust navigation guidance laws. Besides, parameters of sliding mode control
are determined by minimizing multi-objective fitness function, which is the summation of the relative distance
between missile-target and yaw angle of the line of sight. To show the effectiveness of the optimal sliding mode
method, the simulation results are compared with some other techniques such as Proportional Navigation Guidance
(PNG) and Augmented Proportional Navigation Guidance (APNG). It is proved that both the performance and
efficiency of the proposed regulated-sliding-mode-based guidance scheme have significantly improved in
comparison with these methods.
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 -1مقدمه
هدایت موشك اولين بار توسط آلماانهاا در جناج جهاانی
دوم مورد توجه قرار گرفت و با توجه به اهميت بسيار بااالی
آن از دیدگاه امنيت ملای ،موواوع ماورد توجاه بساياری از
پژوهشگران در زمينه مهندسی کنترل اسات .اماا هادایت و
کنترل فرایندهای رهگير پيچيده میباشد زیرا این فرایندهاا
غير خطی و کوپل شده به همدیگر میباشد .از طارف دیگار
ساختار هدایت ،رهگير را برای دنباال کاردن هادف هادایت
میکند در حالی کاه تغييار پارامترهاای مساير پارواز عادم
قطعيت مدل برخورد را تقویت میکند.
بر این اساس ،لوکه [ ]6به ارائه مباانی هادایت موشاك
پرداخاات و س ا ل اين [ ]3ایاان مبااانی را توسااعه داد .در
روشهای کالسيك هادایت و نااوبری موشاك از نار خاط
دید 6متناسب با شتاب ماانور موشاك بارای طراحای قاانون
هاادایت و ناااوبری اسااتفاده ماایشااود .از جملااه روشهااای
کالسيك هدایت میتوان به هدایت ناوبری تناسبی ،3هدایت
ناوبری تناسبی الحاقی ]9[ 9و قانون هدایت بهينه مبتنی بار
تئوری رگوالتور مربعی خطی [ ]4اشاره نماود .روش فرماان
هدایت متناسب با نر زاویه خاط دیاد کاه باه روش PNG
معااروف اساات یكاای از پرکاااربردترین روشهااای هاادایت و
ناوبری است ،که در برابر اهداف بدون مانور کامال موفق ،اماا
در برابر نامعينی مانور هدف ،منجر به فاصله از دسات دهای
غيرقابل قبولی است [ .]5با توجه به غيرخطی باودن فرایناد
دیناميكی نشاندهنده حرکت نسبی بين موشاك و هادف و
همچنااين بااه علاات وجااود دیناميااكهااای ماادل نشااده و
اغتشاشهای پارامتری دارای نامعينی ،نياز به قانون هادایت
مقاوم بهوجود آمد .یكی از روشهای به نسبت مقااوم جهات
بهبود روش  PNGروش  APNGاست که منجار باه کااه
اثر اغتشاشات میگردد .در ساالهاای اخيار طراحای قاانون
هدایت مبتنای بار ابزارهاای تطبيقای [ ،]1-7ماود لغزشای
[ ،]8-61کنترل پي بين [ ]66و پسگام ]63-69[ 4ماورد
توجه قرار گرفته است .طراحی قانون هدایت غيرخطی بارای
رهگيری اهداف دارای مانور از دیگر مسائل پر اهميت در این
حوزه میباشند [ 1و  .]64در سالهای اخير باا رشاد هاوش
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مصنوعی و یادگيری ماشين ،هدایت هوشمند موشك بسايار
گسترش یافته است [ .]65-67دالتون و همكااران [ ]68باا
استفاده از کنترل کننده شبكه عصبی به حل مساله تعقياب
و گریز پرداختند .لاين [ ]61از منطاق فاازی بارای هادایت
موشك استفاده نمود که در آن قوانين فازی بر اسااس نار
خط دید ،شتاب زاویهای خط دیاد و فاصاله نسابی طراحای
شدند .لی و همكاران [ ]31هدایت  PNمبتنیبر منطق فازی
پيشنهاد نمودند که قوانين فازی آن با اساتفاده از الگاوریتم
ژنتيك بهينه گردید .استفاده از الگاوریتمهاای فارا ابتكااری
مانند الگوریتم انبوه ذرات [ ]36-33منجر به واکن ساریع
و مقاوم بودن قانون هدایت گردید.
یكی از روشهای طراحی مقاوم در برابر نامعينی ،کنترل
مود لغزشی است که بهطور گساتردهای در طراحای قاوانين
هدایت مورد اساتفاده قارار گرفتاه اسات .باا ایان حاال در
طراحی قانون هدایت مبتنیبار ماود لغزشای تعياين بهيناه
برخی پارامترها حائز اهميت است.
در مقاله حاور با در نظار گارفتن دینامياكهاای مادل
نشده و اغتشاشهای پارامتری دارای ناامعينی ،باه طراحای
هدایت موشك با استفاده از روش مود لغزشی بهينه پرداخته
شده است که ومن مقاوم بودن در برابر تغييرات مانورهاای
هاادف ،در آن از یااك الگااوریتم بهينااهسااازی تحاات عنااوان
الگوریتم جستجوی هارمونی با هدف افزای دقت و سارعت
پاسخ بهره گرفتاه شاده اسات .بارای نشاان دادن کاارایی و
توانایی روش پيشنهادی ،نتایج بهدستآمده با روشهای مود
لغزشاای PNG ،و  APNGمقایسااه شاادهانااد کااه نتااایج
نشاندهنده کارایی برتر روش پيشنهادی میباشد.
این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخا
دوم معادالت موشك مدلسازی شده است .در بخا ساوم
الگوریتم جستجوی هاارمونی باهعناوان ابازار بهيناهساازی
معرفی میگردد .در بخ چهارم روش کنترل ماود لغزشای
بهينه طراحی شده است .در بخ پنجم نتایج شابيهساازی
ارائه شده و در بخ ششم نتيجهگيری صورت گرفته است.

 -2مدلسازی فرایند
شكل  1هندسه سه بعدی پرواز ميان موشاك و هادف را در

)1- Line of Sight (LOS
)2- Proportional Navigation Guidance (PNG
)3- Augmented Proportional Navigation Guidance (APNG
4- Backstepping

دستگاه کروی نشاان مایدهاد [ ]39-34کاه در آن ،باردار
نسبی موقعيت در جهت خط دید توسط  rبيان شده است.

طراحی کنترل کننده مود لغزشی با پارامترهای بهينه برای هدایت سه بعدی موشك( ...گرای  :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)
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که  V  ،V rو  V به ترتيب سرعت نسبی در راستای خط

شکل ( :)1هندسه تعقيب و گریز در سه بعد [.]61
با مشتقگيری از  rبردار سارعت نسابی ساهبعادی باه
صورت زیر بهدست میآید:
()6

r  re r  r cose  re

که در آن r ،فاصله نسبی ميان موشك و هدف  ،زاویه
گام خط دید و  زاویه یاو خط دید میباشند.
با مشتقگيری از دو سمت معادله ( )6شتاب نسبی بهصورت
زیر بهدست میآید:
r  r 2  r 2 cos 2   w r  u r

()3

r cos   2r cos   2r sin   w   u
r  2r  r cos  sin   w   u
2

معادالت سينماتيك بين موشك و هدف در معادلاه ()3
ماایتوانااد بااهصااورت معادلااه فضااای حالاات غيرخطاای زیاار
بازنویسی شوند:
()9
x t   F  x t    Bu t   Dw t 
کااه  x t بااردار حالاات F  x t  ،مياادان باارداری،

 u t بردار شاتاب موشاك و  w t باردار شاتاب هادف
میباشد که بهصورت زیر تعریف شدهاند:
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دید ،سرعت نسبی نرمال نسبت به زاویه یاو خط دید و
سرعت نسبی نرمال نسبت به زاویه گام خط دید میباشند.

 -3الگوریتم جستجوی هارمونی
جاايم و همكاااران [ ]35-31باارای اولااين بااار الگااوریتم
جستجوی هارمونی 6را بهعنوان یك الگوریتم نشات گرفته از
طبيعت ارائه نمودند .این الگوریتم از فرآیند نواخت موسيقی
و تالش برای یافتن یك هارمونی خارقالعاده طای آن ،الهاام
گرفته شده است .در این فرآیند با توجاه باه معياار زیباایی
هارمونی یك هارمونی جذاب و دلنشين جستجو خواهد شد.
حافظه هارمونی 3مهمتارین بخا در جساتجوی هاارمونی
میباشد که شامل تعداد مشخصی بردار هارمونی و هر باردار
نتيجه یك عمل نوازندگی است.
در الگوریتم جستجوی هارمونی برای تولياد یاك باردار
جدید از متغيرها (بردار هارمونی) مقدار هر متغير طبق یكی
از سه قانون زیر تعيين میشود:
الف) انتخاب یكی از مقادیر موجود در حافظه هارمونی،
ب) انتخاب مقاداری در همساایگی یكای از مقاادیر حافظاه
هارمونی،
ج) انتخاب مقداری برای متغير از محادوده مجااز (خاارج از
حافظه هارمونی) بهصورت تصادفی.
این الگوریتم شامل پنج گام است:
گااام اول -تعریااف مساأله بهااينسااازی و مقااداردهی اوليااه
پارامترهای الگوریتم.
گام دوم -مقداردهی اوليه به حافظه هارمونی.
گام سوم -توليد یك هارمونی جدید از حافظه هارمونی.
گام چهارم -بهروزرسانی حافظه هارمونی.
گام پنجم -بررسی معيار توقف.
این گامها در ادامه توويح داده شدهاند.
1- Harmony Search Algorithm
)2- Harmony Memory (HM
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 -1-3تعریف مساله و مقداردهی اولیه به پارامترهاای
الگوریتم
مساله بهينهسازی بهصورت زیر تعریف شده است:
Minimize f  x 
()4
,N

subject to x i  X i  1,2,

که در آن f  x  ،تابع هدف x ،مجموعه متغير تصاميم
 N ،xiتعداد متغيرهای تصميم Xi ،مجموعاه محادوده مجااز
متغيرهاای تصاميم اسات یعنای  L x i  X i  U x iکاه

 L x iو  U x iکاارانهااای باااال و پااایين هاار متغياار جااواب
میباشاد .پارامترهاای الگاوریتم  HSدر ایان گاام مشاخ
6
میشوند .این پارامترها عبارتند از انادازه حافظاه هاارمونی ،
احتمال انتخاب متغير جدید از حافظه هاارمونی ، 3احتماال
تعدیل متغير انتخابی از حافظاه هاارمونی 9و پهناای باناد و
شرط توقف الگوریتم.
 -2-3مقداردهی اولیه به حافظه هارمونی
در این گام ماتری  HMباه صاورت کاامال تصاادفی تولياد
میشود که در آن تعداد بردارهای توليد شده برابر باا انادازه
حافظه هاارمونی مایباشاد .در رابطاه ( )5سااختار حافظاه
هارمونی نشان داده شده است:
HM 






x NHMS-1 

x NHMS 
x 1N

()5

x N2

x 1N 1

x 12

x N2 1

x 22

x NHMS-1
1

x 2HMS-1

x NHMS
1

x 2HMS

 x 11

 x 12


 x HMS-1
 1
 x 1HMS

در رابطه ( ،)5هر سطر معرف یك هارمونی  Nمتغياره و
 HMSاندازه حافظه هارمونی است.
 -3-3تولید یک هارمونی جدید از حافظه هارمونی
بردار هارمونی جدید

new 
xN


x 2new

 x 1new


new

x

میشوند HMCR .که بين  1و  6تغيير میکند در واقع نار
انتخاب یاك مقادار از مقاادیر قبلای ذخياره شاده در HM
میباشد در حاالی کاه ) (1-HMCRنار انتخااب تصاادفی
مقدار از محدوده مجااز مقاادیر مایباشاد .رابطاه ( )1نحاوه
اجرای این قوانين را نمای میدهد:
()1

w.p HMCR



1-HMCR 

w.p.

, x iHMS



x inew  x i1 , x i2 ,


new

 xi X i

x inew

رابطه ( )1نشااندهناده آن اسات کاه ابتادا یاك عادد
تصادفی در بازه [ ]1،6توليد و در صورت کمتر بودن نسابت
بااه  HMCRیكاای از مقااادیر موجااود در حافظااه انتخاااب
میشود؛ در غير اینصورت ،مقداری تصادفی در بازه تغييرات
آن متغير توليد میشود.
هر مقداری که از حافظه انتخاب شود ،میتواند طی یك
جستجوی محلی در همسایگی خود ،متغياری جدیاد تولياد
کند که این جساتجو باا شاعاع  bwو احتماال  PARانجاام
ماایگياارد .مقاادار انتخااابی از حافظااه بااا احتمااال 1-PAR
مستقيما و بادون هايگ گوناه تغيياری باه هاارمونی جدیاد
مقدار بهدست آمده برای هار متغيار
منتقل میگردد .س
در بردار جدید بررسی میشود تا در بازه مجاز باشد؛ در غيار
اینصورت ،نزدیكترین مقدار مجاز جایگزین آن میگردد.
 -4-3به روز رسانی حافظه هارمونی
اگر بردار هارمونی جدید بهتار از بادترین هاارمونی در
باشد ،باه هماراه مقادار تاابع هادف متناا ر ،جاایگزین آن
میشود و بدترین هارمونی حافظه ،حذف میگردد.
HM

 -0-3بررسی معیار توقف الگوریتم
معيار توقف الگوریتم عموما باهصاورت بارآورده شادن یاك
شرط یا رسيدن به بيشترین تعداد تكرار تعریف میشود.

 -4طراحی قانون هدایت مود لغزشی بهینه
در این جا هدف اصلی تعيين قانون هدایتی است کاه بتاوان

براساس سه قانون توليد میشود :الف) انتخاب از حافظه ،ب)
تعدیل مقدار انتخابی از حافظه و ج) انتخاب تصادفی.

توسط آن موشك را به هدف رساند و این قاانون هادایت در

از هاار

برابر تغييرات مانورهای هدف مقاوم باشد .یكی از روشهایی

مقداری در محدوده مشخ  HMیعنای از  x 11تاا x 1HMS
انتخاب میشود .دیگر متغيرها نيز به همين صاورت انتخااب

که برای طراحی قانون هدایت مقااوم پيشانهاد شاده اسات،

در انتخاااب از حافظااه مقاادار اولااين متغياار

new
1

x

)1- Harmony Memory Size (HMS
)2- Harmony Memory Considering Rate (HMCR
)3- Pitch Adjusting Rate (PAR

استفاده از کنترل مود لغزشی میباشد .طراحی کنترل ماود
لغزشی 4در دو مرحله انجاام مایشاود .مرحلاه اول انتخااب
)4- Sliding Mode Control (SMC
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سطح کليدزنی است به گونهای که فرایندی که به این سطح
محدود شود رفتار مطلوب را ایجاد کند .مرحله دوم انتخااب

s1  v r  b sgn  s1   w r
s 2  v   b sgn  s 2   w 

()63

s 3  v   b sgn  s 3   w 

کنترلکنندهای است که مسيرهای حالت فرایند را مجبور به
حرکت به سمت سطح کليدزنی کند و برای زمانهای بعدی
این مسيرهای حالت در سطح کليدزنی بلغزند.
قانون هدایت باید فاصله نسابی  rرا کااه

و با جایگذاری ( )63در ( )1نتيجه میشود:
ss1  b1 s1  w r s1  b1 s1  w r s1

  r  0و

  b1  w r  s1  0  b1  w r

ss 2  b2 s 2  w  s 2  b2 s 2  w  s 2

سرعتهای نسبی  v و  v تاا حاد امكاان کوچاك کناد.
همچنين  v rباید منفی باشد .زمانی که  v و  v باه صافر
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  b 2  w   s 2  0  b 2  w 

()69

ss 3  b3 s 3  w  s 3  b3 s 3  w  s 3

همگرا میشوند به این معنی است که موشك و هدف به هم





 b3  w  s 3  0  b3  w 

نزدیك میشوند .همچنين زماانی کاه  v rمنفای مایشاود
فاصله نسبی  rميان موشك و هدف به صفر نزدیك میشود.

با توجه به شرایط تعيين شده در ( )69مشتق تابع لياپاانوف
 Vمنفاای خواهااد شااد ،یعناای  ، V  0کااه نشااان دهنااده
پایداری مجانبی سطح لغزشی خواهد بود.
تابع عالمت به علت سااختار ناپيوساتهاش ،در طاول شابيه
سازی منجر به چترینج میشود .از همين رو محققان تواباع

با انتخاب تابع لياپانوف زیر به بررسی پایداری و مقاوم باودن

S 
tanh  
 

بنابراین ،سطح لغزش را میتوان بهصورت زیر انتخاب نمود:
s1  v r  k
s2 v

()7

s3  v 

سطح لغزش پرداخته میشود:
1
V  s2
2

()8

با مشتقگيری از رابطه ( )8نسبت به زمان میتوان نوشت:
()1

دیگری از قبيل تابع اشباع ،تاابع

باارای جااایگزینی بااا آن پيشاانهاد نمااودهانااد [ .]37-31بااا
جایگذاری تابع تانژانت هي ربوليك به جای تاابع عالمات در
معادله ( )66قانون هدایت به صورت زیر نوشته میشود:

V  ss

از طرفی با مشتقگياری از رابطاه ( )7و جایگاذاری مقاادیر
رابطه ( )9نتایج زیر حاصل میشود:
v 2  v 2

()61

 u  w 

 ur w r
r
v rv   v v  tan 
r

v rv   v 2 tan 
 u  w 
r

()64
s1  v r 

s2 v 
s3  v  

لذا با توجه به مفهوم مود لغزشی میتوان نوشت:

()66



v 2  v 2


 b1sgn  s1 
r

u r  

   v rv   v v  tan 
u t    u   
 b 2sgn  s 2  
r

u  

    v v  v 2 tan 
r 


 b3sgn  s 3  


r



حال با جایگذاری ( )66در ( )61روابط بهصورت زیر اصاال
میگردد:

S
S 

و تاابع



v 2  v 2
s 


 b1 tanh  1 
r


 1 
u r  

 s 
   v rv   v v  tan 
u t    u    
 b 2 tanh  2  
r
 2 
u  
  
s  
v rv   v 2 tan 

 b3 tanh  3  

r
  3  


بنااابراین ،پارامترهااای

 2 ، 1 ،b3 ،b2 ،b1

و

3

باار فرمااان

کنترلی تاثير دارند و بایستی تعيين شوند.
 -1-4تعیین پارامترهای مود لغزشای باا اساتهادز از
الگوریتم جستجوی هارمونی
در ایان مقالاه باارای تعياين پارامترهااای فرماان کنترلاای از
الگوریتم جستجوی هارمونی استفاده شده است .با توجه باه
اینکه در طراحی قانون هدایت بایستی

r 0

این امر متعاقبا منجر باه ایان خواهاد شاد کاه
0

ميل کناد و
0

 vو

 v ميل کنند ،بههمين منظور باا کميناهساازی تاابع

هدف زیر پارامترهای مود لغزشی میتوانند تعيين شوند.
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()65
که





J   r 2   v 2  v 2

و  ، ورایب وزنی تابع هدف و به ترتيب  1/7و 1/9

بهصورت زیر در نظر گرفته شدهاناد .الزم باه ذکار اسات در
[ ]31تنهااا پارامترهااای  b2 ،b1و  b3طراحاای شاادهانااد و
پارامترهای

در نظر گرفته شده است .این ورایب بهصاورت تجربای و باا

شدهاند.

موشك با هدف نسبت به ترمهاای دیگار تاابع هزیناه ()65

()68

توجه به این که در مساله بهيناهساازی تارم فاصاله نسابی
اهميت بيشتری دارد ،در نظر گرفته شدهاند .با کمينهساازی
تابع هدف توسط الگوریتم جساتجوی هاارمونی پارامترهاای
مجهول فرمان کنترلی بهصورت زیر بهدست میآیند:
1  104.9632
 2  16.9996
 3  2.5790

()61

b1  155.2738
b 2  75.00
b3  182.7023

 2 ، 1

همچنين برای بخ

و

3

بهصورت تجربای در نظار گرفتاه
1  5 ,  2  2 ,  3  1
b1  30 , b2  45 , b3  70

 PNGو  APNGنسابت نااوبری ماوثر

 N=4در نظر گرفته شده است.
در شكل  ،2نمودار فاصله ميان موشك و هدف بر حسب
زمان نشان داده شده است .این نمودار نشااندهناده فاصاله
نساابی ميااان موشااك و هاادف نساابت بااه زمااان اساات.
منحنیهای رسم شده نشاندهنده نزدیاك شادن موشاك و
هدف به یكدیگر در زمان معين هستند.

 -0شبیهسازی و نتایج
در ایان بخا

باارای تایياد و بررساای روش پيشاانهادی بااه

شبيهسازی قانون هدایت در مساله برخورد موشك به هادف
دارای مانور پرداختاه شاده اسات .نتاایج باهدساتآماده باا
روشهای مهم طراحی قانون هادایت از قبيال کنتارل ماود
لغزشی ) PNG ،(SMCو  APNGمقایسه شادهاناد .در ایان
شبيهسازی مانور هدف بهصورت زیر مدل شده است [:]34
w r  T sin t e r
e

()67

e



   cos 2 
2

 cos 
   cos 2 
2

که در آن T ،بهره ناوبری هدف و

s

w   T sin t 
w   T sin t 

   20 radمایباشاد.

این مانورهای هدف همانند اغتشاش عمل خواهند نمود و باا
توجه به نتایج بخ

 ،4انتظاار مایرود باا اساتفاده از روش

مبتنیبر مود لغزشی قانون هدایت نسبت به این اغتشاشهاا
مقاوم عمل نماید .شرایط اوليه موشك در فضاای ساهبعادی
بهصورت زیر میباشند [:]34

شکل ( :)2نمودار فاصله ميان موشك و هدف بر حسب
زمان.
با توجه به این که برخاورد زماانی ر مایدهاد کاه فاصاله
نسبی ميان موشك و هدف یعنی  rصافر شاود ،از شاكل 2
میتوان نتيجه گرفت کاه اساتفاده از کنتارل ماود لغزشای
مبتنیبر بهينهسازی پارامترها منجار باه برخاورد ساریعتار
موشك به هدف میشود.
باا توجااه بااه شااكل  3مشااهده ماایشااود کااه در روش
پيشنهادی  V نسبت به روشهای  APNو  AGPNسریعتر

r  4km

است هرچند روش  SMCاندکی سریعتر از روش پيشنهادی

v r  500 m s V   200 m s

است .با این حال از شكل  4به ووو مشاهده میشاود کاه

همچنين پارامترهای مود لغزشی که با اساتفاده از الگاوریتم

سرعت نسبی زاویه گام نسبت به خط دید یعنی  V نسابت

ژنتيك و با کمينهسازی تابع فرمان کنترلی تعيين شادهاناد،

به دیگر روشها سرعت بسيار باالتری دارد.

=  3
V  =300 m s

  3
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با توجه به شكل  0مشاهده مایشاود کاه مولفاه  urفرماان
کنترلی در روش  PNGو  APNGبرابر صفر است زیرا در این
روش ها فرمان شاتاب توليادی عماود بار خاط دیاد اعماال
میشود .همچنين دیگر مولفههای فرماان کنترلای در روش
پيشنهادی ،دارای نوسان کمتر و سرعت همگرایی سریعتری
نسبت به دیگر روشها هستند که منجر به مصارف ساوخت
پایينتر میشوند.
در جدول  1فاصله از دستدهی 6و زمان رسايدن 3روش
شکل ( :)3نمودار سرعت جانبی

.v 

شکل ( :)4نمودار سرعت جانبی

.v 

پيشنهادی با روشهای  APNG ،SMCو  PNGمقایسه شده
است .با توجه به جادول  1مشااهده مایشاود کاه زماان از
دستدهی در قانون هدایت پيشنهادی قابال قباول و زماان
رسيدن به هدف بسيار کوچك مایباشاد کاه نشااندهناده
توانایی و کارایی قانون هدایت پيشنهادی میباشد.
جدول ( :)1مقایسه فاصله از دستدهی و زمان رسيدن
قانون هدایت پيشنهادی و دیگر قوانين هدایت

همانطور که در شكلهای  3و  4مشاهده مایشاود V  ،و
 V با نر همگرایی مناسبی به صفر همگارا مایشاوند کاه
نشان دهنده نزدیك شدن موشك و هدف به یكدیگر است.
در شكل  ،0نماودار فرماان کنترلای روشهاای پيشانهادی
نشان داده شده است .مشاهده میشاود کاه فرماان کنترلای
روش پيشاانهادی همااوارتر از فرمااانهااای کنترلاای ،SMC
 APNGو  PNGمیباشد.

فاصله از دستدهی

زمان رسيدن

)(m

)(sec

SMC-HS

1/1817

5/1175

SMC

1/1197

1/1711

APNG

1/1876

8/7578

PNG

1/1891

8/1741

 -6نتیجهگیری
به علت غيرخطی بودن فرایند دیناميكی نشاندهنده حرکت
نسبی بين موشك و هدف ،همچناين دینامياكهاای مادل
نشده و وجود اغتشاشهای پارامتری دارای نامعينی ،نياز باه
طراحی قانون هدایت مقاوم وجاود دارد .یكای از روشهاای
طراحی قانون هدایت مقاوم روش مود لغزشی است .در ایان
مقاله ،قانون هدایتی مبتنیبر کنترل ماود لغزشای پيشانهاد
گردید و پارامترهای مجهول فرمان کنترلی با کميناهساازی
یك تابع هادف پيشانهادی مبتنایبار الگاوریتم جساتجوی
هارمونی تعيين شد .در انتهاا نتاایج باهدساتآماده از روش
پيشنهادی با برخی قوانين هدایت دیگر شامل روش کنتارل
مود لغزشای APNG ،و  PNGدر حضاور اغتشااش مقایساه

شکل ( :)0نمودار فرمانهای کنترلی برای قوانين هدایت.

1- Miss Distance
2- Reach time
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