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بين مدل مبنا و بر پايه استراتژي هدايت تناسبي به طراحي قانون  در اين مقاله، با استفاده از روش كنترلي پيش
بعدي پرداخته  مانور در فضاي سهصريح جهت هدايت موشك پدافندي به سمت هدف در حال بهينه هدايت 

سازي يك تابع هزينه مشخص،  بيني رفتار سيستم در آينده، در خالل بهينه اين روش كنترلي با پيش. شود مي
يافته كه در اين مقاله مورد استفاده قرار  بين تعميم كنترلي پيش رويكرد. كند قانون كنترلي بهينه را محاسبه مي

كند تا فرم بسته قانون كنترلي بهينه را به دست  خط حل مي زي را به صورت برونسا گرفته است، مسأله بهينه
. شود بعدي بازنويسي مي به اين منظور، ابتدا معادالت حركت مجموعه موشك و هدف در دستگاه سه. آورد

عملكرد سيستم . شود سپس، قانون كنترلي بهينه به صورت تابعي صريح از متغيرهاي حالت محاسبه مي
سازي  مقايسه شده و نتايج شبيهدر سه سناريو متفاوت  APN يت پيشنهادي با سيستم هدايت تناسبيهدا

 .استناگهاني دهنده كارايي مطلوب سيستم پيشنهادي به ويژه در مقابله با اهداف با تغيير مسيرهاي  نشان

  ت بهينه صريحبعدي، قانون هداي بين مدل مبنا، هدايت تناسبي، سه كنترل پيش: هاي كليدي واژه

  12عالئم و اختصارات

   بردار شتاب
   فاصله نسبي موشك و هدف

   تابع هدف

   موشك

   مرتبه كنترلي

   بردار مكان

   ماتريس دوران
   زمان

   هدف

   بيني افق پيش

   هاي كنترلي بردار ورودي

_________________________________ 
 دكتري .1
 )نويسنده مخاطب(دكتري  .2

   بردار سرعت
   بردار متغيرهاي حالت

   دستگاه متصل به موشك در راستاي خط ديد

   دستگاه ثابت سراسري

 دستگاه متصل به موشك در راستاي سرعت موشك

  دستگاه متصل به هدف در راستاي سرعت هدف

   هاي مدل بردار خروجي

   اي موشك زاويه بين راستاي خط ديد و بردار سرعت لحظه
   درجه نسبي سيستم
   بردار سرعت دوراني

  مقدمه
هاي متفاوتي در سيستم هدايت موشك كه از اجزاء كليدي  استراتژي

سامانه پدافند هوايي است، طراحي شده و مورد استفاده قرار گرفته 
هاي پدافندي زمين به هوا و  استراتژي هدايت در اغلب موشك. است
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در اين استراتژي، هدايت ]. 1[است  3هوا به هوا هدايت تناسبي
گيرد كه از چرخش راستاي يك محور  ي صورت ميا موشك به گونه

موشك و  4خط ديد]. 1[شود دلخواه از پيش تعريف شده جلوگيري 
اين استراتژي، عالوه . هدف يك گزينه مناسب براي اين محور است

، 1989در سال . بر سادگي، بازده و كارايي قابل قبولي نيز دارد
تناسبي در حالت  استراتژي هدايت] 2[ پژوهش انجام شده در مرجع

دوبعدي و براي يك راستاي دلخواه مورد بررسي قرار داد و فرم 
براي يك موشك، در حال تعقيب يك هدف در  5بسته قانون كنترلي

ايده اصلي قانون هدايت تناسبي كه اعمال . حال مانور، استخراج شد
يك شتاب عمودي به موشك متناسب با سرعت دوراني خط ديد 

ضعف اصلي . مورد بررسي قرار گرفته است] 3[است كه در مرجع 
استراتژي هدايت تناسبي در مواجهه با اهداف با تغيير مسيرهاي 

  .شده استبررسي ] 4[له در مرجع ئاين مس. ناگهاني است
ها مورد استفاده  منظور هدايت موشك استراتژي ديگري كه به

 در اين. شود ناميده مي 6قرار گرفته است، فرمان به خط ديد
ترين فاصله ممكن نسبت  استراتژي، هدف پرواز موشك در نزديك

مشكل اصلي در اين . به خط واصل بين هدف و رادار زميني است
استراتژي، وابستگي بازدهي هدايت موشك به كيفيت سيستم 

به طوري كه با فاصله گرفتن . راداري به ويژه در بردهاي بلند است
موفقيت هدايت كاهش  موشك و هدف از رادار زميني، احتمال

، به ترتيب ]7-5[هايي نظير مراجع  اين استراتژي در پژوهش. يابد مي
سازي پسخوراند، كنترل فازي  با استفاده از رويكردهاي كنترلي خطي

 .سازي شده است و كنترل پسگام پياده

هاي متفاوت با  هاي هدايت موشك در پژوهش استراتژي
ازي شده است كه به برخي از س رويكردهاي كنترلي متفاوتي پياده

توان به  كار رفته مي از ديگر رويكردهاي مهم به. ره شدها اشا آن
و ] 12- 10[، روش مود لغزشي ]9، 8[هاي كنترل بهينه  الگوريتم

  .اشاره كرد] 15-13[هاي مبتني بر تابع لياپانوف  روش
نيز در ادبيات  7بين مدل مبنا استفاده از روش كنترلي پيش

ايده اصلي اين روش كنترلي كه . خورد هدايت موشك به چشم مي
با ارضاء قيود روي متغيرهاي  8هاي چندمتغيره قابليت كنترل سيستم

بيني رفتار سيستم تحت  هاي كنترلي را دارد، پيش حالت و نيز ورودي
سازي يك  كنترل و محاسبه سري ورودي كنترلي بهينه طي بهينه

اين فرآيند با متغيرهاي حالت بروزرساني . مشخص است 9تابع هدف
له رويكردهاي متفاوتي ئبسته به شرايط مس]. 16[شود شده تكرار مي

_________________________________ 
3 Proportional Navigation (PN) 
4 Line of Sight (LOS) 
5 Closed Form Control Law 
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7 Model Predictive Control (MPC) 
8 Multivariable 
9 Objective Function 

در پژوهش . اند براي استفاده از اين روش كنترلي توسعه داده شده
حاضر با توجه به رفتار غيرخطي مجموعه موشك و هدف، 

داراي مدل غيرخطي بهره بين  كنترلي پيشبايست از رويكردهاي  مي
له رويكردهاي ئاز طرف ديگر، به دليل ديناميك سريع مس. گرفت

بين مدل  از اين رو، روش كنترلي پيش. زمانبر غير قابل استفاده است
سازگاري دارد،  كه با شرايط بيان شده] 17[ 10يافته مبناي تعميم

ورت در اين روش، قانون كنترلي بهينه به ص. رسد مناسب به نظر مي
آيد و به همين دليل  يك تابع صريح از متغيرهاي حالت به دست مي

صرف نخواهد  11سازي به صورت برخط له بهينهئزماني براي حل مس
  .شد

در هدايت موشك به سال  GMPCسابقه استفاده از روش 
جايي كه رويكرد هدايت تناسبي با روش ]. 18[گردد  برمي 1998
يستم هدايت موشك در فضاي بين مدل مبنا تركيب شده و س پيش

دوبعدي و با فرض اندازه ثابت براي سرعت موشك و هدف طراحي 
، سيستم هدايت ]18[در نتايج گزارش شده در مرجع . شده است

طراحي شده در مقايسه با سيستم هدايت تناسبي ساده، عملكرد به 
نيز همين تيم  2006در سال . مراتب بهتري از خود نشان داده است

مجدداً يك سيستم هدايت مبتني بر استراتژي ] 19[هشي در پژو
در فضاي  يافته ي تعميمبين مدل مبنا هدايت تناسبي با روش پيش

معلوم ] 18[شتاب هدف كه در مرجع . اند دوبعدي طراحي كرده
گر،  فرض شده بود، در اين پژوهش با استفاده از يك تخمين

، مرجع 2015در سال . محاسبه شده و مورد استفاده قرار گرفته است
بين مدل  نيز به طراحي سيستم هدايت موشك با روش پيش] 20[

با توجه به غيرخطي بودن . مبنا در فضاي دوبعدي پرداخته است
له، نوآوري اصلي در اين پژوهش، استفاده از شبكه ئديناميك مس

بين مدل  سازي مربوط به كنترلر پيش له بهينهئعصبي براي حل مس
اعث كاهش زمان محاسبات جهت توليد سيگنال مبنا است كه ب

، 2016  همچنين، در سال .ده استشبرداري  كنترلي در هر گام نمونه
ها همان  منتشر شده است كه در آن] 22[و ] 21[دو پژوهش مراجع 

بازنويسي و ] 23[با استفاده از نتايج پژوهش مرجع ] 19[رويكرد مرجع 
كز اصلي بر ن دو پژوهش، تمردر اي. مورد استفاده قرار گرفته است

  .تخمين سرعت و شتاب هدف است گر به منظور روي طراحي مشاهده
با بررسي ادبيات طراحي سيستم هدايت موشك، مالحظه 

بين مدل مبنا با وجود دستيابي به  شود كه استفاده از روش پيش مي
به . نتايج قابل قبول، در مقاالت معدودي گزارش شده است

له ئبراي اين مس GMPCوز نتايج استفاده از روش كه تا امر طوري
بعدي گزارش نشده و كارايي آن مورد بررسي قرار  در حالت سه
در پژوهش حاضر، طراحي و ارزيابي سيستم هدايت . نگرفته است

_________________________________ 
10 Generalized Model Predictive Control (GMPC) 
11 Online 
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اي براي موشك و  بعدي با فرض جرم نقطه موشك در فضاي سه
 و استراتژي هدايت تناسبي GMPCهدف و با بكارگيري روش 

با توجه به اينكه در رويكرد پيشنهادي از طرفي قانون . شود دنبال مي
سازي يك تابع هدف مشخص به روش  كنترلي بهينه با بهينه

GMPC  استخراج و از طرف ديگر اين تابع هدف بر اساس
استراتژي هدايت تناسبي يعني پيشگيري از دوران راستاي خط ديد 

  .ناميم مي سبي بهينههدايت تناشود، اين روش را  تعريف مي
، روش 2براي دستيابي به اهداف پژوهش، ابتدا در بخش 

له ئيافته براي استفاده در مس بين مدل مبناي تعميم كنترلي پيش
معادالت حركت مجموعه  3در بخش . شود مورد بحث تشريح مي

بعدي بازنويسي شده و با استفاده از آن  موشك و هدف در فضاي سه
بين بهينه با استراتژي هدايت تناسبي طراحي  قانون كنترلي پيش

در ادامه، ارزيابي قانون هدايت طراحي شده، به كمك . شود مي
سازي در يك سناريوي دلخواه و با مقايسه عملكرد آن با  شبيه

نيز به  5بخش  .گيرد صورت مي 4در بخش  PNسيستم هدايت 
  . پردازد بندي مقاله مي جمع

  يافته تعميمبين مدل مبناي  كنترل پيش
براي  GMPCتر ذكر شد، در اين مقاله روش  همانطور كه پيش

طراحي سيستم هدايت ناوبري موشك مورد استفاده قرار گرفته 
له مورد ئگرفتن فرضيات مساز اين رو، در اين بخش با در نظر. است

جزئيات بيشتر اين روش در . پردازيم بحث، به بيان اين روش مي
كنيم سيستم مورد نظر به  ابتدا فرض مي. آمده است] 23[مرجع 

=  :صورت غيرخطي و پيوسته زير مدل شده باشد ( ) + ( )   )1(= ( ) = ℎ ( ), … , ℎ ( )   )2(
∋كه در آن  ℝ  ،بردار متغيرهاي حالت∈ ℝ  بردار

∋هاي كنترلي و  ورودي ℝ همچنين، سه . ستها بردار خروجي
)تابع  ): ℝ → ℝ ،( ): ℝ → ℝ و  × ( ): ℝ →  ℝ پذير هستند توابع پيوسته غيرخطي مشتق .

)∗له كنترلي، يافتن قانون كنترلي بهينه ئهدف از حل اين مس ) 
∋براي  اي است كه خروجي سيستم، مسير  به گونه ,0

)∗مطلوب  ∋را براي  ( بنابراين، تابع هزينه . دنبال كند ,0
=  :سازي به صورت زير خواهد بود له بهينهئو مس ( + ) − ∗( + ) ( + ) −∗( + )   

)3(
∗( ) = arg min( ) ( ), ( )   )4(

، درجه نسبي حال فرض كنيد . بيني است ، افق پيشكه در آن 

,سيستم براي خروجي  = 1, … به عبارت ديگر، . باشد ,
هاي كنترلي ظاهر  كه در آن يكي از ورودي كمترين مرتبه مشتق 

عالوه بر اين، به عنوان يك حالت خاص كه . خواهد بود شود  مي
=نيد كند، فرض ك له حاضر صدق ميئدر مس ⋯ = = 
≤در اين صورت و با فرض مرتبه كنترلي . باشد ، بسط ]23[ 0

ثانيـه  يبني خـروجي سيـستم در  سـري تيـلـور بـراي پيـش
)0 < )، يعني بعد از زمان جاري ) > + ، تا مرتبه ( )كه تأثير ورودي كنترلي  + ام  و مشتقات آن تا مرتبه  (

)  :ح ظاهر شود، به صورت زير استبه صورت صري + ) ≈ ( ) + ( ) + ⋯  + ( )! ( )  
)5(

كه در آن مشتقات بردار خروجي نسبت به زمان به صورت زير به 
=  :آيد دست مي ℒ ( ),   = 1, … , − 1  )6(= ℒ ( ) + ℒ ℒ ( ) ( )  )7(= ℒ ( ) + ℒ ℒ ( ) ( )                   + , , … , ,  = 1, … ,   )8(

)  :كه در آن داريم , ) = ℒ ℒ ( ) ( )                       + ℒ ℒ ( ) ( )  
)9(

,به طور مشابه،  , … , , = 2, … را نيز  ,
)است، مشتق لي تابع  شايان ذكر. توان به دست آورد مي ) 

)نسبت به تابع  ℒ  :شود به صورت زير تعريف مي ( ( ) = ( )  

)10(ℒ ( ) = ( ) ( )  ℒ ( ) = ℒ ℒ ( )   

)∗حال با استفاده از روابط مذكور و نيـز بسـط تيـلور  + . توان به دست آورد را مي )4(سازي  له بهينهئ، پاسخ مس(
  ]:23[آيد  زير به دست مي بنابراين، قانون كنترلي بهينه به صورت

∗( ) = − ℒ ℒ ( ) Γ + ℒ ( ) − ∗ ( )   )11(
  :كه در آن

= ( ) − ∗( )ℒ ( ) − ∗ 1 ( )⋮ℒ ( ) − ∗ ( )   )12(

Γرديف اول ماتريس  ، Γو ماتريس بهره كنترلي بهينه  Γ 
Γ  :به صورت زير است = ( , ) ⋯ ( , )⋮ ⋱ ⋮( , ) ⋯ ( , )   )13(



  
 
 

رضا شيخ بهايي و سعيد خان كالنتري   علوم و فناوري فضاييپژوهشي  -ةعلميفصلنام/54
 )49، شماره پياپي 14دوره ( 1400 زمستان/   4 ةشمار/ 4دوره 

Γ = ( , ) ⋯ ( , )⋮ ⋱ ⋮( , ) ⋯ ( , )   )14(

( , ) = ( )!( )!( )   )15(
  .است ×، ماتريس هماني كه در آن 

  بين قانون هدايت تناسبي پيش
بعدي در نظر  له سهئتر ذكر شد، فضاي مس مانطور كه پيشه

اي مدل  گرفته شده و موشك و هدف به صورت دو جرم نقطه
ه نشان داده شده ئلهندسه مس 1شكل با اين فرضيات در . شوند مي

به ترتيب موشك و هدف را  و  در اين شكل، دو نقطه . است
له دستگاه مختصات ثابت سراسري ئبراي حل اين مس. دهد نشان مي

متصل به موشك تعريف  و دستگاه مختصات محلي  
همواره در راستاي  دستگاه  اي كه محور  گونه شوند، به مي

  .گيرد خط ديد و به سمت هدف قرار مي

  
 شماتيك وضعيت قرارگيري موشك و هدف - 1شكل 

نسبت به  منظور تعريف وضعيت دوراني دستگاه  به
به روش زواياي اويلري تعريف شده  و  دو زاويه  دستگاه 

ابتدا دستگاه  دستگاه اي كه براي رسيدن به  به گونه] 24[است 
دوران داده تا دستگاه جديد  به اندازه زاويه  را حول محور  

سپس، با دوران اين دستگاه جديد حول محور . به دست آيد 
دستگاه ) در جهت عكس قانون دست راست( به اندازه زاويه  

نسبت  بنابراين، وضعيت نسبي دستگاه . شود حاصل مي 
به شكل زير تعريف  با ماتريس دوران  به دستگاه 

  ]:24[شود  مي

= cos − sin 0sin cos 00 0 1 cos 0 − sin0 1 0sin 0 cos= cos cos − sin − cos sinsin cos cos − sin sinsin 0 cos   

)16(

با دو  چنانچه، مكان موشك و هدف در دستگاه ثابت 
=بردار  , =و  , , بيان شود،  ,

=  :داريم tan   )17(= tan ( ) ( )   )18(
به ترتيب  و  ، دو دستگاه عالوه بر دستگاه 

اي  به عنوان دو دستگاه محلي متصل به موشك و هدف به گونه
ها همواره به ترتيب در جهت بردار  آن شوند كه محور  تعريف مي

در نتيجه، موقعيت . قرار گيرد) (و هدف ) (سرعت موشك 
) مشابه دستگاه ( نسبي اين دو دستگاه نسبت به دستگاه 

براي دستگاه  و  و زواياي  براي  و  با زواياي 
cos  =  :در نتيجه داريم. شود بيان مي  cos − sin − cos sinsin cos cos − sin sinsin 0 cos  

)19(

=  cos cos − sin − cos sinsin cos cos − sin sinsin 0 cos   
)20(

=كه در آن زواياي اويلري براي موشك بـا بردار سرعت مطلق  , زواياي . آيد به صورت زير به دست مي ,
=  .اويلري هدف نيز به طور مشابه قابل محاسبه است tan   )21(

= tan   )22(

)، سه متغير شكل با توجه به  , , موقعيت نسبي هدف  (
حال، با فرض اينكه بردار شتاب . كنند را نسبت به موشك بيان مي

صـورت  به ترتيب به موشك و هدف در دستگاه  = , =و  , , بيان  ,
شود، آنگاه حركت نسبي موشك و هدف بر اساس روابط 

سازي  سينماتيكي حاكم بر مسأله با معادالت ديفرانسيلي زير مدل
=  ]:25[شود  مي cos + + −   )23(= − + 2 tan +   )24(= − − sin 2 +   )25(

و  )25(-)23(در ادامه، با استفاده از مدل سينماتيكي معادالت 
نيز روش تشريح شده در بخش قبل، به طراحي قانون هدايت 

  .شود پرداخته مي GMPCتناسبي بهينه به روش 
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هاي عمود بر  له هدايت موشك، غالباً فقط شتابئدر مس
 )25(و  )24(از اين رو، فقط روابط . سرعت موشك قابل كنترل است

عالوه بر اين، . گيرند در طراحي قانون هدايت مورد استفاده قرار مي
داشتن  هدف كنترلي، ثابت نگه تناسبي،به استراتژي هدايت  با توجه

از اين رو، كنترلر . استراستاي خط ديد بين موشك و هدف 
عنوان نرخ تغييرات  را به و  بايست  بين مورد نظر مي پيش

بنابراين، اين دو متغير به . راستاي خط ديد، برابر با صفر نگه دارد
حال، به منظور بيان . شوند گرفته ميعنوان دو خروجي مدل در نظر 
به  و  ، ، بردارهاي )2(و  )1(مدل سيستم در قالب روابط 

=  :شوند صورت زير تعريف مي , , , = , , ,   )26(= , = − , −   )27(= , = ,   )28(
  :در نتيجه داريم

( ) = − + 2 tan
− − sin 2   )29(

( ) = 0 0− 0           0               00 −   )30(

( ) = ,   )31(
شود كه درجه  با بررسي مدل به دست آمده مشخص مي

=نسبي سيستم  تر ذكر شد،  همچنين، همانطور كه پيش. است 1
)∗خروجي مطلوب سيستم،  ) = ∗( ) = بنابراين، با . است 0

قانون كنترلي  )31(-)29(و نيز مدل  )15(-)11(استفاده از روابط 
,∗بهينه يعني  براي به دست آوردن . آيد دست مي به ∗

چنانچه شتاب . شتاب بهينه موشك نياز به دانستن شتاب هدف است
=  :بيان شده باشد، داريم با بردار  هدف در دستگاه  ∙ ∙   )32(

قابل  در نتيجه، دو مولفه شتاب بهينه موشك در دستگاه 
∗  :محاسبه است = + ∗  )33(∗ = + ∗  )34(

سپس، با استفاده از دستگاه معادله زير با سه معادله و سه 
كه به  توان شتاب بهينه موشك را در دستگاه  مجهول، مي

∗صورت  = 0, ∗,   :است به دست آورد ∗

مطابق مطالب مذكور، قانون هدايت به دست آمده به روش 
بين، تابعي از آخرين مقادير مكان و سرعت موشك و هدف و نيز شتاب  پيش

شتاب هدف در گام بعد، در اين مقاله معلوم فرض . هدف در گام بعد است
نياز به طراحي يك شده است ولي به منظور استفاده از كنترلر طراحي شده، 

  .گر به منظور تخمين شتاب هدف در آينده وجود دارد مشاهده

  سازي نتايج شبيه
سازي رفتار موشك و هدف تحت هدايت  در اين بخش، نتايج شبيه

بين طراحي شده ارائه شده و به منظور بررسي كارايي  كنترلر پيش
ون سازي مجموعه تحت هدايت قان سيستم پيشنهادي، نتايج با شبيه

به اين منظور، سه سناريو . شود مقايسه مي PNهدايت تناسبي 
ها موشك در لحـظه  شود كه در آن سازي در نظر گرفته مي شبيه = متر بر ثانيه با  500از مبدأ مختصات و با سرعت ثابت  0
(0)گيري اوليه  جهت = (0)و  0 = براي تعقيب  20°

 250رعت ثابت سهدف نيز حركت خود را با . شود هدف شليك مي
(0)از نقطه اوليه  متر بر ثانيه = 5000, 6000, در  10000
(0)گيري اوليه  و با جهت دستگاه  = و  30°− (0) =   .كند آغاز مي 10°−

به عنوان پايه مقايسه جهت بررسي كارايي روش پيشنهادي، 
با توجه به اينكه شتاب . شود سازي مي قانون هدايت تناسبي پياده

هدف در قانون هدايت پيشنهادي آمده است، در اينجا هدايت به روش 
APN12 ) قانون ]. 1[پايه مقايسه قرار داده شده است ) )36(رابطه
 )37(اصالح شده مطابق رابطه  TPN13بر مبناي روش  APNهدايت 

با توجه به اينكه مؤلفه شتاب در ]. 1[فته است مورد استفاده قرار گر
پذير نيست، در عمل مؤلفه  اي موشك كنترل راستاي سرعت لحظه

اي موشك  در صفحه عمود بر بردار سرعت لحظه APNفرمان شتاب 
=  :شود محاسبه شده و به عنوان شتاب موشك اعمال مي + ∙   )36(=  

∙ ∙ ∙ 0cos   
)37(

، زاويه بين راستاي خط ديد و بردار سرعت ، )37(در رابطه 
  .قرار داده شده است 3نيز برابر با  ضريب . اي موشك است لحظه

دهم  ، يكبيني  بين نيز، افق پيش در طراحي كنترلر پيش
_________________________________ 

12 Augmented PN 
13 True PN 

∗∗∗ = ∙ ∙ 0 ∗∗   )35(
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=كنترلي ثانيه در نظر گرفته شده و مرتبه  . فرض شده است 1
همچنين، فرمان كنترلي در هر دو روش در محدوده زير مقيد شده 

هاي شتاب عمودي موشك در دو  لفهؤاختالف م )39(رابطه . است
Δدر اين رابطه . قيد كرده استگام متوالي را م = گام   0.01

≥  .بروزرساني ورودي كنترلي موشك است 200 , ≤ 200   )38(≤ 10 , ≤ 10   )39(
در اين سناريو شتاب هدف صفر فرض  :1سناريوي شماره 

نتايج . كند شده و در نتيجه هدف روي يك خط راست حركت مي
  .نشان داده شده است 5شكل تا  2شكل سازي اين سناريو در  شبيه

  
 سناريوي اول -مسير حركت موشك و هدف  - 2شكل 

  
  سناريوي اول -فاصله نسبي موشك و هدف  - 3شكل 

  
 سناريوي اول -اندازه سرعت دوراني خط ديد  - 4شكل 

  
  سناريوي اول -تغييرات ورودي كنترلي  - 5شكل 

اين سناريو با فرض شتاب عمودي  :2سناريوي شماره 
=ثابت براي هدف، يعني  =و  40 ، طراحي شده 0

نشان  9شكل تا  6شكل سناريو در سازي اين  است و نتايج شبيه
  .است داده شده

  

  
 سناريوي دوم -مسير حركت موشك و هدف  - 6شكل 

  
 سناريوي دوم -فاصله نسبي موشك و هدف  - 7شكل 
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 سناريوي دوم -اندازه سرعت دوراني خط ديد  - 8شكل 

  
 سناريوي دوم -تغييرات ورودي كنترلي  - 9شكل 

در سناريو سوم، هدف با شتاب  :3سناريوي شماره 
 14شكل تا 10شكل . دهد مانور مي شكل عمودي متغير مطابق 

  .دهد سازي مربوط به اين سناريو را نشان مي نتايج شبيه

  
 سناريوي سوم -شتاب عمودي هدف  -10شكل 

 
 سناريوي سوم -هدف مسير حركت موشك و  -11شكل 

  
 سناريوي سوم -فاصله نسبي موشك و هدف  -12شكل 

  
 سناريوي سوم - اندازه سرعت دوراني خط ديد -13شكل 

  
 سناريوي سوم - كنترلي  تغييرات ورودي -14شكل 
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دهنده برتري روش پيشنهادي نسبت  نتايج در هر سه سناريو نشان
هرچند اين برتري در سناريوي دوم و سوم كه . است APNبه روش 

. هدف مانور بيشتري داده و تغيير مسيرهاي ناگهاني دارد مشهودتر است
به ترتيب  GMPCمشخص است، روش  شكل و  شكل همانطور كه  در 

موشك را به نزديكي هدف هدايت  APNثانيه زودتر از روش  3حدود 
تري  ضمن اينكه، روش پيشنهادي موشك را به فاصله نزديك. كرده است

دهد كه  ميانگين نتايج سه سناريو نشان مي. تنسبت به هدف رسانده اس
 33ثانيه به فاصله  46/26روش پيشنهادي موشك را در مدت 

 52/28در مدت  APNدر حالي كه روش . رساند متري هدف مي سانتي
عالوه بر . كند متري هدف هدايت مي سانتي 35ثانيه موشك را به فاصله 

داشتن اندازه سرعت  گهاين، توانمندي روش پيشنهادي در نزديك صفر ن
 شكل و  شكل ، شكل در  APNدوراني خط ديد نيز در مقايسه با روش 

گفتني است اين اندازه، بر اساس سرعت دوراني مطلق . قابل مشاهده است
  :خط ديد و به كمك رابطه زير محاسبه شده است

| | = +  
 )40(

  بندي جمع

بين مدل مبناي  در اين مقاله، مراحل دستيابي به يك كنترلر پيش
يافته به منظور هدايت يك موشك پدافندي به سمت هدف در  تعميم

 هدايت تناسبيبعدي بر مبناي استراتژي  حال مانور در فضاي سه
به اين منظور معادالت حركت مجموعه موشك و هدف . ارائه شد

استراتژي هدايت تناسبي، كنترلر  بازنويسي شد و با در نظر گرفتن
با توجه . يبن طراحي و قانون صريح كنترلي بهينه استخراج شد پيش

سازي صورت گرفته  بيني در روش پيشنهادي، شبيه به قابليت پيش
گوياي نتايج مطلوب اين روش در مقايسه با روش هدايت تناسبي 

APN هت بود و توانمندي باالي سيستم كنترلي طراحي شده را ج
. هدايت موشك به سمت اهداف با تغيير مسيرهاي ناگهاني نشان داد

تري  تر به فاصله نزديك كه موشك در زمان به مراتب كوتاه به طوري
  .نسبت به هدف هدايت شد
سازي  بين مدل مبنا مبتني بر فرايند بهينه روش كنترلي پيش
به  اين در حالي است كه در رويكرد. بر است است كه فرايندي زمان

بين مدل مبناي  كار گرفته شده در اين پژوهش، يعني روش پيش
سازي به صورت  له بهينهئيافته، بخش عمده حل مس تعميم

خط انجام شده و فرم بسته قانون كنترلي بهينه  پارامتريك و برون
در نتيجه زمان محاسبه ورودي شتاب بهينه براي . استخراج شد

در . ثانيه رسيد ميلي 1از  تر موشك به شدت كاهش يافت و به كم
. ثانيه بود ميلي 10له ئبرداري تعريف شده در مس حالي كه زمان نمونه

افزار متلب و با  ها در محيط نرم سازي الزم به ذكر است كه شبيه

با . گيگابايت رم صورت پذيرفت 4و  Core i3اي با پردازنده  رايانه
منظور هدايت  توجه به مطالب ذكر شده، استفاده از اين روش به

  .پذير خواهد بود هاي پدافندي از ديدگاه عملياتي امكان موشك
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