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Proportional navigation is one of the most widely used methods in guiding flying 
objects. This method requires the rotation rate of the line between the interceptor and the 
target to calculate the guidance command. For a variety of reasons, including cost savings, 
simple sensors are used to measure tracking information, including line of sight angle. 
Therefore, some non-measurable information such as the angular velocity of the line of 
sight must be estimated using mathematical equations. Due to the noise and other problems, 
the use of derivatives is not desirable in this situation. Therefore, in this paper, an extended 
nonlinear observer is used to estimate the angular velocity of the line. Due to the nonlinear 
dynamics of the intercepting of flying objects, a nonlinear type of observer has been 
selected. By performing a computer simulation, the correct operation of the proposed 
observer is shown. 
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يافته براي تخمين غيرخطي توسعه رؤيتگرطراحي 
گيري در مسئله هدايت اطالعات غيرقابل اندازه

  اجسام پرنده 
  4ادهزورديفيروز اله و3، وحيد بهنام گل*2، احمدرضا ولي1ي پورمهسا جواهر

  ، تهران، ايراندانشگاه صنعتي مالك اشتركنترل، مهندسي دانشكده  -4و  3، 2، 1
ar.vali@aut.ac.ir   

باشد. اين روش براي محاسبه هاي پركاربرد در مسئله هدايت اجسام پرنده، ناوبري تناسبي مييكي از روش
ه كاهش هزينه، ايت به نرخ چرخش خط واصل بين رهگير و هدف نياز دارد. به داليل متعدد از جملدستور هد
شود. بنابراين برخي گيري اطالعات رهگيري از جمله زاويه خط ديد از حسگرهاي ساده استفاده ميبراي اندازه

ابط رياضي تخمين ستفاده از روبايست با ااي خط ديد ميگيري از قبيل سرعت زاويهاطالعات غير قابل اندازه
طلوب نيست. از اين مزده شوند. با توجه به نويزي بودن و مشكالت ديگر، استفاده از مشتق گير در اين شرايط 

دليل شود.  بهياي خط استفاده ميافته براي تخمين سرعت زاويهغيرخطي توسعه رؤيتگراز  رو در اين مقاله
خطي انتخاب شده پيشنهادي از نوع غير رؤيتگرله رهگيري اجسام پرنده، غيرخطي بودن ديناميك حاكم بر مسئ

  .تپيشنهادي نشان داده شده اس رؤيتگرسازي كامپيوتري، صحت عملكرد است. با انجام يك شبيه

  خط ديد اي يافته ، سرعت زاويهغيرخطي توسعه رؤيتگررهگيري اجسام پرنده، هاي كليدي: واژه

  عالئم واختصارات
  د نسبيبر

 ي بين خط ديد و خط مرجعزاويه
  نرخ چرخش خط ديد

 ي مسير پرواز رهگيرزاويه
 ي مسير پرواز هدفزاويه

 بردار شتاب جانبي رهگير
  بردار شتاب جانبي هدف

 بردار سرعت طولي رهگير
  بردار سرعت طولي هدف 

  شوندگي رهگير و هدفسرعت نزديك

                                                                                                                                                                                           
 ناسي ارشددانشجوي كارش 1

 دانشيار 2

  اي مسير پرواز رهگيرسرعت زاويه 
  زاويه محور طولي رهگير با خط مرجع θ زاويه خطاي رديابي ε  اي مسير پرواز هدفسرعت زاويه 

  مقدمه 
به يك هدف، بردار حالت مطلوبي براي  رهگيردر سناريوي برخورد يك 

 گيرياندازهرد كه درصورت منطبق شدن بردار حالت دا رهگير وجود
گيرد. قانون با بردار حالت مطلوب، برخورد صورت مي رهگيرشده 

است كه در صورت انحراف اين دوبردار از هم، شتاب  هدايت، قانوني
كند. در هدايت اعمالي به رهگير را براي جبران اين انحراف محاسبه مي

  استاديار 3
 استاديار 4
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ود دارد؛ پيش تنظيم و هدف بين. در الگوريتم اجسام پرنده، دو الگوريتم وج
هدايت پيش تنظيم، رهگير برروي مسيري كه از قبل جهت برخورد با هدف 

الگوريتم، هدف مورد نظر يك  كند. در اينتنظيم شده است حركت مي
اي نيز از موقعيت لحظهردگيري ندارد و اطالعات  ي ثابت است كه نياز بهنقطه

براين اين الگوريتم براي اهداف كامال ثابت و مشخص بنا هدف وجود ندارد.
شود. اما در رود و  ورودي سيستم هدايت نيز قبل از پرتاب تعيين ميكار ميبه

بين، هدف ثابت نيست و الزم است ردگيري شود و با الگوريتم هدايت هدف
توجه به موقعيت نسبي آن، ورودي سيستم هدايت تعيين گردد كه در نتيجه، 

الگوريتم براي اهداف متحرك بسيار كارآمد است. بنابراين در اين الگوريتم اين 
كه براي رهگيري هدف، به ابزاري جهت مشاهده آن نيز داريم تا در زماني

بين، هاي هدايت هدفشد، با يكي از روش رؤيتهدف براي رهگير قابل 
ن سمت هدف انجام شود تا برخورد صورت گيرد. در ايهدايت رهگير به

شود گفته مي LOS(5(الگوريتم، به خط واصل بين رهگير و هدف، خط ديد
  .]1[ كندكه در تعيين ميزان انحراف رهگير از حالت مطلوب به ما كمك مي

بين دفاي، از قوانين هدايت هاي و سه نقطهقوانين هدايت دونقطه
ه در باشد كاي ميباشند. ناوبري تناسبي نيز جزو قوانين هدايت دونقطهمي

ي استفاده آن براي تضمين برخورد با اهداف متحرك از ايده ناوبري مواز
كه رصورتي) نشان داده شده است. طبق اين ايده د1كنند كه در شكل (مي

رخ چرخش عبارت ديگر نخط ديد بين رهگير و هدف در فضا نچرخد و يا به
  گردد. خط ديد بين رهگير و هدف صفر باشد، برخورد تضمين مي

 
  ايده ناوبري موازي -1شكل 

اولين قانون هدايت ارائه شده در دسته  )6PPN(ناوبري تناسبي محض
ناوبري تناسبي بوده و از نرخ چرخش خط ديد و سرعت رهگير براي محاسبه 

كند. در اين قانون، بردار سرعت رهگير دستور شتاب جانبي رهگير استفاده مي
عمال شتابي در راستاي عمود بر بردار متناسب با نرخ چرخش خط ديد از طريق ا

 شود تا بتواند نرخ چرخش خط ديد را صفر كند. نوع اصالحسرعت چرخانده مي

بوده كه از نرخ چرخش  )7TPN( شده اين قانون هدايت، ناوبري تناسبي حقيقي
شوندگي رهگير و هدف براي توليد دستور شتاب جانبي خط ديد و سرعت نزديك

ناوبري تناسبي هدف صفر كردن نرخ  جا كه كه در قوانينآن كند. ازاستفاده مي
چرخش خط ديد است، بنابراين اگر شتاب محاسبه شده توسط قانون هدايت 

جاي عمود بر بردار سرعت رهگير، در راستاي عمود بر خط ديد اعمال شود، تاثير به
 .]1-3[ بيشتري در صفر كردن نرخ چرخش خط ديد خواهد داشت

                                                                                                                                                                                           
5. Line of Sight 
6. Pure Proportional Navigation 

  شده توسط ناوبري تناسبي حقيقي بصورت زير است:شتاب محاسبه 
)1(  ,  

يي از كنترل ياب در فاز نهاهاي آشيانهبا توجه به اينكه اكثر رهگير
نها امكان كنند و با اين نوع سيستم كنترل تآيروديناميكي استفاده مي

اهم فر دستور شتاب جانبي در راستاي عمود بر راستاي طولي رهگير
براي اعمال  ها بايد ناوبري تناسبي حقيقي راباشد، لذا در اين رهگيرمي

ن منظور در راستاي عمود بر بردار سرعت رهگير اصالح نمود. براي اي
  :] 1[صورت زير خواهد بوددستور شتاب جانبي به

)2(  ) 

 ر داخل رهگير و در نوك آن نصبجستجوگر، حسگري است كه د
رخش چشده و اطالعاتي در مورد سينماتيك رهگير و هدف مانند نرخ 

گيري شوندگي رهگير و هدف و... را اندازهخط ديد، سرعت نزديك
ي هدايت دهد. بنابراين براو در اختيار سيستم هدايت قرار مي كندمي

  رهگير و برخورد آن به هدف، به جستجوگر نياز است.

دار و چسبيده جستجوگرها از نظر مكانيزم كاري، به دو دسته طوقه
شوند. در جستجوگرهاي چسبيده به بدنه، ابزار بينايي به بدنه تقسيم مي

شوند و مركز تصوير همواره در در طور ثابت در سر رهگير نصب ميبه
، اين ابزار 8داراما درجستجوگرهاي طوقه  راستاي طولي رهگير است

ي نسبت به بدنه رهگير حداقل از يك درجه آزادي برخوردار هستند. بيناي
دليل اينكه ابزار بينايي نسبت به بدنه رهگير در اين جستجوگرها، به

هاي كند، الزم است حركتروي ميسمت هدف نشانهثابت نيست به به
سازي شود و با توجه رهگير و هدف توسط يك سيستم كنترل جبران

  .ها نيز توسط سيستم كنترل تغيير وضعيت دهندطوقهها، به آن حركت
يه در جستجوگرهاي چسبيده به بدنه، خروجي سر جستجوگر، زاو

مت سصفحه فراز و  محور جستجوگر با خط ديد هدف از رهگير در دو
ده ) اين زاويه در يك صفحه نمايش داده ش2باشد كه در شكل (مي

ه به د كه اين زوايه ككناست. در صورتي رهگير به هدف برخورد مي
  شود، صفر گردد.نمايش داده مي εخطاي رديابي معروف است و با  زاويه

 
  گيري خطاي رديابي توسط جستجوگرچگونگي اندازه -2شكل 

ابي و زاويه )، زاويه خط ديد از جمع زاويه خطاي ردي2با توجه به شكل (
  آيد. بدست مي ) θ(محور طولي رهگير با خط مرجع 

7. True Proportional Navigation 
8. Gimballed seekers 
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ور شتاب گونه كه گفته شد، در ناوبري تناسبي براي محاسبه دستهمان
خورد با به رهگير براي صفر كردن نرخ چرخش خط ديد و براعمالي جانبي 

جستجوگرهاي  هدف، به اين متغير نياز است. اين نرخ معموال با استفاده از
را دار، هزينه شود. استفاده از جستجوگرهاي طوقهگيري ميدار اندازهطوقه

ه يك سيستم كنترل بآورند و نياز تر ميبرند، قابليت اطمينان را پايينباالتر مي
سبيده به بدنه، چموقعيت دارند. بنابراين در بعضي شرايط استفاده از جستجوگر 

دنه مجهز كه سامانه به جستجوگر چسبيده به بباشد. در صورتيتر ميبهينه
 -1يد دو روش وجود دارد: دست آوردن نرخ چرخش خط دشود، براي به

سيگنال  دليل نويزآلود بودنگيري از زاويه خط ديد كه اين روش بهمشتق
رخش خط ديد. تخمين نرخ چ -2خروجي جستجوگر روش مناسبي نيست. 
ز اين اهاي متعددي وجود دارد. يكي براي تخمين نرخ چرخش خط ديد روش

ئله استخراج ، مس]4[در مرجع باشد. به عنوان نمونه، ها، فيلتر كالمن ميروش
 -1است:  حل شده و براي اين كار دو روش ارائه شده نرخ چرخش خط ديد

خط ديد  با حل معادله ديفرانسيلي زاويه بدست آوردن نرخ چرخش خط ديد
با استفاده از فيلتر كالمن.  خمين نرخ چرخش خط ديدت -2نسبت به زمان. 

ت. تاخير دوم، بهتر از روش اول اسهد كه روش دسازي نشان مينتايج شبيه
المن، نسبتا كزماني نرخ چرخش خط ديد تخمين زده شده با استفاده از فيلتر 

با حل  يداي است كه در بدست آوردن نرخ چرخش خط دكمتر از تاخير زماني
به  ]5[دهد. در مرجع معادله ديفرانسيلي زاويه خط ديد نسبت به زمان رخ مي

پردازد. ا ميروشي جديد در هدايت يك رهگير زمين به هوسازي ارائه و پياده
گيري نرخ ازه، مشتقات مراتب باالتر زاويه خط ديد از روي اندمقالهدراين 

اين مشتقات  تخمين زده شده و با تركيب توسط فيلتر كالمن چرخش اين زاويه
 سيستم درآن  از عنوان نرخ چرخش خط ديد معادل رسيده و به تابعي تحت

گيري شده توسط نرخ چرخش خط ديد اندازه .استفاده كرده استت هداي
تفاده جستجوگر راداري كه در هدايت فاز نهايي يك رهگير تاكتيكي اس

، كاربرد ]6[مرجع  شود، داراي نويز است و بايد فيلتر شود. براي اين كار، درمي
ته ار گرفيك فيلتر كالمن براي تخمين نرخ چرخش خط ديد مورد مطالعه قر

يافته براي  حالت توسعه رؤيتگراز فيلتر كالمن و  ]8و 7[است. در مراجع 
ستفاده از تخمين مانورهاي هدف استفاده گرديده و قانون هدايت نيز با ا

يلتر فبجاي  رؤيتگرهاي غيرخطي طراحي گرديده است. استفاده از تئوري
  كالمن براي انجام عمل تخمين، مزايايي دارد. 

ابراين ه هندسه درگيري در فاز نهايي غيرخطي است، بنك جااز آن
رخ هايي همچون فيلتر كالمن براي تخمين نبراي استفاده از روش

طي چرخش خط ديد الزم است كه هندسه درگيري در فاز نهايي را خ
سازي كنيم كه اين امر موجب كاهش دقت تخمين نرخ چرخش خط 

سازي طيخغيرخطي نياز به  رؤيتگرديد خواهد شد. درصورت استفاده از 
  شود.وجود ندارد و درنتيجه مشكل كمبود دقت نيز حل مي

                                                                                                                                                                                           
9. Locus of a Perturbed Relay System 
10. Smoothing Extended State Observer 
11. Permanent Magnet Synchronous Motor 

غيرخطي براي تخمين نرخ چرخش خط ديد  رؤيتگراستفاده از  
در مقايسه با استفاده از فيلتر كالمن، به كمتر شدن فاصله از دست دهي 

در مرجع  .]9[ كند و درعين حال به اطالعات كمتري نياز داردكمك مي
است. شده هاي غيرخطي توضيح دادهپذيري براي سيستمرؤيتاصول  ]10[

غيرخطي براساس فيدبك  رؤيتگردر اين مرجع همچنين اصول طراحي 
با استفاده از ديدگاه  رؤيتگراست. طراحي ساز نيز شرح داده شده خطي

نيز براي  ]11[لياپانوف نيز در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در مرجع 
هاي غيرخطي طراحي و ويژگي رؤيتگرهاي غيرخطي السي از سيستمك

در حوزه فركانس تحليل و  LPRS9خروجي آن با استفاده از روش ورودي
   كارايي آن با استفاده از تكنيك پاسخ فركانسي ارزيابي شده است.

هاي سيستم هاي حالت، تنها قادر به تخمين حالترؤيتگر
م داراي بخش نامعيني باشد، تخمين كه سيستباشند. در صورتيمي

يافته صورت بگيرد. تخمين توسعه رؤيتگربخش نامعيني بايد توسط 
شود. در مراجع گوناگوني بخش نامعيني موجب افزايش دقت تخمين مي

در عنوان نمونه، يافته اشاره شده است. بهتوسعه رؤيتگربه كاربردهاي 
بهبوديافته براي 10 موارسازيافته هتوسعه رؤيتگر، از نوعي ]12[مرجع 

استفاده شده است. در مرجع  PMSM11هاي نامعلوم مدل تخمين ترم
 رؤيتگر، يك روش نوين كنترل مدلغزشي بدون چترينگ مبتني بر ]13[

هاي غيرخطي در حضور اختالل يافته براي يك كالس از سيستمتوسعه
غيرخطي  رؤيتگرسازگار و ناسازگار ارائه شده است. در اين مرجع از 

اختالل ناسازگار استفاده  براي تخمين tanhيافته مبتني بر تابع توسعه
نيز توسط تئوري لياپانوف به اثبات رسيده  رؤيتگرشده است. پايداري 

يافته توسعه رؤيتگر، روشي جديد براي طراحي ]14[است. در مرجع 
هاي غيرخطي نامعين پيشنهاد شده است كه مبتني بر براي سيستم

يافته مرتبه اول هاي توسعهرؤيتگراي از كردن مجموعه 12اريآبش
در برابر نويز مقاومت  طراحي شده رؤيتگراست. در روش پيشنهادي، 

هاي رؤيتگرتري نسبت به بيشتري دارد و تخمين عدم قطعيت قوي
يافته جديد توسعه رؤيتگر، يك ]15[يافته استاندارد دارد. در مرجع توسعه

هاي چند ورودي چند ي يك كالس از سيستمبراي رديابي خروج
تواند هم ميخروجي با عدم قطعيت ناسازگار توسعه داده شده است. 

كننده هاي سيستم و هم عدم قطعيت را تخمين بزند. سپس كنترلحالت
براي جبران عدم قطعيت و رديابي  ESOفيدبك خروجي مبتني بر 

ستم حلقه بسته خروجي طراحي شده است. در اين مرجع همگرايي سي
 يافته تحريكتوسعه رؤيتگر، ]16[نيز به اثبات رسيده است. در مرجع 

پيوسته با عدم قطعيت و اختالل  براي سيستم غيرخطي زمان 13رويداد 
طور مستقيم به به  ET-ESOكه همگرايي  جاطراحي شده است. از آن

 كننده بستگي دارد، در اين مرجع هدف اين است كهشرايط تحريك

12. Cascade 
13. Event- Triggered Extended State Observer (ET-ESO) 
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شرايط محرك بدون اتكا به وضعيت فرآيند طراحي گردد. در مرجع 
غيرخطي توسعه يافته براي  رؤيتگريك قانون هدايت مبتني بر  ]17[

كه هدف به بدنه ارائه شده است. زماني يك رهگير با جستجوگر چسبيده
 رؤيتگرشود، نرخ چرخش خط ديد، توسط توسط جستجوگر شناسايي مي

پيشنهادي در اين مقاله در مراجع  رؤيتگر شود.يمذكور تخمين زده م
صورت بسياري مورد استفاده قرار گرفته است اما در اين مقاله به

گيري و تابع نامعيني هاي غير قابل اندازهيافته براي تخمين حالتتوسعه
چنين در اين مقاله بسط داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. هم

ياب با برد ير مورد نظر كه يك رهگير آشيانهفرض شده است كه رهگ
كيلومتر است داراي جستجوگر الكترواپتيكي چسبيده به بدنه  40تا  10

گيري كند؛ تواند نرخ چرخش خط ديد را اندازهبوده  كه مستقيما نمي
گيري بنابراين تنها اطالعات جستجوگر چسبيده به بدنه كه قابليت اندازه

هاي مرسوم كه از س بوده و برخالف روشزوايا را دارد در دستر
دست آوردن گذر سنگين  براي بهدنبال آن فيلتر پايينگيري و بهمشتق

غيرخطي  رؤيتگركنند، در اين مقاله از نرخ چرخش خط ديد استفاده مي
بريم كه سرعت بيشتر قابل توجهي نسبت به روش يافته بهره ميتوسعه
چنين از ديد خواهد داشت. هم گيري در تخمين نرخ چرخش خطمشتق

تاخير بيشتر در حلقه هدايت جلوگيري خواهد شد كه نهايتا منجر به 
 رؤيتگرچنين عملكرد شود. همكاهش فاصله از دست دهي مي

خطي نيز مقايسه خواهد شد كه در نتايج  رؤيتگرپيشنهادي با نوعي 
ي در خط رؤيتگرغيرخطي نسبت به  رؤيتگرشود سازي مشاهده ميشبيه

  باشد.تخمين متغيرها از سرعت و دقت باالتري برخوردار مي
غيرخطي  رؤيتگراين صورت است با استفاده از ساختار مقاله به

يافته و اطالعات جستجوگر چسبيده به بدنه نرخ چرخش خط ديد توسعه
گيرد و قانون ناوبري تخمين زده شده و در اختيار سيستم هدايت قرار مي

نيز با استفاده از نرخ چرخش خط ديد تخمين زده شده تناسبي حقيقي 
 و اطالعات مورد نياز ديگر، دستور شتاب جانبي اعمالي به رهگير براي

برخورد با هدف را محاسبه كرده و اين شتاب توسط بخش كنترل به 
شود. ديناميك حلقه كنترل نيز معادل تابع تقريبي رهگير اعمال مي

ه است. نحوه ارتباط اجزاي حلقه هدايت در مرتبه اول در نظر گرفته شد
  ) نمايش داده شده است:3شكل (

 
  بلوك دياگرام حلقه هدايت -3شكل 

  ديناميك سيستم

  سينماتيك دوبعدي و معادالت حركت
ي درگيري دوبعدي درگيري رهگير و هدف نمايش )، هندسه4شكل (در 

  داده شده است:

  
  هدف ي دوبعدي درگيري رهگير وهندسه -4شكل 

صورت زير هب سرعت نزديك شوندگي رهگير و هدف 
  :]3[گرددمحاسبه مي

)3(  
همچنين، سرعت نسبي جانبي بين رهگير و هدف كه باعث چرخيدن 

ي عمود هاي سرعت آنها در راستاخط ديد خواهد شد، از تفريق مولفه
  :]3[شودصورت زير محاسبه ميبر خط ديد به

)4(   

توان نوشت:بنابراين مي  
 )5(  

  :باشدمطابق زير مي نرخ تغييرات زاويه پرواز رهگير و هدف
)6(   

)7(   
ها ) و فرض ثابت بودن سرعت5گيري از رابطه (چنين با مشتقهم
  توان نوشت:مي

)8(   

  ) داريم:8) در معادله (7) و (6) و (3با جايگذاري روابط (

)9(    2  
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  گيريم:صورت زير در نظر ميمتغيرهاي حالت را به
)10(   

عنوان خروجي، به عنوان ورودي و به   با درنظر گرفتن 
  معادالت حركت بصورت زير خواهد بود:

)11( 
2

 0  

  پذيري سيستميتؤبررسي ر
است  يكي از خواص سيستمپذيري يتؤر ها،سيستمتحليل فضاي حالت در 

اي برخوردار است و ارتباط بين العادهاز اهميت فوقكه در تحليل فضاي حالت 
) 11با توجه به اين كه سيستم (سنجند. متغير حالت و خروجي را با آن مي

پذيري آن بايد توسط قضيه يتؤباشد، بنابراين رسيستمي غيرخطي مي
هاي خطي هاي غيرخطي بررسي شود. برخالف سيستمپذيري سيستميتؤر

هاي وشروجود دارد،  هاپذيري آنيتؤاي بررسي ركه قضاياي متعددي بر
. در ستندهتر محدودتر و پيچيده هاي غيرخطيپذيري سيستميتؤبررسي ر

  شود.هاي غيرخطي ارائه ميپذيري سيستمرؤيتاي براي تعيين ادامه، قضيه
  سيستم غيرخطي بدون ورودي به فرم زير را در نظر بگيريد: قضيه:

)12(  ( )

( )

x f x
nl y h x




 



 
0Uتحقق فضاي حالت باال در يك همسايگي  D  شامل مبدا به

  پذير است اگر:رؤيتطور محلي 

)13(  0

1

...
n
f

h

rank n x U

L h

    
    

       
هاي خطي نامتغير با زمان شرايط باال با شرايط براي سيستم اثبات:
  پذيري خطي معادل است. رؤيت

  ا در نظر بگيريد:سيستم خطي زير ر

)14(  l

x Ax

y Cx



 



)كه در آن  )h x Cxو( )f x Axباشند. براي بررسي مي
   توان نوشت:پذيري اين سيستم با استفاده از قضيه باال مييتؤر

)15(  

1

2

1 1

( )

( ) ( )

...

f

n n
f n

h x C S

h
L h x CAx CA S

x

L h CA S 

  
    


  



 

1پذير است اگر و تنها اگر يتؤر lبنابراين  2 3{ , , ,..., }nS S S S S 
)طور معادل مستقل خطي باشد يا به )rank S n10[ باشد[. 

  باشد. بنابراين: , پذير است كه رؤيت) در صورتي 11با توجه به قضيه بيان شده، سيستم (

)16(  
h 1 00 1  

  
1در اين صورت  0 , 0 1 است و در نتيجه  2

  .ستاپذير يتؤر) 11سيستم (

  يافتهغيرخطي توسعه رؤيتگر
  سيستم زير مفروض است:

)17(  ,  

تابعي غيرخطي و نامعين از متغيرهاي حالت  ,كه 
باشد. براي تخمين اين تابع، با اضافه كردن متغير سيستم و ورودي مي

به معادالت فضاي حالت و با  , حالت جديد 
صورت زير ضاي حالت به، معادالت ف,فرض 

  شوند:بازنويسي مي

)18(  ,  

صورت زير ارائه شده يافته بهغيرخطي توسعه رؤيتگربراي اين سيستم 
  :]18[است 

)19(   

  مقاديري مثبت و و و   و ,كه 
يك تابع فيدبك غيرخطي براي افزايش توانايي رد اغتشاشات و  

  صورت زير است:باشد كه بهها ميعدم قطعيت تخمين

)20(                      | |     | |         | |      
نيز بيانگر  پارامترهاي مهمي هستند كه بايد تعيين شوند.  و  

  :استتم با مقدار تخمين زده شده آن اختالف خروجي سيس
)21(   
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صورت درنظر بگيريم، در اين صورت را به اگر
با بهره متغير  به تابعي خطي از  خواهد شد و درنتيجه  

  شود:صورت زير نوشته ميك خطا بهتبديل خواهد شد. دينامي

)22(  ,  

  ) داريم:22گيري از رابطه (با مشتق

)23(   

و  ، ضرايب تابع دار و نامعين  اقع براي تابع كراندر و
تاحد  و  و  بايد طوري انتخاب شوند تا  و  ، هاي بهره

توان ) را مي23رابطه ( امكان با بيشترين سرعت به صفر همگرا شوند.
  صورت زير نوشت:به
)24(  ;  

  كه در آن:

)25(  
1 00 10 0  

  شود رابطه زير برقرار باشد:فرض مي
)26(  0

صورت زير كه عناصر روي قطر اصلي آن مثبت است به  ماتريس
  گردد:طراحي مي

)27(  
1

 

 و  نهايت مثبت هستند. اگر بي و  و  كه در آن 
  صورت زير درنظر گرفته شود:به

)28(   
)29(  1  

 مثبت معين خواهد بود. تابع لياپانوف  صورت ماتريس در اين
  گيريم:صورت زير درنظر ميرا به

)30(  
,

  داريم: گيري از عدد ثابت مثبت و بزرگ است. با مشتق 

)31(  0  

انتخابي منفي شد.  شود كه مشتق تابع لياپانوفمشاهده مي
) پايدار مجانبي 23بنابراين با برقرار بودن شرايط ذكر شده، سيستم (

 .]18[ خواهد بود

  براي تخمين نرخ چرخش خط ديد رؤيتگرطراحي 
 2-2) كه در بخش 11پذيري سيستم (رؤيتدر اين بخش، با توجه به 

تار يافته كه ساخغيرخطي توسعه رؤيتگراثبات شد، بنابراين با طراحي 
 توان نرخ چرخش خط ديد را تخمين زد.تشريح شد، مي 3آن در بخش 

  :است) 32)، معادل سيستم (11سيستم (

)32( ,  

باشد و كننده ميتابعي غيرخطي از متغيرحالت و كنترل ,
 شود.وان نامعيني سيستم درنظر گرفته ميعنبه

عنوان ، با درنظر گرفتن اين تابع به,براي تخمين 
و اضافه كردن آن به معادالت فضاي حالت، )  متغير حالت جديد 

  شود:صورت زير نوشته مييافته بهغيرخطي توسعه رؤيتگر

)29(   

) و باتوجه به 29شده در معادله (طراحي رؤيتگرباتوجه به 
توان گفت )، مي11متغيرهاي حالت درنظر گرفته شده براي سيستم (

چرخش خط ديد  تخمين نرخ ين زاويه خط ديد، تخم كه 
   ست.ا(مشتق نرخ چرخش خط ديد)  تخمين تابع نامعيني  و

 سازينتايج شبيه

يافته براي غيرخطي توسعه يتگرؤسازي ردر اين بخش، نتايج شبيه
تخمين زاويه خط ديد، نرخ چرخش خط ديد و مشتق آن در سينماتيك 

شود. شتاب محاسبه شده توسط ناوبري تناسبي ي بررسي ميدو بعد
حقيقي بر اساس نرخ چرخش خط ديد تخمين زده شده به رهگير 

ها در دو سناريوي سازيشود. شبيهاعمال شده و نتايج نمايش داده مي
  اند. درگيري متفاوت انجام شده

 سناريوي درگيري اول

است سبت به خط مرجع پرتاب شدهدرجه ن 35در اين سناريو، رهگير با زاويه 
درجه  180. هدف نيز با زاويه تاسمتر بر ثانيه  300و داراي سرعت ثابت 
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متر بر ثانيه درحال حركت  100نسبت به خط مرجع و با سرعت ثابت 
) بوده و هدف نيز در لحظه اول در 0 و 0. موقعيت اوليه رهگير (تاس

ترتيب ) به7) و (6)، (5اي (ه) قرار دارد. در شكل15000و0نقطه (
نمودار تخمين زاويه خط ديد، نرخ چرخش خط ديد و نامعيني سيستم 

همراه نمودار خطاي تخمين كه حاصل تفاضل ها بهبا مقادير واقعي آن
، رسم شده ستامقدار واقعي سيگنال از مقدار تخمين زده شده آن 

 يتگر خطيؤو ريتگر غيرخطي پيشنهادي ؤاست. نتايج تخمين براي ر
شود كه شده مشاهده ميهاي رسمارائه شده است. با توجه به شكل

خطي مقادير مورد نظر را با  رؤيتگرغيرخطي در مقايسه با  رؤيتگر
چنين نمودارهاي خطاي تخمين دقت بيشتري تخمين زده است. هم

غيرخطي در مقايسه با  رؤيتگردهند كه سرعت تخمين نشان مي
ر است. با توجه به سرعت و دقت تخمين نرخ خطي بيشت رؤيتگر

از اين توان گفت اين تخمين معتبر بوده و چرخش خط ديد، مي
  د.كراطالعات براي محاسبه دستور شتاب در سيستم هدايت استفاده 

ستفاده از نرخ چرخش )، دستور شتاب محاسبه شده با ا8در شكل (
خط ديد واقعي و نرخ چرخش خط ديد تخمين زده شده توسط قانون 

جا كه تخمين نرخ چرخش ناوبري تناسبي حقيقي رسم شده است. از آن
غيرخطي با دقت و سرعت باالتري صورت  رؤيتگرخط ديد توسط 

غيرخطي  رؤيتگربنابراين شتاب محاسبه شده توسط اطالعات گرفته، 
ده و با دقت شمتري بر سيگنال شتاب واقعي منطبقان كنيز در زم
  ده است.ركدنبال آن را  باالتري

هاي شكل در. استدهنده زاويه مسير پرواز رهگير )، نشان9شكل (
هاي برد نسبي و مسير برخورد رهگير با هدف ) نيز منحني11) و (10(

پيشنهادي رهگير  شود در روشكه مشاهده ميطورده است. همانشرسم 
) مشخص است، 10گونه كه در شكل (با هدف برخورد نموده و همان

  ست.امتر  77/0دهي در اين سناريوي درگيري برابر فاصله از دست
  

  
  (الف)

  (الف) تغييرات زاويه خط ديد (ب) خطاي تخمين - 5شكل 

  
  (ب)

  (الف) تغييرات زاويه خط ديد (ب) خطاي تخمين - 5شكل  دامه)ا(

  
  (الف)

  
  (ب)

  (الف) تغييرات نرخ چرخش خط ديد (ب) خطاي تخمين -6شكل 

0 0.5 1 1.5
Time (sec)
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0

0.5
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Linear Observer
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  (الف)

  
  (ب)

  ي تخمينتابع نامعيني (ب) خطا تغييرات(الف)  -7شكل 

  
شتاب محاسبه شده توسط قانون هدايت با استفاده از نرخ چرخش خط  -8شكل 

زده شده و نرخ چرخش خط ديد واقعيديد تخمين  

 
  رهگير با خط مرجع پرواززاويه مسير  -9شكل 

 
نسبي رهگير و هدف  برد -10شكل   

  
 مسير برخورد رهگير با هدف -11شكل 
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 سناريوي درگيري دوم

 310) قرار دارد و با زاويه 0و0اريو رهگير در موقعيت اوليه (در اين سن
متر بر  450شود و با سرعت ثابت درجه نسبت به خط مرجع پرتاب مي

كند. هدف نيز در موقعيت اوليه سمت هدف حركت ميثانيه به
درجه نسبت به خط مرجع و با  180و با زاويه  است) 40000و10000(

   است. ثانيه در حال حركت متر بر  300سرعت ثابت 
) تخمين زاويه خط ديد و نرخ چرخش 12) و (11هاي (در شكل

خطي و غيرخطي و نمودارهاي خطاي تخمين  رؤيتگرخط ديد توسط 
خطي غير رؤيتگرشود كه اند. در اين سناريو نيز مشاهده ميرسم شده

  ست.اخطي داراي عملكرد بهتري  رؤيتگردر مقايسه با 
محاسبه شده توسط قانون ناوبري تناسبي حقيقي با استفاده از شتاب 

غيرخطي و خطي در  رؤيتگرنرخ چرخش خط ديد تخمين زده شده توسط 
) نيز نشان دهنده مسير پرواز رهگير در 15) رسم شده است. شكل (14( شكل

باشد. پس از اعمال شتاب محاسبه شده توسط سازي ميطول مدت شبيه
ثانيه فاصله رهگير و هدف  56به رهگير، پس از يرخطي غ رؤيتگراطالعات 

رسد  كه اين مقدار فاصله دست متر مي 0,3متر به مقدار  41231از مقدار اوليه 
) نيز مشاهده 17) نشان داده شده است. در شكل (16از دهي در شكل (

غير خطي  رؤيتگرشود كه نرخ چرخش خط ديد تخمين زده شده توسط مي
  ر مورد نظر موثر بوده و برخورد با هدف صورت گرفته است.در هدايت رهگي

  
 (الف)

  
  (ب)

  (ب) خطاي تخمين -زاويه خط ديد تغييرات(الف)  -12شكل 

 
 (الف)

  
  (ب)

  (الف) تغييرات نرخ چرخش خط ديد (ب) خطاي تخمين -13شكل 

  
شتاب محاسبه شده توسط قانون هدايت با استفاده از نرخ چرخش خط  -14 شكل

   زده شده و نرخ چرخش خط ديد واقعيد تخميندي
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  زاويه مسير پرواز رهگير با خط مرجع -15شكل 

 
  نسبي رهگير و هدف برد -16شكل 

 
  مسير برخورد رهگير با هدف -17شكل 

  گيرينتيجه
 رهگيردر اين مقاله، مسئله استخراج نرخ چرخش خط ديد در صورتي كه 

اشد مود بررسي قرار گرفت. با مجهز به جستجوگر چسبيده به بدنه ب
يافته، نرخ چرخش خط ديد تخمين زده غيرخطي توسعه رؤيتگرطراحي 

نشان  هاسازي. نتايج شبيهشدخطي مقايسه  رؤيتگرشده و عملكرد آن با 
خطي در تخمين نرخ  رؤيتگرغيرخطي در مقايسه با  رؤيتگردادند كه 

نرخ چرخش خط ديد و از  ستاچرخش خط ديد داراي عملكرد بهتري 
غيرخطي براي محاسبه دستور شتاب  رؤيتگرتخمين زده شده توسط 

مشاهده شد كه  همچنينتوسط ناوبري تناسبي حقيقي استفاده گرديد. 
، در محاسبه شده تخمين انجام شده معتبر بوده و با اعمال دستور شتاب

هر دو سناريوي درگيري نرخ چرخش خط ديد صفر شده و برخورد 
  رفت.صورت گ

  مراجع
[1] V ,Behnamgol. “Performance Modifying of the Guidance 

System by Proposing Novel Algorithms in the Sliding 
Mode Control”, Ph.D Dissertation, Malek-e-Ashtar 
University Of Technology, 2015 (In Persian). 

[2] Behnamgol, V. and Ghahramani, N.A. “Designing a New 
Proportional Guidance Algorithm Using Sliding Mode 
Control”, Aerospace Mechanics Journal, Vol. 10, No. 1, pp. 
77-86, 1393 (In Persian). 

[3] G, Siouris. "Missile Guidance and Control Systems, 
Springer." New York , 2003. 

[4] W, Wang . L, Defu, and Xu Ping. "Strap-down seeker LOS 
angular rate estimation." Infrared and Laser 
Engineering, vol. 44. no. 10, p.p. 3066-3069, 2015. 

[5] Gholi Nejad, A. Momeni, HamidReza. Johari Majd, V. 
“Improving the guidance law of a surface-to-air missile by 
combining line-of-sight derivatives”, Iran Electrical 
Engineering Conference, vol. 13, no. 15, pp. 141-145, 1386 
(In Persian). 

[6] A, Tapas. M , Srinivasa Rao, and N. Prabhakar. "Adaptive 
estimation of line-of-sight rate measurement from a radio 
frequency seeker." Defence Science Journal, vol. 55, no.3, 
p. 307, 2005. 

[7] H. Zhao, L.Jun, Y. Jin Hui, and X. Yong B,. "Design of 
stochastic sliding mode variable structure guidance law 
based on adaptive EKF." Procedia Engineering, vol. 23,  
p.p. 276-283, 2011. 

[8] Z. Zheng , Y. Xia , M. Fu, and SH. Wang,. "An observer-
based missile guidance law."  In 2011 Chinese Control and 
Decision Conference (CCDC), IEEE, p.p 1282-1287, 2011. 

[9] I. Shkolnikov, Y. Shtessel, D. Lianos, and P. Zarchan, 
"Simulation study of the homing interceptor guidance loop 
with sliding mode observers versus kalman filter." In AIAA 
Guidance, Navigation, and Control Conference and 
Exhibit, p. 4216, 2001. 

[10] H. J. Marquez, Nonlinear Control Systems, J. Wiley & 
Sons, Inc. 2003. 

[11] I. Boiko, and L. Fridman., "Frequency domain input–
output analysis of sliding-mode observers." IEEE 
transactions on automatic control, vol. 51, no.11, p.p. 
1798-1803, 2006. 



  

    
   

 

 
 ژوهشي علوم و فناوري فضاييپ -فصلنامة علميپرندهاجسامسئله هدايتقابل انداره گيري در مخطي توسعه يافته براي تخمين اطالعات غيرغيررؤيتگرطراحي

81 / ) 53(پياپي  1401پاييز  /3شمارة  / 15دورة 
[12] G. Peng, G. Zhang, and X. Lv. "Model-free control using 

improved smoothing extended state observer and super-
twisting nonlinear sliding mode control for PMSM 
drives." Energies, vol. 14. No. 4, pp. 922, 2021. 

[13] Sh. Sheng-Li, J.X. Li, and Yi-Ming Fang. "Extended-state-
observer-based chattering free sliding mode control for 
nonlinear systems with mismatched disturbance." IEEE 
Access, vol. 6, p.p. 22952-22957, 2018. 

[14] R. Maopeng, J. Li, and L. Xie. "A new extended state observer 
for uncertain nonlinear systems." Automatica, vol. 131, 2021. 

[15] Zh. Zhi-Liang, and B. Guo, "A novel extended state 
observer for output tracking of MIMO systems with 
mismatched uncertainty." IEEE Transactions on Automatic 
Control, vol. 63, no. 1, p.p. 211-218, 2017. 

[16] H. Yuan, J. Wang, D. Shi, L. Shi, "Toward event-triggered 
extended state observer." IEEE Transactions on Automatic 
Control, vol. 63, 6, p.p. 1842-1849, 2017. 

[17] L.Seokwon, and Y. Kim. "Design of nonlinear observer for 
strap-down missile guidance law via sliding mode 
differentiator and extended state observer." 2016 
International Conference on Advanced Mechatronic 
Systems (ICAMechS). IEEE, pp. 143-147, 2016. 

[18] Xu, Zhuang, T.Zhang, Y. Bao, H. Zhang, and Ch. Gerada,  
"A nonlinear extended state observer for rotor position and 
speed estimation for sensorless IPMSM drives." IEEE 
Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 1, p.p. 733-
743, 2019.

 


