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چکیده :در اين مقاله يک سيستم هدايت غيرخطی و مقاوم در مقابل مانورهای هدف طراحی شده است .برای اين منظور ابتدا يک
الگوريتم نوين مد لغزشی مرتبه باال ارائه گرديده است .قانون هدايت طراحی شده توسط اين الگوريتم دستور شتاب جانبی همواری را صادر
کرده که برخورد با اهداف مانوردار را تضمين میکند .در اين الگوريتم بر خالف تئوریهای مد لغزشی مرتبه باالی ارائه شده در مراجع
برای طراحی قانون هدايت ،پايداری سيستم حلقه بسته در حضور نامعينی تضمين میگردد و بنابراين نيازی به رويتگر برای تخمين مانورهای
هدف نخواهد بود .برا ی طراحی قانون هدايت دو بعدی با استفاده از اين الگوريتم ،متغير لغزشی بر اساس سرعت نسبی جانبی بين رهگير و
هدف تعريف شده است .قانون هدايت طراحی شده دستور شتابی را صادر میکند که تضمين کنندهی همگرايی اين متغير لغزش و برخورد
با هدف میباشد .نتايج شبيهسازی برتری قانون هدايت پيشنهادی را در مقايسه با قوانين هدايت ديگر نشان میدهد.
کلمات کلیدی :سيستم هدايت ،اهداف مانوردار ،مد لغزشی مرتبه باال ،نامعينی ،وزوز.

Design of Robust Guidance System Using High Order Sliding
Mode Algorithm for Producing Smooth Acceleration Command
and Intercepting Maneuvering Targets
Vahid Behnamgol, Ahmad Reza Vali, Ali Mohammadi
Abstract: In this paper, a nonlinear and robust guidance system against target maneuvers has
been designed. For this purpose, first a new high order sliding mode algorithm is proposed. The
designed guidance law with this algorithm generates a smooth acceleration command that
guarantees collision with target. In this algorithm, unlike previous high order sliding mode theories,
the stability of close loop system in the presence of uncertainty is guaranteed, therefore the observer
is not required for estimation of target maneuvers in the proposed guidance law. For designing two
point guidance law using this algorithm, a sliding variable has been introduced using relative lateral
velocity. Designed guidance law generates acceleration commands that guarantee convergence of
sliding variable. Simulation results show the better performance of proposed guidance law in
comparison with other guidance laws.
Keywords: guidance system, maneuvering targets, high order sliding mode, uncertainty,
chattering.
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 -1مقدمه
وظيفهی قانون هدايت در رهگيرهای آشيانهياب ،تعيين دستور شتاب
جانبی مناسب برای برخورد با هدف متحرک است .اين دستور شتاب
جانبی را میتوان با ابزارهای مختلفی از جمله با تغيير در زاويه بالکهای
رهگير اعمال نمود .يكی از اصول مورد استفاده برای طراحی قانون
هدايت ،ايدهی ناوبری موازی میباشد .طبق اين ايده اگر خط ديد بين
رهگير و هدف در فضا نچرخد و فاصله بين رهگير و هدف در حال کم
شدن باشد ،برخورد با هدف تضمين میگردد .قوانين هدايتی که بر اساس
اين اصل طراحی میشوند دستور شتابی صادر میکنند که اعمال آن مانع
از چرخيدن خط ديد بين رهگير و هدف در فضا میشود .به اين دسته از
قوانين ،قوانين هدايت تناسبی گفته میشود .برای اين منظور قوانين
هدايت تناسبی حقيقی و محض بر پايه اصول رياضی طراحی گرديدهاند
که برای برخورد با اهداف بدون مانور مناسب میباشند .برای رهگيری
اهداف دارای مانور ،ناوبری تناسبی افزوده پيشنهاد شده است که برای
تعيين دستور شتاب جانبی رهگير ،نيازمند اندازه شتاب جانبی هدف
میباشد [.]2[ ،]1
اندازهگيری و يا تخمين شتاب جانبی هدف منجر به افزايش
پيچيدگی و هزينه در سيستم هدايت میشود .از اين رو قوانين هدايت
مقاوم در مقابل مانورهای هدف طراحی گرديدهاند .يكی از روشهای
مورد استفاده برای طراحی قانون هدايت تناسبی مقاوم در سالهای اخير،
تئوری کنترل مد لغزشی میباشد .با استفاده از اين تئوری میتوان قانون
هدايت غيرخطی و مقاومی را برای برخورد با اهداف مانوردار طراحی
نمود .در صورت استفاده از اين روش کنترلی میتوان مانورهای هدف را
به عنوان نامعينی در نظر گرفت و قانون هدايت را طراحی نمود که در
اينصورت نيازی به اندازهگيری و يا تخمين دقيق مانورهای هدف
نمیباشد [ .]3بزرگترين نقص کاربردی اين روش کنترلی ،پديدهی
چترينگ (لرزش يا نوسانات ناخواسته) میباشد که به دليل وجود تابع
عالمت در کنترلکننده رخ میدهد .اثرات اين پديده بسيار نامطلوب
بوده ،چون باعث فعاليت نوسانی شديد در سيگنال کنترل شده و از آنجا
که دارای يک رفتار فرکانس باال میباشد ،ممكن است ديناميکهای
مدل نشدهی فرکانس باال را نيز تحريک کند .اين معايب کارايی سيستم
را کاهش داده و ممكن است به ناپايداری منجر شود .پس الزم است
وزوز هموار و يا حذف گردد [.]5[ ،]4
يكی از روشهای پرکاربرد برای کاهش نوسانات ناخواسته ،هموار
کردن ناپيوستگی کنترل در يک اليهی مرزی باريک در همسايگی سطح
لغزش ،بوسيلهی تقريب پيوسته از کنترل مد لغزشی ناپيوسته میباشد [.]4
استفاده از روش تقريب پيوسته اگرچه باعث توليد سيگنال کنترلی
همواری شده اما منجر به کاهش دقت کنترلی میشود .در مراجع ]6] ،[3
[ [9] -از کنترل مد لغزشی مرتبه اول و البته تقريب پيوسته اين روش
برای طراحی قانون هدايت استفاده شده است .در مرجع ] [3دستور شتاب
در راستای عمود بر بردار سرعت رهگير با استفاده از تئوری مد لغزشی
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

مرتبه اول تقريب زده شده طراحی شده است .در ] [6به روشی مشابه،
دستور شتاب در راستای عمود بر خط ديد طراحی شده است .اعمال
دستور شتاب در اين راستا در عمل بسيار مشكل است .در اين مرجع
همچنين ديناميک مرتبه اول حلقه کنترل در حين طراحی قانون هدايت
در نظر گرفته شده است .در مرجع ] [7از مد لغزشی تطبيقی برای
طراحی قانون هدايت استفاده نموده و در مراجع ] [8و ] [9قانون هدايت
برای برخورد با زاويه معين طراحی شده است.
در مراجع فوق به دليل تقريب صورت گرفته در قوانين هدايت ،دقت
کاهش میيابد .از ديگر روشهای پرکاربرد برای حذف نوسانات
ناخواسته بدون کاهش دقت ،استفاده از تئوری مد لغزشی مرتبه باال
می باشد .با استفاده از اين روش ،بدون کاهش دقت از رخ دادن نوسان در
ورودی کنترل جلوگيری میشود .در کل برای طراحی مد لغزشی مرتبه r
به  r-1امين مشتق متغير لغزش نياز است [ .]11[ ،]10بنابراين برای
پياده سازی مد لغزشی مرتبه دوم مشتق اول متغير لغزش نيز مورد استفاده
قرار می گيرد .اصول طراحی مد لغزشی مرتبه دوم در مراجع [ ]13[ ،]12و
[ ]14ارائه شده است.
برای طراحی و پياده سازی مد لغزشی مرتبه باال نياز به مشتقات متغير
لغزش بوده که افزايش تقاضای اطالعات را به همراه خواهد داشت .تنها
استثنای موجود الگوريتم فراپيچش است که از تئوریهای مهم و
کاربردی مد لغزشی مرتبه دوم میباشد .اين الگوريتم تنها به خود متغير
لغزش برای توليد سيگنال کنترل نياز دارد .اصول طراحی اين
روشکنترلی و انواع اصالح شدهی آن در مراجع [ ]16[ ،]15و [ ]17ارائه
شده است .در مراجع [ ]18و [ ]19نيز از انواع اصالح شدهی اين الگوريتم
برای طراحی قانون هدايت استفاده گرديده است .يكی از معايب اين
تئوری و اکثر الگوريتمهای مد لغزشی مرتبه باال اثبات پايداری بدون در
نظر گرفتن نامعينی میباشد .در مرجع [ ]18برای در نظر گرفتن نامعينی از
رويتگر استفاده نموده و پايداری الگوريتم ارائه شده در آن با استفاده از
تئوری سيستمهای همگن به اثبات رسيده است .در مرجع [ ]19الگوريتم
ارائه شده در مقابل نامعينیهای کوچک پايداری را تضمين میکند.
پايداری اين الگوريتم نيز با استفاده از روش لياپانوف اثبات شده است .در
قوانين هدايت طراحی شده در اين مراجع رابطهای بين کران باالی نامعينی
و بهره های کنترلی وجود نداشته و برای هر نوع مانور هدف بايد بهرههای
کنترلی تنظيم گردند.
در اين مقاله ابتدا الگوريتم نوينی از مد لغزشی مرتبه باال برای
کنترل سيستمهای غيرخطی نامعين ارائه میگردد .اين الگوريتم تنها به
متغير لغزش نياز داشته و به مشتقات باالتر آن وابسته نيست .پايداری روش
پيشنهادی در حضور نامعينی با استفاده از تئوری لياپانوف اثبات گرديده و
سپس از اين الگوريتم برای طراحی قانون هدايت دو بعدی استفاده
میشود .در نهايت کارايی قانون هدايت طراحی شده در شبيهسازی
غيرخطی حلقه هدايت مورد ارزيابی قرار میگيرد .در قانون هدايت
طراحی شده در اين مقاله پديده وزوز رخ نداده و بنابراين بر خالف قانون
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هدايت طراحی شده در مرجع ] [3از تقريب پيوسته استفاده نشده و دقت

 Rبيانگر اختالف سرعتهای رهگير و هدف در راستای خط ديد

کاهش نخواهد يافت .همچنين روش پيشنهادی در مقابل انواع مانورهای

میباشد که از تفريق مولفههای بردار سرعت آنها در راستای خط ديد

هدف مقاوم بوده و در آن بر خالف روش پيشنهاد شده در مرجع ][19

بصورت رابطه ( )1بدست میآيد:

نيازی به تنظيم مجدد بهرههای کنترلی با تغيير مانور هدف نيست.

R  Vt cos  t     Vm cos  m   

()1

همچنين سرعت نسبی جانبی بين رهگير و هدف (  ) Rکه بيانگر

 -2فرمولبندی مسئله

اختالف سرعت رهگير و هدف در راستای عمود بر خط ديد میباشد ،از
تفريق مولفههای سرعت آنها در راستای عمود بر خط ديد بصورت رابطه

 1-2سينماتيک نسبی بين رهگير و هدف
در اين مقاله حلقه هدايت آشيانهياب در فاز نهايی به صورت شكل 1
در نظر گرفته میشود .با توجه در اين دياگرام بلوکی ،جستجوگری
راداری اطالعات نسبی سينماتيک درگيری از قبيل نرخ چرخش خط ديد
و سرعت نزديک شوندگی رهگير به هدف را اندازهگيری کرده و در
اختيار سيستم هدايت قرار میدهد .سيستم هدايت نيز که بر اساس اصل
ناوبری موازی عمل میکند ،با استفاده از نرخ چرخش خط ديد و سرعت
نزديک شوندگی ،دستور شتاب جانبی مناسب برای برخورد با هدف را
صادر می کند .اگر اين دستور شتاب توسط سيستم کنترل به رهگير اعمال
شود ،خط ديد نچرخيده و برخورد حتمی خواهد بود.
شتاب جانبی

سینماتیک نسبی

رهگیر

دستور
شتاب

سیستم کنترل

سیستم
هدایت

( )2بدست میآيد.
R  Vt sin  t     Vm sin  m   

()2

که در آن  ،نرخ چرخش خط ديد میباشد.
روابط بين بردار سرعت ،سرعت زاويهای بردار سرعت و شتاب
جانبی رهگير و هدف بصورت روابط ( )3و ( )4میباشد:
Am  Vm m

()3

At  Vt  t

()4

در اين روابط   mو   tبه ترتيب سرعت زاويهای بردار سرعت
رهگير و هدف و  Amو  Atشتابهای جانبی رهگير و هدف میباشند
] .[3-1معادالت ( )1تا ( )4بيانگر سينماتيک نسبی دوبعدی بوده که
ارتباط بين زاويه خط ديد و برد نسبی را با شتابهای جانبی رهگير و

نرخ چرخش خط دید

جستجوگر

هدف نشان میدهد .با توجه به رابطه ( )3تغيير در شتاب جانبی رهگير

سرعت نزدیک شوندگی

منجر به تغيير در سرعت زاويهای بردار سرعت شده که اين متغير در

شكل  :1دياگرام بلوکی حلقه هدايت در فاز نهايی

هندسهی درگيری دو بعدی را میتوان همانند شكل  2در نظر

گرفت .در اين شكل R ،برد نسبی بين رهگير و هدف و  زاويهی بين

تغييرات برد نسبی و زاويه خط ديد موثر است .به همين ترتيب شتاب
جانبی هدف بر متغيرهای سينماتيک نسبی تاثير میگذارد.

خط ديد و خط مرجع بوده که بيانگر مختصات نسبی رهگير و هدف در

شتاب جانب ی رهگير به عنوان ورودی کنترل فرض شده و سيستم

دستگاه قطبی میباشند .همچنين   mزاويهی بردار سرعت رهگير با خط
مرجع  t ،زاويهی بردار سرعت هدف با خط مرجع Am ،بردار شتاب

کنترل نيز به عنوان يک محرک برای اعمال اين ورودی میباشد .سيستم
کنترل خود دارای اجزای مختلف و پيچيدهای بوده و در اين مقاله تنها

جانبی رهگير و  Atبردار شتاب جانبی هدف میباشد.

ديناميک تقريبی مرتبه اول و پايدار شده آن در نظر گرفته میشود.
بنابراين فرض میشود دستورات سيستم هدايت با يک ثابت زمانی

Vt

t

مشخص اعمال شود.
در صورتی که در بخش سيستم هدايت در شكل  1از قانون هدايت

At

ناوبری تناسبی حقيقی استفاده گردد ،دستور شتاب جانبی رهگير به

هدف

R
خط دید
خط مرجع

Vm

صورت زير محاسبه میشود:

m
Am


رهگیر

شكل  :2سينماتيک نسبی رهگير و هدف در مختصات دو بعدی

()5

Vc   R

 NVc   ,
) 

1
cos( m

Ac 

اگر سيستم کنترل قادر به اعمال اين دستور شتاب باشد ،نرخ
چرخش خط ديد صفر شده و برخورد با اهداف بدون مانور تضمين
می گردد .برای رهگيری اهداف مانوردار ،از ناوبری تناسبی افزوده
استفاده میشود که دستور شتاب جانبی آن به صورت زير است.
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()6



1
NVc  Aˆt ,
) cos( m  

)S (0

Ac 

()12



tr 

که در آن  Aˆt ,شتاب جانبی هدف در راستای عمود بر خط ديد است.
همانطور که در رابطه ( )6مشاهده میگردد برای پيادهسازی اين قانون

مشاهده می شود ،مدت زمان صفر شدن متغير لغزش با تغيير مقدار پارامتر

هدايت نياز به تخمين شتاب جانبی هدف میباشد .در اين مقاله دستور

 قابل تنظيم است .حال برای برقراری شرط ( )11داريم:

شتاب به عنوان ورودی کنترل فرض شده و با استفاده از تئوری مد لغزشی
طوری تعيين می شود که سرعت نسبی جانبی و نرخ چرخش خط ديد در
حضور مانورهای هدف صفر شود .در اين روند مانور هدف به صورت
نامعينی فرض میشود و نيازی به تخمين و يا اندازهگيری آن نمیباشد.

()13

برای برقراری ( ،)13کنترلکننده مد لغزشی بهصورت:

u  ueq  ur

تعريف میگردد که در آن  ueqکنترل معادل بوده برای حذف جمالت
معين در رابطه ( )13به صورت زير تعيين میشود:

سيستم ديناميكی تک ورودی  -تک خروجی زير را در نظر بگيريد:
x ( n )  f ( x)  u

 xخروجی مورد نظر و  uورودی کنترل میباشند .همچنين
 f ( x)  fun  f nomتابع غيرخطی بوده که در آن  f nomبخش معين
و  funبخش نامعين تابع است .هدف کنترلی رساندن  xبه مقدار
مطلوب بوده و برای اين منظور طبق تئوری کنترل مد لغزشی ،متغير

()15

)ueq   f nom  f1( x

با جايگذاری روابط ( )14و ( )15در ( )13داريم:
()16

) S (t
) S (t
 ur
  0
) S (t
) S (t

fun

برای برقراری ( ،)16بخش رسانندهی کنترل مد لغزشی به صورت:
()17

لغزش  Sبر اساس خطای رديابی سيستم بصورت زير تعريف میشود:
()8

V  S  fun  f nom  u  f1( x)   S

()14

 2-2تئوری کنترل مد لغزشی

()7

 trمدت زمان همگرايی متغير لغزش است .همانطور که در اين رابطه

) ur  (   )Sgn(S

تعريف میشود که در آن  بيشينه اندازه بخش نامعين ) f ( xمیباشد.

d

S    c  x(n1)  x( n1)  ...  c n1x
 dt


با اعمال کنترلکننده رابطه ( )17به سيستم ( )7تضمين میشود که
x

متغير لغزش در مدت زمان محدودی که از رابطه ( )12تعيين میشود ،به

از مقدار مطلوب بهصورت  x  x  xdتعريف میشود .بنابراين مسئلهی

صفر رسيده و بعد از آن متغيرهای حالت به صورت نمايی همگرا شوند.

رديابی معادل  S  0میباشد .با مشتقگيری از متغير لغزش داريم:

ورودی کنترل طراحی شده در رابطه ( )17شامل تابع عالمت بوده و

 cضريب وزندهی خطای متغيرهای حالت و  xاختالف متغير حالت

S  x( n)  ...  c n x 
x( n)  xd ( n)  ...  c n ( x  xd ) 

()9

f ( x)  u  xd ( n)  ...  c n ( x  xd ) 
)fun  f nom  u  f1( x

وجود اين تابع منجر به نوسان در ورودی کنترل میشود.
يكی از روشهای هموار کردن چترينگ ،روش تقريب پيوسته
میباشد که کاربرد بيشتری نسبت به روشهای ديگر دارد .در اين روش
تابع ناپيوستهی عالمت با تابع اشباع جايگزين میشود .بنابراين بخش
رساننده ورودی کنترل در عمل به صورت رابطه زير به کار برده میشود:

که در آن )  f1( x)   xd (n)  ...  cn ( x  xdمیباشد .برای تضمين

S
ur  (   ) Sat  
 

پايداری متغير لغزش با استفاده از تئوری پايداری لياپانوف ،ابتدا تابع

()18

کانديد لياپانوف به صورت زير در نظر گرفته میشود:

که در آن  تعيين کنندهی پهنای اليهی مرزی است .روش تقريب

()10

1 2
S
2

V

که يک تابع مثبت معين است .طبق تئوری پايداری لياپانوف اگر مشتق

پيوسته اگرچه باعث هموار شدن سيگنال کنترلی میشود اما منجر به
کاهش دقت در رساندن متغير لغزش به صفر خواهد شد ].[5] ،[4
استفاده از مد لغزشی مرتبه باال يكی ديگر از روشهای حذف وزوز

اين تابع منفی معين باشد S  0 ،پايدار مجانبی خواهد بود .اما در تئوری

در کنترل مد لغزشی میباشد .اين روش با حفظ مزيت اصلی روش

کنترل مد لغزشی برای تضمين همگرايی زمان محدود متغير لغزش ،شرط

استاندارد (مقاوم بودن) ،اثر وزوز را نيز حذف میکند .ايدهی اصلی در

لغزش زير بايد برقرار شود:

کنترل مد لغزشی مرتبه دوم رساندن  Sو  Sبه صفر میباشد .مسيرهای

()11

V  SS   S

 يک ثابت مثبت میباشد .با انتگرالگيری از طرفين شرط لغزش داريم:
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

سيستم در صفحهی  S  Sدر کنترل مد لغزشی مرتبه اول در شكل ()3
رسم گرديده است.
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V  k2 Sgn( S ) S   
k1k2 S  k2 Sgn  S    k2 Sgn  S   


()23
S-dot

0



k1k2 S

بنابراين مشتق اين تابع لياپانوف به ازای  k1k2  0نيمه منفی معين
بوده و سيستم ( ) 21پايدار است و البته پايداری مجانبی اين سيستم نيز با
استفاده از قضيه السال به سادگی اثبات میگردد .بنابراين همگرايی  Sو
   k2 Sgn  S  dtتضمين خواهد شد ].[18] ،[10


0
S

شكل  :3مسير سيستم در صفحهی  S  Sدر کنترل مد لغزشی مرتبه اول

در مد لغزشی مرتبه دوم بايد عالوه بر صفر شدن متغير لغزش ،مشتق
متغير لغزش نيز صفر شود .به عبارت ديگر مسيرهای سيستم در صفحهی
 S  Sبه نقطهی تعادل  S  S  0همگرا شوند(شكل .)4

ورودی کنترل طراحی شده توسط الگوريتم فراپيچش کامال هموار
نمیباشد .نوع اصالح شدهی اين الگوريتم برای توليد سيگنال کنترلی
هموارتر به صورت زير است ]:[19] ،[18
, 0  1 , 2  1

()24

1

ur  k1 S

2

u1  k2 S

Sgn( S )  u1
) Sgn( S

در مراجع ] [19] ،[18پايداری اين روش بدون در نظر گرفتن نامعينی
با استفاده از تئوریهای سيستمهای همگن و لياپانوف اثبات شده است.

0
S-dot

 -3الگوریتم نوین مد لغزشی مرتبه باال
در اين بخش نوع جديدی از الگوريتم مد لغزشی مرتبه باال برای
تضمين پايداری سيستم غيرخطی در حضور نامعينی ارائه میگردد .اين

0

الگوريتم به صورت قضيه زير بيان میشود:
قضیه  -1پايداری سيستم غيرخطی و نامعين ( )6با استفاده از

S

شكل  :4مسير سيستم در صفحهی  S  Sدر کنترل مد لغزشی مرتبه دوم

بخش رساننده در الگوريتم فراپيچش که برای کنترل سيستمهايی با
درجهی نسبی يک و بهمنظور جلوگيری از رخ دادن وزوز در ورودی

ورودی کنترل ( )25تضمين خواهد شد که در آن k1, k2 , k3

ثابتهايی مثبت بوده و  کران باالی نامعينی میباشد.
Sgn( S ) - k21 - k3 2

کنترل توسعه داده شده است ،به صورت زير میباشد:
Sgn( S )  u1 , 0    1

()19



ur  k1 S

) Sgn( S

()25
1

) u1  k2 Sgn(S

با قرار دادن رابطهی ( )19و ( )14در ( )9داريم:
()20

Sgn(S )  k2  Sgn(S )d



S  fun  k1 S

بدون در نظر گرفتن نامعينی ،رابطه ( )20را میتوان به فرم فضای

()26

2  2 S

Sgn(S )  k21  k22  fun

1

S  k1 S

روابط ( )26و ( )25را میتوان به فرم فضای حالت زير در نظر

S  k1 S Sgn  S   

  k2 Sgn  S 

Sgn( S )  k21  k2 2  f un

رابطه ( )22در نظر گرفته میشود.
S
1
V  k2  Sgn( ) d    2
0
2

مشتق اين تابع لياپانوف به صورت زير است:

1

S  k1 S

) Sgn( S

()27
k31

برای بررسی پايداری سيستم ( )21تابع کانديدای لياپانوف به صورت

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،2تابستان 1393

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S

1  S

گرفت:

حالت مرتبه دوم زير در نظر گرفت:

()22

k3

2

2

2

اثبات -با قرار دادن رابطهی ( )25در ( )9داريم:



()21

1

u  ueq - k1 S

2

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S

2

2

1  S

2  2 S

برای بررسی پايداری رابطه ( )27تابع کانديدای لياپانوف به صورت
رابطه ( )28در نظر گرفته میشود.
()28

2
k
Sgn(1 )d1  2 12  k3  Sgn( 2 )d 2
0
2

2

S

V   1
0
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اين تابع لياپانوف به ازای  k2 , k3  0مثبت معين میباشد .مشتق
اين تابع لياپانوف به صورت زير است:



رابطه ( )28در نظر گرفته میشود .مشتق اين تابع لياپانوف به صورت

Sgn( S )  k21  k 2 2  f un 

1



()29





2

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S
2


1  2

Sgn( S )   S

  k1 S

2

2

 S

VS

Sgn( S ) k1 S

Sgn( S ) 
k31 

2

Sgn( S ) S  k211  k3 Sgn( 2 ) 2 

2

برای بررسی پايداری سيستم ( )34تابع کانديد لياپانوف به صورت

S



k21 S



V

()35

 S

1  2

k1 S

1  2

k1 S

مشتق اين تابع لياپانوف به ازای  k1  0نيمه منفی معين بوده و ()27
پايدار است .پايداری مجانبی اين سيستم را نيز میتوان با استفاده از قضيه
السال اثبات نمود .بنابراين )  ( S , 1 , 2به صفر همگرا خواهند شد.

کردن سرعت نسبی جانبی بصورت زير تعريف میشود:

های رهگير و هدف در راستای عمود بر خط ديد صفر بوده و خط ديد
نخواهد چرخيد .در اينصورت طبق ايدهی ناوبری موازی برخورد حتمی
خواهد بود ] .[19ديناميک اين متغير لغزش به صورت زير است:
S   R  Am cos  m     At cos  t   

طبق تئوری پيشنهادی در قضيه ( )1قانون هدايت برای تضمين



1

 R  k1 S 1 Sgn(S )  k21  k32
) cos( m  
) Sgn( S
k31

2

مجانبی اين سيستم نيز با استفاده از قضيه السال قابل اثبات است .بنابراين
سيستم پايدار مجانبی بوده و سرعت نسبی جانبی به صفر همگرا خواهد
شد .در نهايت قانون هدايت بصورت زير بدست میآيد:
1


  R  k1 R Sgn( R )  k21  k32 
cos( m   ) 


1

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S

2

2

1  S

2  2 S

( )32در ( )31داريم:
Sgn(S )  k21  k22  At cos  t   

Sgn( S )  k21  k2 2  At cos   t   

1

S  k1 S

1

S  k1 S

) Sgn( S

()34
1

k3

Sgn( S )   Sgn( 2 ) S
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2

Sgn( R )   Sgn( 2 ) R

2

2

Ac 

1  R

 2   2 R

جملهی اول قانون هدايت ( )36مشابه با ناوبری تناسبی حقيقی بوده و

2

هدف قادر به صفر کردن سرعت نسبی جانبی و نرخ چرخش خط ديد
بوده و مقاومت خوبی در برابر اهداف مانوردار خواهد داشت .برای پياده
سازی اين ق انون هدايت اطالعاتی از قبيل زاويه و نرخ چرخش خط ديد،
برد نسبی و سرعت نزديک شوندگی مورد نياز است که اين اطالعات
میتواند توسط يک جستجوگر راداری طوقه دار فراهم گردند .همچنين
زاويه بردار سرعت نيز مورد نياز بوده که میتواند توسط حسگرهای
ناوبری رهگير فراهم شود.

 -5نتایج شبیهسازی
در اين بخش عملكرد قانون هدايت طراحیشده بررسی میشود .در
تمامی شبيهسازیها ،فاصلهی نسبی اوليه  40کيلومتر ،سرعتهای رهگير
و هدف به ترتيب  800و  700متر بر ثانيه ،زاويه خط ديد اوليه صفر
درجه ،زوايای اوليه بردارهای سرعت رهگير و هدف به ترتيب  30و 150
درجه ،مكان اوليهی رهگير  Rm  0 0T mو مكان اوليهی هدف
0
 Rt   40000 0 mدر نظر گرفته میشوند .همچنين ثابت زمانی
0
T

رابطه ( )33را میتوان به فرم فضای حالت زير در نظر گرفت:

2

) Sgn( R
k31

Am 

که در آن  کران باالی شتاب هدف میباشد .با قرار دادن رابطهی

()33

 S

 S

k1 S

ناوبری تناسبی افزوده و البته بدون نياز به اندازهگيری و يا تخمين مانور

با طراحی ورودی کنترل اگر  S  0برقرار شود ،اختالف سرعت-

()32

 k1 S

2

2

1  2

جمالت ديگر نقش تخمين مانور هدف را دارند .اين قانون هدايت همانند

S  R



 At cos   t    S

k1 S

 k1  0نيمه منفی معين بوده و سيستم ( )67-3پايدار است .پايداری

پيشنهادی ،ابتدا متغير لغزش با توجه به ايده ناوبری موازی برای صفر

پايداری متغير لغزش به صورت زير خواهد بود:

1  2

2

1  2

همانطور که مشاهده میگردد ،مشتق اين تابع لياپانوف به ازای

برای طراحی قانون هدايت با استفاده از الگوريتم مد لغزشی

()31

Sgn( S )   S

()36

 -4طراحی قانون هدایت

()30



2

k3 Sgn( 2 )  2 S

 f un S

2

2

2

رابطه ( )35است:

2

1  S

2  2 S

ديناميک مرتبه اول سيستم کنترل  0.2ثانيه فرض میشود.
قانون هدايت پيشنهادی با قوانين هدايت ناوبری تناسبی افزوده و
هدايت مد لغزشی تقريب زده شده مقايسه میگردد .دستور شتاب در
ناوبری تناسبی افزوده به صورت رابطه ( ) 6بوده که عالوه بر نرخ چرخش
خط ديد و سرعت نزديک شوندگی ،به تخمين شتاب جانبی هدف در
راستای عمود بر خط ديد نيز نياز دارد .فرض میشود اين متغير نيز قابل
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اندازهگي ری بوده و فراهم است .دستور شتاب در قانون هدايت مد لغزشی

پيشنهادی بر خالف ناوبری تناسبی افزوده به به اندازهگير و يا محاسبات

تقريب زده شده به صورت زير است:

پيچيده تخمين مانور هدف نيازی نبوده بنابراين منجر به کاهش هزنه در





1
)  R      Tanh(

) cos( m  

()37

پياده سازی قانون هدايت میشود .نمودار مسير برخورد رهگير با هدف

Ac 

نيز نشان میدهد که در اين سناريو هر سه قانون هدايت رهگير را قادر به

عملكرد قوانين هدايت در دو سناريوی درگيری بررسی میشود.

برخورد با هدف میسازند .اگرچه هر سه قانون هدايت برخورد با هدف

تفاوت اين سناريوها در نوع مانور هدف میباشد .در سناريوی اول هدف

را تضمين میکنند اما کاهش دقت میتواند در عمل با وارد شدن خطا و

با شتاب جانبی ثابت  30متر بر مجذور ثانيه و در سناريوی دوم با شتاب

نويزهای ديگر منجر به کاهش کارايی قانون هدايت شود .اطالعات ثبت

جانبی سينوسی با دامنه  30متر بر مجذور ثانيه پرواز میکند.

شده در اين سناريو در جدول ( )2مشاهده میشود .در اين سناريو
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 نتیجهگیری-6
در اين مقاله الگوريتم نوينی در حوزه مد لغزشی مرتبه باال ارائه
گرديد که پايداری دستهای از سيستمهای غيرخطی و نامعين را تضمين
 اثبات پايداری در اين الگوريتم در حضور نامعينی به صورت.می کند
تحليلی و به روش لياپانوف صورت گرفت که در الگوريتمهای قبلی
 الگوريتم پيشنهادی برای طراحی قانون هدايت.چنين اثباتی وجود نداشت
 نتايج شبيهسازی افزايش دقت قانون.دو بعدی مورد استفاده قرار گرفت
هدايت طراحی شده را نسبت به قانون هدايت مقاوم مد لغزشی تقريب
 عملگرد قانون هدايت پيشنهادی که در مقابل.زده شده نشان می دهد
 در مقايسه با ناوبری تناسبی افزوده که به،اهداف مانوردار مقاوم است
. قابل قبول میباشد،اندازهگيری و يا تخمين مانورهای هدف نياز دارد
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