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چکیده:در اين مقاله روش پيش بين مبتني بر مدل با سيگنال کنترل انتشاريافته در حالت تعميم يافته به منظور در نظر گرفتن قيود مياني
روی مقادير متغيرهای حالت سيستم و قيد اندازه سيگنال کنترل توسعه داده شده است .با استفاده از اين روش جديد که در اين مقاله با عنوان
روش مقيدِ پيشبين مبتني بر مدل با سيگنال کنترل انتشار يافته در حالت تعميم يافته ناميده شده است ،به دليل استفاده از توابع پايه متعامد و در
نتيجه کاهش حجم محاسبات مي توان يک مسأله کنترل بهينه زمان محدود و مقيد را به صورت برخط پيادهسازی کرد .به منظور ارزيابي
کارايي اين روش ،در اين مقاله مسأله هدايت فازمياني يک موشک پدافندی جهت رسيدن به نقطهی خاصي از فضای سه بعدی مدلسازی
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شده است .قيود مختلفي از جمله قيود سخت و نرم روی مقادير مياني و نهايي متغيرهای حالت و قيدهای مختلف روی دامنه فرمان شتاب
اعمالي به موشک در بازههای زماني متفاوت از مسير در نظر گرفته شده است .در همه موارد در نظر گرفته شده روش ارائه شده در اين مقاله
توانسته است فرامين شتاب بهينه را توليد کند به گونهای که تمام قيود در نظر گرفته شده برای مسير موشک ارضا شود.

Optimal Midcourse Guidance Design Using Constrained
Generalized Model Predictive Spread Control Method
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Abstract: In this paper, generalized model predictive spread control methodis developed to
consider the intermediate constraints on system states and system inputs. Because of using the
orthogonal basis functions and thus reducing the computational burden, this new method which is
named constrained generalized model predictive spread control can be used in online implementation
of a finite-time constrained optimal control problem. For demonstrating the performance of the
proposed technique, in this paper an interceptor midcourse guidance problem is formulated to reach
a desired point in space. Several constraints are considered such as: hard and soft intermediate and
terminal constraints on system states and different constraints on input acceleration command to the
interceptor in different time intervals of the trajectory. It is shown that in all the above situations, the
proposed method could produce the optimal guidance commands such that all the interceptor
trajectory constraints are satisfied.
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امين ابراهيمي فيني ،علي محمدی و عبدالرضا کاشانينيا

وارد شده است .مهمترين اشكال وارده اين است که حل شبه بهينه با استفاده

 -1مقدمه
در حالت کلي پرواز يک موشک پدافندی را ميتوان به سه مرحله يا
سه فاز شليک (فاز بوست) ،مياني و نهايي تقسيمبندی نمود .هريک از اين
سه مرحله ويژگي ،چالش و هدايت مخصوص به خود را دارد .به پرواز
موشک از لحظه شليک تا زماني که سرعت آن به اندازهای برسد که قابل
کنترل باشد ،فاز شليک گفته ميشود .در اين مرحله سوزش موتور موشک
آغاز ميشود و با افزايش تدريجي سرعت ،موشک به يک سرعت
عملكردی مناسبي ميرسد .پس از اتمام فاز شليک در صورتي که
نمايد ،فاز مياني هدايت موشک آغاز ميشود .معموالً در اين فاز
پارامترهای فضای درگيری توسط سنس ورهايي که در محل شليک قرار
گرفتهاند ،اندازهگيری و فرامين هدايت مناسب به موشک ارسال ميشوند.
يكي از اهداف اين فاز رساندن موشک به ناحيهای در نزديكي هدف است
به گونه ای که در آن ناحيه جستجوگر موشک قادر به کشف و ردگيری
هدف باشد .از ديگر اهداف اين فاز ميتواند کمينهسازی هدررفت انرژی
موشک ،افزايش سرعت موشک و ايجاد خطای نشانهروی صفر در انتهای
فاز باشد .منظور از خطای نشانهروی ،ميزان انحراف مسير موشک از نقطهای
است که پيشبيني ميشود برخورد موشک و هدف در آن نقطه به وقوع
بپيوندد .در فاز نهايي غالباً موشک توسط اندازهگيریهای سنسورهای
موجود بر روی خود به سمت هدف هدايت ميشود .بسته به نوع موشک
و نوع هدف فاز نهايي ميتواند از چند ده ثانيه تا چند ثانيه قبل از برخورد
آغاز شود .هدف از فاز نهايي از بين بردن خطای انباشته شده در طول
فازهای قبلي و کاهش فاصله بين موشک و هدف به حداقل اندازه از قبل
مسأله هدايت فاز مياني ،عبارتست از يک مسأله توليد مسير بهينه ،تا
موشک با گذر از آن مسير بتواند به معيارهای عملكردی مطلوب مورد نظر
دست پيدا کند .در [ ]1نشان داده شده است که مسأله توليد مسير با در نظر
گرفتن معادالت سينماتيک و ديناميک موشک منجر به يک مسأله
بهينهسازی غيرخطي ميشود که حل آن به صورت تحليلي بسيار مشكل
است .پس از آن دو مسير متفاوت توسط محققان پيگيری شد .مسير اول
سادهسازی مسأله برای بدست آوردن يک پاسخ برخط و شبهبهينه بود .در
[ ]2-3اين کار با استفاده از تئوری اغتشاشات تكين انجام شد .اين روش
کمک ميکند تا مسأله هدايت بهينه تبديل به چند مسأله با درجات پايينتر
شود که هريک با ترتيب مناسبي حل ميگردند و در پايان به گونه مناسبي
با يكديگر ترکيب ميشوند تا پاسخ تقريبي مسأله کلي بدست آيد .اين
هدف تكرار ميشود و بنابراين قانون هدايت منتجه يک حالت پسخوردی
نيز دارد .ايده اصلي در روش اغتشاشات تكين جداسازی ديناميکهای کند
و تند موجود در مسأله است .البته در مقاالتي اشكاالتي نيز به اين روش
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اغتشاشات تكين ديگر قادر به پاسخگويي مسأله نخواهد بود [ .]5-4در
همين راستا تعداد ديگری از مقاالت با خطيسازی معادالت مسأله و
استفاده از روشهای بهينهسازی خطي تالش کردهاند تا پاسخهای تحليلي
برای هدايت بدست آورند .در واقع در اين مقاالت تالش بر اين بوده است
تا يک قانون تحليلي ترجيحاً ساده ،قابل پيادهسازی و ضمناً بهينه برای
هدايت موشک استخراج شود .برای مثال در [ ]6با استفاده از همين روش
يک الگوريتم هدايت برای يک موشک هواپايه که قابليت کنترل به
صورت آيروديناميكي را دارد ارائه شده است .اگرچه قوانين بدست آمده
از اين روش عموماً ساده و قابل پيادهسازی هستند اما به دليل خطای زياد
ناشي از خطيسازی ديناميک مسأله ،غالباً مناسب جهت استفاده در
کابردهايي که دقت نهايي از اهميت خاصي برخوردار است نميباشند.
دسته ديگری از مقاالت مسير دوم ،يعني حل خارج خط مسأله
بهينهسازی غيرخطي را پيگيری کردند .روش کار در اين مقاالت بدين
صورت است که مسأله بهينهسازی غيرخطي به ازای سناريوهای مختلفي از
هدف حل ميشود و از پاسخهای بدست آمده برای هدايت موشک در
شرايط واقعي استفاده ميگردد .برای مثال در [ ]7گفته شده است که
پاسخهای بدست آمده به صورت يک پايگاه داده در موشک ذخيره
ميشود و با توجه به سناريوی واقعي هدف از اطالعات ذخيره شده به ازای
آن سناريو برای هدايت موشک استفاده ميشود و در صورت عدم وجود
سناريوی مشابه در اطالعات ذخيره شده ،از درونيابي اطالعات موجود
برای هدايت استفاده ميگردد .و يا در [ ]8در کاری مشابه اما اينبار برای
مقابله با يک هدف بالستيک که نياز به شرايط مناسبي به لحاظ زاويه نسبي
بين بردار سرعت موشک و هدف در لحظه شروع فاز نهايي برای افزايش
احتمال برخورد وجود دارد ،از اين راهكار استفاده شده است .نقطه ضعف
اينگونه روشها حجم زياد فضای الزم جهت ذخيره اطالعات خارج خط
و بار محاسباتي جهت ميانيابي اطالعات ذخيره شده است .ضمن اينكه به
دليل استفاده از اطالعات خارج خط ،پاسخهای بدست آمده در سناريوهای
واقعي نسبت به پاسخ بهينه ،خطای زيادی دارند.
اخيراً در مراجع يک روش جديد جهت کنترل بهينه سيستمهای
غيرخطي با نام روش برنامهريزی استاتيک پيش بين مبتني بر مدل1يا به
اختصار  MPSPارائه شده است [ .]9اين روش از ترکيب فلسفه کنترل
پيشبين غيرخطي و فلسفه روش برنامهريزی پويای تقريبي ([ )]10به منظور
حل مسأله کنترل بهينه افق محدود با قيود نهايي ارائه شده است .اين روش
در واقع يک مسأله برنامهريزی پويا را تبديل به يک مسأله برنامهريزی
استاتيک ميکند که اين موضوع پيچيدگي محاسباتي مسأله را بسيار
کاهش ميدهد .در [ ]9يک حل بسته برای به روز رساني تاريخچه سيگنال
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روند در هر زمان نمونهبرداری به ازای اطالعات به روز شده از موشک و

گرفتن قيد يا محدوديتي بر روی متغيرهای ديناميكي مسأله ،روش
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تعيين شده است.

غيرخطي بدست آمده از روشهای عددی دارد .همچنين در صورت قرار
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جستجوگر موشک نتوانسته باشد هدف را شناسايي و بر روی آن قفل

از اين روش خطای نسبتاً قابل توجهي نسبت به حل واقعي مسأله بهينهسازی
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کنترل با استفاده از روش  MPSPبدست آمده است .موفقيت اين روش در

 -2بیان ریاضیات روش  GMPSCمقید

حل مسأله هدايت فاز مياني در مقاالت متعددی اثبات شده است ([-11
 )] 13و نشان داده شده است که به دليل حجم محاسبات مناسب ،ميتوان
از اين روش به صورت برخط جهت هدايت نزديک بهينه موشک در فاز
مياني بهره برد.
در [ ]14با توسعه و بهبود روش  MPSPبه منظور کاهش حجم

فرض ميشود که معادالت فضای حالت يک سيستم ديناميكي
غيرخطي کلي در حوزه زمان گسسته به صورت زير باشد،
) X k +1 = Fk ( X k ,U k

()1

محاسبات جهت پيادهسازی برخط ،روش پيشبين مبتني بر مدل با سيگنال
کنترل انتشار يافته1يا به اختصار  GMPSCارائه شده است .در روش
حجم محاسبات برخط نسبت به روش  MPSPبه طور قابل مالحظهای

()2
n

m

p

که در آن  U   ، X  و  Y  به ترتيب بردار حالت ،بردار

کاهش پيدا کرده است .همچنين نشان داده شده است که با استفاده از توابع

کنترل (ورودی) و بردار خروجي سيستم ميباشند F .يک تابع غيرخطي

پايه متعامد و پيوسته در روش  ،GMPSCتغييرات هموار و پيوسته سيگنال

از متغيرهای حالت و ورودیهای سيستم و  hيک تابع غيرخطي از

کنترل تضمين شده است ([ .)]14همچنين در [ ]14نشان داده شده است که
استفاده از توابع پايه غير متعامد (برای نمونه در [15و )]16ميتواند باعث
عدم همگرايي نتايج بدست آمده به نتايج بهينه شود.
روش  GMPSCمشابه روش  MPSPبه منظور در نظر گرفتن قيد
تساوی روی مقادير نهايي متغيرهای حالت سيستم طراحي شده است .حال
آنكه سيستمهای فيزيكي توانايي پاسخ به ورودیهای محدود را دارند .به
عبارت ديگر ورودی يک سيستم فيزيكي نميتواند مقادير نامحدودی
داشته باشد .بنابراين اندازه سيگنال ورودی يک سيستم همواره ميتواند در
محدوده بين يک مقدار بيشينه و يک مقدار کمينه مقدار داشته باشد و
خارج از اين محدوده ،سيستم وارد ناحيه اشباع ميگردد .همچنين در
سيستم در يک محدوده مشخص شدهای مقدار داشته باشند .اين موضوع
ميتواند به دليل محدوديتهای فيزيكي سيستم و يا به دليل درخواست
عملكردی خاص از سيستم مورد نظر باشد .در اين موارد روش GMPSC

نميتواند پاسخگوی نياز سيستم باشد .در اين مقاله روش  GMPSCبه
گونهای توسعه داده ميشود که بتوان با استفاده از آن قيود مياني و نهايي

فضای سيستمهای زمان گسسته ميباشد .مطلوب است که سيگنال کنترلي

 U kبرای ) k = 1, 2,..., ( N − 1بهگونهای محاسبه شود که خروجي

سيستم در لحظه نهايي (  ،) YNبه يک مقدار مطلوب از پيش تعيين شده (
* ) YNهمگرا شود و يک تابع هزينه از پيش تعيين شده حداقل گردد.
در روش  GMPSCبرای شروع فرايند يافتن سيگنال کنترلي  U kمناسب که
شرايط مورد نظر را برآورده کند ،ابتدا الزم است تا يک حدس اوليه در

مورد پاسخ  U kبه ازای ) k = 1, 2,..., ( N − 1انجام شود .اين حدس اوليه

الزم نيست دقيق باشد .روشن است که با اعمال اين حدس به سيستم،
خروجي نهايي مطلوب به ازای حداقلِ تابع هزينه برآورده نخواهد شد.
بنابراين نياز است تا حدس اوليه انجام شده در مورد سيگنال کنترلي U k

بهگونه مناسبي بهبود يابد .در روش  GMPSCبا استفاده از يک الگوريتم
تكراری در هر مرحله سيگنال کنترلي  U kبهبود داده ميشود تا زماني که
خروجي سيستم در لحظه نهايي به خروجي مطلوب از پيش تعيين شده
همگرا شود در ضمن تابع هزينه مورد نظر نيز حداقل گردد.

روی مقادير متغيرهای حالت و سيگنال کنترل سيستم را نيز در نظر گرفت.

برای اين منظور بسط سری تيلورِ خروجي در لحظه نهايي ، YN ،حول مقدار

اين روش جديد به اختصار روش  GMPSCمقيد ناميده ميشود.

مطلوبِ خروجي در لحظه نهايي ، YN* ،برابر است با،

در ادامه ابتدا در بخش  2رياضيات روش  GMPSCمقيد ارائه خواهد
شد .در اين بخش نحوه مدلسازی قيد روی اندازه سيگنال کنترل و قيد روی

()3

مقادير متغيرهای حالت جهت اضافه شدن به صورت مسأله اصلي روش

 Y 
YN = Y +  N  dX N + HOT
 X N 
*
N

2

که در آن  HOTبيانگر عبارتهای مرتبه باالتر در بسط سری تيلور

 GMPSCبيان ميگردد .سپس در بخش  3نحوه حل روش  GMPSCمقيد
روش  GMPSCمقيد استفاده شده است .در بخش  4حل يک مسأله طراحي

از،

است و در نهايت در بخش  5جمعبندی نتايج بدست آمده در اين مقاله

()4

 Y 
YN − YN* =  N  dX N + HOT
 X N 

ارائه شده است.
Generalized Model Predictive Spread Control
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بحث و بررسي خواهد شد .در اين مقاله از الگوريتم هيلدرث جهت حل

است .با مرتبسازی رابطه ( )3خطای خروجي در لحظه نهايي عبارت است

هدايت فاز مياني با استفاده از روش  GMPSCمقيد بحث و بررسي شده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

کنترل سيستمهای فيزيكي بسيار مهم است تا بعضي از متغيرهای حالت

متغيرهای حالت سيستم است .همچنين  k = 1, 2,..., Nشمارنده زمان در
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 GMPSCبا بهرهگيری از توابع پايه متعامد جهت محاسبه سيگنال کنترل،

) Yk = h ( X k
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امين ابراهيمي فيني ،علي محمدی و عبدالرضا کاشانينيا

که با صرف نظر کردن از عبارتهای مرتبه باالتر در بسط سری تيلور ،رابطه

با فرض اينكه حالتهای اوليه سيستم مشخص هستند ،بنابراين در لحظه اول

( )4به صورت زير ساده ميشود،

هيچ خطايي برای حالتهای سيستم وجود ندارد .بنابراين رابطه ( )8به

 Y 
YN  dYN =  N  dX N
 X N 

()5

همچنين با استفاده از رابطه ( ،)1خطای حالتهای سيستم در لحظه k + 1

عبارت است از،
 F 
 F 
dX k +1 =  k  dX k +  k  dU k
 X k 
 U k 

()6

ورودیهای سيستم در لحظه  kميباشد .با بسط  dX Nبا استفاده از رابطه
( )6و جايگذاری آن در رابطه (،)5خطای خروجي در لحظه نهايي برابر
خواهد بود با،
 Y    F 
dYN =  N    N −1  dX N −1 +
 X N    X N −1 

()7


 FN −1 
 U  dU N −1 
 N −1 


dYN = B1dU1 + B2dU 2 +  + BN −1dU N −1 
N −1

()9

dYN =  Bk dU k
k =1

که در آن  dU kبرابر است با،

dU k = U − U k
0
k

 U k0در رابطه باال عبارت است از تاريخچه سيگنال ورودی در مرحله قبل

به ازای ) k = 1, 2,..., ( N − 1که اين سيگنال در مرحله او ِل فرايند
تصحيح سيگنال ورودی ،برابر با حدس اوليهای است که پيشتر توضيحات
آن ارائه شد.
توجه شود که در محاسبه رابطه ( )9به صورت ضمني اين فرض در
نظر گرفته شده بود که سيگنال ورودیهای سيستم در هر زمان مستقل از
حالتها و ورودیهای گذشته سيستم است .اين فرض به اين خاطر است
که ورودی سيستم ،يک متغير تصميمگيری است و در نتيجه ميتوان در

به طور مشابه با بسط  dX N −1با استفاده از رابطه ( )6و جايگذاری آن در

هر زمان يک تصميم مستقل به سيستم اعمال نمود.

رابطه (،)7خطای خروجي در لحظه نهايي برابر خواهد بود با،
 Y   F    F 
dYN =  N   N −1    N −2  dX N −2 +
 X N   X N −1    X N −2 

در رابطه ( )9بايد ماتريسهای حساسيت

) k = 1, 2,..., ( N − 1محاسبه شوند .محاسبه مستقيم اين ماتريسها با
استفاده از رابطه ارائه شده برای  Bkاز نظر محاسباتي بسيار زمانبر و
سنگين است به خصوص زماني که  Nبزرگ انتخاب شود که اين موضوع
برای پيادهسازی برخط چندان مناسب نيست .اما خوشبختانه ميتوان

و به همين ترتيب  dX N −2ميتواند بر حسب  dX N −3و  dU N −3بسط

ماتريسهای حساسيت را به صورت بازگشتي به شيوهای که در ادامه

داده شود .با ادامه اين فرايند تا  k = 1خطای خروجي در لحظه نهايي برابر

توضيح داده ميشود ،محاسبه نمود .برای اين کار در ابتدا ماتريس BN0 −1

خواهد بود با،

به صورت زير تعريف ميشود،

()8

dYN = AdX 1 + B1dU1 + B2dU 2 +  + BN −1dU N −1

که در آن ماتريس  Aبرابر است با
 Y   F   F 
A =  N   N −1    1 
 X N   X N −1   X 1 

همچنين ماتريسهای  Bkکه ماتريسهای حساسيت ناميده ميشوند،

 Y 
BN0 −1 =  N 
 X N 

()10

سپس برای  k = ( N − 2 ) , ( N − 3) , ... ,1ماتريسهای  Bk0به
صورت زير محاسبه ميشوند،
 F 
Bk0 = Bk0+1  k +1 
 X k +1 

()11

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

  YN   FN −1 
 FN −2 
 U  dU N −2  +  X   U  dU N −1
 N −2 
  N   N −1 

Bk

برای
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که در آن  dX kو  dU kبه ترتيب خطای حالتهای سيستم و

صورت زير کاهش پيدا خواهد کرد،

عبارتند از
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برای

 k = ( N − 1) , ( N − 2 ) , ... ,1به صورت زير بدست خواهند آمد،

()12

 F 
Bk = Bk0  k 
 U k 
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,

 Y   F   F   F 
Bk =  N   N −1    k +1   k 
 X N   X N −1   X k +1   U k 
)k = 1, ... , ( N − 1

و

سرانجام

ماتريسهای

حساسيت

Bk
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روابط ( )10تا ( )12يک روش بازگشتي برای محاسبه ماتريسهای

که در آن  kماتريسي با بعد  ( N1 + N 2 +  + N m )  mو 

حساسيت  Bkايجاد ميکنند که به طور قابل مالحظهای زمان و حجم

برداری با بعد  ( N1 + N 2 +  + N m )  1ميباشند که به صورت زير

محاسبات را برای پيادهسازی برخط کاهش ميدهد.

تعريف ميشوند،
0 


0 

Lm ( k ) 

بردار کنترل  U kو ماتريس حساسيت  Bkرا ميتوان به صورت زير
بازنويسي کرد،
T

()13

) U k = u 1 (k ) u 2 (k

u m (k ) 

0
)  L1 (k
 0
) L2 ( k
k = 


 0

0

 = C1 C2  Cm 

T

()14

که در آن  mتعداد ورودیها ui ( k ) ،ورودی  iام ماتريس  U kو b ik

ستون  iام ماتريس  Bkاست .مزيت روش  GMPSCاستفاده از توابع پايه
متعامد برای بيان ورودیهای کنترلي سيستم است .اين کار باعث ميشود
حجم محاسبات که در پيادهسازی برخط بسيار حائز اهميت است ،به
صورت چشمگيری کاهش يابد [ .]14با اين توضيح سيگنال کنترلي
) ui ( k



 ، U k = U k0 − dU kرابطه زير بدست خواهد آمد،
N −1

dYN = B −  Bk kT  = B − B 

()18

k =1

که در آن  Bو  Bبه صورت زير تعريف ميشود،




k =1

()18

) u i ( k ) =  cij l ij ( k

()15

که در آن  N iتعداد توابع پايه متعامد به کار رفته به منظور بيان ) ui ( k

N −1

bmk Lm ( k )T 

N i

j =1



B =   BkU k0 



را ميتوان به وسيله مجموعه توابع پايه متعامد

)  l1 ( k ) , l2 ( k ) , ... , l N i ( kبه صورت زير بيان کرد،

N −1

b2 k L2 ( k )T

B =   b1k L1 ( k )T
k =1

رابطه ( )18يک دستگاه معادالت با

) ( N1 + N 2 +  + N m

مجهول و  pمعادله است .اگر تعداد معادالت از تعداد مجهوالت کمتر

است .همچنين  c ijها ضرايب توابع پايه هستند که از فرايند بهينهسازی

باشد ( )  ،) p  ( N1 + N 2 +  + N mميتوان قيود عملكردی ديگری

بدست خواهند آمد.

به مسأله اضافه نمود .با استفاده از همين موضوع در ادامه قيد تابع هزينه ،قيد

u i (k ) = Li (k )T Ci

()16

روی اندازه سيگنال کنترل و قيد روی مقدار هريک از متغيرهای حالت به
صورت مسأله مورد بحث اضافه ميگردد.

 2-1مدلسازی رياضي قيد تابع هزينه جهت اضافه شدن

که در آن )  Li ( kو  Ciبه ترتيب بردار توابع پايه  iام و بردار ضرايب i

به صورت مسأله اصلي

ام ميباشند که به صورت زير تعريف ميشوند،
) Li ( k )T = l1i ( k ) l2i ( k

l Ni i ( k ) 
cNi i 

c2i

CiT =  c1i

با جايگذاری رابطه ( )16در ( ،)13رابطه زير بدست خواهد آمد،
T

= Lm ( k )T Cm 

L2 ( k )T C2
T

0   C1 
 C 
2

 

()17

0

U k = kT 
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0
)  L1 ( k
 0
) L2 ( k


 0


ميشود،
1 N −1 T
U k RU k
2 k =1

()20

=J

که در آن  Rيک ماتريس مثبت معين به منظور وزندهي اهميت
ورودیهای سيستم است که به صورت زير تعريف ميشود،
0


0

rm 

0
r2
0

 r1
0
R=


0
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Lm ( k )  Cm 
0  

U k =  L1 ( k )T C1

تابع هزينه زير به منظور حداقلسازی سيگنال کنترل در نظر گرفته
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رابطه ( )15را ميتوان به فرم برداری به صورت زير بازنويسي کرد،
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b mk 

b2k

Bk = b1k

با جايگذاری رابطه ( )17در رابطه ( )9و با يادآوری عبارت
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امين ابراهيمي فيني ،علي محمدی و عبدالرضا کاشانينيا

که در آن  riها مقاديری مثبت برای  i = 1, 2 , ... , mهستند .با کمينه
کردن اين تابع هزينه ميتوان با اطمينان گفت که تالش کنترلي حداقل
ميشود.
با جايگذاری رابطه ( ،)17تابع هزينه ( )20به صورت زير بدست

0


0

ri  N N 
i

i

0
ri
0

0
 ri


 , R = 0
i

0


Rm 
0

خواهد آمد،
1 N −1 T
  k R kT 
2 k =1

()21

همانطور که در رابطه ( )26ديده ميشود ،عبارت  Jتنها به صورت

=J

تابعي از ضرايب توابع پايه درآمده است و به شمارنده  kوابستگي ندارد.
اين موضوع باعث ميشود که حجم محاسبات و در نتيجه زمان انجام

با بسط عبارت باال ،رابطه ( )22به صورت زير بدست خواهد آمد،

)

N −1

 ( rC
2

T
1

1

1

محاسبات در فرايند بهينهسازی به شدت کاهش يابد.با مدلسازی قيد تابع
= J

k =1

است:

+    + rmC Lm ( k ) Lm ( k ) Cm
T

هزينه در ( ،)26صورت مسأله بهينهسازی اين مقاله تا اينجا به صورت زير

T
m

1

J = T  
 min
2

s.t. dYN = B − B 

که در آن  riها و  Ciها مستقل از شمارنده  kهستند و بنابراين ميتوان
رابطه باال را به صورت زير بازنويسي کرد،
1  T N −1
T
rC
1 1  ( L1 ( k ) L1 ( k ) ) C1
2 
k =1

=J

 2-2مدلسازی رياضي قيد اندازه سيگنال کنترل جهت

N −1

()23

+ r2C2T  ( L2 (k ) L2 (k )T ) C2 + 

اضافه شدن به صورت مسأله اصلي

k =1

N −1

+ rmCmT  ( Lm (k ) Lm (k )T ) Cm 
k =1


سيستمهای فيزيكي توانايي پاسخ به ورودیهای محدود را دارند .به
عبارت ديگر ورودی يک سيستم فيزيكي نميتواند مقادير نامحدودی

در ابتدای اين بخش فرض شد که توابع پايه متعامد هستند .خاصيت
تعامد به صورت زير تعريف ميشود،

()24

محدوده بين يک مقدار بيشينه و يک مقدار کمينه مقدار داشته باشد و
 N −1
  li ( k )l j ( k ) = 1
 k =1
 N −1
 l ( k )l ( k ) = 0
i
j
 
k =1

,

for i  j

,

خارج از اين محدوده ،سيستم وارد ناحيه اشباع ميگردد .در اين قسمت
قيد روی اندازه سيگنال کنترل به صورت مسأله اصلي اين مقاله اضافه

ميشود .به عبارت ديگر سيگنال کنترلي  U kبرای )k = 1, 2,..., ( N − 1

بايد بهگونهای بدست آيد که خروجي سيستم در لحظه نهايي (  ،) YNبه
يک مقدار مطلوب از پيش تعيين شده ( * ) YNهمگرا شود و يک تابع هزينه

با استفاده از خاصيت تعامد داريم،
()25

for i = 1, 2,..., m

,

=I

N −1

T

)  L (k ) L (k
i

i

k =1

که در آن  Iماتريس هماني با بعد  N iاست .با جايگذاری رابطه ( )25در
( )23و انجام عمليات رياضي الزم ،عبارت  Jبه صورت زير ساده خواهد

معين شدهای حداقل گردد و دامنه سيگنال کنترل همواره (و يا برای لحظات
مشخصي از زمان) در محدوده يک مقدار کمينه و يک مقدار بيشينه باقي
بماند.
برای اضافه کردن قيد اندازه سيگنال کنترل به مسأله اصلي برای هر
لحظه  kبايد داشته باشيم،

شد،
()26

داشته باشد .بنابراين اندازه سيگنال ورودی يک سيستم همواره ميتواند در

1 T
 
2

=J

که در آن  يک ماتريس مربعي با بعد )  ( N1 + N 2 +  + N mاست

با جايگذاری  U kاز رابطه ( ،)17رابطه باال به صورت زير در خواهد آمد،
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که به صورت زير تعريف ميشود،

U1min  U1  U1max
U
 2 min  U 2  U 2 max


U N −1min  U N −1  U N −1max

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

for i = j
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()22

L1 ( k ) L1 ( k )T C1 + r2C2T L2 (k ) L2 (k )T C2

 R1 0

0 R2
=


0
0
for i = 1, 2,...m
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امين ابراهيمي فيني ،علي محمدی و عبدالرضا کاشانينيا

لحظه نهايي (  ،) YNبه يک مقدار مطلوب از پيش تعيين شده ( *) YN

U1min  1T   U1max

T
U 2 min  2   U 2 max


T
U
 N −1min   N −1   U N −1max

همگرا شود در حالي که که يک تابع هزينه معين شدهای حداقل گردد،
دامنه سيگنال کنترل همواره (و يا برای لحظات مشخصي از زمان) در
محدوده يک مقدار کمينه و يک مقدار بيشينه باقي بماند و مقدار متغيرهای

ميتوان ناتساویهای باال را به صورت يک ناتساوی ماتريسي به صورت
زير بازنويسي نمود،

در يک محدوده مشخص شدهای باقي بماند.
برای اين منظور فرض ميشود  Vتابعي از متغيرهای حالت سيستم

U min   T   U max

()27

حالت معين شدهای از سيستم همواره (و يا برای لحظات مشخصي از زمان)

که در آن  U min ، و  U maxبه صورت زير تعريف ميشوند،

) Vk = g ( X k

()29

  
 U1min 
 U1max 
  
U

U

2 
=
,U min =  2 min  ,U max =  2 max 













U N −1min 
U N −1max 
 N −1 

مطلوب است که  Vkدر هر لحظه بين يک مقدار کمينه و يک مقدار بيشينه
باقي بماند .يعني،
Vk min  Vk  Vk max

()30

در رابطه ( )27هر دو نوعِ ناتساوی (کوچكتر از و بزرگتر از) وجود

ميتوان بسط سری تيلور  Vkحول مقدار آن در مرحله قبل ، Vk0 ،را

دارد .ميتوان اين رابطه را به ناتساوی "کوچكتر از" به صورت زير تبديل

به صورت زير بيان نمود،

نمود،
  U L

()28

()31

که در آن  و  U Lبه صورت زير تعريف ميشوند،

با صرف نظر کردن از عبارتهای مرتبه باالتر در بسط سری تيلور رابطه ()31

  
U 
 =    , U L =  max 
 −U min 
 − 

به صورت زير ساده ميشود،

صورت مسأله اصلي اين مقاله به صورت زير در خواهد آمد،

()32

که در آن  dVkبرابر است با،

1

J = T  
 min
2

s.t. dYN = B − B 

  U L



با جايگذاری رابطه ( ،)6رابطه ( )32به صورت زير در خواهد آمد،

 2-3مدلسازی رياضي قيد بر روی مقادير متغيرهای

در کنترل سيستمهای فيزيكي بسيار مهم است تا بعضي از متغيرهای
حالت سيستم در يک محدوده مشخص شدهای مقدار داشته باشند .اين
درخواست عملكردی خاص از سيستم مورد نظر باشد .در اين قسمت قيد
روی مقادير متغيرهای حالت ،به صورت مسأله اصلي اين مقاله اضافه
ميشود.

به

Uk

برای

) k = 1, 2,..., ( N − 1بايد بهگونهای محاسبه شود که خروجي سيستم در
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

و به همين ترتيب  dX k −1ميتواند بر حسب  dX k −2و  dU k −2بسط
خواهد آمد،
()35

dVk = adX 1 + b1dU1 + b2dU 2 +  + bk −1dU k −1

که در آن ماتريس  aبرابر است با
 V 0   F   F   F 
a = −  k0   k −1    1   1 
 X k   X k −1   X 1   X 1 

همچنين ماتريسهای  b jعبارتند از،
Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021
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موضوع ميتواند به دليل محدوديتهای فيزيكي سيستم و يا به دليل

عبارت


 Vk0    Fk −1 
 Fk −1 
0 
 dX k −1 +  U  dU k −1 

X

X
 k    k −1 
 k −1 


dVk = − 

داده شود .با ادامه اين فرايند تا  ، k = 1رابطه ( )34به صورت زير در

حالت جهت اضافه شدن به صورت مسأله اصلي

ديگر

dVk = Vk0 − Vk

()33

()34

کنترلي

 V 0 
dVk = −  k0  dX k
 X k 

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

بنابراين با اضافه شدن قيد اندازه سيگنال کنترل بدست آمده در رابطه باال،

سيگنال

 V 0 
Vk = Vk0 +  k0  dX k + HOT
 X k 

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09
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,

 V 0   F   F   F 
b j = −  k0   k −1    j +1   j 
 X k   X k −1   X j +1   U j 

که در آن  Vmin ، U ، Bو  Vmaxبه ترتيب برابرند با،
0 


0 

bN −1 

)j = 1, ... , ( k − 1

با فرض اينكه حالتهای اوليه سيستم مشخص هستند ،بنابراين هيچ خطايي

U N −1 

در لحظه اول برای حالتهای سيستم وجود ندارد .بنابراين رابطه ( )35به

 V2 min − V20 + b (1) 


V − V30 + b ( 2 ) 
=  3min




0
VN min − VN + b ( N − 1)

dVk = b1dU1 + b2dU 2 +  + bk −1dU k −1
k −1

 V2 max − V20 + b (1) 


V
− V30 + b ( 2 ) 
=  3max




0
VN max − VN + b ( N − 1)

با استفاده از روابط ( )30و ( ، )33قيود روی مقادير متغيرهای حالت
را ميتوان به صورت زير بازنويسي نمود،
Vk min − Vk0  −dVk  Vk max − Vk0

با جايگذاری رابطه ( ،)36رابطه ( )37به صورت زير در خواهد آمد،
k −1

()38

Vk min − Vk0  −  b j dU j  Vk max − Vk0
j =1

آمد،
T

 

T
N −1



با جايگذاری  dU jاز عبارت باال ،رابطه ( )38به صورت زير در خواهد
آمد،



) Vk min − V + b ( k − 1

j

b U





 =  

j =1

k −1

b U
j

T
N −1

T
2

T
1

j =1

که در آن ) b ( k − 1برابر است با،

با جايگذاری رابطه بدست آمده در ( ،)42ناتساوی ( )40به صورت
زير نوشته ميشود،
()43

Vmin  BT   Vmax

k −1

b ( k − 1) =  b jU 0j
j =1

بسط رابطه ( )39برای  k = 2تا  k = Nبه صورت زير در خواهد
آمد:

ناتساویهای باال را ميتوان به فرم ماتريسي به صورت زير بازنويسي نمود،
()40

ميتوان اين رابطه را به ناتساوی "کوچكتر از" به صورت زير تبديل کرد،
()44

  VL

که در آن  و  VLبه صورت زير تعريف ميشوند،
  
V 
 =    , VL =  max 
 −Vmin 
 − 

بنابراين با اضافه شدن قيد روی مقادير متغيرهای حالت بدست آمده در
رابطه باال ،صورت مسأله اصلي اين مقاله به صورت زير در خواهد آمد،

Vmin  BU  Vmax

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400
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0
0
V2 min − V2 + b (1)  bU
) V2 max − V2 + b (1

1 1
 V − V 0 + b 2  bU + b U  V − V 0 + b 2
) ( ( ) 1 1 2 2 3 max 3 

 3 min 3


N −1
)VN min − VN0 + b ( N − 1)   b jU j  VN max − VN0 + b ( N − 1

j =1

در رابطه ( )43هر دو نوعِ ناتساوی (کوچكتر از و بزرگتر از) وجود دارد.

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

()39

0
k

که در آن  برابر است با،

k −1

) Vk max − Vk0 + b ( k − 1

 
T
2

U = T 

()42

j

U =   
T
1

رابطه ( )41را ميتوان به صورت خالصه شده زير نيز بيان کرد،

dU j = U 0j − U j

j

Vmax

با جايگذاری  U kاز رابطه ( ،)17بردار  Uبه صورت زير در خواهد

()41

همانطور که قبالً توضيح داده شد dU j ،برابر است با،

Vmin
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

 dVk =  b j dU j
j =1

()37

U = U1 U 2

T

صورت زير کاهش پيدا خواهد کرد،
()36

b1 0

b b
B= 1 2


b1 b2
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1

J = T  
 min
2

s.t.
d
Y
=
B
N
 − B 


  U L

  VL


آنگاه اثبات ميشود که مسأله دوگان به صورت زير بدست خواهد آمد،
1 T
1
 H  +  T K + F T E −1F
2
2
0

= J

()47


 min

s.t.

که در آن ماتريسهای  Hو  Kبه صورت زير تعريف ميشوند،

که با ترکيب ناتساوی قيد سيگنال کنترل و ناتساوی قيد متغيرهای حالت
در يک عبارت ناتساوی ،ميتوان صورت مسأله اصلي اين مقاله را به
صورت ساده شده زير بازنويسي کرد،

K =  + ME −1F

()48

H = ME −1M T ,

الزم به ذکر است که حل مسأله دوگان به دليل سادهتر بودن قيدها از حل


1
 min
J = T  
2


s.t. dYN = B − B 

U L 
I 

 B     V 

 
 L

()45

همانگونه که قبلتر گفته شد روش هيلدرث الگوريتمي ساده برای
حل مسأله دوگان برنامهريزی مربعي است .در اين الگوريتم جهت حرکت
در راستای بردارهای پايهی 0

1

 ei = 0 0از فضای

 nبعدی است .در هر مرحله يكي از عناصر بردار  تغيير ميکند .بدين
گونه که با داشتن    توجه به يک عنصر   iمعطوف ميشود و فرض

در بخشهای قبل مدلسازی رياضي روش پيشبين مبتني بر مدل با

ميگردد که تابع هدف فقط از اين عنصر تشكيل شده است و با اين فرض

سيگنال کنترل انتشار يافته در حالت تعميم يافته به منظور در نظر گرفتن

حداقلسازی تابع هدف انجام ميشود .اگر اين حداقل سازی نيازمند اين

قيود کنترل و حالت انجام شد .در بخش بعد روش حل اين مسأله بررسي

بود که  i  0باشد  i ،مساوی صفر قرار داده ميشود و در غير

ميشود.

اينصورت تابع هدف کاهش پيدا ميکند و به عنصر بعدی (  )  i +1مورد
بررسي قرار ميگيرد .اگر يک دور اين کار برای تمامي عناصر  انجام

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

مسأله اوليه بسيار راحتتر است [.]17

شود ،آنگاه الگوريتم هيلدرث يک گام به جلو رفته است و از   mبه

 -3حل روش  GMPSCمقید

m +1

بهينهسازی مقيد زمان محدود است ،روشهای گوناگوني وجود دارد .از

طور خالصه اين روش ميتواند به صورت زير نمايش داده شود [،]17

جمله اين روشها ميتوان به روش  ،1SQPروش  ،2IPروش Active Set

و روش برنامهريزی مربعي هيلدرث3اشاره کرد .در اين مقاله از الگوريتم

)  im +1 = max ( 0, im+1

()49

هيلدرث جهت حل ( )45استفاده شده است .در کنترل پيشبين استفاده از
الگوريتم هيلدرث جهت حل مسأله بهينهسازی برخط رايج است .ضمن

که در آن

im +1

برابر است با

اينكه اين روش به دليل حجم محاسبات کم برای پيادهسازی برخط بسيار
مناسب است [ .]17در ادامه به صورت خالصه نحوه عملكرد الگوريتم
هيلدرث توضيح داده ميشود.

()50

روش هيلدرث الگوريتمي ساده برای حل مسأله دوگان برنامهريزی
مربعي است .در مسأله دوگان ميتوان به صورت سيستماتيک قيدهای
غيرفعال را شناسايي کرد و سپس آنها را از پاسخ حذف نمود .با فرض


hij  mj 

j =i +1

n

i −1
−1 
m +1
= im +1
k
+
 i  hij  j +
hii 
j =1

در رابطه ( ij ، hij )50امين عنصر از ماتريس  Hو  i ، kiامين عنصر از

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

برای حل مسأله بدست آمده در ( )45که در واقع يک مسأله

 منتقل شده است که در آن  mشمارنده گام الگوريتم است .به

بردار  Kميباشد.

اينكه مسأله اوليه برنامهريزی مربعي به صورت زير باشد،

 GMPSCمقید

1

Sequential Quadratic Programming
Interior Point
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

3

Hildreth’s Quadratic Programming Procedure

2
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()46

1 T
X EX + X T F
2
MX  
=J


 min

s.t.

 -4طراحی هدایت فاز میانی با استفاده از روش
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Z

 4-1معادالت حرکت مدل جرم نقطهای يک موشک
پدافندی در فضای سه بعدی

V

معادالت حرکت مدل جرم نقطهای يک موشک پدافندی در فضای
سه بعدی را ميتوان به صورت زير بيان نمود،

()51

که در اين روابط  y ، xو  zموقعيت موشک در دستگاه اينرسي
ميباشد .دستگاه اينرسي دستگاه چسبيده به پرتابگر و نقطه مرجع يک نقطه
از پرتابگر در نظر گرفته شده است (اين دستگاه در شكل  1نشان داده شده

Y



X

شكل :1دستگاه اينرسي به کار رفته برای نوشتن معادالت حرکت موشک

در رابطه ( )51زمان به عنوان متغير مستقل در معادالت حالت موشک
در نظر گرفته شده است .بنابراين پيشبيني دقيق زمان نهايي برای انتشار
حالتها الزم است .اين پيشبيني بسيار مشكل است اما ميدانيم که در
انتهای فاز مياني موشک بايد به نقطه خاصي از فضا برسد .بنابراين ميتوان
به جای زمان از يكي از متغيرهای مربوط به موقعيت موشک به عنوان متغير
مستقل استفاده کرد .اگر متغير  xبه عنوان متغير مستقل انتخاب شود آنگاه
معادالت سيستم در رابطه ( )51به صورت زير در خواهد آمد،

است) .همچنين  g ، D ، Vو  mبه ترتيب نشاندهندهی سرعت
موشک ،نيروی پسا ،شتاب جاذبه و جرم موشک ميباشند و  و  مطابق
شكل 1زوايای مسير پرواز موشک ميباشند .همچنين  a yو a z

شتابهای جانبي موشک ميباشند که با استفاده از روابط زير با نيروهای
()54

برایِ وارد بر موشک ارتباط دارند،
Ly

= ay

در مدل در نظر گرفته شده در رابطه ( )51فرض شده است که نيروی
پيشران موشک برابر صفر است .در نظر گرفتن اين فرض برای طراحي

در روابط باال عالمت پرايم ،بيانکننده مشتق نسبت به متغير  xاست.

هدايت فاز مياني الزم نيست اما به دليل اينكه معموال در فاز مياني سوخت

همانطور که قبلتر فرض شده بود ،معادالت حالت سيستم بايد در

موشک به اتمام رسيده است در اينجا اين فرض انجام شده است .با اين

فضای گسسته بيان شوند .مدل بيان شده برای سيستم در رابطه ( )54را

فرض جرم موشک نيز با زمان تغيير نخواهد کرد.نيروهای برا و پسایِ

ميتوان به صورت زير به صورت گسسته بيان نمود،

موشک به ترتيب به صورت يک رابطه خطي و يک رابطه درجه دوم بر

1
Vk cos  k cos k

حسب زاويه حمله به صورت زير در نظر گرفته شده است،
()52

1
L = V 2 SCL
2

()53

1
) D = V 2 S ( CD0 + KCL2
2

yk +1 = yk + h tan k
tan  k
zk +1 = zk + h
cos k

()55

D + mg sin  k
Vk +1 = Vk − h k
mVk cos  k cos k
a yk

نيروی برا  ،زاويه حمله CD0 ،ضريب نيروی پسا و  Kضريب پسایِ

Vk2 cos2  k cos k

القايي است.

a zk − g cos  k
Vk2 cos  k cos k

مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

k +1 = k + h

 k +1 =  k + h
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که در آن  چگالي هوا S ،سطح مقطع مرجع موشک CL ،ضريب

tk +1 = tk + h
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m
Lz
= az
m

1
= ) t ( x
) V ( x ) cos  ( x ) cos ( x
) y ( x ) = tan ( x
) tan  ( x
= ) z( x
) cos ( x
) D ( x ) + mg sin  ( x
V ( x ) = −
) mV ( x ) cos  ( x ) cos ( x
)a y ( x
( x ) = 2
) V ( x ) cos2  ( x ) cos ( x
) a ( x ) − g cos  ( x
( x ) = 2 z
) V ( x ) cos  ( x ) cos ( x

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

) x (t ) = V (t ) cos  (t ) cos (t
) y (t ) = V (t ) cos  (t )sin (t
) z (t ) = V (t )sin  (t
) D (t
V (t ) = −
) − g sin  (t
m
) a y (t
= ) (t
) V (t ) cos  (t
) a (t ) − g cos  (t
 (t ) = z
) V (t
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در روابط باال  hبيانکننده اندازه گام گسستهسازی است که به صورت

است .در ادامه نحوه توليد توابع متعامد لژاندر به صورت بازگشتي توضيح

زير تعريف ميشود،

داده ميشود.
در [ ]18توابع متعامد لژاندر گسسته )  Pm ( k , Nبه صورت عبارت
xd − x1
N −1

()56

صريح زير داده شده است،

=h

که در آن  x1و  xdبه ترتيب مقدار متغير  xدر گام اول (  ) k = 1و
گام نهايي (  ) k = Nميباشند.

()57
()58

()59

k 

T

k
T

zk Vk

Lzk 

()60

j =0

که در آن )  b( m, jبرابر است با،

yk

X k =  tk

U k =  Lyk

و  m = 0, 1, 2, ... , Nدرجه تابع لژاندر را نشان ميدهد .همچنين
)  ( jفاکتوريل مرتبه  jعبارت  است که به صورت زير تعريف
ميشود،

)( j ) = (  − 1)(  − 2)  (  − j + 1

توابع لژاندر که به صورت باال تعريف شد در حوزه گسسته به ازای
 k = 0, 1, 2, ... , Nمتعامد هستند؛ يعني ميتوان گفت،
for m  l

()61

N

 P (k, N ) P (k, N ) = 0
l

m

k =0

برای توليد توابع لژاندر ميتوان مستقيماً از رابطه ( )60استفاده کرد.

 4-2انتخاب توابع ضربه زمان گسسته و لژاندر به عنوان
توابع پايه در روش  GMPSCمقيد

اما اين روش مستقيم نيازمند حجم محاسبات زيادی است .برای اين منظور
ميتوان از رابطه بازگشتي زير که در [ ]18ارائه شده است و نيازمند حجم
محاسبات کمتری است استفاده کرد،

همانطور که قبلتر در بخش  2نيز توضيح داده شد ،مزيت روش
 GMPSCاستفاده از توابع پايه متعامد برای بيان ورودیهای کنترلي سيستم
است .اين کار باعث ميشود حجم محاسبات که در پيادهسازی برخط بسيار
حائز اهميت است ،به صورت چشمگيری کاهش يابد .در [ ]14نتايج روش
 GMPSCيک بار با استفاده از توابع ضربه زمان گسسته و يک بار با استفاده

= ) ( m + 1)( N − m) Pm +1 ( k , N

()62

) (2m + 1)( N − 2k ) Pm ( k , N
) −m( N + m + 1) Pm −1 (k , N

از توابع متعامد لژاندر نشان داده شده است .همچنين در [ ]14نشان داده شده

که اين رابطه برای  m = 0, 1, 2, ... , Nو برای شرايط اوليه زير برقرار

است که روش  GMPSCبر مبنای توابع ضربه زمان گسسته و روش ،MPSP

است،

ندارند .در حاليكه استفاده از توابع پايه لژاندر ،حجم محاسبات روش
 GMPSCرا نسبت به روش  MPSPبه طور قابل مالحظهای کاهش ميدهد.
با توجه به اين توضيحات در اين مقاله نيز از توابع ضربه زمان گسسته و

P0 ( k , N ) = 1
N − 2k
N

= ) P1 ( k , N

توابع متعامد لژاندر به عنوان توابع پايه در روش  GMPSCمقيد استفاده شده
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به ازای  N  = N − 1کامالً با هم يكسان هستند و هيچگونه تفاوت ماهيتي
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1


 tk + h V cos  cos  
k
k
k


yk + h tan k




tan  k


zk + h
cos k



D + mg sin  k 
= Fk
Vk − h k

mVk cos  k cos k 



a yk
 k + h


Vk2 cos2  k cos k 


  + h a zk − g cos  k 
 k
Vk2 cos  k cos k 

mm + j
b(m, j ) = ( −1) j   

 j  j 
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با مقايسه رابطه ( )55با رابطه ( )1داريم،

)k ( j
)N ( j

m

) Pm ( k , N ) =  b(m, j
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 4-3طراحي هدات بهينه فاز مياني با استفاده از روش
 GMPSCمقيد به صورت حلقه باز
در اين بخش عملكرد روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه باز با
استفاده از شبيهسازی بررسي ميشود .حلقه باز بودن در اين بخش به اين
معناست که سيگنال کنترل بهينه برای سيستم مورد نظر بعد از چند تكرار
جهت تصحيح حدس اوليه ،برای کل مسير مورد نظر محاسبه شده و تماماً
به سيستم مورد نظر اعمال ميشود.برای اين منظور از مدل رياضي ارائه شده
در بخش  1-4استفاده ميشود.همچنين تابع هزينه مطابق رابطه ( )20به
صورت زير در نظر گرفته ميشود،

a 
a zk  R  yk 
 a zk 

1 N −1
 a yk
2 k =1 

=J

که در اين مقاله ماتريس  Rدر رابطه باال ،به صورت ماتريس هماني در
نظر گرفته شده است .شرايط اوليه و شرايط نهايي مطلوب در نظر گرفته
شده برای موشک در جدول  1نشان داده شده است .همچنين پارامترهای
فيزيكي در نظر گرفته شده برای موشک در جدول  2بيان شدهاند.
همانگونه که در جدول  1مشاهده ميشود برای چهار متغير حالت ( ، x

-2ب)

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-2الف)

  ، yو  ) شرايط نهايي مطلوب به صورت کامالً دقيق مشخص شده
است و برای متغير حالت  ، zشرايط نهايي مطلوب به صورت يک محدوده
کمينه و بيشينه مطلوب تعيين شده است .به عبارت ديگر برای چهار متغير
نهايي در نظر گرفته شده است .همچنين برای متغير حالت  Vمقدار نهايي
مشخصي تعيين نشده است .در مثال اول فرض ميکنيم هيچگونه
محدوديتي روی اندازه سيگنالهای شتاب وجود ندارد .همانطور که بيان
شد سيگنال کنترل بهينه برای سيستم مورد نظر بعد از چند تكرار جهت
تصحيح حدس اوليه بدست ميآيد .در شكل  2روند همگرايي موقعيت و

-2ج)

زوايای مسير پرواز موشک به ازای سه تكرار نشان داده شده است .همچنين
در شكل  3اين موضوع برای فرامين شتاب جانبي موشک نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده ميشود هرچه تعداد تكرارها افزايش پيدا کند،
دقت پاسخ بدست آمده نيز بيشتر ميشود .همچنين مشاهده ميشود که به

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

حالت (   ، y ، xو ) قيود سخت نهايي و برای متغير حالت  ، zقيد نرم

ازای سه تكرار ،دقت جوابهای بدست آمده در ارضای قيود نهايي قابل
قبول ميباشد .در ادامه اين بخش به جهت جلوگيری از شلوغ شدن
شكلهای ترسيم شده ،تنها نتايج تكرار آخر نشان داده شده است.

شكل :2موقعيت موشک و زوايای مسير پرواز آن به ازای تكرارهای مختلف
روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه با
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جدول  :1شرايط اوليه و شرايط نهايي مطلوب موشک
) (deg

) (deg

45
70

موقعيت )X (km

موقعيت )Y (km

موقعيت )Z (km

سرعت )V (m s

شرايط اوليه

0

0

6

1300

45

شرايط نهايي مطلوب

6

5

10  z  18

−

20

شكل :3فرامين شتاب جانبي موشک به ازای تكرارهای مختلف روش GMPSC

-3الف)

مقيد به صورت حلقه باز

در شكل  4موقعيت موشک و زوايای مسير پرواز آن بدست آمده با
استفاده از روش  GMPSCمقيد بر مبنای توابع ضربه زمان گسسته نشان داده

موشک برای هر سه حالت در صفحه  X − Yبدست آمده است.در شكل
-4ب مشاهده ميشود  zموشک در لحظه نهايي در حالت قيد نرم نهايي،

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-3ب)

جدول  :2پارامترهای فيزيكي موشک ([)]19



چگالي هوا

0.7

kg m 3

K

ضريب پسای القايي

0.01

-

S

سطح مقطع مرجع

0.02

m2

CD0

ضريب نيروی پسای صفر

0.4

-

CL

ضريب نيروی برا

7

m

جرم موشک

100

−1

rad

kg

افقي (  ) a yو عمودی (  ) a zترسيم شدهاند .جهت مقايسه بهتر در هريک

حالتهای قيد سخت نهايي به شرايط نهايي مطلوب رسيده است.در

از شكلهای ترسيم شده ،نتايج بدست آمده در حالتي که بر روی  zقيود

شكلهای -4ج و -4د نيز زوايای مسير پرواز موشک ترسيم شدهاند.در اين

سخت نهايي وجود دارد نيز رسم شده است .به عبارت ديگر در شكلهای4

دو شكل نيز مشاهده ميشود که مقادير نهايي مطلوب  و  نيز به مقادير

و  5منحني مشكي (خطچين)مربوط به حالتي است که بر روی  zقيد نرم

مطلوب تعيين شده در فرض مسأله همگرا شدهاند .همچنين در شكل 5

نهايي در نظر گرفته شده است .منحني آبي (توپر) حالتي است که بر روی

فرامين شتاب جانبي موشک در راستای افقي (  ) a yو عمودی ( ) a z

 zقيد سخت نهايي به صورت  zend = 10kmدر نظر گرفته شده است و

ترسيم شدهاند .با توجه به اينكه در فرض اول هيچ گونه محدوديتي بر روی

منحني بنفش (نقطهچين) مربوط به حالتي است که بر روی  zقيد سخت

مقادير فرمان شتاب موشک اعمال نشده است مشاهده ميشود که در

نهايي به صورت  zend = 18kmدر نظر گرفته شده است .همانطور که

شكلهای -4الف و -4ب ،فرامين شتاب جانبي بدون هيچ گونه قيد يا

در شكل -4الف مشاهده ميشود شرايط نهايي مطلوب برای موقعيت

محدوديتي بدست آمدهاند.
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شده است .همچنين در شكل  5فرامين شتاب جانبي موشک در راستای

در محدوده مطلوب تعيين شده در فرض مسأله قرار گرفته است و در
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پارامتر

توصيف

مقدار

واحد
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-4ب)

-5ب)
شكل :5مقايسه فرامين شتاب جانبي موشک به ازای قيود نرم و سخت روی z

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-4الف)

-5الف)

در حالت دوم فرض وجود محدويت بر روی اندازه سيگنال کنترل
به سه بخش کامالً مساوی تقسيم ميشود و فرض ميگردد که محدوديت
فرمان شتاب  a yدر هريک از اين سه بخش به صورت زير باشد:
0 x2

()63

2 x4
4 x6

-4ج)

 a y  1g

 ay  2g

 a y  3g

همچنين فرض ميشود محدوديت فرمان شتاب  a zدر هريک از اين سه
بخش به صورت زير باشد:
()64

0 x2
2 x4
4 x6

 a z  3g

 az  4 g
 a  5g
 z

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

بررسي ميشود .برای اين منظور مسير پروازی موشک از منظر موقعيت x

همچنين ساير فرضيات روی مقادير اوليه و مقادير نهايي مطلوب متغيرهای

-4د)
شكل :4مقايسه موقعيت موشک و زوايای مسير پرواز آن به ازای قيود نرم و
سخت روی z
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روش  GMPSCمقيد بر مبنای توابع ضربه زمان گسسته ،نتايج بدست آمده
در شكلهای  6و  7نمايش داده شده است .جهت مقايسه ،نتايج بدست
آمده در حالت وجود قيد روی اندازه سيگنال کنترل با نتايج حالت بدون
وجود قيد روی اندازه سيگنال کنترل مقايسه شده است .در شكل  6مشاهده
Journal of Control, Vol. 15, No. 2, Summer 2021

] [ DOI: 10.52547/joc.15.2.117

حالت مطابق جدول  1در نظر گرفته ميشود .با حل اين مسأله با استفاده از
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امين ابراهيمي فيني ،علي محمدی و عبدالرضا کاشانينيا

ميشود که شرايط نهايي مطلوب متغيرهای حالت   ، y ، xو  مطابق
آنچه در جدول  1قيد شده است ،حاصل گرديده است.همچنين مقدار

نهايي متغير حالت  zنيز در محدوده  10,18 kmقرار گرفته است.در

شكل  7فرامين شتاب جانبي موشک ترسيم شده است .همانطور که در
اين شكل نيز مشاهده ميشود فرامين شتاب بدست آمده در هريک از سه
بخش مسير در محدوديتهای در نظر گرفته شده در ( )60و ( )61صدق
ميکنند.

شكل:6مقايسه موقعيت موشک و زوايای مسير پرواز آن به ازای وجود يا عدم
وجود محدوديت روی اندازه سيگنال کنترل

-6الف)

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-6د)

-7الف)

-7ب)
شكل:7مقايسه فرامين شتاب جانبي موشک به ازای وجود يا عدم وجود
محدوديت روی اندازه سيگنال کنترل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

-6ب)

در دو حالت قبل نتايج با استفاده از روش  GMPSCمقيد و بر مبنای
روش  GMPSCبر مبنای توابع ضربه زمان گسسته و روش  MPSPبه ازای
-6ج)

 N  = N − 1کامالً با هم يكسان هستند و هيچگونه تفاوت ماهيتي با هم

ندارند .در حاليكه استفاده از توابع پايه لژاندر ،حجم محاسبات روش
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توابع ضربه زمان گسسته حاصل شد .در بخش  2-4توضيح داده شد که
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 GMPSCرا نسبت به روش  MPSPبه طور قابل مالحظهای کاهش ميدهد.
در ادامه صورت مسأله حالت دوم را يک بار با استفاده از روش GMPSC

مقيد بر مبنای توابع ضربه زمان گسسته و يک بار نيز با استفاده از روش
 GMPSCمقيد بر مبنای توابع لژاندر حل ميشود.
نتايج بدست آمده از اين دو روش در شكلهای  8و  9نمايش داده
شده است .مشاهده ميشود در هر دو حالت قيود نهايي سخت روی
نظر گرفته شده روی اندازه سيگنال کنترل برآورده شدهاند .البته در حالتي
که از توابع لژاندر به عنوان توابع پايه استفاده شده است مشاهده ميشود که
قيود نهايي سخت به خصوص روی متغير حالت  کمي با خطا ارضا شده
است .مقايسه مقدار خطای ايجاد شده در ارضای شرايط مطلوب نهايي در
روش  GMPSCمقيد در دو حالت توابع ضربه و توابع لژاندر در جدول 3
نشان داده شده است .با توجه به نتايج جدول  3مشاهده ميشود در حالتي
که از توابع لژاندر در روش  GMPSCمقيد استفاده شده است ،در ارضای
قيود نهايي خطای بيشتری نسبت به حالتي که از توابع ضربه استفاده شده،
ايجاد شده است .جهت بررسي علت اين موضوع بايد توجه شود که در
شبيهسازی انجام شده با استفاده از روش  GMPSCمقيد بر مبنای توابع

-8ب)

لژاندر ،از چهار تابع لژاندر برای انتشار سيگنال کنترل استفاده شده است (

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

متغيرهای حالت (   ، y ، xو  ،) قيد نرم نهايي روی  zو قيود مياني در

-8الف)

 m = 0,1, 2, 3مطابق رابطه ( .))60به عبارت ديگر فرامين هدايت از
ترکيب خطي چهار تابع هموار لژاندر با ضرايب مختلف حاصل شده است.
بنابراين بهترين فرامين هدايتي که الگوريتم هدايت توانسته است با استفاده
محدوديتهای ( )63و ( )64برآورده شوند ،مظابق شكل  9بدست آمدهاند.
الزم به ذکر است که با افزايش تعداد توابع لژاندر جهت انتشار سيگنال
کنترل ،نتايج بدست آمده به نتايج روش  GMPSCمقيد بر مبنای توابع ضربه
ميل ميکند که البته با افزايش حجم محاسبات همراه است .همچنين دقت
نماييد که در روش  GMPSCمقيد بر مبنای توابع ضربه زمان گسسته،
 N  = 60در نظر گرفته شده است .اين در حالي است که در روش

-8ج)

 GMPSCمقيد بر مبنای توابع لژاندر  N  = 4انتخاب شده است .به عبارت
ديگر در حالتي که از توابع لژاندر به عنوان توابع پايه استفاده شده است
نسبت به حالتي که توابع ضربه زمان گسسته به عنوان توابع پايه انتخاب شده

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

از اين توابع لژاندر برای سيستم توليد کند به گونهای که قيود جدول ( )1و

است ،حجم محاسبات پانزده برابر کاهش پيدا کرده است که اين موضوع
باعث کاهش چشمگير حجم محاسبات در روش  GMPSCمقيد بر مبنای
توابع لژاندر جهت پيادهسازی برخط ميگردد.

شكل:8مقايسه موقعيت موشک و زوايای مسير پرواز آن به ازای توابع ضربه و
توابع لژاندر در روش  GMPSCمقيد
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جدول  :3مقايسه مقدار خطای ايجاد شده در ارضای شرايط مطلوب نهايي در روش  GMPSCمقيد در دو حالت توابع ضربه و توابع لژاندر
) (deg

) (deg

0.01
1.46

موقعيت )X (km

موقعيت )Y (km

شرايط اوليه

0

0

0.02

شرايط نهايي مطلوب

0

13

0.38

حجم محاسبات و در نتيجه زمان الزم برای انجام محاسبات کمتر باشد ،اين
امكان وجود دارد که با فرکانس باالتری بتوان سيگنال کنترل را به روز
در طراحي هدايت بهينه فاز مياني بررسي ميشود.
شرايط اوليه و نهايي موشک جهت انجام شبيهسازی فاز مياني به
صورت حلقه بسته با استفاده از روش  GMPSCمقيد مطابق جدول 4
انتخاب شده است .در شكل  10نتايج بدست آمده از شبيهسازی حلقه بسته
روش  GMPSCمقيد به ازای سه حالت مختلف زير نشان داده شده است
(مطابق جدول ،)5
حالت اول -طراحي بدون در نظر گرفتن محدوديتها روی اندازه

-9الف)

سيگنال کنترلي و شبيهسازی بدون در نظر گرفتن محدوديتها روی اندازه
سيگنال کنترلي

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

رساني نمود .در ادامه عملكرد روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه بسته

حالت دوم -طراحي بدون در نظر گرفتن محدوديتها روی اندازه
سيگنال کنترلي و شبيهسازی با در نظر گرفتن محدوديتها روی اندازه
سيگنال کنترلي

سيگنال کنترلي و شبيهسازی با در نظر گرفتن محدوديتها روی اندازه
سيگنال کنترلي
-9ب)
شكل:9مقايسه فرامين شتاب جانبي موشک به ازای توابع ضربه و توابع لژاندر در
روش  GMPSCمقيد

 4-4طراحي هدايت بهينه فاز مياني با استفاده از روش
 GMPSCمقيد به صورت حلقه بسته

با توجه به اينكه سناريوی جدول  4به گونهای انتخاب شده است که
حرکت موشک تماماً در صفحه  X − Zقرار داشته باشد بنابراين از رسم
متغير  Yو سيگنال هدايت  a yبه دليل صفر بودن در شكل  10صرف نظر
شده است .در اين شكل منحني آبي رنگ (توپر) حالتي است که در آن
هيچگونه محدوديتي روی اندازه سيگنال کنترل در روش  GMPSCمقيد

بررسي ميشود .جهت اجرای اين روش به صورت حلقه بسته مشابه

جدول  4به خوبي برآورده شدهاند .منحني سبز رنگ (خطچين) حالتي

روشهای مرسوم کنترل پيش بين ،بايد در هر مرحله از اجرا و با توجه به

است که در آن محدوديت تنها به هنگام پيادهسازی روش اعمال شده است

شرايط فعلي سيستم وشرايط مطلوب نهايي ،سيگنال کنترل بهينه محاسبه

و در هنگام طراحي فرض بر اين بوده است که هيچگونه محدوديتي وجود

شده و اولين مقدار از سيگنال کنترل بهينه بدست آمده به سيستم اعمال

ندارد .اندازه محدوديت در نظر گرفته شده به صورت زير است،

شود .سپس سيستم با اين مقدار ورودی يک گام به جلو رفته و دوباره در

()65

az  2 g

گام بعد اين فرايند تكرار شود .نكته مهم در اجرای حلقه بسته روش
 GMPSCمقيد حجم محاسبات و مدت زماني است که طول ميکشد تا در

با توجه به منحني سبز رنگ (خطچين) مشاهده ميشود که به دليل در نظر

هر مرحله سيگنال کنترل بهينه به روز رساني شود .به عبارت ديگر هرچه

گرفتن اشباع شتاب در پيادهسازی ،در  نهايي نسبت به مقدار مطلوب
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در اين بخش عملكرد روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه بسته

وجود نداشته است .مشاهده ميشود که قيود نهايي در نظر گرفته شده در

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

حالت سوم -طراحي با در نظر گرفتن محدوديتها روی اندازه
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امين ابراهيمي فيني ،علي محمدی و عبدالرضا کاشانينيا

تعيين شده  10درجه خطا ايجاد شده است .در نهايت منحني بنفش رنگ
(نقطهچين) حالتي است که در آن محدوديت روی اندازه سيگنال کنترل
(رابطه ( ))65هم در طراحي و هم در پيادهسازی در نظر گرفته شده است.
در اين حالت خطای ايجاد شده در  نهايي نسبت به مقدار مطلوب تعيين
شده حدود  2درجه است که نسبت به حالت دوم بسيار کمتر شده است.
الزم به ذکر است در حالت سوم که در آن محدوديت روی اندازه
سيگنال کنترل هم در طراحي و هم در پيادهسازی در نظر گرفته شده است،
 2درجه خطا در  نهايي نسبت به مقدار مطلوب ايجاد شده است .علت
اصلي بروز اين خطا ،سطح اشباعي است که برای فرمان هدايت در رابطه

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

-10ب)

( )65در نظر گرفته شده است .در شكل  10نيز مشاهده ميشود که در
حالتي که هيچگونه محدوديتي در اندازه شتاب وجود ندارد (منحني آبي
رنگ و توپر)  ،نهايي با دقت بسيار خوبي به مقدار مطلوب نهايي در نظر
گرفته شده رسيده است .جهت بررسي دقيقتر اين موضوع بار ديگر حالت
سوم جدول  5را اين بار به ازای محدوديت زير شبيهسازی کرديم،
a z  2.5g

()66

مقايسه نتايج بدست آمده از شبيهسازی روش  GMPSCمقيد به ازای دو
صورت مختلف از محدوديت روی اندازه سيگنال کنترل (روابط ( )65و
-10ج)

( ))66در شكل  11نشان داده شده است .مشاهده ميشود که با بزرگتر شدن
محدوديت در اندازه سيگنال کنترل ،خطای ايجاد شده در  نهايي نسبت
به مقدار مطلوب تعيين شده بسيار کمتر شده است (حدود  0.5درجه).

شكل:10نتايج بدست آمده از شبيهسازی حلقه بسته روش  GMPSCمقيد در سه
-10الف)

حالت مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

-10د)

جدول  :4شرايط اوليه و شرايط نهايي مطلوب موشک جهت بررسي روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه بسته

60
0

موقعيت )X (km

موقعيت )Y (km

موقعيت )Z (km

سرعت )V (m s

شرايط اوليه

0

0

0

1200

0

شرايط نهايي مطلوب

30

0

8  z  10

−

0
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جدول  :5حالتهای مختلف در نظر گرفته شده جهت بررسي روش
 GMPSCمقيد
در نظر گرفتن محدوديت در اندازه سيگنال کنترل

حالت اول





حالت دوم



✓

حالت سوم

✓

✓

-11الف)

در ارتباط با نحوه انجام شدن شبيهسازی  GMPSCمقيد حلقه بسته و
نتايج بدست آمده در شكلهای  10و  11ذکر چند نكته ضروری است.
نكته اول اينكه معادالت موشک با فرکانس يک کيلو هرتز (زمان نمونه
برداری يک ميلي ثانيه) اجرا شدهاند .همچنين فرکانس به روز رساني
سيگنال هدايت  50هرتز انتخاب شده است .به عبارت ديگر هر  20ميلي
ثانيه يكبار سيگنال هدايت به روز رساني ميشود .نكته ديگر اينكه از توابع

پايه لژاندر با  N  = 4برای شبيهسازی روش  GMPSCمقيد استفاده شده
است .همچنين جهت کاهش حجم محاسبات در هر گام فقط با يكبار

-11ب)

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

طراحي

پيادهسازی

تكرار ،سيگنال کنترل بهبود داده شده است .جهت توضيح بيشتر نكته آخر
يادآوری ميشود که همانگونه که قبال نيز توضيح داده شده است روش
 GMPSCمقيد همواره از يک حدس اوليه برای رسيدن به سيگنال کنترل
ميشود تا به پاسخ بهينه همگرا شود .هر چه تعداد تكرارها بيشتر باشد دقت
پاسخهای بدست آمده نيز بيشتر ميشود .هرچند که افزايش تكرارها دقت
پاسخ بدست آمده را افزايش ميدهد اما متقابال حجم محاسبات و در نتيجه
زمان الزم برای انجام محاسبات نيز افزايش پيدا ميکند که اين موضوع
جهت پيادهسازی برخط هدايت چندان مناسب نيست.

-11ج)

در شكل -12الف مدت زماني که صرف شده است تا محاسبات
هدايت با استفاده از روش  GMPSCمقيد در هر گام انجام شود ،بدست
آمده است .اين مقادير با استفاده از يک کامپيوتر خانگي تحت ويندوز با
مشخصات  RAM 4GBو  Processor Core i3و با استفاده از نرمافزار

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1400.15.2.11.8

بهينه شروع ميشود و طي يک فرايند تكراری سيگنال کنترل بهبود داده

متلب نسخه  R2015bبدست آمده است .همچنين در شكل -12ب نحوه
توزيع مدت زمان صرف شده نشان داده شده است .همانگونه که در اين
دو شكل مشاهده ميشود مدت زمان الزم برای انجام محاسبات فرمان
زمان صرف شده در همه گامها حدود  7ميلي ثانيه بوده است .بنابراين
-11د)
شكل:11نتايج بدست آمده از شبيهسازی حلقه بسته روش  GMPSCمقيد به ازای
محدوديتهای متفاوت سيگنال کنترل
مجله کنترل ،جلد  ،15شماره  ،2تابستان 1400

فرکانس  50هرتز انتخاب شده برای به روز رساني سيگنال هدايت جهت
شبيهسازیهای انجام شده در اين بخش مناسب بوده است .همچنين با توجه
به اينكه ميانگين مدت زمان صرف شده در همه گامها حدود  7ميلي ثانيه
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هدايت همواره کمتر از  20ميلي ثانيه بوده است و به طور ميانگين مدت
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بوده است و با توجه به اينكه زمان صرف شده در حدود  99درصد گامها

الگوريتم ساده برای حل مسأله دوگان برنامهريزی مربعي است ،جهت حل

زير  10ميلي ثانيه بوده است بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که گامهايي که

روش  GMPSCمقيد استفاده شد .جهت ارزيابي روش  GMPSCمقيد ،از

زمان صرف شده در آنها بيشتر از  10ميلي ثانيه بوده است احتماال به علت

اين روش برای حل يک مسأله هدايت فاز مياني مقيد به صورت حلقه باز

عملكرد ويندوز باشد و در نتيجه فرکانس به روز رساني سيگنال هدايت تا

و حلقه بسته استفاده گرديد .در حالت حلقه باز ابتدا روند همگرايي نتايج

 100هرتز (يا هر  10ميلي ثانيه يكبار) نيز قابل افزايش است.

روش  GMPSCمقيدبه پاسخ بهينه در اثر تكرارهای مختلف نشان داده
شد.سپس قيدهای مسأله روی موقعيت نهايي موشک در صفحه X −Y

و وضعيت بردار سرعت موشک در لحظه نهايي در نظر گرفته شد .همچنين
فرض شد که مقدار نهايي  zموشک بين يک ارتفاع حداقل و يک ارتفاع
شتاب موشک بحث و بررسي شد .در هر دو مثال روش  GMPSCمقيد
توانست فرامين بهينه جهت هدايت موشک را توليد نمايد به گونهای که
همه قيود در نظر گرفته شده ارضا شوند .در مثال سوم نتايج روش GMPSC

مقيد بر مبنای توابع ضربه زمان گسسته با نتايج حاصل از اين روش بر مبنای
توابع لژاندر مقايسه شد .مشاهده شد که در حالتي که از توابع لژاندر به
-12الف)

عنوان توابع پايه استفاده شده است نسبت به حالتي که توابع ضربه زمان
گسسته به عنوان توابع پايه انتخاب شده است ،قيود نهايي اندکي دچار خطا
شده است اما حجم محاسبات پانزده برابر کاهش پيدا کرده است که اين
موضوع جهت پيادهسازی برخط بسيار مهم است .در قسمت بعد مسأله
هدايت فاز مياني با استفاده از روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه بسته
مورد بررسي قرار گرفت .جهت انجام اين کار قيد مشخصي بر روی اندازه
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حداکثر قرار گيرد .در مثال بعد همين مسأله با حضور قيد روی اندازه فرامين

سيگنال کنترل در نظر گرفته شد و در سه حالت مختلف برای در نظر گرفتن
اين قيد در طراحي و يا پيادهسازی ،روش  GMPSCمقيد به صورت حلقه
بسته مورد ارزيابي قرار گرفت .برای اين منظور معادالت موشک با
-12ب)
شكل:12الف) زمان صرف شده در هر گام برای انجام محاسبات هدايت ب)
نحوه توزيع زمان صرف شده در هر گام برای انجام محاسبات هدايت

 50هرتز انتخاب گرديد .نشان داده شد در حالتي که محدوديت روی اندازه
سيگنال کنترل هم در طراحي و هم در پيادهسازی در نظر گرفته شده است،
با دقت بسيار خوبي قيود مسأله برآورده شده است .همچنين نشان داده شد
که زمان انجام محاسبات هدايت با استفاده از يک پردازنده معمولي ،در

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
در اين مقاله روش  GMPSCبه منظور در نظر گرفتن قيد روی اندازه
سيگنال کنترل و قيد روی مقادير متغيرهای حالت در هر لحظه توسعه داده
شد .اين روش که در اين مقاله به نام روش  GMPSCمقيد نامگذاری گرديد

همه گامها کمتر از  20ميلي ثانيه ميباشد که اين موضوع نشان دهنده اين
است که در کاربردهايي که مسأله مورد نظر ديناميک سريعي دارد ،مانند
هدايت فاز مياني موشک ،روش  GMPSCمقيد اين توانايي را داردکه به
صورت برخط جهت محاسبه فرامين بهينه پيادهسازی شود.

همه امتيازات روش  GMPSCرا داراست .از جمله اين امتيازات ميتوان به
حجم محاسبات کم به دليل بهرهگيری از توابع پايه متعامد اشاره کرد که
اين موضوع امكان پيادهسازی برخط را در اين روش فراهم ميکند.
کنترل نيز پيوسته و هموار باقي بماند .عالوه بر اين روش  GMPSCمقيد
قادر است اثر قيد روی حالتهای سيستم و سيگنال کنترل را در هر لحظه
از زمان در نظر بگيرد .نشان داده شد که روش  GMPSCمقيد به يک مسأله
بهينهسازی مقيد منجر ميشود .در اين مقاله از الگوريتم هيلدرث که يک
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