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 کشتی هوایی با مانور ترکیبیبهینه طراحی مسیر 

 
 3امیرحسین آدمی ،2الهیمهران نصرت ،1پورسید محسن نعمت

 مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 
 

 چكیده 

سازی مسیر یک کشتی هوایی با مانور ترکیبی در مقاله حاضر، بهینه

ی مسیر، از روش پرتاب مستقیم سازبرای حل مسئله بهینه. شودانجام می

که یک روش عددی کارا برای حل مسائل کنترل بهینه است، استفاده 

سازی مسیر به طور کامل گسسته شود. با استفاده از این روش، بهینهمی

شود. این مسئله ریزی غیرخطی میشده و تبدیل به یک مسئله برنامه

ند ستفاده از روش جمعیتی مانگسسته که تعداد نسبتا زیادی متغیر دارد، با ا

شود. در نهایت، حل می SQPهای گرادیانی مانند الگوریتم ژنتیک و روش

 آید.دست میمقادیر بهینه کنترل برای مسیر بهینه با حداقل زمان به

 روش -کنترل بهینه -با حداقل زمان سازی مسیربهینه واژه هاي کلیدي:
 ریزی غیرخطی برنامه -پرتاب مستقیم

 

 قدمهم -1

 یبندمیتقس یپرنده ساخته دست بشر به دو دسته کل لیوسا هیکل

 : شوندیم

  یپرنده جو لی: وسا(Aircraft) هواپیماها .1

  یپرنده غیر جو لیوسا :(Spacecraft) فضاپیماها .2

مختلف هواپیما از جمله سرعت،  یهاهواپیما، جنبه یبندمیتقسبرای 

در نظر گرفت.  توانیو ... را م قدرت مانور ن،یتحرک بال، دارا بودن سرنش

 :وندشیم یبندمیتقس یبه دو گونه کل ییهوا یهاپرنده ،یاز نظر جرم حجم

 (Heavy Than Air(HTA)) از هوا ترنیسنگهای پرنده .1

       (Lighter Than Air(LTA)) اتر از هوسبک هایپرنده .2

 یورنی ساسا بر که هستند هااز پرنده یاز هوا گروه ترسبک یهاپرنده

سم ج کی یبر اثر اختالف چگال یشناور یروی. نندیآیبه پرواز درم یشناور

 رامونیپ طیو باعث شناور شدن جسم در مح دیآیبه وجود م طینسبت به مح

 . شودیبا جسم برابر است، م طیمح یاز ارتفاع که چگال یاو در نقطه

ی هاسامانه ،شوندیماز هوا شامل دو دسته کلی  ترسبکی هاسامانه

ی بدون نیروی محرکه هاسامانهی هوایی و هایکشتبا نیروی محرکه یعنی 

ی از اگونهنوعی از هواگردها و  (Airship) هوایی های. کشتیهابالنیعنی 

پذیر یتهداهای از هوا هستند و درواقع اولین پرنده ترسبکی هاپرنده

 . [1]شوندمحسوب می

 دکارخومهنی، خودکار کامالً صورتبهن بدون سرنشی هواییهای یکشت

 شوند.کنترل می از راه دورو 

 
 )نویسنده مخاطب( sm.nematpour@gmail.comدانشجو،  -1

 دانشیار -2

 استادیار -3

 Aerostatic) پرواز ایستا؛ دو رژیم پروازی دارد اساساًکشتی هوایی 

hovering(Hover)):  ،چنان چه به جز نیروی حاصل از سیستم پیشرانش

هیچ نیرویی به کشتی هوایی وارد نشود یا مقدار نیروی وارده کم باشد، 

سرعت کشتی هوایی نسبت به هوای اطراف، کم خواهد بود. قابلیت پرواز 

هایی که نیاز به ثابت بودن موقعیت نسبت زمین باشد، یتمأمورایستا برای 

 ) پرواز آیرودینامیکی)پرواز با سرعت ثابت یا پرواز کروز( ار مفید است.بسی

Aerodynamics flight (Cruising Flight)) ی توجهقابل: سرعت نسبی

بین وسیله و محیط اطراف آن وجود دارد. نیروهای آیرودینامیکی زیادی 

یزان م یله سیستم توان، بهوسبهشود. نیروهای تولید شده یله وارد میوسبه

 کنند. زیادی بر این نیروهای آیرودینامیکی غلبه می

 کیمستلزم حل  یبه نوع ریمس یطراح ای تیاز مسائل هدا ارییبس

 نهیبرای حل مسائل کنترل به یلیاست. عموماً روش تحل نهیمسئله کنترل به

حوزه  نیدر ا یاتردهسکاربرد گ یعدد یهارو روش نیوجود نداشته و از ا

  .اندافتهی

 یهاروش یبه دو دسته کل نهیعددی حل مسائل کنترل به هایروش

 میمستق ری[. در روش غ2]شوندیم میتقس  میرمستقیهای غو روش  میمستق

زم ال طیمجموعه از شرا کیجواب بر اساس  داکردنیبر پ یاساس کار مبتن

به   نیاگیپونتر ممیو اصل ماکز  راتییاست که از حساب تغ ینگیبه یبرا

 یمسئله مقدار مرز کی لیالزم تشک طیشرا نیا[. 4و3]ندیآیم دست

 یروش عدد کیاز  توانیحل آن م یکه برا دهندی(  مHBVP)یلتونیهام

 بیبه ضر توانیم میمستق ریغ یهاروش هیاول یهاتیاستفاده کرد. از مز

 یارضا لیبه دست آمده اشاره کرد که به دل یجواب عدد یباال نانیاطم

 یها داراروش نیحال ا نی. اما در عباشدی( مHBVPبه اول )مرت طیشرا

( HBVPالزم مرتبه اول ) طیشرا نکهی. اول اباشندیم یادیز بیمعا

 یکه در اغلب موارد به راحت ندیبه دست آ یلیبه صورت تحل ستیبایم

 ییشعاع همگرا یدارا میمستق ریغ یهاروش نکهی. دوم استین ریپذامکان

حدس  کیمجهول  یمرز طیشرا یکه برا یمعن نیبه ا باشندیکوچک م

از موارد،  یاریدر بس نکهیوم اسالزم است. باالخره  قیار دقیبس هیاول

  تیوضعمعادالت هم یبرا هیحدس اول کیبه  ازمندین میمستق ریغ یهاروش

 یاصل دهیا م،یروش مستق در هستند. باشند،یم یشهود ریکه در عمل غ

سئله م کیآن به  لیو تبد نهیمسأله کنترل به یسازبر گسسته یمبتن

( به دست NLPP) یحل عدد ی( است. براNLPP)یرخطیغ یزیربرنامه

 یهاتی. مزرندیگیموجود مورد استفاده قرار م شرفتهیپ یهاتمیآمده، الگور

در  هنکیاست از ا عبارت میمستق ریغ یهانسبت به روش میمستق یهاروش

( HBVPالزم مرتبه اول ) طیشرا افتنیبه  یازین چیه میمستق یهاروش

ند هست یتربزرگ اریبس ییشعاع همگرا یها داراروش نی. به عالوه، استین

مجهول و  یمرز طیشرا یبرا قیدق هیحدس اول کیبه  یازین نیو بنابرا
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که ممکن است  نیا مه،ه نی. با استین تیوضعمعادالت هم یبرا نیهمچن

 هنیمسئله کنترل به نهی( جواب بهNLPP) یبه دست آمده برا یجواب عدد

 هاست. روش نیا بینباشد، جزو معا یاصل

 متنوع است اریبس میمستق یهااستفاده از روش یهاوهیکه ش نیا با

  کنترل یرهایمتغ یپارامترساز یهاوهیآنها را به ش توانینظر م  کیاما از 

کرد. در  یبندتهدس حالت و کنترل  یرهایمتغ یپارامترساز یهاوهیو ش

 ترلنک یرهایکنترل، فقط متغ یرهایمتغ یبر پارامترساز یمبتن یهاروش

حاصل با استفاده از  لیفرانسیو معادالت د شوندیم یسازگسسته

[. به عنوان مثال 7]-[5]رندیگیمورد محاسبه قرار م یعدد یریگانتگرال

 یهااما در روشنوع هستند.  نیچندگانه  از ا یو پرتاب  یپرتاب یهاروش

نترل و ک لتحا یرهایحالت و کنترل، متغ یرهایمتغ یبر پارامترساز یمبتن

 کیبه  لیفرانسیمعادالت د نی. بنابراشوندیم یسازبه طور هم زمان گسسته

[. اگر چه 11]-[8]گرددی( اضافه مNLPPو به ) لیتبد یجبر ودیدسته از ق

اما در عوض  شودیتر م( بزرگNLPP) کیمنجر به  ریاخ یهاروش

 را ندارد.                یپرتاب یهاروش یهاتیحساس

 یبر پارامترساز یمبتن یهااز روش یکالس خاص ریاخ یهادهه  در

 یهاقرار گرفته که به روش نیحالت و کنترل مورد توجه محقق یرهایمتغ

جزو  یفیطشبه یهاروش قتی[. در حق13]-[11مشهور هستند]  یفیطشبه

 از یعیتوس توانیرا م یفیط یها. روشباشندیم  یفیط یهاده روشخانوا

مناسب و  یدانست که در ابتدا به عنوان انتخاب  یوزن یهامانده یهاروش

 یازسمدل االت،یس کینامید لیحل مسا یبرا گرید یهاقابل رقابت با روش

 [. 15 و 14]دندیگرد یوضع هوا و ...، معرف ینیبشیلرزه، پ

 

 مسیر بهینه کشتی هواییطراحی  -2

برای طراحی مسیر بهینه زمانی کشتی هوایی، پس از فرموله کردن 

مسئله طراحی مسیر به یک مسئله کنترل بهینه، با استفاده از رویکرد 

های حل عددی مسائل کنترل بهینه است، مسئله مستقیم که یکی از روش

یرخطی ریزی غمهسازی شده و به یک مسئله برناکنترل بهینه کامال گسسته

 صورت به کنترلی متغیرهای تاریخچه تنهادر این روش گردد. تبدیل می

 گیری انتگرال با اجرا هر در حالت و متغیرهای شده توصیف پارامتریک

 استفاده مورد پارامترهای مطلوب شود. مقدار محاسبه می معادالت از عددی

 های روش از یکی با متعدد اجراهای طی کنترلی، در پروفیل تولید برای

مترهای کنترلی، از سازی پارابه منظور پیوستهشود.  می تعیین سازی بهینه

یزی ردر نهایت مسئله برنامهفاده شده است. درجه سه استتابع اسپیالین

غیرخطی به دست آمده، با استفاده از روش جمعیتی مانند الگوریتم ژنتیک 

 شود. حل می SQPهای گرادیانی نظیر و روش

 

 کشتی هوایی دینامیک -3

با فرض صلب بودن کشتی هوایی، ثابت بودن جرم،  بخش نیدر ا

صرف نظر از اثرات آیرواالستیک و کروی بودن زمین معادالت حرکت به 

 آید. دست می

نیوتن، جمع نیروهای وارد بر یک جسم صلب برابر  دوممطابق قانون 

ای وارد بر یک است با نرخ تغییرات اندازه حرکت خطی و جمع گشتاوره

. روابط زیر [11]اىجسم صلب برابر است با نرخ تغییرات اندازه حرکت زاویه

قانون دوم نیوتن را به صورت برداری در یک دستگاه مختصات اینرسی نشان 

 دهند:می

(1) ∑𝐹 =
𝑑

𝑑𝑥
(𝑚𝑉) 

(2) ∑𝑀 =
𝑑𝐻

𝑑𝑡
 

جرم جسم  mبردار نیروهای وارد شده بر جسم صلب،  Fکه در آن 

بردار گشتاورهای وارد شده بر جسم صلب  Mبردارسرعت کل و  Vصلب، 

باشد. با فرض ثابت بودن جرم جسم، رابطه نیروی خارجی اعمالی بر می

 کشتی هوایی در ارتباط مستقیم با حرکت مرکز جرم آن خواهد بود:

(3) ∑𝐹 = 𝑚
𝑑𝑉𝑐𝑔

𝑑𝑡
→∑𝐹 = 𝑚𝐴𝑐𝑔 

بردار سرعت مرکز جرم  cgAبردار سرعت مرکز جرم و  cgVکه در آن 

 باشند.در دستگاه اینرسی می

 هایضربهای اینرسی و حاصلبا در نظر گرفتن تعریف ممان

و با استفاده از قانون اویلر، رابطه زیر برای نرخ تغییرات اندازه  [11]اینرسی

 د:آیت میای در واحد زمان در یک دستگاه مختصات بدنی بدسحرکت زاویه

(4) ∑𝑀 = 𝐼�̇� + 𝛺𝐼𝜔 

سرعت  ωماتریس ممان اینرسی نسبت به دستگاه بدنی و  Iکه در آن 

 باشند:نیز به صورت زیر می Ωو  Iهای ای کشتی هوایی است. ماتریسزاویه

𝜔 = [
𝑝
𝑞
𝑟
] , 𝛺 = [

0 −𝑟 𝑞
𝑟 0 −𝑝
−𝑞 𝑝 0

]   , 𝐼 = [

𝐼𝑥𝑥 −𝐼𝑥𝑦 −𝐼𝑥𝑧
−𝐼𝑥𝑦 𝐼𝑦𝑦 −𝐼𝑦𝑧
−𝐼𝑥𝑧 −𝐼𝑦𝑧 𝐼𝑧𝑧

] 

 هوایی به طور کلی تحت تأثیر نیروها و گشتاورهای گرانشی کشتی

)G,FG(M ،نیروها و گشتاورهای شناوری )B, F B(M ، نیروها و گشتاورهای

 P,FP(M( نیروها و گشتاورهای سامانه پیشرانشو  M)A, F A( آیرودینامیکی

 بنابراین خواهیم داشت:رار دارد. ق

(5) 𝐹 = 𝐹𝐺 + 𝐹𝐵 + 𝐹𝐴 + 𝐹𝑃 

(1) 𝑀 = 𝑀𝐺 +𝑀𝐵 +𝑀𝐴 +𝑀𝑃 

جرم کشتی هوایی الزم به ذکر است که تمامی گشتاورها حول مرکز 

شوند. مبدأ دستگاه بدنی منطبق بر مرکز حجمی کشتی هوایی محاسبه می

فاصله مرکز جرم کشتی هوایی نسبت به مبدأ در نظر گرفته شده است و 

 دستگاه بدنی بصورت زیر است:
𝑅𝑐𝑔 = [0 0 𝑍𝑐𝑔] 

به صورت  NEDروابط مربوط به بردارهای نیرو و گشتاور گرانش در دستگاه 

 زیر است:

(7) 𝐹𝐺 = [0 0 𝑚𝑔] 

(8) 𝑀𝐺 = 𝑅𝑐𝑔 × 𝐹𝐺 

تاب گرانش که تابعی از ارتفاع ش gجرم کشتی هوایی،  mدر آن  که

فاصله مرکز جرم کشتی هوایی از مبدأ  cgR و و عرض جغرافیایی است

 باشد.دستگاه بدنی می

مشابه نیرو و گشتاور گرانشی، بردارهای نیرو و گشتاور شناوری در 

 به صورت زیر خواهد بود: NEDدستگاه 

(9) 𝐹𝐵 = [0 0 𝐵] 

(11) 𝑀𝐵 = 𝑅𝑐𝑏 × 𝐹𝐵 

فاصله مرکز  cbRنیروی شناوری وارد بر کشتی هوایی و  Bدر آن  که

 باشد.شناوری نسبت به مبدأ دستگاه مختصات بدنی می

و گشتاورهای آیرودینامیکی بر حسب مشتقات پایداری بعددار  نیروها

شوند. این کار مشابه آن چیزی است که در به صورت خطی بسط داده می

گیرد. برای محاسبه نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی هواپیما نیز انجام می

( و DC)(Drag)(، پساLC)(Lift)توان از ضرایب بدون بعد نیروهای برآمی

( mC)(Pitch)(، پیچlC)(Roll)( و گشتاورهای رولSC)(Side force)جانبی

( استفاده نمود. بدین ترتیب بردار نیروها و گشتاورهای nC)(Yaw)و یاو

 ی در دستگاه مختصات باد به صورت زیر است:آیرودینامیک

(11) 𝐹𝐴 = [𝑋𝑎 𝑌𝑎 𝑍𝑎] =
1

2
𝜌𝑣2𝑆𝑟𝑒𝑓 [

𝐶𝐷
𝐶𝑆
𝐶𝐿

] 
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(12) 𝑀𝐴 = [𝐿𝑎 𝑀𝑎 𝑁𝑎] =
1

2
𝜌𝑣2𝑆𝑟𝑒𝑓𝐿𝑟𝑒𝑓 [

𝐶𝑙
𝐶𝑚
𝐶𝑛

] 

به ترتیب نیروهای آیرودینامیکی پسا، جانبی  aZ و aX ،aYکه در آن 

به ترتیب گشتاورهای آیرودینامیکی رول، پیچ و یاو، ،  aNو  aL ،aMو برآ، 

v  ،سرعت کشتی هوایی در دستگاه بادρ  ،چگالی هوا در ارتفاع پروازیrefS 

 طول مبنا است. refLسطح مقطع مبنا و 

 د:محاسبه کر روش سهبه توان ضرایب آیرودینامیکی بدون بعد را می

له های هندسی وسیبا استفاده از مشخصه، گیری مستقیم در تونل باداندازه

 .از مشتقات پایداری آیرودینامیکی استفادهبا و  پرنده
با توجه به هندسه کشتی هوایی، تعداد و محل قرار گیری موتورها 

 ت:نوش توان بردار نیرو و گشتاور سیستم پیشرانش را به صورت زیرمی

(13) 𝐹𝑝 =∑𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

(14) 𝑀𝑝 =∑𝑅𝑇𝑖 × 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

و iTکه در آن 
iTR به ترتیب بردار نیرو و موقعیت موتورi باشد.ام می 

 یتمام ستیبایم (2)و  (1)استفاده از روابط یتوجه داشت که برا دیبا

شوند.  محاسبه یگشتاورها در دستگاه بدن یو تمام ینرسیدر دستگاه ا روهاین

برای انتقال از . شودیاستفاده م ریانتقال ز یهاسیمنظور از ماتر نیبد

Bدستگاه اینرسی به دستگاه بدنی از ماتریس 

IT انتقال از دستگاه ، برای

Wاز ماتریس  بدنی به دستگاه باد

BT از دستگاه دستگاه ، برایNED  به به

Wدستگاه باد از ماتریس 

NT  انتقال از دستگاه اینرسی به دستگاه و برای

NED  از ماتریسN

IT شود.استفاده می 

𝑇𝐼
𝐵 = [

𝐶(𝜓)𝐶(𝜃) 𝑆(𝜓)𝐶(𝜃) −𝑆(𝜃)

𝐶(𝜓)𝑆(𝜑)𝑆(𝜃) − 𝑆(𝜓)𝐶(𝜑) 𝐶(𝜓)𝐶(𝜑) + 𝑆(𝜓)𝑆(𝜑)𝑆(𝜃) 𝑆(𝜑)𝐶(𝜃)

𝑆(𝜓)𝑆(𝜑) + 𝐶(𝜓)𝐶(𝜑)𝑆(𝜃) 𝑆(𝜓)𝐶(𝜑)𝑆(𝜃) − 𝐶(𝜓)𝑆(𝜑) 𝐶(𝜑)𝐶(𝜃)
] 

 باشند.می ، پیچ و یاورولبه ترتیب زوایای اویلر  ψو φ ،θکه در آن 

𝑇𝐵
𝑊 = [

𝐶(𝛼)𝐶(𝛽) 𝑆(𝛽) 𝑆(𝛼)𝐶(𝛽)

−𝐶(𝛼)𝑆(𝛽) 𝐶(𝛽) −𝑆(𝛼)𝑆(𝛽)

−𝑆(𝛼) 0 𝐶(𝛼)
] 

 باشند.می به ترتیب زوایای حمله و سرش جانبی β و αکه در آن 

𝑇𝑁
𝑊 = [

𝐶(𝜒)𝐶(𝛾) 𝑆(𝜒)𝐶(𝛾) −𝑆(𝛾)

−𝑆(𝜒) 𝐶(𝜒) 0

𝐶(𝜒)𝑆(𝛾) 𝑆(𝜒)𝑆(𝛾) 𝐶(𝛾)
] 

 باشد.زاویه آزیموث می χزاویه مسیر و  γکه در آن 

𝑇𝐼
𝑁 = [

−𝑆(𝜆)𝐶(𝑙) −𝑆(𝜆)𝑆(𝑙) 𝐶(𝜆)

−𝑆(𝑙) 𝐶(𝑙) 0
−𝐶(𝜆)𝐶(𝑙) −𝐶(𝜆)𝑆(𝑙) −𝑆(𝜆)

] 

 باشد.عرض جغرافیایی می λو  طول جغرافیایی ιکه در آن 

 است. Sinمخفف  Sو  Cosمخفف  Cدر روابط باال 

 

 کشتی هوایی عدسی شكل -4

ره ک کی، قالهم نیمورد نظر در ا ییهوا یکشت یشکل و ساختار ظاهر

( 1آن در شکل) یکل یکه نما باشدیشکل( م یها)عدسپهن شده در قطب

صفحات تقارن  yzو  xzنشان داده شده است. با توجه به شکل صفحات 

را  Ixyو  Ixz ،Iyz ینرسیا یهاممان نی. بنابراباشندیم ییهوا یکشت

 در نظر گرفت. صفر توانیم

مبدأ دستگاه  ،ییهوا یهایکشت یشش درجه آزاد یسازدر مدل غالبا

رض ف نی. بنابر ادهندیقرار م ییهوا یرا در مرکز حجم کشت یمختصات بدن

مرکز   yو  xمختصات  ،ییهوا یو با توجه به تقارن موجود در شکل کشت

مرکز جرم  zمرکز حجم بوده و مختصات  yو  xجرم منطبق بر مختصات 

. ردیگیرار مق یختصات دستگاه بدناز مبدأ م ترنییپا یاندک زین ییاهو یکشت

 :   گریبه عبارت د

 m GZ 0.341 =:  میمورد نظر دار ییهوا یکشت یبرا

 
 سه نما از شكل کشتی هوایی مورد نظر -1شكل

 

مرکز جرم و مرکز حجم کشتی  yو  xتوجه به اینکه مختصات  با

ی یهوایی بر هم منطبق هستند، نیروهای شناوری و وزن وارد بر کشتی هوا

همراستا و در خالف جهت یکدیگر خواهند بود. برای کشتی هوایی مورد نظر 

باشد. شود که نیروی شناوری با نیروی وزن کشتی هوایی برابر میفرض می

 شود:( به صورت زیر بازنویسی می5در نتیجه رابطه)

(15) 𝐹 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑃 

ا تی هوایی، ببه دست آوردن نیروهای آیرودینامیکی وارد بر کش برای

م. آوریاستفاده از روابط زیر ضرایب آیرودینامیکی موردنیاز را به دست می

متر مربع و  52متر، سطح مقطع مبنا  2*578/2طول مبنای کشتی هوایی 

 باشد. کیلوگرم می 34جرم کشتی هوایی نیز 

 

(11) 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝐶𝐷 = 0.21 sin(|𝛼|) + 0.02

𝐶𝐿 = 0.2 sin(2𝛼)

𝐶𝑆 = 0

𝐶𝑚𝑎 = −(−0.00015|𝛼| ×
180

𝜋
+ 0.0135)

𝐶𝑚 = 𝐶𝑚𝑎 × sin(2𝛼)

𝐶𝑙 = 0
𝐶𝑛 = 0

 

 خواهیم داشت: (11با توجه به رابطه)

(17) 𝐹𝑝 = [𝑋𝑝 𝑌𝑝 𝑍𝑝] =
1

2
𝜌𝑣2𝑆𝑟𝑒𝑓 [

−𝐶𝐷
0
−𝐶𝐿

] 

فاقد موتور  yاستای محور سیستم پیشرانش کشتی هوایی مورد نظر در ر

 باشد، بنابراین برای نیروی پیشران نیز داریم:می

 (18) 𝐹𝑝 = [𝑋𝑝 0 𝑍𝑝] 

باشند. فیکس شده و فاقد دوران می zو  xموتورها در راستای محورهای 

محل قرار گیری موتورها منطبق بر مرکز حجم کشتی هوایی است. توان هر 

 د. باشمی نیوتن15موتور 

 د.دههای اینرسی کشتی هوایی را نشان می( مقادیر مربوط به ممان1)جدول
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 هاي اینرسی کشتی هواییممان -1جدول

 (N.m)مقدار ممان اینرسی

xxI 15/77 

yyI 15/77 

zzI 71/21 

xyI ،xzI  وyzI 1 

 

 مدل اتمسفر -5

که در  یجو طیبه شرا ییهوا یکشت تیمأمور ای یپرواز مشخصات

دارد. چهار عامل مهم در جو عبارتند از: فشار،  یال پرواز است بستگآن در ح

اما  ابندییارتفاع کاهش م شیهوا با افزا یو لزجت. فشار و چگال یدما، چگال

 شیافزا ایارتفاع کاهش  ریینداشته و با تغ یدما و لزجت روند ثابت راتییتغ

 نینمود. اول میقسبا خواص مشترک ت ییهاهیبه ال توانی. جو را مابندییم

 21تا  11 یبیتا ارتفاع تقر نیتروپوسفر است. تروپوسفر از سطح زم هیال

 یمختلف یهاجو از مدل طیمدل کردن شرا ی. براابدییگسترش م لومتریک

 یخط یدما لیپروف ازها استفاده مدل نیاز ا یکیاستفاده کرد.  توانیم

و را نسبت به ارتفاع نشان ج یدما راتیی( ارائه شده و تغ2است که در شکل)

 . دهدیم

 
 پروفیل تغییرات دما در اتمسفر استاندارد -2شكل

 

 استخراج نتایج عددي -6

هدف رسیدن به ارتفاع مورد نظر همراه با صفر شدن سرعت خطی و 

 نهیبه ریمس یحل مسئله طراح یبرااست.  و حداقل شدن زمان ایزاویه

که  یکنترل یرهایمتغ ،میبه روش پرتاب مستق ییهوا یکشت یزمان

( و Yمحور  یو تراست در راستا Zمحور  یها)تراست در راستاتراست

زده شده و با استفاده از  بیتقر باشند،ی( مZگشتاور)گشتاور حول محور 

دا مسئله ابتدر این مسئله .شوندیم یسازوستهیدرجه سوم، پ نیالیتابع اسپ

ه ب ریل شده، و سپس مقادح یمربوط به حرکت دوران یزمان نهیکنترل به

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یو خط یحرکت همزمان دوران یبرا ،دست آمده

 یکشت ریمس یمسئله طراح یمشخصات کل( به ترتیب 3و )( 2)ولاجد

 یسازهنیحل مسئله به یمشخصات الزم براو  میبه روش پرتاب مستق ییهوا

( نتایج حاصل از 1( تا )4های)شکل .دندهیرا نشان م یرکت دورانح یزمان

 د. دهنحل مسئله کنترل بهینه زمانی مربوط به حرکت دورانی را نشان می
 

 

 

 

 

 مشخصات کلی حل مسئله طراحی مسیر کشتی هوایی -2جدول

 نام / مقدار عنوان

 سازیمتغیرهای بهینه

 Zتراست در راستای محور 

 Yتراست در راستای محور 

 Zگشتاور حول محور 

 طه ابتدای مسیرنق مختصات
 درجه 51 جغرافیایی طول

 درجه 41 جغرافیایی عرض

 نقطه انتهای مسیر مختصات
 درجه 111/51 جغرافیایی طول

 درجه 111/41جغرافیایی   عرض

 مسیر ارتفاع نقطه ابتدا و انتهای
 1ارتفاع نقطه ابتدایی 

 متر 111ارتفاع نقطه انتهایی 

 

 رکت دورانیزمانی ح سازيبراي بهینهمشخصات الزم  -3جدول

 نام / مقدار عنوان

 زاویه هدینگ اولیه و نهایی
 درجه 1هدینگ اولیه 

 درجه 45هدینگ نهایی 

 [ ثانیه1,21] محدوده زمانی برای حل مسئله

 [ نیوتن متر-1 , 1] محدوده مجاز گشتاور

 بازه 11 تعداد بازه زمانی برای حرکت دورانی

 
 NEDدر دستگاه تغییرات زاویه یاو را  -4شكل

 
 یابی به جهت مورد نیازبراي دست Zگشتاور موردنیاز حول محور  -5شكل

 
 Zاي حول محور تغییرات سرعت زاویه -6شكل

 

ثانیه  518/8زمان بهینه به دست آمده برای انجام حرکت دورانی 

است. برای انجام همزمان حرکت دورانی و حرکت خطی، مقدار گشتاور در 

ثانیه برابر با مقداری است که در مرحله قبل به  518/8تا  1محدوده زمانی 
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ثانیه این مقدار صفر خواهد بود.  518/8دست آمده و برای بازه زمانی بعد از 

 دهد.( مشخصات الزم برای حل مسئله در مرحله دوم را نشان می4جدول)

سازی زمانی مسیر کشتی هوایی نتایج حاصل از بهینه (31تا ) (7های)شکل

دهند. زمان بهینه برای پیمودن مسیری با مشخصات گفته شده، را نشان می

 ثانیه به دست آمده است.  8/122

 
 تغییرات عرض جغرافیایی نسبت به زمان -7شكل

 
 تغییرات طول جغرافیایی نسبت به زمان-8شكل

 
 تغییرات عرض جغرافیایی نسبت به طول جغرافیایی -9شكل

 
 سبت به تغییرات طول و عرض جغرافیاییتغییر ارتفاع ن -11شكل

 
 تغییرات ارتفاع نسبت به زمان -11شكل

 
 تغییرات زاویه آلفا نسبت به زمان -12شكل

 
 تغییرات زاویه بتا نسبت به زمان -13شكل

 
 تغییرات زاویه گاما نسبت به زمان -14شكل

 
 تغییرات زاویه آزیموث نسبت به زمان -15شكل
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 نسبت به زمان Xتاور کامند حول محور تغییرات گش -16شكل

 
 نسبت به زمان Yتغییرات گشتاور کامند حول محور  -17شكل

 
 نسبت به زمان Zتغییرات گشتاور کامند حول محور  -18شكل

 
 نسبت به زمان Xتغییرات گشتاور کل حول محور  -19شكل

 
 نسبت به زمان Yتغییرات گشتاور کل حول محور  -21شكل

 
 نسبت به زمان Zییرات گشتاور کل حول محور تغ -21شكل

 
 نسبت به زمان Xاي حول محور تغییرات سرعت زاویه -22شكل

 
 نسبت به زمان Yاي حول محور تغییرات سرعت زاویه -23شكل

 
 نسبت به زمان Zاي حول محور تغییرات سرعت زاویه -24شكل

 
 اننسبت به زم NEDتغییرات زاویه رول در دستگاه  -25شكل
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 نسبت به زمان NEDتغییرات زاویه پیچ در دستگاه  -26شكل

 
 نسبت به زمان NEDتغییرات زاویه یاو در دستگاه  -27شكل

 
 نسبت به زمان Xتغییرات تراست در راستاي  -28شكل

 
 نسبت به زمان Zتغییرات تراست در راستاي  -29شكل

 
 تغییرات سرعت نسبت زمان -31شكل

 م براي حل مسئله در مرحله دوم از حالت سوممشخصات الز -4جدول

 نام / مقدار عنوان

 [ ثانیه151 ,1] محدوده زمانی براي حل مسئله

 بازه  31 تعداد بازه زمانی

 

به دلیل وجود نیروی بویانسی و جابجایی آن نسبت به موقعیت 

 ( در اثر زاویه آلفا، گشتاور بویانسی ایجاد شدهNEDدستگاه  Zاولیه)راستای 

( شده است 21و ) (19های)که این گشتاور عامل تغییرات نوسانی در شکل

چرا که این گشتاور هموراه به دنبال برگرداندن وضعیت سیستم به حالت 

کامند  هایبایست با استفاده از گشتاورباشد. این نوسانات را میاولیه خود می

ن نواسانات خنثی نمود. به عنوان مثال برای خنثی کرد Yو  Xحول محور 

شود، باید گشتاور ای زاویه گاما حاصل میدرجه 45که از تغییر  Yحول محور 

 به سیستم اعمال نمود. (34تا ) (31های)را مطابق شکل Yکامند حول محور 

 دهد.( مشخصات موردنیاز برای جبران زاویه پیچ را نشان می5جدول)

 
ماننسبت به ز Yتغییرات گشتاور کل حول محور  -31شكل

 
 نسبت به زمان Yتغییرات گشتاور کامند حول محور  -32شكل

 
 نسبت به زمان Yاي حول محور تغییرات سرعت زاویه -33شكل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 
 نسبت به زمان NEDتغییرات زاویه پیچ در دستگاه  -34شكل

 مشخصات موردنیاز براي جبران زاویه پیچ -5جدول

 نام / مقدار عنوان

 [ ثانیه1 , 21] محدوده زمانی برای حل مسئله

 [ ثانیه-11 , 11] yمحدوده مجاز گشتاور حول محور 

 

خنثی  Yنیز مشابه مشابه تغییرات حول محور  Xتغییرات حول محور 

 شوند.می

 

 جمع بندي و نتیجه گیري -7

 یمسئله طراحابتدا  ،ییهوا یکشت یزمان نهیبه ریمس یطراح یبرا

 کردیبا استفاده از رو تبدیل شد. سپس نهیمسئله کنترل به کیبه  ریمس

له است، مسئ نهیمسائل کنترل به یحل عدد یهااز روش یکیکه  میمستق

 یرخطیغ یزیرمسئله برنامه کیشده و به  یسازکامال گسسته نهیکنترل به

به صورت  یکنترل رهاییمتغ خچهیروش تنها تار نی. در اشد لیتبد

 رییا انتگرال گحالت در هر اجرا ب رهاییشده و متغ فیتوص کیپارامتر

شود. مقدار مطلوب پارامترهای مورد استفاده  یعددی از معادالت محاسبه م

از روش های  یکیاجراهای متعدد با  یدر ط ،یکنترل لیپروف دیبرای تول

ه دست ب یرخطیغ یزیرمسئله برنامه تیشود. در نها یم نییتع سازی نهیبه

 یانیادگر و روش کیژنت متیالگور یتیروش جمعترکیب آمده، با استفاده از 

SQP  توان از روش استفاده با توجه به نتایج به دست آمده، می .گردیدحل

ها، برای تر شدن جوابشده در این مقاله به همراه اصالحات الزم برای دقیق

 طراحی مسیر بهینه کشتی هوایی، مورد استفاده قرار داد. 
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