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یکیتاکتیهاموشکیبراکیکالستیهدانیعملکردقوانسهیومقایسازهیشب
2مهدیمرتضوی،1تبارعلیرضامحمدی

 صنعتی امیرکبیردانشگاه دانشکده مهندسی هوافضا، 

 
 

چکیده

گرفته این تحقیق سه روش هدایت کالسیک موشک مورد بررسی قرار در 

از معادالت موجود قواعد هندسی استفاده شده و قوانین در حلقه  .است

مورد با وجود مباحث پرداخته شده در  سازی شده است. هدایت پیاده

هدایت موشک ضد  حلقهسازی عددی  شبیه در کمبود ،هدایت کالسیک

مسیر  شود. ها با هم دیده می اهداف با سینماتیک مشخص و مقایسه آن

حرکت موشک و شتاب الزمه با روش هدایت خط دید، هدایت تعقیب و 

همچنین و  دور شونده و نزدیک شوندههدایت ناوبری تناسبی ضد هدف 

صورت عددی به دست آمده و به  ای مانوردهنده روی مسیر دایره هدف

. های مختلف مقایسه شده است بت سرعتنتایج برای نس تحلیل شده است.

ر هدایت تعقیب انحراف یافته با زوایای انحراف مختلف مورد ت حالت کلی

دو  نتایج با نتایج تحلیلی موجود مقایسه شده است.و  بررسی قرار گرفته

سازی  شبیه (TPN)و صحیح  (PPN)نوع هدایت ناوبری تناسبی خالص 

 (MTPN) اصالح شدهیک روش هدایت ناوبری تناسبی  به عالوه .شد

معرفی و مورد بررسی قرار گرفت که در آن شتاب در راستای بردار سرعت 

در هدایت موشک زمان برخورد و شتاب الزمه مهم  گردد. حذف می

عملکرد خوبی را  MTPNهدایت  ها آمده است. سازی باشند که در شبیه می

ر دنبال در مواردی قوانین هدایت د نشان داد. TPNدر مقایسه با هدایت 

 میل نهایت یا شتاب الزمه به بی کردن هدف تا انتها شکست خورده و

 که مورد بررسی قرار گرفته است. کند می

 -تعقیب  هدایت -خط دید  هدایت -هدایت موشک  واژههایکلیدی:
 تهدای سازی شبیه -هدایت ناوبری تناسبی 



مقدمه -1

باشد. الف( در  مراتبی شامل سه سطح می هدایت یک فرآیند سلسله

هندسی برحسب خط دید گذرنده از هدف بیان  قاعده، یک سطحباالترین 

شکل  شود. این سطح با سینماتیک درگیری سر و کار دارد و مسایل می

گیرد. ب(  خمیدگی و شتاب جانبی مورد نیاز مورد بررسی قرار می مسیرها،

شود که توسط آن قاعده  فرآیند، یک قانون هدایت ظاهر می در سطح دوم

شود. ج( مرحله سوم پایداری و کنترل وضعیت  هندسی پیاده سازی می

گیرد. در این مرحله جسم صلب در نظر گرفته  جسم مورد بررسی قرار می

. تمرکز این تحقیق روی سطوح اول و دوم یعنی بیان قواعد [1] شود می

 باشد. ها با هم می ی حلقه هدایت و مقایسه آنسازهندسی و پیاده

 
 alireza_mt@aut.ac.ir 09354975092 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، -1

 )نویسنده مخاطب(

 دانشیار -2

 

 

 

 

قانون هدایت، به عنوان بخشی از حلقه هدایت، نماینده یک جزء 

 مورد نیاز باشد. قابلیت شتاب سیستم هدایت موشک میضروری طراحی 

موشک، به عنوان یک پارامتر مهم سیستم، قویا به قانون هدایت بستگی 

یک مرور خوبی روی قوانین هدایت  و همکاران (Pastrick)پاستریک  دارد.

احتماال . اند انجام دادههای تاکتیکی کوتاه برد  به کار رفته برای موشک

ناوبری  هدایت انواع قانونیاب  های آشیانه ترین روش هدایت موشک رایج

هدایت ناوبری تناسبی به این شناخته شده است که  .[3] دباش میتناسبی 

 دهد ضد اهداف با قابلیت مانور باال یا متوسط، فاصله خطای معقولی را می

رای هدف بدون را ب PPNهدایت ناوبری تناسبی خالص  (Tyan)یان ت .[4]

افزاری نوعی را برای  نیازهای سخت 1. شکل[5] مانور تحلیل کرده است

 د.ده مکانیزه کردن قوانین هدایت نشان می

هدایت  (Balakrishnan)باالکریشنان و  (Yamasaki)اماساکی ی

که در آن موشک دفاعی از اند  سازی کرده شبیهخط دید را برای سناریویی 

 .[6]کند برخورد می نزدیک شوندهشلیک شده و به موشک  هدف ثابت

برای  را سینماتیک هدایت خط دید (Shima)شیما و  (Ratnoo)رتنو 

که در آن اند سازی کرده را شبیهسناریویی به دست آورده و  متحرکپلتفرم 

شلیک شده و به موشک متخاصم  ی مانوردهندهموشک دفاعی از هواپیما

نتایج به دست آمده با هدایت ناوبری تناسبی مقایسه شده  .کند برخورد می

را معرفی  یروش هدایت تعقیب جدید (Golan)گالن و شیما  .[7]است

هر دو با تر قرار گرفته و  که در آن موشک رهگیر جلوی هدف سریع کردند

و انرژی  برخوردبا این روش سرعت  کنند. هم در یک جهت حرکت می

به  های بالستیک برای رهگیری اهداف سرعت باال همچون موشک مورد نیاز

 .[9-8]ای کاهش پیدا کرده است طور قابل مالحظه

 

 
مکانیزهکردنقوانینهدایتجهتافزارینیازهایسخت-1شکل

[2]کالسیک
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 در کمبود ،مورد هدایت کالسیکبا وجود مباحث پرداخته شده در 

هدایت موشک ضد اهداف با سینماتیک مشخص  حلقهسازی عددی  شبیه

های تحلیلی که برای سناریوهای  حل شود. ها با هم دیده می و مقایسه آن

در قواعد هندسی یعنی  تنها با استفاده ازاند  هدایت کالسیک ارائه شده

سازی  آیند. ولی شبیه به دست می که ذکر شد سطحیسه سطح اول از 

موشک به صورت گیرد. یعنی  صورت میدر سطح دوم  حلقه هدایت عددی

 بلکه ،قاعده هندسی قرار نداردخیر روی مسیر حاصل از کامل و بدون تأ

آید. به  به دست می با اعمال شتاب و ای م نقطهربا فرض ج مسیر موشک

کند  بینی به هدف را پیش برخورد قاعده هندسی همین دلیل ممکن است

 دلیل تأخیر در دنبال کردن مسیر به موشک ،سازی در شبیه درحالی که

در این  شتاب از هدف دور شود. یا اشباع شدن قاعده هندسی و حاصل از

ها ضد هدف نزدیک شونده و  سازی مقاله برای ارزیابی قوانین هدایت، شبیه

دور شونده در ارتفاع و سرعت ثابت و همچنین ضد هدف در حال مانور 

های  با استفاده از قاعدهدر واقع  پذیرد. ای انجام می روی مسیر دایره

سازی و در  های مختلف شبیه هندسی مسیر حرکت موشک ضد هدف

در این  .گردد سازی می قواعد هندسی پیادهاین حلقه هدایت  دررحله بعد م

سازی و به وسیله حلقه  تحقیق ابتدا قاعده هندسی هدایت خط دید شبیه

شود. سپس هدایت تعقیب انحراف یافته با زوایای  سازی می هدایت پیاده

سازی و نتایج عددی با نتایج تحلیلی موجود مقایسه  انحراف مختلف شبیه

تناسبی یعنی هدایت ناوبری سپس دو نوع شناخته شده هدایت گردد.  می

PPN  وTPN اصالح شده هدایت یک نوع  نتایج باو  شدهسازی  شبیه

TPN جا با  که در اینMTPN  هدایت  .شود میمقایسه معرفی شده است

MTPN  در سناریوهایی که هدایتTPN است. موفق، خورد شکست می 

 

1هدایتخطدید -1

مطابق قاعده هندسی هدایت خط دید، موشک همواره روی خط گذرنده از 

را  رد و حلقه هدایت شتاب جانبی الزمگی نقطه مرجع و نقطه هدف قرار می

(، نقطه مرجع) Oای، نقاط  در مورد هدایت صفحهکند.  تعیین و اعمال می

T  هدف( و(M  و بردارهای سرعت هدف )موشک((VT)  و موشک(VM) 

نماینده یک خط  Ox خط (.2همه روی یک صفحه ثابت قرار دارند )شکل

 .[1] شود اندازه گیری می λمرجع هست که از آن زاویه خط دید 

 

 
 [1]یاصفحهدیخطدتیهندسههدا-2شکل

 

 :[1]معادالت دیفرانسیل زیر را داریم  

(1) �̇� =
𝑉𝑇𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑟𝑇
 

(2) �̇�𝑀 = 𝑉𝑀 𝑐𝑜𝑠 𝛿 

 آید: ( به دست می2از معادله )

                                                 
1 Line of sight guidance 

(3) �̇�𝑀 = 𝑉𝑀√1 − (
𝑟𝑀
𝑟𝑇

1

𝐾
sin(𝛾𝑇 − 𝜆))2 

 نسبت سرعت هست و برابر است با Kکه در آن 

(4) 𝐾 =
𝑉𝑀
𝑉𝑇

 

 دیفرانسیلی معادله دو از باید موشک حرکت عددی سازی شبیه برای

در  rMو  λتا مختصات قطبی موشک یعنی  کرد گیری انتگرال (3( و )1)

 آید:  طول زمان به دست آید. شتاب جانبی موشک از رابطه زیر به دست می

(5) a𝑀 = V𝑀γ̇ 
 سازی جهت شبیه قانون هدایت خط دید دو حالت کلی ارزیابیبرای 

 شود.  در نظر گرفته می

 
 هدفباسرعتثابتافقی -1-1

 5000متر بر ثانیه در ارتفاع ثابت  150در حالت اول هدف با سرعت ثابت 

درجه )برای هدف  45کند. موشک با زوایای خط دید اولیه  متری پرواز می

درجه )برای هدف دور شونده( و با نسبت  135درجه و  90نزدیک شونده(، 

 حرکت مسیر نمودار 1 شکل در شود. شلیک می 3و  2و  1.5 های سرعت

در  .است شده رسم نظر مورد حاالت برای هدف با برخورد لحظه تا موشک

ها نشان داده است. باید توجه  شتاب جانبی موشک برای این حالت 4شکل

در مرحله و  شود جا قاعده هندسی به طور کامل اجرا می داشت که در این

 ادامهبرای پیاده سازی آن باید از حلقه هدایت استفاده کرد که در بعد 

 آید. می

 

 

 
هدفباسرعتثابتضدمسیرحرکتموشکباهدایتخطدید-3شکل

مختلف(هایونسبتسرعتخطدیداولیهافقی)زوایای
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با  حالت خط دید اولیه سازی برای هر سه با توجه به نتایج شبیه

زمان برخورد کاهش پیدا کرده و شتاب جانبی  ،افزایش نسبت سرعت

یابد. زیرا شتاب جانبی متناسب با سرعت موشک است. در  افزایش می

درجه که هدف  45 در حالت خط دید اولیهشود که  دیده می 4شکل

نزدیک شونده است، بر خالف دو حالت دیگر که هدف دور شونده است، 

یابد. این به دلیل افزایش  مقدار شتاب جانبی با گذشت زمان افزایش می

قابل  3باشد که در شکل خمیدگی مسیر حرکت با گذشت زمان می

درجه به دلیل  45 حالت خط دید اولیهمشاهده است. زمان برخورد برای 

)شلیک از پشت  درجه 135 خط دید اولیهشلیک از روبرو کمتر از حالت 

 باشد. سر( می

برخورد  یان الزم براگفت چنانچه زم توان یم جیبا توجه به نتا

تر از  بزرگ خط دید اولیهسر ) از پشت کینکند انتخاب شل جادیا تیمحدود

حالت  نیدر ا رایز ،باشد یدرجه( و با نسبت سرعت کمتر مناسب م 90

توجه  دی. البته باشود یکمتر بوده و احتمال خطا هم کم م یشتاب جانب

زمان برخورد  ،1شدن نسبت سرعت به  کیحالت با نزد نیا درداشت که 

 تیکه کوتاه بودن زمان برخود اهم یدر حالت اما .کند یم لیم تینها یبه ب

 خط دید اولیهموشک را در  ،شتریب یبا تحمل شتاب جانب یستیدارد با

 نیتأم اگرکه  موضوع دیگر این کمتر و نسبت سرعت باالتر پرتاب کرد.

 الزمنباشد،  سریندازه لحظه پرتاب مدر لحظه برخورد به ا یشتاب جانب

 )شلیک از روبرو( درجه 90کمتر از  خط دید اولیهاست از پرتاب با 

 ازیدر لحظه برخورد مورد ن یشتریحالت شتاب ب نیدر ا رایز ،استفاده نکرد

 است.

 

 
 هدفباسرعتثابتافقیضدباهدایتخطدیدشتابجانبی-4شکل

 
ایرویمسیردایرهسرعتثابتاندازههدفبا -1-2

 مسیر متر بر ثانیه روی 150هدف با اندازه سرعت ثابت در حالت دوم 

هدف در لحظه پرتاب به  .دهد متر مانور می 5000دایره عمودی به شعاع 

 ای دایرهمسیر سه نقطه مختلف زیر  از موشکزند.  طور عمودی شیرجه می

و  2و  1.5های  رعتو شبیه سازی برای نسبت س (5)شکل شود پرتاب می

 .گردد انجام می 3

بلکه  ست،یثابت نهدف  γT هیزاو برخالف حالت قبل در این حالت

در شعاع دایره مسیر هدف است.  Rکه  باشد یم VT/Rنرخ آن ثابت و برابر 

سه محل پرتاب مختلف نشان  یحرکت موشک و هدف برا ریمس 6شکل

ها نمایش  شتاب جانبی موشک برای این حالت 7در شکل داده شده است.

 داده شده است.

 

 
 موقعیتهدفوموشکدرلحظهپرتاب-5شکل

 

 

 

 
مسیرحرکتموشکوهدفبرایهدایتخطدید-6شکل

 




T 

L1 L3 L2 
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 ایهدفهدایتخطدیدبرایمسیردایرهدرشتابجانبی-7شکل

 

نسبت  شیدر همه موارد با افزادهد که  سازی نشان می نتایج شبیه

  L3و L2 یها محل پرتاب یبرا. ابدی یم شیسرعت، مقدار مطلق شتاب افزا

صفر نقطه  کیتا در  کنند یها ابتدا مثبت بوده و شروع به کاهش م شتاب

و تا لحظه برخورد مقدار مطلق  گردد می یو سپس مقدار شتاب منف شده

راه  نیدر ب ریمس یدگیعکس شدن خم یبه معنا نی. اابدی یم شیآن افزا

 است،تر  مناسبمرکز دایره( )زیر  L2پرتاب از  ،سه حالت نیا نیب است.

 است. کمترنیز مقدار مطلق شتاب ، رخوردضمن کم بودن زمان ب رایز

 
 سازیحلقههدایتخطدیدپیاده -1-3

سازی قانون هندسی  طور که گفته شد سطح دوم فرآیند هدایت پیاده همان

خط  تیهدا یبرا تیحلقه هدا 8در شکل هدایت است.هدایت در حلقه 

با اعمال شتاب  است که هدف حلقه هدایت ایننشان داده شده است.  دید

 زاویه خط دید موشک را با زاویه خط دید هدف یکی نگه دارد. مناسب،

، زیرا از شود گرفته می 1برابر  G بیضر ت،یحلقه هدا یطراح یبرا

 جا نیدر ا .aMc=aMو  شود نظر می دینامیک موشک در این سطح صرف

 :شود میاستفاده  شفازیساز پ جبران کیاز  H گر کنترل یبرا

(6) 𝐻 =
1 + 3𝑆

1 + 0.3𝑆
 

 
 [1]حلقههدایتخطدید-8شکل

 

شود، در حلقه هدایت از ضریب  دیده می 8طور که در شکل همان

سازی برای محاسبه ضریب  استفاده شده است. جهت ساده rMبهره متغیر 

�̇�𝑀بهره  = 𝑉𝑀 سازی حرکت موشک  شود. ولی جهت شبیه فرض می

باید  rMساده سازی شده استفاده کرد و مقدار صحیح  rMتوان از  نمی

آید.  به دست می aMمحاسبه شود. در حلقه هدایت شتاب جانبی موشک 

مقدار زاویه  گیری از رابطه زیر و انتگرال مدهبا استفاده از شتاب به دست آ

𝛾
𝑀

 آید: به دست می 

(7) 𝛾
̇
𝑀
=
𝑎𝑀
𝑉𝑀

 

 :شود محاسبه می rMگیری از رابطه زیر، مقدار صحیح  با انتگرال و 

(8) �̇�𝑀 = 𝑉𝑀cos(𝛾𝑀 − 𝜆𝑀) 
 .شود از حلقه هدایت حاصل مینیز   𝜆𝑀که 

برای حالت اول در سازی حلقه هدایت تنها  جهت اختصار نتایج شبیه

نمایش داده شده است، یعنی هدف با سرعت ثابت روی مسیر افقی  9شکل

باشد )شلیک در لحظه  درجه می 90است و زاویه خط دید اولیه موشک 

 در نظر گرفته 2هم   Kو نسبت سرعت  عبور هدف از باالی سر موشک(

اریم، به این دلیل که در اینجا محدودیت قاعده هندسی را ندشده است. 

، زیرا لزوما زاویه خط تواند متفاوت با خط دید باشد زاویه پرتاب موشک می

دید موشک و هدف یکی نیست و حلقه هدایت در طول مسیر برای یکی 

 شود. کردن این دو مقدار وارد عمل می

 به همراه )نتیجه قسمت قبل( مسیر قاعده هندسی هدایت خط دید

و  90و  80سه زاویه پرتاب  باهدایت پیاده سازی حلقه  حاصل ازسه مسیر 

طور که اشاره شد در هر  همان نشان داده شده است. 9درجه در شکل 100

درجه است و تنها زاویه پرتاب موشک  90زاویه خط دید اولیه  ،سه حالت

به هدف  ریتأخ یموشک با کم درجه 90پرتاب  هیزاو با باشد. متفاوت می

درجه برخورد موشک  100مثل  شتریپرتاب ب هیزاو با. کند یبرخورد م

 درجه 90پرتاب کمتر از  یایزوا با ، در حالی کهافتد یزودتر اتفاق م

 گریکمتر گردد د یاز حد هیزاو نی. اگر اافتد یاتفاق م رتریبرخورد د

به سمت محل  یمنحن ریمس کیو موشک در  ردیگ یبرخورد صورت نم

که در شکل دیده درجه  80زاویه پرتاب  ، مانند حالت باگردد یپرتاب باز م

طور که  دهد. همان نمایش میموشک را  جانبی شتاب 10شکل .شود می

که نیاز به  یابد افزایش میهای اولیه  شود مقدار شتاب در زمان دیده می

 و شتاب حرکت ایجاد یک محدودیت روی شتاب جانبی دارد. مسیر

با هم آمده  11شکل در محدودیتو بدون  محدودیت اعمالبا  موشک

 دو مسیر جز در ابتدا بر هم منطبقند. است.

 

 
سازیحلقههدایتمسیرحرکتموشکحاصلازپیاده-9شکل

درجه90زاویهخطدیداولیهباخطدید
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سازیحلقههدایتخطدیدحاصلازپیادهشتابموشک-10شکل

 

 

 
سازیپیادهمسیرحرکتموشکوشتابجانبیحاصلاز-11شکل

وبدونمحدودیتمحدودیتحلقههدایتخطدیدبرایدوحالتبا



بعقیتهدایت -2

بر اساس قاعده هندسی هدایت تعقیب، بردار سرعت موشک به سمت 

به صورت شهودی روشن  گیرد. هدف یعنی در راستای خط دید قرار می

ه اگر جهت بردار سرعت به سمت موقعیت آینده هدف باشد نتیجاست که 

در این صورت شتاب جانبی و همچنین زمان  شود. بهتری حاصل می

این حالت را که در آن بردار سرعت موشک زاویه  یابد. برخورد کاهش می

 12. شکلنامند سازد تعقیب انحراف یافته می را با خط دید می δثابت 

سازی برای شبیهنتایج  .[1] دهد ای را نشان می هندسه هدایت صفحه

 بررسی ای شونده و هدف در حال مانور روی مسیر دایره دورحاالت هدف 

 شود. می

  

 
تعریفقاعدههندسیهدایتتعقیب-12شکل

 

 
 مسیرموشکباهدایتتعقیبضدهدفدورشونده-13شکل

 

 
ضریببارواردهبرموشکباهدایتتعقیبضدهدف-14شکل

 دورشونده

 

درجه و  5صفر و زاویه انحراف  بامسیر حرکت موشک را  13شکل

در  دهد. می نشان ضد هدف دور شونده 3و  1.5های  نسبت سرعت

 2و  1.5های  مقدار ضریب بار وارده به موشک برای نسبت سرعت 14شکل

با روابط تحلیلی نشان  (Shneydor)شنیدور  نشان داده شده است. 3و 

شتاب  K<2 بایا رسد و ثان موشک به هدف می K>1با  اوال داده است که

نتایج  کند. نهایت میل می شتاب به بی K>2 باموشک به صفر و 

بار  بیضر (.14و  13)شکل دهد سازی عددی هم همین را نشان می شبیه

 نیا K=2 یاست. برا دهیبه صفر رس K=1.5حالت  یوارده به موشک برا

 کرده لیم تینها ی، به بK=3>2 یکرده و برا لیعدد ثابت م کیبه  بیضر

. با شود یمحاسبه م δموشک مقدار  یبرا یخط ریداشتن مس یبرا است.

 ینیگزیجا با. δ*=8.57deg: می، دارλ=26.6degو  K=3توجه به مقدار 

و موشک با شتاب  شود یم میموشک کامال مستق ریمس، δ یمقدار برا نیا

 .کند یصفر به هدف برخورد م
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مسیرموشکباهدایتتعقیبضدهدفمانوردهندهروی-15شکل

 ایمسیردایره

 

 
هدفضریببارواردهبرموشکباهدایتتعقیبضد-16شکل

 ایمانوردهندهرویمسیردایره

 

مسیر حرکت موشک و هدف را برای حالتی که هدف روی  15شکل

در لحظه پرتاب  .هدد دهد نشان میای عمودی مانور می یک مسیر دایره

به سمت پایین شیرجه  لومتریک 2به شعاع  یا رهیدا یموشک، هدف رو

بار وارده برای  است. آمده 16بار وارده به موشک در شکل بی. ضرزند می

K=3  کند که جهت  نهایت میل می مانند حالت هدف دورشونده به بی

  اختصار نمودارش نیامده است.

است که با  2.5gبار وارده به موشک حداکثر  0δ=و  K=1.5برای 

، 1.5یابد. بنابراین با داشتن نسبت سرعت کاهش هم می δافزایش زاویه

طور  توان هدف را مورد اصابت قرار داد. همانبدون اشباع شتاب موشک می

رود که ضریب بار وارده به موشک به بینهایت می K=3که گفته شد برای 

 شود.باعث ناکارایی روش می
 

2ناوبریتناسبیهدایت -3

خاستگاه خود را از دریانوردان دارد که   (PN) هدایت ناوبری تناسبی

در حالی که به هم نزدیک  تشخیص دادند اگر دو کشتی با سرعت ثابت

ها ثابت بماند حتما به هم برخورد  خط واصل آن شوند زاویه می

است که خط  موازیقاعده ناوبری  ،قاعده هندسی این روش. [2]کنند می

. تا موشک به هدف برخورد کند دارد دید را در طول زمان ثابت نگه می

سازی آن  قانون هدایت ناوبری تناسبی در واقع حلقه بازخوردی برای پیاده

هدایت که قبال ذکر شد قرار  قاعده هندسی است و در سطح دوم فرآیند

بری تناسبی به هدایت ناو شناخته شدهبه طور کلی دو نوع  .[1]دارد 

 (TPN)و ناوبری تناسبی صحیح  (PPN)های ناوبری تناسبی خالص  نام

 :[1] داریم PPNقانون هدایت سازی برای شبیه شود. استفاده می

(9) �⃗�𝑀𝑐 = 𝑁�⃗⃗⃗� × �⃗⃗�𝑀 

                                                 
2 Proportional Navigation guidance 

 نیز داریم TPNبرای هدایت و  

(10) �⃗�𝑀𝑐 = 𝑘�⃗⃗⃗� × 1⃗⃗𝑟 
 آید:نرخ چرخش خط دید است و از رابطه زیر به دست می �⃗⃗⃗�که 

(11) �⃗⃗⃗� =
𝑟 × (�⃗⃗�𝑇 − �⃗⃗�𝑀)

𝑟2
 

𝑟 که = 𝑟𝑇 − 𝑟𝑀  وN ناوبری است. ثابت 

شده است. حالتی بررسی تحقیق هدایت نیز در این دیگر  نوعیک 

شود ولی شتاب در راستای استفاده می TPNکه در آن از قانون هدایت 

شتاب وارده اندازه سرعت موشک  گردد. بدین ترتیببردار سرعت حذف می

در ادامه  شود. نامیده می MTPNجا  در این دهد. این نوع را تغییر نمی

هدف متحرک روی  و روی خط افقی متحرکسازی برای هدف نتایج شبیه

 د.گرد میدایره عمودی ارائه و تحلیل 

 
 هدفمتحرکرویخطافقی -3-1

و هدف نزدیک شونده به طور جداگانه بررسی دو حالت هدف دورشونده 

 شود. می

 الف( هدف دورشونده

 150و موشک با سرعت  شود یدور م هیمتر بر ثان100هدف با سرعت ثابت 

 .گردد یم کیمحور قائم شل یدر راستا (1.5)نسبت سرعت  هیمتر بر ثان

نشان  17در شکل MTPNو  PPN ،TPNمسیر حرکت موشک با هدایت 

بار   های ناوبری مختلف مقایسه شده است. نتایج برای ثابت داده شده است.

 آمده است. 18وارده بر موشک در شکل

 

 
 

 

 
درPPN , TPN , MTPNتیهدایحرکتموشکبراریمس-17شکل

شوندهدورحالتهدف
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درحالتهدفPPN , MTPNتیهدایبراموشکبارواردهبه-18شکل

 شوندهدور

 

در هیچ یک  TPNبا هدایت شود دیده می 17همانطور که در شکل

شود. این برخورد صورت نگرفته و موشک از هدف دور می Nاز سه مقدار 

شتاب در راستای بردار به دلیل کاهش سرعت موشک در اثر وجود مؤلفه 

)که مؤلفه شتاب در  MTPNهدایت  با . به همین دلیلسرعت است

 پذیرد.در آن حذف شده است( برخورد به هدف صورت میراستای سرعت 

که برخورد  MTPNو  PPNشتاب موشک برای هدایت  18در شکل

معرفی شود که روش هدایتی  دیده می صورت گرفته، نشان داده شده است.

دار اولیه ، مقNبا افزایش ضریب  شده عملکرد بهتری نشان داده است.

بزرگتر  Nیابد، اما با گذشت زمان، مقدار شتاب برای شتاب افزایش می

 کند. شود و در نهایت به صفر میل میکمتر می

 ( هدف نزدیک شوندهب

و  19های  در شکل PPNبا هدایت سازی در این حالت  نتایج شبیه

زاویه  Nشود با افزایش مقدار طور که دیده می همان آمده است. 20

آید، در حالی گردد و تمایل به برخورد از روبرو به وجود میبرخورد کم می

برخالف  شود.تمایل به برخورد از پشت سر هدف ایجاد می Nکه با کاهش 

به موشک در لحظه در اینجا مقدار بار وارده  شوندهحالت هدف دور 

ک در لحظه مقدار بار وارده به موش یابد.کاهش نمی Nبا افزایش  برخورد

 N=1.5درحالی که برای  کندنهایت میل میبه بی N=2برخورد برای 

 .رود میمقدار بار وارده به صفر 

 

 
 هدفنزدیکشونده- PPNتیهدایحرکتموشکبراریمس-19شکل

 

 
 هدفنزدیکشونده-PPNتیهدایبراموشکبارواردهبه-20شکل

 
 ایهدفمتحرکرویمسیردایره -3-2

 5ی و ارتفاع کیلومتر 10لحظه پرتاب موشک، در فاصله افقی هدف در 

کیلومتر به  2ای به شعاع  در حالی که در مسیر دایره کیلومتری قرار دارد

زند. پرتاب موشک به صورت قائم  طور عمودی به سمت پایین شیرجه می

 گیرد. صورت می

با  PPNدر هدایت آمده است.  22و  21مسیر حرکت و بار وارده در شکل 

N=1 گیرد.  که همان هدایت تعقیب است، برخورد به هدف صورت نمی

ولی مقدار بار وارده به موشک در   گیرد برخورد صورت می N=2 و 3برای  

رسد. با  لحظه برخود خیلی باالست که احتماال به مقدار اشباع خود می

N=4 شتاب موشک در لحظه  در این حالت همگیرد و  برخورد صورت می

به  .رود نمی 5کند ولی مقدار آن فراتر از  برخورد افزایش ناگهانی پیدا می

موشک در لحظه برخورد افزایش  در صورت مانور هدف، شتاب طور کلی

 .کند ناگهانی پیدا می

 

 
 هدفمتحرکرویدایره-مسیرحرکتموشک-21شکل

 

 

 
 هدفمتحرکرویدایره-بهموشکواردهبار-22شکل
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گیرینتیجه -4

 ضدو مسیر و شتاب موشک  شد یساز قاعده هندسی خط دید شبیه

این هدایت  .به دست آمدروی دایره  روی خط مستقیم ومتحرک ف اهدا

چنانچه  دیده شد هدف روی خط مستقیم ضد در تمام موارد موفق بود.

خط دید سر ) از پشت کینکند انتخاب شل جادیا تیزمان برخورد محدود

در  رایز ،است تر ت کمتر مناسبدرجه( و با نسبت سرع 90تر از  بزرگ اولیه

در  اما. شود یو احتمال خطا هم کم م شدهکمتر  موشکحالت شتاب  نیا

 یبا تحمل شتاب جانب یستیدارد با تیاهم زمان برخودکوتاهی که  یحالت

 کرد. شلیککمتر و نسبت سرعت باالتر  دید اولیهخط موشک را در  ،شتریب

پرتاب  یایزوا با که شد نشان داده خط دید سازی حلقه هدایت با پیاده

 یاز حد هیزاو نی. اگر اافتد یاتفاق م رتریبرخورد د خط دید اولیه،کمتر از 

 یمنحن ریمس کیو موشک در  ردیگ یبرخورد صورت نم گریکمتر گردد د

 هدایت تعقیبسازی برای  نتایج شبیه .گردد یبه سمت محل پرتاب باز م

به صفر  K=1.5حالت  یبار وارده به موشک برا بیضر نشان داد که

به  K=3>2 یکرده و برا لیعدد ثابت م کیبه  K=2 یبرا ،دهیرس

سازی  با شبیه موجود منطبق است. یکه با نتایج تحلیل رود می تینها یب

برخورد صورت نگرفته  TPNبا هدایت هدایت ناوبری تناسبی دیده شد که 

شود. این به دلیل کاهش سرعت موشک در اثر و موشک از هدف دور می

هدایت  با . به همین دلیلشتاب در راستای بردار سرعت استوجود مؤلفه 

MTPN برخورد به  ،کند را حذف می که مؤلفه شتاب در راستای سرعت

 پذیرد.هدف صورت می
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