
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


،دانشکده صنعت هواپيمایی کشوری-تهران .............................. 

PSOتعقیب مسیر مبتنی بر روش  هدایت قانون طراحی

 3زهرا صمدی خوشخو ،2شهاب قربانی ،1مهدی مرتضوی

تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا -3و2،1

 چکیده 

های بدون سرنشین در شاهد استفاده روز افزون از پرندههای اخیر، در سال

های مختلف نظامی و غیرنظامی هستیم. ارایه قوانین هدایتی برای ماموریت

های مختلف است. در این از مسایل مطرح در ماموریتتعقیب مسیر یکی 

های بدون سرنشین پرندهمقاله، روش هدایتی جدیدی برای هدایت مسیر 

ت ازدحام ذرا ارایه شده، در این رویکرد که بمانند روش بهینه سازی

(PSO) ها و پرندگان از طبیعت و حرکت دسته جمعی ماهی برگرفته شده

که در اصابت  شودارایه می هدایت تعیقب مسیرباشد، پیشنهادی برای می

. مبنای روش بهینه سازی تواند مورد استفاده قرار گیردها نیز میموشک

PSO کنونی  برای پخش ذرات در محیط بهینه سازی، بردارهای سرعت

ذره، بهترین موقعیت تجربه شده ذره و بهترین موقعیت تجربه شده گروه 

روش در تولید بردارهای سرعت و انتخاب است. با الهام گیری از این 

بهترین تجربه ذره و گروه، روش هدایتی جدیدی برای هدایت مسیر ارایه 

های مختلف را ابلیت پیاده سازی بر روی دینامیکق ،این روش .شده است

باشد، بمنظور نشان دادن توانایی این روش در هدایت تعقیب مسیر، دارا می

ها کوادروتور در نظر گرفته شده است. یه سازیپرنده مورد استفاده در شب

شبیه سازی پرواز بصورت شش درجه آزادی بوده و خلبان خودکار طراحی 

 معادله ریکاتی وابسته به متغیرحالت شده برمبنای روش کنترل شبه بهینه

(SDRE) حلقه خارجی و داخلی تشکیل شده که وظیفه  و از دو می باشد

مکان و وظیفه حلقه داخلی، کنترل  حلقه خارجی، کنترل سرعت و

های مختلف طراحی شده در محیط . ماموریتوضعیت کوادروتور است

شبیه سازی و در سناریوهای مختلف، آزمایش شده و نشان از کارایی قانون 

 هدایت و روش کنترلی مورد استفاده دارد.

روش  -PSOروش بهینه سازی  -هدایت تعقیب مسیر : واژه های کلیدی
 کنترل کوادروتور -SDREل کنتر

 مقدمه 

های برای تعقیب مسیر، دو رویکرد کنترلی و هدایتی وجود دارد. روش

مختلف هدایت کالسیک نظیر هدایت خط دید، هدایت تعقیب محض، 

تواند مورد استفاده هدایت موازی و تناسبی برای هدایت تعقیب مسیر می

برای اصابت قراردادن موشک [ 1]ها بطور کامل در قرار گیرد. این روش

اند. در مقاالت برای هدایت تعقیب مسیر عمدتا از روش تعقیب معرفی شده

[ برای هدایت و 4و3و2شود. این روش در مقاالت مختلف نظیر]استفاده می

کنترل هواپیما مورد استفاده شده است. به این صورت که عمدتا شتاب 

مله تبدیل شده و بعنوان ورودی حاصله از قانون هدایت به زاویه بنک و ح

گیرد. برای کنترل کوادروتور با توجه قوانین کنترلی مورد استفاده قرار می

 شود از قوانینتر از هواپیماست میبه دینامیک حرکت انتقالی آن که ساده

دانشیار گروه دینامیک پرواز و کنترل -1

Shahabghorbani69@gmail.com، 86120384300، کارشناس ارشد هوافضا -2

کارشناس ارشد هوافضا -3

استفاده نمود و نیاز به قانون  شدهکنترلی که براساس مسیر حرکت نوشته 

استفاده از شود اما در دینامیک هواپیما و موشک یاحساس مهدایت کمتر 

تر است و باید شتاب بدست آمده از هدایت بعنوان هدایت ضروریقانون 

 شود.ورودی قوانین کنترلی استفاده 

پرداخته شده و روش هدایت  تعقیب مسیر دراین مقاله، به رویکرد هدایتی

معرفی شده و برای تعقیب  PSOسازی جدیدی مبتنی بر روش بهینه

بمنظور صحت قابل اجرا بودن روش  گیرد.مسیر مورد استفاده قرار می

روتور برای شبیه سازی دینامیک کواد، هدایتی در تعامل با دینامیک پرنده

است. لذا الزم است کنترل برای تعقیب فرامین هدایتی انتخاب شده

ها و مزایایی نسبت به هم بر روی انواع کنترلرها با ضعفطراحی شود. 

به توضیح آن ها پرداخته  [5های غیرخطی همراه هستند که در ]دینامیک

 شود.ها صرف نظر میشده است و دراین مقاله از توضیح آن

[ 0برگرفته از روش استفاده شده در] مورد استفاده در این مقالهر کنترل     

[ برای دنبال کردن مسیر 5که استفاده از کنترلر طراحی شده در ] باشدمی

های [ با در نظر گرفتن مزیت5در]. باشدپیوسته بجای نقاط گسسته می

های بهینه و شبه بهینه، دینامیک غیرخطی کوادروتور و با توجه به روش

-، سعی شده1اشمتر بودن عملگرهای این پرنده نسبت به درجات آزادیک

 2SDREهای خوب کنترلر شبه بهینه کنترلری طراحی شود که خاصیت

را به ارث ببرد و در عین حال مشکالت آنها را نداشته باشد. این مهم در 

کنترل وضعیت صورت گرفته و البته در کنترل سرعت و مکان نیز با 

در این راستا از  است.روشی مشابه کنترلر مناسبی طراحی شدهاستفاده از 

است. همین امر پارامترهای کواترنیون برای کنترل وضعیت استفاده شده

شده بدون نقطه تکین باشد. ساختار کنترل باعث شده که کنترلر طراحی

گه کنترل سرعت  وضعیت و موقعیت، ساختار دو حلقه تو در تو می باشد

 ت را برعهده دارند.مکان و وضعی

ارایه سازی مدل دینامیکی نسبتاً دقیق و  مناسبی برای شبیه ادامهدر    

ساختار کلی گیرد و نیز قرار میکه در واقع مبنای طراحی کنترلر  شده

شود. سپس کنترلرهای دو حلقه ریزی میپایهبر اساس آن  خلبان خودکار 

کنترل سرعت و مکان( لقه داخلی )حلقه کنترل وضعیت( و خارجی )ح

قانون هدایت ،  PSOروش بهینه سازی پس از معرفی  شود.طراحی می

سازی قانون هدایت ارایه شده در نتایج شبیهانتها شود. در استخراج می

همراه با نتایج شبیه سازی شش  ماموریت رسیدن به مسیر و تعقیب آن

گردد.گیری ارائه مینتیجهو  درجه آزادی

 درجه آزادی کوادروتور 0حرکت مدلسازی 

حرکت شش درجه آزادی کوادروتور شامل سه درجه آزادی در حرکت    

باشد. در این بخش با انتقالی و سه درجه آزادی در حرکت چرخشی می

1 Underactuated system 
2 State Dependent Riccati Equation 
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اولر معادالت حاکم بر دینامیک حرکت انتقالی و  -استفاده از قوانین نیوتون

 شود.[ بیان می5براساس مرجع]چرخشی کوادروتور 

 شود:معادالت دینامیک چرخشی کوادروتور بااستفاده از معادله زیر بیان می

1  1

B BJ u S J   

سرعت زاویه ای کوادروتور  ωاست و  ωماتریس پادمتقارن  𝑆𝜔که در آن

های مختلفی ای یک جسم صلب از روشبرای بیان وضعیت زاویهاست. 

ن تواانتقال، پارامترهای کواترنیون و ... میهمچون زوایای اولر، ماتریس 

بدلیل اینکه کنترلر با استفاده از پارامترهای  استفاده کرد. در این مقاله

کواترنیون طراحی شده است، برای هماهنگی بیشتر از همین پارامترها 

رسانی معادالت بروز برای بیان وضعیت کوادروتور نیز استفاده خواهد شد.

 باشد:ه صورت زیر میها بکواترنیون
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 قسمت اسکالر بردار کواترنیون است.  ηقسمت برداری و  ∋که در آن 

معادالت حاکم  توانیم ینرسیا یو در فضا وتونیبا استفاده از قانون دوم ن

این معادالت بصورت زیر  کوادروتور را استخراج نمود. یبر حرکت انتقال

 خواهد بود:
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بردار  Gجرم کوادروتور،  mسرعت و موقعیت کوادروتور،  V,Pکه در آن 

بردار کنترل حرکت انتقالی  fنیروی وزن در دستگاه مختصات اینرسی و 

 کوادروتور است.

 

 طراحی خلبان خودکار برای کوادروتور

-لقه هدایت میافزار خلبان خودکار،  بیرونی ترین حلقه، حدر طراحی نرم

ساختار کلی نرم  1شکل بعد توضیح داده می شود.باشد. هدایت در قسمت 

 1طور که در شکل همانافزار خلبان خودکار کوادروتور را نشان داده است. 

حلقه خارجی کنترلر با استفاده از سرعت و مکان  شود، ابتدامشاهده می

ه توسط هدایت ، بردار تراست الزم برای حرکت به جهت دلخواه داده شد

دهد؛ آورد و در اختیار حلقه داخلی قرار میدر فضای اینرسی را بدست می

دهد که ای کوادروتور را طوری تغییر میسپس حلقه داخلی وضعیت زاویه

آمده توسط حلقه خارجی جهت تراست آن بر جهت بردار تراست بدست

مقدار تراست هم با توجه وضعیت کوادروتور نسبت به دستگاه منطبق شود. 

شود. به این صورت اینرسی و همچنین به منظور کنترل ارتفاع تعیین می

آمده توسط حلقه هدایت را پیگیری خواهد کرد. کوادروتور مسیر بدست

البته باید توجه داشت که سرعت پایداری حلقه داخلی باید به اندازه کافی 

سرعت پایداری حلقه بیرونی باشد تا کوادروتور بتواند بردار تراست  بیشتر از

 دلخواه را در فضای سه بعدی دنبال کند.

 

 کنترل وضعیت

دراین بخش به طراحی کنترلر وضعیت یا همان حلقه داخلی کنترلر 

صورت گرفته  SDREشود. طراحی این کنترلر براساس روش پرداخته می

 گردد.است. ازین رو به اجمال این روش معرفی می

 اگر معادالت دینامیک سیستم بصورت بیان شود:

 
 ساختار کلی نرم افزار خلبان خودکار کوادروتور -1شکل

 

 

4 ( ) ( )x A x x B x u  

 هدف یافتن کنترل بهینه ای است که تابع هزینه زیر را مینیمم نماید:

5 

0

1
( ( ) ( ) )

2

T TJ x Q x x u R x u dt



 
 

کنترل  باشند.های وزنی بردار حالت و کنترل میماتریس Q,Rکه در آن 

بصورت زیر بدست  5و تابع هزینه  4بهینه بدست آمده براساس دینامیک

 آید:می

0 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )Tu x K x x R x B x P x x    

 جواب معادله جبری ریکاتی وابسته به حالت زیر است: Pکه در آن 

7 
1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

T

T

A x P x P x A x Q x

P x B x R x B x P x

 

 

 

-سازی ورودیسازی معادالت وضعیت با  استفاده از روش خطیبا ساده

 حالت داریم:

0  1

B BJ u S J     

خطی حالت وضعیت کوادروتور به صورت زیر تبدیل ازین رو معادالت شبه

 شود:می
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از رابطه  vکنترلبا بدست آوردن  باشد.ماتریس واحد از مرتبه سه می Iکه 

  بدست آورد. 0استفاده از رابطه  را با uتوان کنترل می 0

 

 کنترل سرعت و مکان

-حالت برای ساده-همانند کنترل وضعیت، از تکنیک خطی سازی ورودی

شود. گرفته میسازی معادالت غیرخطی حاکم بر حرکت کوادروتور بهره 

 شود.نوشته می LQRسپس معادالت ساده شده در قالب فرموالسیون 

 داریم: حالت-سازی ورودیبراساس روش خطی zباانتخاب ورودی کنترل

18 f
z G

m
  

 بنابرین معادالت فضای حالت ساده شده بصورت زیر خواهد شد:

11 0 0

0 0

V IV
z

I

       
               PP

 

 اید که بابدست می zکنترل بهینه  0بر اساس رابطه  11با حل معادله 

 رسید.  fتوان به کنترل می 18استفاده از رابطه 
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 تجمیع کنترل سرعت مکان و وضعیت

برای وارد کردن مسیر دلخواه زاویه یاو در کنترل کوادروتور الزم است در  

 𝑝𝑦هر لحظه جهت آن مشخص باشد. فرض کنید این جهت با بردار یکه 

باشد و همچنین این بردار با در دستگاه مختصات اینرسی مشخص شده

𝑓̅𝑐 موازی نباشد )که این فرض در اغلب موارد برقرار است(. در این صورت 

های وضعیت دلخواه کوادروتور اعم از زاویه دلخواه یاو با ماتریس کسینوس

 شود:هادی زیر مشخص می

12 , ,
T

c c c

c

y

C y f y f

y f p

   

 

             

های هادی دلخواه به حال با استفاده از رابطه زیر ماتریس کسینوس

 شود.پارامترهای کواترنیون فرمان تبدیل می
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 PSOسازی معرفی روش بهینه

ات پویا است و همانند سایر های محاسبیکی از تکنیک PSOالگوریتم   

های پویا، این الگوریتم جستجو برپایه یک جمعیت اولیه است. این تکنیک

به آن ذره گفته  های تصادفی مسئله کهحلیک جمعیت از راهالگوریتم با 

[ 7در] 1665نخستین بار درسال  شود. این روش برایمی شود، آغاز می

سازی رفتاراجتماعی یک گروه از یه شد. الگوریتم ابتدایی از شبیهارا

است. پرنده به کمک همکاری یافتن غذا الهام گرفته شدهپرندگان در 

ند. هر پرنده با کنگر گروه برای یافتن غذا تالش میاجتماعی با پرندگان دی

رتباط با یکی از اعضای گروه که بهترین توجه به مکان قبلی خود و یا با ا

 کند.را به سمت آن ترک میغذا را یافته است، مکان فعلی خود 

کنند با تنظیم مسیر خود و در این روش هریک از ذرات سعی می   

حرکت به سمت بهترین تجربه شخصی و بهترین تجربه جمعی گروه، به 

هر ذره دارای یک سوی راه حل نهایی حرکت کنند. در این الگوریتم 

سرعت خاص است. این ذرات در فضای جستجو با سرعتی که بصورت 

کنند. گردد، حرکت میوجه به رفتار گذشته شان تنظیم میدینامیکی با ت

در نتیجه ذرات تمایل دارند در طول مرحله جستجو به سمت بهترین و 

 مناسب ترین منطقه جستجو حرکت نمایند.

ذره در این الگوریتم از سه قسمت تشکیل شده معادله بروز رسانی سرعت 

است که قسمت اول، سرعت فعلی ذره است و قسمت های دوم وسوم، 

تغییرسرعت ذره و چرخش آن به سمت بهترین تجربه شخصی و  بهترین 

تجربه گروه را برعهده دارد. اگر قسمت اول این معادله را در نظرنگیریم، 

بهترین تجربه گروه بهترین تجربه ذره و آنگاه سرعت ذرات تنها با توجه به 

ن ثابت شود. به این ترتیب، بهترین تجربه گروه، در مکاذرات تعیین می

کنند. در واقع حرکت و سایرین به سمت آن ذره حرکت می ماندباقی می

دسته جمعی ذرات بدون توجه به بردار سرعت خود پروسه ای خواهد بود 

شود و جستجویی محلی آن فضای جستجو به تدریج کوچک می که طی

گیرد. در مقابل اگر فقط قسمت سرعت خود حول بهترین ذره شکل می

روند تا به دیواره محدوده بگیریم، ذرات راه عادی خود را میذره را در نظر

متغیرهای بهینه سازی برسند و به نوعی جستجوی سراسری انجام می 

قانون سرعت تولید شده در این الگوریتم سعی شده است دهند. در واقع با 

تا موازنه ای بین جستجوی محلی و سراسری برقرار شود. در مطالعات 

به نام وزن  PSOبعدی، یک پارامتر جدید توسط ارایه دهندگان الگوریتم 

اینرسی تعریف شده که هدف آن برقراری موازنه بهتر بین جستجوی محلی 

ت. این پارامترجدید در سرعت اولیه ذره ضرب و جستجوی سراسری اس

می شود و فقط قسمتی از سرعت اولیه ذره به سرعت آینده ذره منتقل می 

بیان  PSOدر ادامه رابطه ریاضی تولد بردار سرعت در الگوریتم  .[0]شود

 شود. می

14 𝑉𝑖+1 = 𝑤𝑉𝑖 + 𝑐1𝑟1[𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡_𝑖 − 𝑝𝑖]

+ 𝑐2𝑟2[𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 − 𝑝𝑖] 
 

در کنار بردارهای  𝑐2و  𝑐1و اشد بضریب اینرسی می 𝑤در رابطه فوق، 

اجتماعی را در سرعت اثر تصادفی مولفه های شخصی و  𝑟2و 𝑟1تصادفی 

پارامترهای اطمینان نیز گفته می  𝑐2و 𝑐1 کنند. به ضرایب ذره کنترل می

به اجتماع مینان ذره میزان اط 𝑐2میزان اطمینان ذره به خود و  𝑐1شود. 

دهند که زمانی نشان میکند. ذرات بهترین کارایی خود را را کنترل می

[ 6در انتخاب ضرایب در ] این دو ضریب، توازن خوبی باهم داشته باشند.

 هایی بیان شده است.توصیه

 

 PSOطراحی قانون هدایت مبتنی بر

همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد، مبنای روش بهینه سازی 

PSO بردارهای سرعت کنونی ذره، بهترین موقعیت تجربه شده ذره و ،

باشد. از آنجا که این روش ن موقعیت تجربه شده گروه ذرات میبهتری

بهینه سازی با بردارهای سرعت ذره سر و کار دارد، می توان با الهام گیری 

از آن در تولید بردارهای سرعت و پخش ذرات در محیط بهینه سازی به 

یه قانون جدیدی برای هدایت رسید که غیرمتمرکز بوده و هر ذره، خود ارا

و نه تنها در هدایت تعقیب مسیر بلکه در  گیری باشدقادر به تصمیم 

[ توسط 0از آن استفاده نمود که این اقدام در ] هدایت گروهی نیز

 نویسندگان همین مقاله انجام شده است.

مهم است، نحوه تعیین تجارب  آنچه که در طراحی این قانون هدایت   

بهینه ذره و گروه، نوع تعامل بین اعضا و انتخاب ضرایب بردارهای سرعت 

می باشد. در انتخاب تجارب بهینه هر ذره و گروه ذرات، می توان از ایده ها 

امکان انجام ماموریت که و راهکارهای مختلفی استفاده نمود، بگونه ای 

یا گروهی برای ما ممکن سازد و قانون  های مختلف را چه به صورت فردی

هدایت ارایه شده را برای هرنوع بی سرنشینی اعم از هواپیما، هلیکوپتر، 

 کوادروتور، موشک، ماهواره و غیره، قابل استفاده نماید.

تعدادی از ماموریت هایی را که می توان با استفاده از قانون هدایت مبتنی 

 ز:به انجام رساند عبارتند ا PSOبر 

 اصابت قرار دادن موشک 

 مسیر مشخص تعقیب 

  رسیدن به آرایش مشخص در طی مسیرمطلوب، حفظ و

 تغییرآرایش

 اجتناب از برخورد به موانع چه به صورت تکی یا گروهی 

  اجماع در رسیدن به یک تصمیم مشخص به عنوان مثال

 رسیدن در یک محل به یکدیگر

 باهم به محل قرار رسیدن 

 یک آرایش مشخص اجماع در رسیدن به 

فرض کنید هدف، مورد اصابت قرار دادن یک هدف متحرک توسط     

باشد. قانون ت و سرعت هدف و موشک در دسترس میموشک باشد. موقعی

هدایت باید به تولید بردار سرعت بپردازد، این بردار سرعت باید به گونه ای 

موشک طراحی شودکه دو قید حداکثر سرعت و شتاب قابل تحمل توسط 
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را نیز در نظر بگیرد. جهت تولید بردار سرعت، مقدار سرعت و جهت 

گیرد. نحوه تعیین این دو عامل در داگانه مورد طراحی قرار میسرعت ج

 شود.مه توضیح داده میادا
 

 تعیین جهت بردار سرعت

برای پخش  PSOدر تعیین جهت بردار سرعت می توان روشی که    

گیرد را مورد استفاده قرار داد. ذرات در محیط بهینه سازی در پیش می

شود. جهتی که ه ترم تشکیل میبطور مشابه، جهت بردار سرعت از س

بردارسرعت موشک در هرلحظه دارد، جهتی که به سمت بهترین تجربه 

 خود و بهترین تجربه گروه دارد. 

هترین تجربه خود موشک و انتخاب با انتخاب موقعیت هدف بعنوان ب   

جهت حرکت موشک بعنوان بهترین تجربه گروهی می توان جهت برآیند 

بردارهای سرعت را بدست آورد و موشک را در آن جهت هدایت نمود. 

تغییر جهت بردار سرعت با اعمال شتاب به موشک همراه است لذا باید قید 

، PSOود. همچون حداکثر شتاب قابل تحمل توسط موشک را لحاظ نم

می توان ضرایبی را برای هریک از جهت های سه گانه بردار سرعت در نظر 

ضرایب تعیین نمود. این  گرفت و اهمیت هر جهت را با استفاده از این

توانند ثابت یا متغیر با زمان باشند. کوچک یا بزرگ شدن ضرایب می

عنوان مثال اگر هرضریب نیز تعبیر و معنایی را بدنبال خواهد داشت. به 

هدایت، به ضریب بردارسرعت موشک و هدف، هر دو صفر انتخاب شوند، 

 گردد.هدایت خط دید تبدیل می

شود: وجود ترم اثر هر ضریب در هدایت پرداخته میدر ادامه به بررسی    

بردار سرعت خود موشک از آن جهت قابل اهمیت است که می تواند مانع 

ناگهانی در آغاز هدایت بر موشک شود. ترم  از اعمال شتاب های بزرگ و

بردار سرعت خود هدف نیز در صورت مانورهای هدف در فاز پایانی می 

تواند دقت برخورد به هدف را افزایش دهد. همان طور که واضح است، 

هرچه ترم موقعیت هدف بزرگتر باشد موشک زودتر هدف را مورد اصابت 

خاب شود، موشک به موازات هدف در دهد و اگر این ترم صفر انتمی قرار

 فضا حرکت خواهد کرد و هیچ گاه قادر به اصابت قرار دادن آن نخواهد شد. 

حایز اهمیت  بنابراین هر سه ترم یادشده در تعیین جهت بردار سرعت   

ه کافی می توان با برابری هرسه ترم از مزایای هرکدام به انداز باشند ومی

های خاصی نیز در کنار اصابت هایی که هدفماموریتبهره برد. مگر در 

قرار دادن موشک مدنظر باشد مانند حداقل شتاب وارده به موشک، حداقل 

تالش کنترلی، حداقل زمان برخورد و غیره. دراین گونه مسایل الزم است 

انتخاب بهینه ای باتوجه به توابع هزینه تعریف شده برای ضرایب سه گانه 

 د.سرعت صورت گیر

 

 تعیین مقدار سرعت

پس از تعیین جهت بردار سرعت، الزم است مقدار سرعت موشک تعیین    

باشد صادر شود. در ابتدا قید سرعت میشده و فرمان هدایت که تولید بردار

حداکثر سرعت موشک باید مورد بررسی قرار گیرد. سپس شتاب ناشی از 

سبه قرار گرفته و قید تغییر بردار سرعت هدایت و سرعت پرنده مورد محا

حداکثر شتاب قابل تحمل نیز رعایت گردد. به مانند آنچه در هدایت 

تواند ضریبی از بردار سرعت موشک ها مرسوم است، مقدار بردار سرعت می

هدف باشد. طبیعی است بزرگتر انتخاب شدن این ضریب، شتاب بیشتر 

اشت. شبیه سازی وارده به موشک و زمان کمتر برخورد را بدنبال خواهد د

های بردارهای سرعت شده برای ضرایب ثابت و یکسان جهتهای انجام 

بصورتی که طراحی شد در   PSOدهد که شتاب قانون هدایتنشان می

یابد و زمان برخورد کاهش می آغاز هدایت مقدار باالیی بوده، سپس بخوبی

 مجددا افزایش می یابد.

این مقاله، هدایت موشک و اصابت از آنجاکه مساله هدایت مورد بررسی    

های موشک و هدف صرف نظر باشد. لذا از آوردن شبیه سازیبه هدف نمی

شود. این بررسی بدین جهت صورت گرفت که امکان استفاده از قانون می

هدایت ارایه شده در سناریوی اصابت موشک به هدف وجود داشته و می 

 را دنبال کرد.ن با روندی مشابه آنچه ذکر شد، مسئله پیگیری مسیر توا

 

 پیگیری مسیر

هدف این مسئله، رسیدن پرنده به موقعیت مطلوب خود در مسیر و    

باشد. در مسئله پیگیری مسیر نیز می توان می دنباله روی مسیر مشخص

ی مشابه مسئله هدایت موشک عمل نمود. در واقع می توان گفت به جا

اصابت موشک می بایست به آن رسیده، با آن همراه شده و مسیرمشخص 

 را طی نمود.

برای این منظور، بهترین تجربه ذره و بهترین تجربه گروهی ذره، بترتیب    

موقعیت مطلوبش در مسیر و جهت حرکت مسیرمشخص در نظر گرفته 

ریف می شود. اینجاست که اهمیت جهت ترم بردار سرعت مسیر و دلیل تع

شود چرا که زمانی که ینی جهت های بردار سرعت، مشخص میاین چن

رسد جهت بردار سرعتی برابر یا به موقعیت مطلوب خود در مسیر می پرنده

نزدیک به بردار سرعت مسیر دارد و براحتی قادر به پیگیری مسیر می 

باشد. الزم به ذکر است، مقدار بردارسرعت پرنده زمانی که به موقعیت 

رسد باید برابر با مقدار سرعت مسیر باشد تا مسیر می در مطلوب خود

پرنده قادر به پیگیری مسیر باشد. لذا می توان بردار سرعت پرنده را به 

صورت تابعی از فاصله بین پرنده تا موقعیت مطلوب در مسیرتعریف نمود 

قدار بگونه ای که هنگام رسیدن به موقعیت مطلوب، مقدار سرعت برابر با م

 سرعت مسیر باشد.

 

 شبیه سازی

و حفظ آن  به مسیرهدایت و کنترل در رساندن  ، ارزیابیاین بخش هدف

. نمایدکوادروتور از مبدا و از حالت سکون شروع به حرکت میمی باشد. 

متری و در یک حرکت دایروی با سرعت  18در ارتفاع ثابت  مسیر مطلوب

ثانیه  در حال حرکت است. الزم به  38 متر و دوره تناوب 18ثابت با شعاع 

متر برمجذور 2ذکر است که حداکثر شتاب قابل تحمل توسط کوادروتورها، 

 ثانیه فرض شده است. 

گیرد،  از آنجا که تعیین مقدار سرعت در این هدایت جداگانه صورت می   

ر متر بر مجذو8225از سرعت صفر با شتاب  کوادروتور لذا در شبیه سازی،

متری  3به  و این روند تارسیدننماید شروع به افزایش سرعت میثانیه 

گیرد، پس از آن شتاب به صورت خطی با موقعیت مطلوب صورت می

 کوادروتور نماید تامطلوب در ساختار شروع به کاهش میفاصله از موقعیت 

 د.ت مطلوب رسیده و آن را حفظ نمایبه موقعی

ی در نرم افزار متلب، نشان دهنده اجرای شبیه سازی های متعدد تصادف   

قابلیت و کارایی قانون هدایت ارایه شده بوده و در تمامی اجراها، ماموریت 

ها بدون مشکل به انجام رسیده است. در ادامه برای نمونه، نتایج شبیه 

 0تا  2اشکال  شود.ده میشرایط ذکر شده آورسازی قانون هدایت تحت 

 دهد.نتایج شبیه سازی را نشان می
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مسیر سه بعدی حرکت کوادروتور -2شکل  

 

 
 شتاب وارده به کوادروتور  -3شکل
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 مولفه های کواترنیون -5شکل

 

 
 مولفه های موقعیت کوادروتور -0شکل

 

 
 مولف های سرعت کوادروتور -7شکل
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 تراست موتورهای کوادروتور -0شکل

 
 گیرینتیجه 

در این مقاله، روش جدیدی برای هدایت تعقیب مسیر ارایه شد. این روش 

بود و عالوه بر هدایت تعقیب مسیر  PSOبرگرفته از روش بهینه سازی 

های مختلف دیگر گروهی نیز مورد استفاده قرار تواند برای ماموریتمی

سازی های متعدد صورت گرفته نشان از کارایی روش هدایت و گیرد. شبیه

توان از میجهت توسعه این روش کنترلی ارایه شده در این مقاله داشت. 

جهت انتخاب بهینه ضرایب بردارهای سه  ،های بهینه سازی مختلفروش

های مختلف استفاده نمود و این گانه سرعت جهت بهینه نمودن ماموریت

ه شدن میل نمود و یا انتخاب ضرایب بردار سرعت و بهینرا به سمت  روش

 انجام داد.بصورت فازی  را مقدار سرعت
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