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 ای ن مقال ه. ممکن است ادامه مأموریت به دالیلی از قبیل اتمام سوخت به یک پهپاد جایگزین واگذار گردد، در ردیابی هوایی یک هدف زمینی:چکیده
 پهپ اد. برای تأمین توأم بیشترین احتمال بازیابی هدف و بیشترین پوششدهی منطق های در فرآین د واگ ذاری اس ت،به دنبال ارائه یک الگوریتم برخط
 س پ مح دوده ع دم. مسیر حرکت هدف را پ یشبین ی م یکن د،جایگزین ابتدا با استفاده از مدل تخمینی حرکت هدف و آخرین موقعیت رؤیت آن
 موقعیتی از هدف که در آن ناحیه عدم قطعی ت موقعی ت ه دف و پهن ای دی د پهپ اد.قطعیت موقعیت هدف را برای هر نقطه از مسیر تعیین مینماید
 مس یری ک ه بیش ترین، از بین مسیرهای ممکن به سمت نقطه بازی ابی. نقطه مناسبِ بازیابی هدف توسط پهپاد جایگزین است،کمترین تفاوت را دارند
 ای ن الگ وریتم. این مسیر با یک الگوریتم ابداعی بر پایه «انتخاب جلورونده» تعیین میشود. بهترین مسیر بازیابی است،پوشش منطقهای را فراهم نماید
 سپ هر مرکز خوش ه برحس ب تأ یرگ ذاری.ابتدا نقاط پوشش داده نشده منطقه را برحسب فاصله آنها از یکدیگر به خوشههای متعدد تقسیم میکند
 به مسیر بازی ابی، کوچکتر از زمان رسیدن هدف به نقطه بازیابی باشد، مشروط بر آنکه زمان طیکردن مسیر جدید،که بر روی میزان پوششدهی دارد
 با استفاده از روش «اصالح کاهنده» تکهمس یرها ب ه ص ورت بازگش تی ب ا یک دیگر تلفی ق ش ده ت ا هم ه، در هر دور از اجرای الگوریتم.افزوده میشود
، شبیهسازی ای ن روش و مقایس ه نت ایج آن ب ا بهت رین مس یر ممک ن.حالتهای مسیر بازیابی هدف بررسی شده و الگوریتم در بهینه محلی قرار نگیرد
.موفقیت باالی روش پیشنهادی را در بازیابی هدف و حداکثر ساختن پوشش منطقهای نشان میدهد
. پیشبینی حرکت، پوشش بهینه، واگذاری مأموریت، ردیابی، هدف زمینی متحرک، پهپاد:واژههای کلیدی
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Abstract: In ground moving target tracking missions by UAVs, there are many reasons, such as running out of battery or fuel, to
handover the mission to another UAV. In this paper we present an online handover algorithm with low probability of losing target
while trying to maximize regional coverage along the takeover trajectory. The UAV that takes over the target predicts the target path
using the estimated motion model and the last position of the target that is provided by the other UAV. Afterwards, the uncertainty
surrounding each position of the target over the predicted path is computed. The position of the target in which the position
uncertainty and the UAV's field of view have minimum difference, is the best place for retrieving the target. Among the possible
paths to the retrieval point, the path that provides the most coverage is the best retrieval path. To determine this path, we have
proposed an algorithm based on a “forward selection” strategy. In this algorithm, the uncovered and important positions of the region
are clustered based on the distance from each other. Then, the centers of these clusters are added to the previous retrieved path
recursively based on their effectiveness on the coverage value if the time of traveling on the new path is smaller than the time
required for the target to reach the retrieval point. In each execution of the algorithm, using a “backward elimination” strategy, the
coverage value of the retrieval path after recursive combination of each two adjacent clusters is checked to avoid from falling in local
optima. We have simulated the proposed method and compared it with the optimal offline calculated path which shows the success of
the proposed approach in retrieving the target and maximizing the regional coverage.
Keywords: UAV (Unmanned Aerial Vehicle), ground moving target, tracking, mission handover, optimized coverage, motion prediction.
6337/66/21 :تاریخ ارسال مقاله
6331/21/22  و6331/22/63 :تاریخ اصالح مقاله
6331/23/64 :تاریخ پذیرش مقاله
 سیدمحمدمهدی دهقان:نام نویسنده مسئول
. مجتمع دانشگاهی هوافضا-  دانشگاه صنعتی مالک اشتر-  میدان نوبنیاد-  تهران-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

Serial no. 81

 /332مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

 -1مقدمه
با پیشرفت علم و فناوری ،رباتهای پرنده کاربردهای بسیاری همچ ون
گشت مرزی [ ،]1مشاهده ترافیک شهری [ ،]2بازرسی م داوم [،]3 ،4
جستجو و عملیات نجات [ ]5 ،6یافتهاند .در بسیاری از این مأموریتها،
مسئله ردیابی اه داف متح رک مط رح م یباش د .ب ا توج ه ب ه اینک ه
رباتهای پرنده مداومت پروازی محدودی دارند ،واگذاری هدف از پهپاد
تعقیبکننده ب ه پهپ اد ج ایگزین الزام ی اس ت .همچن ین در ش رایط
دیگری مانند تغییر مأموریت ،تعویض بار ،انهدام پهپاد و م وارد مش ابه،
تداوم مأموریت تعقیب هدف ،مستلزم واگذاری هدف به پهپاد جایگزین
است.
این مقاله مسئله واگذاری یک ه دف متح رک زمین ی را می ان دو
پهپاد بررسی میکند .در سناریوی مورد نظر ای ن مقال ه ،پهپ اد اول در
حالت تعقیب هدف قرار دارد و ب ه عل ت مش کل پدیدآم ده مس ئولیت
تعقیب هدف ب ه پهپ اد دوم واگ ذار م یش ود .در ش رایطی ک ه ه دف
متحرک است ،اطالع از موقعیت کنونی ه دف ب رای بازی ابی آن ک افی
نیست .زیرا طی مدتی که پهپاد دوم خود را به موقعی ت کن ونی ه دف
میرساند ،هدف جابجا شده و موقعیتش را تغییر م یده د .ب ه هم ین
منظور در مدت ردیابی هدف توسط پهپ اد اول ،هم واره م دل حرک ت
هدف تخمین زده م یش ود .پهپ اد دوم ب ا دانس تن الگ وی حرکت ی و
آخرین موقعیت رؤیت هدف ،مسیر حرکت هدف را پیشبین ی ک رده و
موقعیت مناسب بازیابی هدف را تعیین م ینمای د .پهپ اد ج ایگزین ب ا
توجه به زمان تعیینشده ب رای بازی ابی ه دف ،مس یرهای مختلف ی را
پیش رو دارد .از میان این مسیرها ،مسیری مطلوب است ک ه بیش ترین
پوشش از منطقه م ورد نظ ر را محق ق س ازد .منظ ور از پوش شده ی
منطقه ،مشاهده نقاطی از منطقه میباشد که پهپاد اول هنگام جس تجو
در منطقه آنها را ندیده است و یا زم ان زی ادی از آخ رین مش اهده آن
ناحیه گذشته است .برای هر نقطه از منطقه ،معیار سطح آگاهی تعریف
میشود که توسط آن نقاطی که قبالً دیده شدهاند از نقاط دی ده نش ده
متمایز میگردد .هر قدر مسیر بازیابی هدف از نقاطی عب ور نمای د ک ه
سطح آگاهی از آنها پایینتر است ،می زان پوش شده ی مس یر بازی ابی
هدف بیشتر خواهد بود.
پژوهشهای مرتبط با مسئله یادشده به سه دسته تقسیم میشوند.
 -1مدلسازی و پیشبینی مسیر حرکت هدف؛  -2طراحی مسیر ب رای
رؤیت هدف متحرک؛  -3طراحی مسیر بهینه برای رسیدن به موقعی ت
هدف .ازاینرو با بررسی و جمعبندی کارهای انجامشده ،روش مناس ب
برای حل مسئله بیان میشود.
دسته اول مربوط به پیش بینی مسیر حرکت ی ک ه دف متح رک
است .در [ ،]7ربات با استفاده از تصاویر دریافتی هدف را ردیابی ک رده
و مسیر حرکت آن را پیشبینی مینماید .سپ مسیر حرکت رب ات ب ا
بهرهمندی از کنترلکننده پیشنهادی ،بهگونهای طراح ی م یش ود ک ه
هدف گرفته شود .در [ ]8نیز یک بازوی ربات باید توپ پرت ابش ده را
دریافت کند .در اینجا با استفاده از تص اویر دورب ین اس تریو ،مع ادالت
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حرکت و فیلتر کالمن غیرخطی ،محل فرود توپ تخمین زده میش ود.
سپ ربات توپ را به کمک کنترلکننده طراحیشده ،در مح ل ف رود
دریافت میکند .هم ین موض وع در [ ]9ب رای رب اته ای فوتبالیس ت
مطرح شده است .برای حل این موضوع ،الگوی حرکت ی ه دف تت وپ
بیان شده و بر اساس آن مسیر حرکت هدف پیشبینی میشود .س پ
با استفاده از یک کنترلکننده فازی ،ربات بهسوی مقصد ت وپ حرک ت
کرده و آن را دریافت میکند .تفاوت این مراجع با مس ئله م وردنظر در
این مقاله در این است که اوالً ،در پژوهشهای موجود ،اهداف به سمت
رباتها حرکت میکنند و ربات هدف را میبیند؛ بنابراین عدم قطعی ت
موقعیت هدف بهسرعت افزایش نمییابد .انیاً عالوه بر مسیریابی معی ار
دیگری به منظور بهینه سازی پوشش منطق ه ی ا انتخ اب مس یر بهین ه
مطرح نیست.
دسته دوم پژوهشها مربوط به طراحی مس یر ب رای رؤی ت ه دف
متحرک است .برای این منظور ]11[ ،الگوریتمی ب رای طراح ی مس یر
ربات های پرنده خودگردان معرفی کرده است ک ه ب رای مرزب انی ی ک
منطقه به کار گرفته میشود .ربات پرن ده و یف ه دارد پ یش از اینک ه
مهاجمها به منطقه ایم ن برس ند ،آنه ا را بازی ابی نمای د و مأموری ت
مشخصی را روی آنها به انجام برساند .ای ن مس ئله ب هص ورت چ الش
نگهبانی ایساک تیک سؤال بنیادی در مبحث تعقی ب و گری ز اس ت
نوشته شده است و از روش کاوش درختان تصادفی ب ه منظ ور گ رفتن
مهاجمها استفاده شده است .شبیهسازیها برای دو و سه عامل مه اجم
اجرا شده است و مسیر بهینه حرکت رباتها توسط روش برنامهنویس ی
غیرخطی به دست آمده است .در [ ،]11ربات ردیاب استراتژی متفاوتی
را برای گرفتن ربات مهاجم پیشرو دارد .در این مرجع حرکت ربات به
سمت موقعیت لحظه ای مهاجم ،بهترین راهبرد ب رای انج ام مأموری ت
معرفی شده است .در مراجع یادشده ،مسیر از نظر پوششدهی منطق ه
بهینه نشده است .همچنین زمانِ رسیدن به هدف نیز مح دود نیس ت،
در صورتی که در مس ئله مط رحش ده بای د ه دف در زم ان مشخص ی
بازیابی شود.
دسته سوم مربوط به طراحی مسیر بهینه برای رسیدن به موقعی ت
هدف اس ت ]12[ .مس یر رس یدن ب ه ه دف را ط ی دو گ ام طراح ی
میکند .در گام اول یک گراف با استفاده از روش وُرونی فراهم میشود،
به طوری که یالهای این گراف دورترین مسافت را نسبت به راداره ای
موجود در منطقه داشته باشند و مسیر مناس ب رس یدن ب ه ه دف ب ا
یالهای این گراف مشخص میشود .در گام دوم شکستگیه ای مس یر
به وسیله یک چندجمله ای نرم میشود .ب دین ص ورت رب ات پرن ده ب ا
وجود محدودیتهایی که دارد ،مسیر مشخصش ده را ط ی ک رده و ب ه
هدف میرسد ]13[ .نیز قیود وابسته به پرواز رباتهای پرنده را در نظر
گرفته است و با بهکارگیری از روش بهینهسازی  ،MILPمسیر بهین ه را
به دست میآورد .عالوه بر بهینهس ازی مس یر حرک ت ،قی ود حرکت ی
مربوط به ربات پرنده نیز در شکستگیهای مسیر لحاظ میشود .تفاوت
این مقاالت با موضوع مقاله حاضر در این است که ه دف در تم ام ای ن
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مقاالت ابت فرض شده و فقط مسیر رسیدن به یک نقطه ابت بهین ه
میشود؛ لیکن در مقاله حاضر ه دف متح رک ب وده و ممک ن اس ت از
محدوده بازیابی خارج شود.
مسئله بیان شده در این مقاله ،حالت دینامیکی از مسئلهای اس ت
که در [ ]14مطرح شده است؛ ل یکن روش پیش نهادی [ ]14ب ه عل ت
باالبودن زمان محاسباتی ب رای کاربرده ای بالدرن مناس ب نیس ت.
عالوه بر این که هدف آن طراحی یک مسیر بهینه پوششدهی با ط ول
مسیر مقید بوده و با مسئله واگذاری هدف متحرک زمینی تفاوت دارد.
همانطور که گفته شد در این مقال ه مس ئله واگ ذاری مأموری ت
ردیابی هدف متحرک زمینی به پهپاد جایگزین بررس ی ش ده اس ت.
نوآوری این مقاله در تأمین توأم بیشترین احتمال ممکن برای بازیابی
هدف و بیشترین پوشش منطقه جستجو در مسیر بازیابی هدف است.
برای انجام این منظور ،نخست مسیر حرکت ه دف ب ا به رهمن دی از
فیلتر کالمن پیشبینی شده و میزان عدم قطعیتِ موقعیت هدف برای
هر نقطه از این مسیر تعیین میشود .س پ نقط ه مناس ب بازی ابی
هدف با استفاده از اطالعات مسیر پیش بین یش ده تعی ین م یش ود.
موقعیت این نقطه به نحوی است که اولویت اص لی مس ئله ی ا هم ان
اطمینانیافتن از بازیابی هدف محقق گ ردد .م وقعیتی از ه دف ک ه
محدوده عدم قطعیت اطراف آن با پهنای دید پهپاد برابر باشد ،نقط ه
مناسبِ بازیابی هدف توسط پهپاد جایگزین است .از ب ین مس یرهای
ممکن به سمت نقطه بازیابی ،مسیری که بیشترین پوش ش را ف راهم
نماید ،بهترین مسیر بازیابی میباشد .ب ه ای ن وس یله ه م بیش ترین
احتمال بازیابی هدف و هم بیشترین پوشش دهی در فرآیند واگ ذاری
حاصل میگردد.

 -2روش پیشنهادی
راهحل پیشنهادی از سه بخش تشکیل شده است .بخش اول مربوط ب ه
پیشبینی مسیر حرکت هدف است که با بهکارگیری فیلتر کالمن انجام
میگیرد .در بخش دوم بر اساس اطالعات مسیر پیشبینیشده حرک ت
هدف ،نقطه مناسب بازیابی تعیین میشود .سپ در بخش سوم مسیر
بازیابی هدف به منظور تأمین حداکثر پوش ش ده ی ،توس ط الگ وریتم
پیشنهادی بهینه میگردد.

الگوریتم واگذاری هدف متحرک . . .

 -7پهپاد برای پوششدهی ناحیه عدم قطعیت از مسیر
حلزونیشکل استفاده مینماید .استفاده از الگوهای دیگر برای
پوشش ،در کلیات روش پیشنهادی تأ یری نداشته و تنها زمان
پوشش ناحیه عدم قطعیت را تغییر داده و منجر به جابجایی
نقطه بازیابی هدف میشود.
 -1هدف متحرک بوده و مسیر حرکت آن نامشخص است .از این
رو مسیر حرکت آن توسط پهپاد اول پیشبینی میشود.
 -1سرعت حرکت پهپاد از سرعت هدف بیشتر است؛ زیرا در غیر
اینصورت امکان بازیابی هدف وجود نخواهد داشت.
 -4با توجه به اینکه ارتفاع پرواز پهپاد در طول مسیر ،ابت در
نظر گرفته شده است ،پهنای دید پهپاد همواره اندازه ابتی
خواهد داشت .همچنین پهنای دید به صورت مربعی فرض
میشود.
 -2-2پیشبینی حرکت هدف
با توجه به اینکه مدل حرکتی هدف را میتوان بهصورت مقطعی خط ی
و دارای سرعت ابت در نظر گرفت .از ای نرو ب رای پ یشبین ی مس یر
حرکت هدف از فیلتر کالمن استفاده میشود .الزم به ذکر است که این
فرض بر جامعیت روش ارائهشده خدشهای وارد نم یکن د و در ص ورت
نیاز میتوان از مدلهای حرکت مرتبه باالتر و روشهای غیرخطی برای
مدلسازی حرکت هدف بهره برد.
پهپاد اول زمانی که در وضعیت ردیابی هدف قرار دارد ،تخمینی از
پارامترهای حرکتی هدف را در قالب یک الگوی خطی و س رعت اب ت
در اختیار پهپاد جایگزین قرار میدهد .پهپاد جایگزین با داش تن م دل
تخمینی از حرکت هدف ،مس یر حرک ت ه دف را ب ا اس تفاده از روش
فیلتر کالمن پیش بینی میکند .نحوه پیش بین ی مس یر حرک ت ه دف
مشابه ب ا روش ارائ هش ده در مقال ه [ ]11اس ت و ب رای جل وگیری از
طوالنی و چندموضوعی شدن مقاله از ارائه جزئیات آن خودداری ش ده
است.
الزم به ذکر است که عدم قطعیت از حضور هدف را نیز میتوان در
قالب نویز مدل فرآیند در نظر گرفت .از اینرو برای هر نقط ه از مس یر

 -1-2قیود و فرضیات مسئله

پیشبینیشده ،یک بیض ی ب ه مرکزی ت هم ان نقط ه وج ود دارد ک ه

قیدها و فرضیاتی که در طول مقاله از آنها استفاده خواهد شد ،عبارتند
از:

نشاندهنده ناحیه عدم قطعیت از موقعیت ه دف اس ت؛ ام ا ب ا ف رض
اینکه ن امعینی در راس تای حرک ت ه دف و عم ود ب ر آن ،مس تقل از

 -6حرکت هدف به صورت محلی ،حرکت دارای سرعت ابت در

یکدیگر و دارای انحراف معیار یکسان است؛ بنابراین ناحیه عدم قطعیت

نظر گرفته میشود.

برای هر نقطه از مسیر پیشبینی به شکل یک دایره خواهد بود .از ای ن

 -2عدم قطعیت موقعیت هدف در دو راستای حرکت ،مستقل از

رو مسیر پیشبینیشده برای حرکت هدف به صورت یک خط مس تقیم

یکدیگر و دارای انحراف معیار یکسان در نظر گرفته شده

است که هر نقطه از این مسیر دارای یک دای رهای اس ت ک ه مح دوده

است.

نامعینی از حضور هدف را در اط راف موقعی ت پ یشبین یش ده نش ان

 -3پهپاد دارای سرعت پرواز ابت و محدود است.
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میدهد تشکل . 6
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شکل  :1پهپاد اول در حالت رديابی هدف قرار داشته و به دليل مشکل
ايجادشده بايد مأموريت رديابی هدف متحرک را به پهپاد دوم واگذار

الگوریتم واگذاری هدف متحرک . . .

شکل  :2کمترين زمان بازيابی هدف نزديکترين نقطه تقاطع روی
مسير پيشبينیشده حرکت هدف است .طول گام حرکتی هدف و
پرنده الزاماً برابر نيست.

کند .پهپاد دوم با دريافت اطالعات مدل حرکتی و آخرين موقعيت
هدف ،مسير حرکت هدف را پيشبينی کرده و محدوده عدم قطعيت
هدف را برای هر نقطه از مسير تعيين میکند .محدوده عدم قطعيت
به اندازهای است که مسير حقيقی حرکت هدف در اين ناحيه قرار
گيرد.

 X min - X tT0  Vt tmin


X - X uT  Vu tmin

0
 min

معادله ت 1به صورت برداری میباشد X min .موقعیت کمترین زمان
بازیابی هدف است و شامل طول و عرض نقطه اس ت Vt .ب ردار حرکت ی
هدف میباشد که از بخش پیشبینی حرکت هدف محاسبه شده اس ت.
 X uو  X tبه ترتیب موقعیت اولی ه پهپ اد و ه دف Vu ،ان دازه ب ردار
T0

سرعت پهپاد و  tminکمترین زمان بازیابی هدف اس ت .ب ا ح ل دس تگاه
معادالتی ت 6کمترین زمان بازیابی هدف به دست میآید.

Serial no. 81

متحرکبودن هدف باعث میشود ت ا زم انی ک ه پهپ اد مس احت ع دم
شود ،درنتیجه پهپاد همه ناحیه را پوشش نمیدهد.

در گام بعدی نیاز است نقطه بازیابی هدف توسط پهپاد ج ایگزین روی
مسیر پیشبینیشده ،تعیین گردد .با فرض اینک ه پهپ اد دارای س رعت
ابت و محدود است ،از لحظه رهاشدن هدف به دست پهپاد اول ،پهپاد
دوم تنها در محدوده مشخصی میتواند هدف را بازیابی کن د .مح دوده
بازیابی هدف به جهتگیری و س رعت حرک ت ه دف و پرن ده بس تگی
دارد .چنانچه پهپاد بهصورت مستقیم بهس وی نقط ه تق اطع ب ا ه دف
حرکت کند ،آن را در کوتاهترین زمان ممکن دریاف ت م یکن د .ب رای
محاسبه نقطه تقاطع کافی است نقط ه تم اس دای رهای ک ه مرک ز آن
موقعیت اولیه پهپاد و شعاع آن گامهای حرکتی پهپاد است را با هم ان
تعداد گام برای هدف روی خط پیش بینیشده برخورد داد .مدت زمانی
که نیاز است تا پهپاد به این نقطه برسد کمت رین زم ان بازی ابی ه دف
نامیده میشود تشکل . 2

T0

طوالنیتر شود .برای تعیین بیشترین زمان بازیابی باید توجه داشت که
قطعیت را پوشش میدهد ،ناحیه عدم قطعیت لحظه به لحظه بزرگ ت ر

 -3-2تعیین زمان بازیابی هدف

ت6

از سوی دیگ ر ،زم ان بازی ابی ه دف نم یتوان د از ح د مشخص ی

بیشترین زمان بازیابی هدف ،آخرین نقطه مسیرِ پیشبین ی ه دف
است که پهپاد میتواند مساحت ناحیه عدم قطعیت آن را پوشش دهد.
برای محاسبه این نقطه ،دایره نامعینی با یک مربعی که ضلع آن برابر با
قطر دایره عدم قطعیت است ،تخمین زده میشود.
حال برای محاسبه بیشترین زمان بازیابی هدف ،فرض کنید ک ه
ضلع مربع نامعینی برابر  aاست .به خاطر تحرک هدف در هر لحظ ه،
از هر طرف مقدار  vt tnبه عرض این ناحیه اض افه م یش ود vt , tn .ب ه
ترتیب واحد زمان و اندازه س رعت متوس ط حرک ت ه دف هس تند
تشکل . 3
ت2

su  (a  2vt tn )2

چنانچه حرک ت پهپ اد ب رای پوش ش ده ی ناحی ه ع دم قطعی ت
بهصورت حلزون ی باش د ،در هرلحظ ه مق دار  lvutnاز ش عاع ن امعینی
توسط پرنده رؤیت میشود .از آنجا که در این الگو ،ناحیه عدم قطعی ت
از مرکز به سمت بیرون پوشش داده میش ود ،امک ان نف وذ ه دف ب ه
داخل ناحیه پوشش داده شده به حداقل میرسد .در رابطه ت l 3ع رض
پهنای دید پهپاد و  vuاندازه سرعت متوس ط پهپ اد هس تند تش کل 7
الف .
ت3

sc  l 2  lvutn
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شکل  :3تخمين دايره عدم قطعيت با يک مربع به منظور محاسبه
بيشترين زمان بازيابی هدف.

الف

ب

شکل  :4الف) ناحيه مربعی شکل ،پهنایديد پهپاد است که با حرکت
پهپاد به سمت راست ناحيه هاشورخورده به محدوده ديده شده
پهپاد اضافه میشود .ب) نمودار آبیرنگ تغييرات مساحت
پوششدهی با تغيير زمان و نمودار قرمزرنگ تغييرات مساحت ناحيه
عدم قطعيت در واحد زمان را نشان میدهند .نقطه تقاطع اين دو
نمودار جايی است که پهپاد تمام ناحيه عدم قطعيت را پوشش
میدهد و بيشترين زمان ممکن را برای بازيابی هدف مشخص میکند.

برای هر نقطه روی مسیر پیشبینی هدف ،الزم است تا دو نم ودار
 suو  scکه به ترتی ب ،نموداره ای مرب وط ب ه مس احت ع دم قطعی ت و
مس احت پوش شده ی هس تند ،مقایس ه ش وند .ه ر نقط ه از مس یر
پیشبینی حرکت هدف ،دارای یک مس احت اولی ه ن ایقینی  a 2اس ت.
نمودار رشد ناحی ه ع دم قطعی ت ب هص ورت س همی ش کل و نم ودار
پوششدهی منطقه بهوسیله پهنای دید پهپ اد ،رابط ه خط ی ب ا زم ان

الگوریتم واگذاری هدف متحرک . . .

به عبارت دیگر تنها یک نقطه برخورد دارند .این نقطه ،همان بیش ترین
زمان بازیابی هدف است تشکل  7ب .
ربات پرنده باید روی مسیر پیشبینی هدف حد فاص ل کمت رین و
بیشترین زمان بازیابی هدف ،نقطه مناسب بازیابی هدف را تعیین کن د.
الزم به ذکر است که در حالتهای ویژهای ،دستیابی به این حد فاصل
ممکن نیست .چنانچه سرعت نسبی نزدیک شدن به هدف کوچکتر ی ا
مساوی صفر باشد ،هیچگاه پهپ اد ب ه ه دف نم یرس د .همچن ین ،در
حالتی که رفتار هدف بسیار غیرخطی است؛ با مدل خطی ف رضش ده،
سرعت افزایش مساحت عدم قطعیت بسیار زیاد خواه د ب ود .از ای نرو
ممکن است حد فاصل گرفتن هدف ،فقط در کوتاه ترین زم ان بازی ابی
هدف خالصه شود.
در حالتهای متداول که سرعت حرکت پرنده چندین برابر س رعت
حرکت هدف است و مدلسازی حرکت خطی از دقت ک افی برخ وردار
است ،روش مطرحشده پاسخ مناسبی خواهد داشت .در ای ن حال ته ا،
میان کمترین و بیشترین زمان بازی ابی ه دف ،نقط های ب رای بازی ابی
انتخاب میشود که ناحیه عدم قطعی ت موقعی ت ه دف و پهن ای دی د
ربات پرنده کمترین تفاوت را دارا باش ند .ب ه عب ارت دیگ ر ،دورت رین
نقطهای از مسیر پیشبین ی ش ده ه دف ک ه ناحی ه ع دم قطعی ت آن
کوچکتر یا مساوی اندازه پهنای دید پهپاد باشد ،بهعنوان نقطه مناس ب
بازیابی انتخاب میشود ت . X ideal
 -4-2الگوریتم طراحی مسیر
الگوریتم پیشنهادی مرحلهبهمرحله بوده و در هر مرحله س عی ب ر ای ن
است که با بررسی شرط زمان بازی ابی ه دف ،مس یر ایجادش ده ک ه از
لحاظ پوششدهی بهبود یابد .مدت زمانی که پهپاد دوم فرصت دارد ت ا
از لحظه رهاشدن هدف ت  X tبه نقطه مناسب بازیابی ه دف برس د را
0

زمان الزم برای بازیابی هدف مینامن د ت  . tidealب ر اس اس زم ان الزم
برای بازیابی هدف و سرعت متوسط حرکت پهپاد ،طول مس یر ای دهآل
برای بازیابی هدف تعیین میگردد ت  . didealطول مسیر ای دهآل براب ر
حاصلضرب سرعت متوسط حرکت پهپاد در زم ان الزم ب رای بازی ابی
هدف است.
ت7

dt  X ideal  X t0

ت1

dt
vt

tideal 

dideal  tideal vu

دارند .نمودار پوششدهی برای همه نقاط مسیر پیشبینی حرکت هدف

ت1

ابت است ،اما نمودار ع دم قطعی ت وابس ته ب ه مق دار مس احت ع دم

در آغاز ،مسیر بازیابی هدف همان پارهخط میان دو نقطه موقعی ت
کنونی پهپاد و مقصد مناسب بازیابی هدف است .ح ال زم ان پیم ودن
این مسیر پیشنهادی توسط پهپاد محاسبه میشود ت  . t pathاختالف این

قطعیت اولیه ،روی محور عمودی جابجا میشود.
چنانچه نقطه تقاطعی می ان ای ن دو نم ودار وج ود داش ته باش د،
پوششدادن کل مساحت نامعینی توسط ربات پرنده ممکن است؛ لیکن
چنانچه دو نمودار یکدیگر را قطع نکنند ،پوششدهی منطق ه ن ایقینی
غیرممکن است .تنها در یک حالت دو نمودار بر هم مماس م یش وند و

Serial no. 81

زمان محاسبهشده با زمان الزم برای بازیابی هدف ،میتواند صرف بهینه
پوششدادن مسیر بازیابی هدف ش ود ت  . toptimizationب ر پای ه ای ن زم ان
اضافه ،مسیرهای حرکت بهسوی نقطه بازیابی هدف محدود میشود.
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d path

ت4

vu

t path 

toptimization  tideal  t path

ت8

محدودهای که مسیرهای پاسخ در آن هستند ،برابر است با محوطه
یک بیضی که رئوس آن موقعیت کنونی پهپ اد و نقط ه بازی ابی ه دف
هستند .فاصله محوطه این بیضی از رئوس آن برابر ب ا س رعت متوس ط
پرنده در زمان الزم برای بازیابی هدف است .این بیضی ناحیه مسیرهای
مجاز برای رسیدن به هدف را مشخص میکند تشکل  . 1مزیت تعریف
ناحیه مسیرهای مجاز در این است ک ه منطق ه جس تجوی مس یرها را
کوچکتر کرده و در نتیجه تع داد محاس بات الزم ب رای ی افتن مس یر
بازیابی هدف کاهش مییابد.

الگوریتم واگذاری هدف متحرک . . .

برای این منظور ابتدا و انتهای هر تکهمسیر رئوس بیضی در نظر گرفته
شده و محیط بیضی به فاصله مجموع طول تکهمسیر بهع الوه اخ تالف
میان طول مسیر کنونی و ایدهآل است تشکل . 1
اینچنین طول مسیر بهصورت جلو رونده افزایش مییابد ت ا ب رای
بهبود کیفیت پوشش دهی مس یر ،بیش ترین اس تفاده از زم ان اض افی
صورت گیرد .باید توجه داشت که افزایش ترتیبی مرک ز خوش هه ا ب ه
ایجاد بهترین مسیر بازیابی هدف نمیانجامد؛ زیرا ب ا اض افهش دن ی ک
مرکز جدید ،شاید با حذف یکی از مراکز پیشین ،مسیر بهتری به دست
آید .از اینرو زمانی که تعداد مراکز اضافهش ده ب ه مس یر ب زرگت ر ی ا
مساوی دو شود ،به ازای افزودن ه ر مرک ز جدی د ب ه مس یر ،بررس ی
میشود آیا مرکز خوشهای روی مسیر است که با حذف آن پوششدهی
مسیر بیشتر شود؟ در صورت بهب ود پوش شده ی ،آن مرک ز از مس یر
حذف میشود و مسیر ایجادشده برای بازیابی هدف مناسب خواهد بود.

شکل  :5محدوده مسيرهای مجاز برابر با يک بيضی است که يک
مرکز آن توسط موقعيت کنونی پهپاد و مرکز ديگر آن توسط نقطه
مناسب بازيابی هدف مشخص میگردد.

ت3

d1  d2  vu  tideal

منظور از پوششدهی منطقه ،مشاهده نقاطی از منطق ه اس ت ک ه
قبالً توسط پهپاد رؤیت نشده است؛ پ هرچه پهپاد نق اط بیش تری را
طی مسیر بازیابی ه دف مش اهده کن د ،کیفی ت پوش شده ی مس یر
یادشده نیز بیشتر میشود.
در مرحله بعدی الگ وریتم ،نق اطی از ناحی ه مس یرهای مج از ک ه
پوششدهی کافی ندارند بهگونهای خوشهبندی میش وند ک ه مس احت
بزرگترین خوشه ،از مساحت پنجره دید پهپاد کوچکتر شود .با این کار
زمانی که پهپاد در مرکز هر خوشه قرار میگیرد ،تم ام خوش ه پوش ش
داده میشود.
حال بهترتیب مرکز هر خوشه به حد فاص ل نقط ه ابت دا و انته ای
مسیر افزوده میشود و مق دار پوش شده ی مس یر ایجادش ده در ازای
اضافه شدن مرکز خوشه مذکور سنجیده میشود .سپ مرکز خوشهای
که بیشترین پوشش دهی منطقه را ب رای مس یر بازی ابی ف راهم ک رده
است ،به نقاط قبلی مسیر اضافه میشود.
از این پ همین مراحل برای تکه مسیرهایی که در ا ر اضافهشدن
مرکز خوشه جدید ایجاد شده اند ،تکرار میشود .با این تفاوت ک ه ای ن
بار ناحیه مسیرهای مجاز ،برای هر تکهمسیر جداگانه محاسبه میش ود.

Serial no. 81

الف

ب

شکل  :6بيضی بزرگ ناحيه مسيرهای مجاز را برای حد فاصل موقعيت
اوليه پهپاد و هدف نشان میدهد .قطعههای رنگی در واقع خوشههای
پوششدهی منطقه هستند؛ که مرکز آن با يک نقطه مشکی مشخص
شده است .در (الف) برای هر تکه مسير بازيابی هدف ناحيه مسيرهای
مجاز با يک بيضی نارنجی رنگ مشخص شده است .در (ب) مرکز
خوشه مناسبی که در ناحيه مسيرهای مجاز برای هر تکه مسير قرار
دارد به حد فاصل همان تکه مسير اضافه شده است.

الگوریتم پیشنهادی خوشههای ب ا ارزش را ب ه ترتی ب اولوی ت ب ه
مسیر اضافه میکند .این فرایند تا زمانی ادامه پیدا میکند ک ه یک ی از
سه عامل زیر محقق گردد:
 -6اختالف طول مس یر ب ه دس ت آم ده از الگ وریتم ب ا ط ول
مسیری ایدهآل ،کمتر از دو گام پرنده باشد.
 -2برای تمام تکهمس یرها ،ه یچ مرک زی در ناحی ه مس یرهای
مجاز قرار نگیرد.
 -3تمام مراکز به مسیر اضافه شده باشند.
در شکل  ،4فلوچارت مربوط به نحوه کارکرد الگوریتم نمایش داده
شده است.
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تص ویر ب ا پنج ره دی د س فیدرن  ،موقعی ت اولی ه ه دف و مس یر
پیشبینیشده آن نیز با خط آبیرن مشخص شده است .می زان ع دم
قطعیت سه نقطه کمترین ،بیشترین و نقطه مناس ب بازی ابی ه دف ب ا
دایره ه ای زردرن نش ان داده ش ده اس ت .نق اط قرمزرن ِ مح یط
نشاندهنده می زان پوش شده ی ب اال و س لوله ای آب یرن ب دون
پوششدهی هستند .در ادامه نتایج یک مرتبه از اجرای مراحل مختل ف
الگوریتم پیشنهادی ارائه میگردد.
 -1-3تعیین محدوده مسیرهای مجاز

شکل  :7فلوچارت نحوه تصميم گيری الگوريتم

رشد شعاع نامعینی ،خطی و متناسب با زمان است و مقدار آن برای هر
نقطه برابر با  2/62سلول در واحد زمان است .ب ا توج ه ب ه محاس بات
انجامگرفته ،کمترین زمان بازیابی هدف در لحظه  23با شعاع ن امعینی
 3/78سلول و بیشترین زمان بازی ابی ه دف در لحظ ه  264ب ا ش عاع
نامعینی  21/27سلول است .در این حد فاص ل ،نقط های ک ه کمت رین
اختالف مساحت را با پنجره دی د پهپ اد دارد در لحظ ه  74اس ت ک ه
شعاع ن امعینی آن  1/17س لول اس ت .م دت زم انی ک ه بای د ص رف
بهینهسازی مسیرِ رسیدن تا هدف شود 64/22 ،فریم میباشد .در ابت دا
ناحیه مسیرهای مجاز برای بازیابی هدف مشخص میش ود .ای نچن ین
تعداد محاسبات الزم برای یافتن مسیر بازیابی هدف ،ک اهش م ییاب د
تشکل . 3

 -3شبیهسازی
در این بخش توضیحات مربوط به نحوه کارکرد الگوریتم پیش نهادی در
یک سناریوی تصادفی بی ان م یش ود .ابع اد منطق ه  32×82س لول و
پنج ره دی د رب ات پرن ده  62×62س لول اس ت .پهپ اد در موقعی ت
ت 46/27,62/87ب ا س رعت  6س لول ب ر ف ریم و ه دف در موقعی ت
ت 71,61ب ا س رعت  2/6س لول ب ر ف ریم مق داردهی اولی ه ش دهان د.
پوششدهی اولیه منطق ه و موقعی ت اولی ه ه دف و پهپ اد ب ا اج رای
سناریوی جستجوی منطقه و ردیابی هدف از [ ]16ایج اد ش ده اس ت.
مسیر پیشبینی هدف و اطالعات مربوط به میزان نامعینی ه ر نقط ه و
زمانبندی آنها در ش کل  8مش خص اس ت .پهپ اد در س مت راس ت

شکل  :9محدوده مسيرهای مجاز توسط يک بيضی زردرنگ جدا
شدهاند .موقعيت ابتدايی و انتهايی پهپاد همواره در مسير بازيابی
هدف واقع هستند ،بنابراين دو مربع قرمزرنگ به اندازه محدوده
پهنایديد پهپاد در اطراف اين نقاط پوششدهی داده شده است.

شکل  :8در اين شکل يک سناريوی تصادفی شبيهسازی شده است .سلولهای آبیرنگ نشاندهنده پوششدهی کم و سلولهای قرمزرنگ
مقدار پوششدهی بااليی دارند .کادر سفيدرنگ در سمت راست تصوير پهنای ديد پهپاد را نشان میدهد.
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 -2-3خوشهبندی محدوده مسیرهای مجاز
در این مرحله ،ناحیه مسیرهای مجاز خوشهبندی میشود .در این مثال
منطقه به  63خوشه تقسیم شده است ،با ای ن تع داد خوش ه مس احت
تمام خوشهها از پنجره دید ربات پرنده کمتر خواهد بود.
حال هر مرکز به مسیر بازی ابی ه دف اض افه م یش ود و کیفی ت
پوششدهی مسیر به ازای مرکز جدید سنجیده میشود .مرکز خوشهای
که در موقعی ت ت 33 ,1ق رار دارد ،بیش ترین پوش شده ی را ف راهم
میکند .با اضافهکردن این مرکز خوشه به مسیر بازیابی هدف ،به مقدار
 366/8واحد پوششدهی حاصل میشود تشکل . 62
شکل  :12تنها مرکز خوشه موقعيت ( )42 ,7در ناحيهی مجاز تکه
مسير زردرنگ قرار دارد .پوششدهی مسير بازيابی هدف به مقدار
 28/58واحد بهبود میيابد.

شکل  :11ناحيه مسيرهای مجاز خوشهبندی شده است و هر خوشه با
يک رنگ متفاوت مشخص است .هر خوشه متناسب با پوششدهی که
در اثر اضافهشدن به مسير بازيابی ايجاد میکند ،ارزشگذاری شده
است.

با اضافهشدن اولین مرکز خوشه ،طول مسیر به  71واحد میرس د.
درحالیکه طول مسیر ایدهآل  74واحد است تشکل . 66

شکل  :13فاصله همه مرکز خوشهها از تکه مسير دوم به شکلی است
که هيچ مرکز خوشهای در ناحيه مجاز اين تکه مسير قرار نمیگيرد.
در نتيجه تمام مراکز ارزش صفر دارند.

یادآوری میشود مراکزی که خارج از ناحی ه مج از ب رای ه ر تک ه
مسیر قرار دارند ،ارزش صفر داشته و انتخاب نمیشوند.
در این حالت طول مسیر حاصلشده به  74واحد میرسد که براب ر
با طول ایدهآل است .پوششدهی این مس یر بازی ابی براب ر ب ا 372/38
واحد میباشد تشکل . 67
شکل  :11به ازای اضافهشدن اولين مرکز خوشه به حد فاصل موقعيت
اوليه پهپاد و نقطه مناسب دريافت هدف ،مسير بازيابی هدف به
همراه پوششدهی ايجادشده با رنگ قرمز مشخص است.

 -3-3انتخاب مرکز مناسب برای هر تکه مسیر
با توجه به اختالف طول مس یر ای دهآل و ط ول مس یر محاس بهش ده،
همچنان میتوان با افزودن مرکز خوشه دیگر به مس یر بازی ابی ه دف،
پوشش دهی مسیر پهپاد را بهبود بخشید .از اینرو مرکزی که بیشترین
پوششدهی مسیر را ف راهم م یکن د ب ه تک ه مس یر مربوط ه اف زوده
میشود .چنانچه مرکز خوشه موقعیت ت 72 ,4به تکه مسیر اول اضافه
ش ود ،ب ه مق دار  28/18واح د پوش شده ی تک ه مس یر اول را ارتق ا
میبخشد تشکل  62و . 63

Serial no. 81

شکل  :14مسير بازيابی هدف و کيفيت پوششدهی ايجادشده در
انتهای شبيهسازی با رنگ قرمز مشخص میباشد.

 -4-3حذف مرکز خوشه نامناسب از مسیر بازیابی
در این مرحله مراکز اضافهشده به مسیر دوباره سنجیده شوند تا اگر ب ا
حذف یکی از مراکز قبلی کیفیت پوششدهی بهبود یابد ،مرک ز خوش ه
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4 Cluster - 50 Run - 12 Predict State
350
300
250
7pi/6 4pi/3 3pi/2 5pi/3 11pi/6 2pi

pi

pi/2 2pi/3 5pi/6

pi/3

pi/6

200
48
46
44

 -4بحث و گفتگو

42

رعایت قید طول مس یر ف راهم م یکن د .ای ن مس یر از بررس ی تم ام
مسیرهای ممکن در گرافی که رئوس آن شامل مراکز خوش هه ا اس ت،
تعیین میشود .نقطه آغاز این مسیر موقعیت کن ونی پرن ده و س رانجام
آن نقطه مناسب بازیابی هدف است.
کیفیت مسیر تولیدشده از نظ ر زم ان رس یدن ب ه پاس خ ،می زان
پوششدهی مسیر و درصد انحراف از طول مسیر ایدهآل با مسیر بهین ه
مطلق مقایسه خواهد شد.
در این سنجش نیز همانند بخش شبیهسازی ،پهپاد و هدف ه ر دو

pi/2 2pi/3 5pi/6

pi/3

pi/6

7pi/6 4pi/3 3pi/2 5pi/3 11pi/6 2pi

pi

pi/2 2pi/3 5pi/6 pi 7pi/6 4pi/3 3pi/2 5pi/3 11pi/6 2pi
Angular of Path Pridiction

pi/3

pi/6

40
0.2

0.15
0.1
0.05

Ideal answer

Absolute answer

0

Heuristic method

شکل  :15الگوريتم با روش بهينه مطلق به ازای تعداد چهار خوشه در
 12راستای پيشبينی حرکت هدف شبيهسازی شدهاند .نمودار
سبزرنگ برای نشاندادن فاصله تا طول مسير ايدهآل رسم شده
است .نمودارهای آبی و قرمز به ترتيب مربوط به روش ارائه شده در
اين مقاله و جواب بهينه مطلق است.

7 Cluster - 50 Run - 12 Predict State

همانن د حال ت قب ل اس ت .معیاره ای ذکرش ده ب ه ازای  62جه ت

350
300

پیش بینی شده متفاوت سنجیده میش ود .مس یرهای پ یش بین یش ده
7pi/6 4pi/3 3pi/2 5pi/3 11pi/6 2pi

pi

pi/2 2pi/3 5pi/6

pi/3

pi/6

250

6

شمارههای  4 ،7 ،6و  62مسیر پیشبینیشده ب رای حرک ت ه دف در
راستاهای غرب ،شمال ،شرق و جنوب فرض شده است.

44

pi/2 2pi/3 5pi/6 pi 7pi/6 4pi/3 3pi/2 5pi/3 11pi/6 2pi
Angular of Path Pridiction

pi/3

pi/6

7pi/6 4pi/3 3pi/2 5pi/3 11pi/6 2pi

pi

100

50

Ideal answer

Absolute answer

0

)Time of Calculation (sec

Serial no. 81

pi/2 2pi/3 5pi/6

pi/3

pi/6

42

)Length of Path (cell

48
46

با توجه به اینکه خوشهبندی بهصورت تصادفی انجام میگیرد ،برای
حذف تأ یر تصادفی موقعیت خوشهها ،هر جهت مسیر پیشبینی را 12
ب ار مت والی تک رار ک رده و از معی ار می انگین و انح راف معی ار ب رای
نشاندادن نتایج استفاده میشود.
در نتایج مسئله مسیریابی برای حاالت گفت هش ده ب ه ازای تع داد
چهار و هفت خوشه سنجیده شده است .برای تعداد چهار خوشه ،چ ون
تعداد خوشهها کم است ،هر دو روش زمان محاسباتی بسیار کمی دارند
و مسیر تولیدشده از حد ایدهآل فاصله زیادی دارد .در این حالت هر دو
روش ،کیفیت پوششدهی تقریباً یکسانی دارند تشکل. 61
به ازای تعداد هفت خوشه نتایج متفاوتی حاصل میشود .ب ا توج ه
به بیشترشدن حق انتخاب مرکز خوشهه ا ،زم ان محاس باتی بیش تری
صرف یافتن مسیر بازیابی هدف میشود .زم ان محاس به مس یر طب ق
روش ارائهشده بهمراتب کمتر از روش بهینه مطلق است .عالوه ب ر ای ن
مسیرهای ایجادشده در  62حاالت به طول ای ده آل نزدی ک ت ر ب وده و
میزان پوششدهی روش بهینه مطلق برتر از الگوریتم ارائه ش ده اس ت
تشکل . 61

)Coverage Value (cell

در همان موقعیتهای قبلی قرار داشته و پوششدهی اولیه منطق ه نی ز

400

حرکت هدف در راستاهای مضارب  πجه ت گرفتن د ،ب هط وری ک ه در

)Time of Calculation (sec

از بررس ی چگ ونگی اج رای الگ وریتم ،بایس تی بهینگ ی مس یر
پ
طراحیشده سنجیده شود .برای این منظور روش مطرحشده میباید ب ا
سایر روش های بهینه سازی با قیود مقایسه شود .راه دیگ ر ،مقایس ه ب ا
مسیر بهینه مطلق است.
مسیر بهینه مطلق ،مسیری است که بیش ترین پوش شده ی را ب ا

)Coverage Value (cell

400

)Length of Path (cell

مدنظر از مسیر حذف شود .با حذف مرک ز خوش ه موقعی ت ت72 ,41
میزان پوششدهی  366/8واحد شده و با حذف مرکز خوش ه موقعی ت
ت ، 31 ,3پوششدهی منطقه  242/7واحد میرسد .از اینرو نی ازی ب ه
حذف هیچکدام نیست ،زیرا پوششده ی حاص لش ده کمت ر از حال ت
فعلی میشود.
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Heuristic method

شکل  :16به ازای تعداد هفت خوشه سه معيار طول مسير ،ميزان
پوششدهی و زمان محاسباتی برای الگوريتم پيشنهادی و روش
بهينه مطلق مقايسه شدهاند .با اضافهشدن تعداد خوشهها طول
مسير به نمودار سبزرنگ نزديکتر میشود.

شکل  64تغییرات معیارهای مقایسهای را ب ه ازای تع داد مختل ف
خوشهها نشان میدهد .این نتایج از میانگین  12تک رار مت والی در 62
راستای مختلف حاصل شده است .میتوان گفت زمان محاس باتی روش
مطرحشده وابستگی ضعیفی به تعداد خوشهها داشته و با افزایش تعداد
خوشه ها بدون اینکه زمان محاسباتی تغیی ر محسوس ی کن د ،کیفی ت

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

الگوریتم واگذاری هدف متحرک . . .

 /338مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

Compare Heuristic method and Absolute answer
55
X: 8
Y: 46.85

3

50

10

0

10

X: 8
Y: 0.1894

)Average Calculate Time (sec

1

10

X: 8
Y: 45.39

40
35
30
25
20
15

300

)Average Length Path (cell

2

10

X: 15
Y: 46.35

45
X: 8
Y: 299.3

250
200
150
100

10
50

5

-1

)Average Coverage Value (cell

X: 8
Y: 1906

X: 15
Y: 0.4549

X: 4
Y: 47

X: 15
Y: 314

X: 8
Y: 318.7

350

10

14

8
10
12
Number of Cluster

6

4

Ideal answer

14

8
10
12
Number of Cluster
Absolute answer

6

4

0
14

8
10
12
Number of Cluster

6

4

0

Heuristic method

شکل  :17سه معيار ميزان پوششدهی مسير ،طول مسير و زمان محاسباتی برای يافتن مسير بازيابی هدف به ازای تعداد متفاوت خوشه مشخص
میباشد .واضح است که زمان يافتن مسير مناسب با روش ارائهشده وابستگی ناچيزی به تعداد خوشههای منطقه دارد.

مسیر بازیابی از لحاظ نزدیکبودن به طول ایدهآل و مقدار پوششده ی
بهبود مییابد .این در حالی است که هرچه تع داد خوش هه ای منطق ه
بیشتر شود به دلیل ازدیاد مسیرهای ممکن ،زمان سنجش مسیر بهینه
مطلق بهصورت توانی افزایش مییابد تا آنجا که مشاهده میشود که به
ازای بیشتر از هشت خوشه ،محاسبه مسیر بازیابی از نظ ر زم انی قاب ل
قبول نخواهد بود.
تعداد  61خوشه برای منطقه ای ب ا  32×82س لول و پنج ره دی د
پهپادی با  62×62سلول مناسب است .در این حالت الگوریتم ارائهشده
بهطور متوسط در زمانی نزدیک به  2/71انیه ،مسیر مناس بی را ب رای
بازیابی هدف تعیین میکند .ای ن زم ان محاس باتی ب رای کاربرده ای
آنالین کافی است .انتظار میرود ط ول مس یر ب ه دس ت آم ده 71/31
سلول باشد که از طول  74سلول تج اوز نک رده اس ت و ای ن یعن ی از
دریافت هدف اطمینان حاصل میشود .این در حالی است ک ه ب هط ور
متوسط مقدار  367سلول را پوشش میدهد.
بهطور خالصه میتوان گفت که روش مط رحش ده ب ه ازای تع داد
خوشه برابر با پذیرفتن سه درصد فاصله با طول مسیر ای دهآل و ش ش
درصد خطا در پوششدهی مسیر بازیابی نسبت به روش بهین ه مطل ق
توانسته  62212برابر زمان محاسباتی مسیر مناسب را کاهش دهد.

متحرک و اصالح مسیر بازیابی بهمنظ ور ایج اد بیش ینه پوش شده ی
منطقهای است.
در این الگوریتم با در اختیارداش تن الگ وی حرکت ی ه دف ،ابت دا
مسیر حرکت هدف پیش بینی شده و ناحیه عدم قطعیتِ موقعیت هدف
برای هر نقطه از مسیر مشخص میگردد .س پ در ب ازه زم انی مج از
برای بازیابی هدف ،نقطه مناسب بازیابی هدف تعیین میشود .دورترین
نقطه از مسیر پیشبینی حرکت هدف که مس احت ناحی ه ن ایقینی آن
توسط پنجره دید پهپاد قابل پوششده ی باش د ،بهت رین نقط ه ب رای
بازیابی هدف معرفی شده است .با استفاده از این روش ،مس یر بازی ابی
هدف هم پوششدهی خوبی داشته و هم از اطمینان الزم برای بازی ابی
هدف برخ وردار اس ت .همچن ین ای ن روش از س رعت اج رای خ وبی
برخوردار بوده و مسیر طراحیشده توس ط آن ب ه مس یر بهین ه مطل ق
بسیار نزدیک است.

 -6فعالیتهای آتی
یکی از مهمترین اق دامات آت ی ،توس عه روش ب رای تولی د مس یرهای
پیوسته و نرم برای پهپادهای بال ابت است .مسیر تولیدش ده ب ا روش
پیشنهادی دارای شکستگیهای فراوانی است که م یت وان آنه ا را ب ا

 -5نتیجهگیری

استفاده از روش هایی مانند نوار ارتجاعی [ ]17و منحن ی ]18[ bezier

در این مقاله یکی از دش واریه ای موج ود در ردی ابی اه داف زمین ی
توسط چند پهپاد بررسی شد .به دالیلی چون پای ان س وخت ،ض روری
است که پهپاد دیگری جایگزین پهپاد تعقیبکنن ده ه دف ش ود .ای ن
مقاله روشی را برای تولید مسیر بازیابی هدف ارائه داده است که ع الوه
بر اطمینانداش تن از واگ ذاری ه دف ،مس یر بازی ابی ه دف ح داکثر
پوششدهی منطقه را ف راهم م یکن د .ای ن مس ئله دارای س ه بخ ش
مدلسازی و پیشبینی مسیر حرکت هدف ،طراحی مسیر بازیابی هدف

نرم کرد .همچنین روش پیش نهادی بایس تی قابلی ت اص الح مس یر را
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براساس اطالعات لحظه ای داشته و هنگام پیم ودن مس یر بازی ابی ،ب ا
پردازش کم و بهص ورت ب رخط مس یر اولی ه را اص الح کن د .آزم ایش
الگوریتم پیشنهادی در فضای آزمایشگاهی درون ساختمان نیز میتواند
کمک شایانی به ارزیابی قابلیت های روش پیشنهادی نماید .ب رای ای ن
منظور میتوان طرح ارائهشده را روی یک نمونه از رباتهای چهارملخه
پیادهسازی کرد .یک روش کنترلی مناسب برای این دسته از رباته ای
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