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در طراحی مسیر فرد، با . شده است استفادهفرود خودکار هواپیما  فرایند درونیابی بی اسپالین در روش ازدر این مقاله  - دهیچک

در این مقاله با استفاده از ، از درونیابی خطی به تعداد زیادی نقاط احتیاج است که باید مختصات آنها به سیستم داده شوداستفاده 

 روش درونیابی بی اسپالین، تالش می شود بادر نظر گرفتن تعداد محدودی نقاط، هواپیما را در فرایند فرود روی مسیر نرم و هموار

ارائه شده در متلب برای شبیه سازی و ارزیابی استفاده  HL20رایی روش ارائه شده از مدل هواپیمای برای بررسی کا .هدایت نمود

  .دهد مورد استفاده در متلب را به ما نشان میدرونیابی خطی های بسیار نزدیک به روش  پاسخسازی  ؛ که نتایج شبیهشده است
 

 ، وسيله نقليه هواییرودیناميکضرایب آی، مسير فرود، اسپالین درونيابی بی -كليد واژه

 

 مقدمه -1

اسپپالین   های درونيابی بی در مقاالت زیادی از روشتا كنون 

مسأله توليپد  [1]در .های مسيرپرواز استفاده شده است در طراحی

مسير مرجع مسطح و هموار، با توجه به یپک رپروه از مسپيرهای    

سپير  در ارتباط با یک بازنمایی م.شود ی رسسته بررسی می بهينه

های مربعپی، مسپير ایجپاد شپده بپرای       با دنباله متناهی از سلول

كپپه  مانپپدن در یپپک كانپپال عملپپی فپپر  شپپده اسپپت، در حپپالی 

بعنپوان یپک برنامپه    . های عملکرد خاص به حپدال  برسپند   معيار

حركت خودرو، الگوهای مسير برای نشپان دادن  ریزی  برای برنامه

ی هموار هندسپی  ها صورت منحنی های محلی ك  مسير، به بخش

اند كه سپپ  بپرای توليپد یپک مسپير مرجپع بپه         رنجانده شده

اند تا توسط یک كنترل كننپده، مسپير را ردیپابی     یکدیگر پيوسته

یپپک مپپدل آیرودینپپاميکی شپپش درجپپه آزادی  يرخطپپی   .كنپپد

ضرایب . توصيف شده استHL-20برای فرود هواپيمای مدل[2]در

های تونلی،  بی خطی دادهآیرودیناميکی سيستم موردنظر از درونيا

اند ومسير فرود هواپيما نيز با درونيپابی خطپی تعپداد     حاص  شده

 .بسيار زیادی از نقاط داده شده طراحی شده است

اسپالین در محاسبات  استفاده از درونيابی بیهدف این مقاله 

موجود در متلب، HL-20 ضرایب آیرودیناميکی سيستم هواپيمای

روش، در مقایسپه بپا درونيپابی خطپی      دلي  دلپت بپاالی ایپن    به

مزیت دیگپر ایپن روش اسپتفاده از تعپداد نقپاط بسپيار       . باشد می

محدود نسبت به روش درونيابی خطپی در طراحپی مسپير فپرود     

از كنتپرل   .باشپد  تپر و همپوارتر مپی    هواپيما و ایجاد مسيری نپرم 

كننده فازی، كه در مقاله لبلی توصيف شد،  برای كنترل هواپيما 

شرح مقاله بدین صپورت  . [3]شود ردیابی مسير استفاده می جهت

.  شود های درونيابی بيان می تعدادی از روش 2در بخش : می باشد

در . آورده شپده اسپت   3در بخپش  روند طراحی مسپير بپا شپک     

و . بيان شده است های مربوطه سازی با نمودار نتایج شبيه 4بخش 

 .آورده شده است 5شدر نهایت نتيجه ريری و جمع بندی در بخ

 های درونیابی روش -2

های توابع كه خط حقيقی را  یکی از مفيدترین و معروفترین رده

یک . های جبری است داخ  خود می نگارد رده چندجمله ای هب

دلي  عمده بر اهميت آنها این است كه توابع پيوسته را به طور 

ه و یعنی، به ازای هر تابع تعریف شد: یکنواخت تقریب می كنند

پيوسته بر یک بازه بسته، یک چند جمله ای وجود دارد كه هر 

این نتيجه در لضيه . لدر بخواهيم به تابع مفرو  نزدیک است

 .تر بيان شده است زیر دليق
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تعریف شده باشد،  [a , b]بر  f هرراه( تقریب وایراشتراس )لضيه  

تعریف شده  [a , b]كه بر ، P(x)آنگاه یک چندجمله ای چون 

 :كه  است، وجود دارد به طوری

  و   (      1)

لضيه وایراشتراس از دیدراه نظری مفيد است، ليکن نمی توان از 

به جای یافتن . آن برای مقاصد عملی به طور موثر استفاده كرد

یک چند جمله ای كه یک تابع را بر ك  بازه به طور یکنواخت 

ب كند، ا لب بهتر است چندجمله ای بيابيم كه در شرایطی تقری

ل به اكه برای مسئله مورد نظر ذكر شده صدق كند و در عين ح

ترین چندجمله ای تقریب  ابتدایی. نوعی به آن تابع نزدیک باشد

را در نزدیکی نقطه  f چندجمله ای تيلور می باشد كه تابع

 تقریب می كند و داریم 

(2)   

های تيلور دارای این خاصيت هستند كه همه  اصوال چندجمله ای

 اطالعات به كار رفته در تقریب، در یک نقطه یعنی در 

های تيلور را به  چندجمله ای این امر استفاده از. متمركز شده اند

مواردی محدود می كند كه در آن الزاما تقریب ها در نقاطی 

معمولی،  برای مقاصد محاسبه ای. باشند نزدیک به  خيلی

استفاده از روشهایی كه شام  اطالعات در نقاط مختلف اند 

 [4].موثرتر است

 

 ای جمله درونیابی چند -2-1

را بپپپپپپه  خپپپپپانواده تپپپپپوابعی از یپپپپپپک مت يپپپپپر    

ایپپن توابپپع دارای . در نظپپر بگيریپپدصپپورت

(n+1) تر هستند كه مقادیر آنها هر تابع در ایپن خپانواده را   پارام

عبارتسپت از تعيپين    مسئله درونيپابی بپرای   . مشخص می كند

 زوج حقيقی (n+1) كه به ازای به طوری پارامترهای 

 :باشدرابطه زیر برلرار  با شرط 

 

 م( 3)

 

بستگی داشپته باشپد،    به طور خطی به پارامترهای  ارر

 :درونيابی را درونيابی خطی رویند و آنرا به صورت

 

(4)    

 

را توابپع   ن توابپع  آنشان می دهند كه در 

این مجموعه از مسائ  شام  یک مسئله كالسيک . پایه می نامند

 نيابی چندجمله ای نيز می باشد كه در آن به نام درو

 و در نتيجه

(5 )    

 

هپپای از درجپپه  مجموعپپه كليپپه چندجملپپه ای: نمادرپپراری

بنابراین خپواهيم  . نمایش می دهيم را با  كوچکتر یا مساوی 

  داشت

 

(6  )             

 

یک  با شرط زوج دلخواه   برایلضيه 

 [4] موجود است به لسمی كه چند جمله ای یگانه 

 

    (7 )     

 درونیابی نیوتن  -2-2

هایی است كه چندجمله  روش درونيابی نيوتن از جمله روش     

ده شده را به طور صریح ای درونياب حاص  از تعدادی نقاط دا

 در این روش چندجمله ای درونياب . نمایش می دهد

 را به فرم  حاص  از نقاط داده شده 

 

    
 كه در آن 

  

  .پارامترهای مجهول می باشند  توابع پایه و

  هرمیتدرونیابی  -2-3

را   واعداد حقيقی 

 به صورت  كه  در نظر بگيرید به طوری

مسئله درونيابی هرميت برای این مقادیر . مرتب شده باشد
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 كه درجه آن از  عبارتست از تعيين یک چندجمله ای 

 تعيين شده از رابطه زیر 

  (8)             

 

 : بيشتر نباشد و در شرایط درونيابی زیر صدق كند

 
 (9)  

      

سادری می توان محاسبه  رر چه درونيابی چندجمله ای را به 

كرد و در بسياری موالع مناسب است، اما با توجه به اینکه با 

د اال می روای نيز ب داد نقاط درونيابی، درجه چندجملهافزایش تع

ای های درجه باال دارای سرشت نوسانی  و از آنجا كه چندجمله

نسبتا زیادی می باشند و همچنين هر ت يير بر بخش كوچکی از 

بازه درونيابی می تواند ت ييرات زیادی روی تمام ب  ُِِرد موجب 

شود، كاربرد آنها را در تقریب بسياری از توابع كه در عم  بدست 

دست  هدیگری كه می توان برای ب روش. می آیند محدود می كند

آوردن توابع درونياب بکار برد این است كه بازه را به رردایه ای از 

ها تقسيم كرد و و برای هر زیربازه چندجمله ای تقریب  زیر بازه

 .ساز متفاوتی ساخت

 درونیابی اسپالین -2-4

  یک دنباله صعودی از نقاط در  فر  كنيد: تعریف

چندجمله ایهایی از درجه همچنين فر  كنيد . باشد

( در این صورت چندجمله ای تکه ای متناظر . باشند (

 را به صورت   ام – درجه

 

(11)      

 

 .را مقادیر رره رویيم تعریف می كنيم كه در آن

. را در تعریف فوق دنباله مقادیر رره می نامند له دنبا

و  هم می ( تکراری )اعضای این دنباله هم می توانند چندرانه 

ها را مجزا  ارر اعضای دنباله رره .توانند مجزا در نظر ررفته شوند

در نظر بگيریم، آنرا دنباله (  )و با فاصله ثابت 

معموال این فاصله ثابت را واحد . می ناميم های یکنواخت رره

 ().انتخاب می كنند
های تکه ای  یک تابع اسپالین شام  چندجمله ای :تعریف   

 .باشد خاص می روی زیربازه به هم پيوسته و با شرایط پيوستگی
 با تر فر  كنيد دنباله رره  به طور دليق

همچنين فر  . شده باشدداده  شرط

در این صورت یک . یک عدد صحيح مشخص باشد كنيد

 های فوق تابعی است مانند حاص  از رره تابع اسپالین از درجه

 :بطوریکه 
ای از درجه  یک چندجمله ،  در هر بازه :1شرط

 .باشد كوچکتر یا مساوی

،  بر روی بازه باشد، یعنی   :2شرط 

 .بار به طور پيوسته مشتق پریر باشد 

و دارای   ای پيوسته از درجه ای تکه یک چندجمله از اینرو 

 .ستا مشتقات پيوسته تا مرتبه

های  ثابت( درجه صفر)ای  های پله اسپالین: ای توابع اسپالین پله

 .ای می باشند و به صورت زیر تعریف می شوند تکه

 

(11 ) 

 

، با یکدیگر اشتراكی ندارند های  با توجه به اینکه بازه

د ها مشکلی وجود نخواه ها در رره بنابراین در تعریف این اسپالین

 .داشت

 .شرح داده شده است[5,6]طور كام  در منبع  محاسبات به

 

سادری  افزار متلب تعریف شده است و به تابع اسپالین در نرم

 .توان از آن استفاده نمود می

 اسپالین مسیر با بیروند طراحی  -3

هپای   در این لسمت با توجه به معادالت آیرودیناميکی و داده

مربپوط بپه درونيپابی ضپرایب     هپای   بلوکدر[2]موجود در مرجع

صورت پيش فر  با درونيپابی خطپی انجپام     آیرودیناميک، كه به

. كنپيم  اسپپالین جپایگزین مپی    هپای بپی   شده است را با الگوریتم

خطپی   همچنين بلوک مربوط به طراحی مسپير كپه بپا درونيپابی    

طراحپی   طپه نق 15های بی اسپالین با  انجام شده است را با روش

  .خواهيم كرد
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 نیاسپال یب با ريمس یطراح بلوک: 1 ک ش

 نتایج شبیه سازی -4

دهد، ارر هم ضرایب آیرودیناميک و  شبيه سازی نشان می نتایج

سازی  اسپالین انجام شود سرعت شبيه هم درونيابی مسير با بی

. باشند ها بسيار نزدیک می یابد، در عين حال كه پاسخ كاهش می

كه ضرایب آیرودیناميک با درونيابی خطی محاسبه  اما در حالتی

اسپالین انجام ريرد، هم زمان  شوند و درونيابی مسير با بی

یابد و هم به تعداد نقاط كمتری جهت  سازی كاهش می شبيه

 .طراحی مسير فرود، نياز است

 

 

 مسير فرود با درونيابی خطی: 2شک  

 
 اسپالین مسير فرود با درونيابی بی: 3شک  

 
 زاویه حمله در روش درونيابی خطی: 4شک  

 
 اسپالین زاویه حمله در روش درونيابی بی: 5شک  

 یجه گیرینت -5

بپپرای ارزیپپابی طراحپپی كنترلپپر فپپازی ارائپپه شپپده از مپپدل  

ارائه شده در نپرم افپزار متلپب اسپتفاده شپده       HL-20 هواپيمای

در محپيط   HL-20نشان دهنپده مپدل هواپيمپای     6شک  . است

كه  توان نتيجه ررفت از این مقاله می. ينک متلب می باشدسيمول

هپای كمتپری    تر است و به داده اسپالین دليق استفاده از روش بی

 15با وجود اسپتفاده از   .نياز داردبرای توليد مسيری نرم و هموار 

مشابه با روش های  ، خروجیسازی در این روش، نتایج شبيه نقطه

سپازی موجپود در متلپب را     ر شپبيه كار رفتپه د  درونيابی خطی به

روش  طراحی مسپير بپا   در نقطه 311كه  دهد، در حالی نشان می

 .خطی استفاده شده است

 
 موجود در متلب HL-20شبيه سازی:  6شک 
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