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1

WSTĘP
Historia bomb lotniczych z laserowym układem korekcji zaczęła się w latach

60-tych XX-wieku. Mimo upływu, od tamtej pory, ponad połowy wieku tego typu
bomby są nadal stosowane. Oczywiście na przestrzeni lat bomby te podlegały
ciągłemu rozwojowi, szczególnie jeśli chodzi o zastosowaną technologię czy metody
naprowadzania na cel, ale podstawowa zasada działania systemu sterowania tego
rodzaju bomb, czyli tzw. laserowa metoda półaktywna (SAL – semi-activ laser
guidance) nie uległa zmianie. Niezmiennie cel oświetlany jest z niezależnego źródła
laserowego, a system sterowania bomby naprowadza ją na echo sygnału odbitego od
celu.
W ciągu tych wszystkich lat pojawiło się mnóstwo publikacji dotyczących
zarówno modelowania ruchu bomby w przestrzeni [37], modelu detekcji echa sygnału
laserowego [6] jak i metod naprowadzania bomby na cel [37].
Pierwsze rozwiązania wykorzystywały detektor stabilizowany aerodynamicznie
i stery pracujące w trybie zerojedynkowym [6]÷[8]. Idea rozwiązania polegała na
przywiązaniu detektora echa sygnału laserowego do wektora prędkości bomby
separując detektor od wpływu oscylacji bomby powstałych w wyniku procesu
sterowania i zapewniając stabilną pracę systemu naprowadzania.
Takie rozwiązanie zostało szczegółowo opisane w pracy [6]. Zawarto tu wszystkie
etapy modelowania, począwszy od sformułowania równań ruchu bomby oraz
stabilizatora aerodynamicznego (флюгер), przedstawienia sposobów obliczania
współczynników aerodynamicznych, modelu detektora echa sygnału laserowego, po
wykonanie szeregu symulacji i ich oceny. W ww. pracy uznano, iż wadą tego
rozwiązania jest ograniczony kąt widzenia detektora, wpływ wiatru na celność bomby
oraz konieczność zastosowania do naprowadzania bomby na cel metody pogoni, która
nie sprawdza się w przypadku celów ruchomych.
Do podobnych wniosków doszli autorzy pracy [7]. Zaproponowano tutaj model
bomby kierowanej uproszczony do 3 stopni swobody. Detektor echa sygnału
laserowego również został umieszczony w wektorze prędkości bomby, ale nie
modelowano ruchu przestrzennego stabilizatora aerodynamicznego jak to zrobiono
w [1], [23] czy [6], a tylko dokonano matematycznej transformacji modelu detektora
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do układu związanego z przepływem. Zbadano również zachowanie bomby ze
stacjonarnym detektorem (sprzężonym stacjonarnie z korpusem bomby). To ostatnie
rozwiązanie charakteryzowało się największym błędem trafień. W ww. pracach
skrzydełka sterów były wychylane w sposób zerojedynkowy.
Inny sposób sterowania, przy tym samym sposobie nawigacji, zaproponowano
w pracy [9]. Autor tego dokumentu również sprawdził działanie systemu
naprowadzania
wielopozycyjny

metodą
i

pogoni,

proporcjonalny

ale

oprócz

sposób

zerojedynkowego,
wychylania

zbadał

skrzydełek

też

sterów.

Z przedstawionych symulacji wynika, że sterowanie zerojedynkowe powoduje
powstawanie silnych oscylacji bomby (kąt natarcia ±30°). O ile dla samego procesu
naprowadzania powyżej opisane oscylacje nie muszą powodować ujemnych skutków
(detektor stabilizowany aerodynamicznie) to znacznie zmniejszają obszar efektywnego
rażenia celu, ponieważ powodują wzrost siły oporu a co za tym idzie zmniejszenie
prędkości bomby.
Sterowanie proporcjonalne, jak wnioskuje autor, nie jest obarczone powyższym
problemem więc obszar efektywnego rażenia celu dla systemów wykorzystującego ten
sposób sterowania jest znacznie większy niż dla sposobu zerojedynkowego.
Nowsze

rozwiązania

wykorzystywały

do

naprowadzania

metodę

proporcjonalnej nawigacji, która zakłada, że przyspieszenie powstałe od sterowania
i prostopadłe do linii obserwacji celu powinno być proporcjonalne do prędkości
zbliżania, prędkości zmian kąta linii obserwacji celu oraz stałej naprowadzania.
Detektor został umieszczony na platformie stabilizowanej żyroskopowo, a stery mogły
być płynnie wychylane.
Takie rozwiązanie zostało opisane w pozycjach [6], [7], [10] i zgodnie ocenione jako
najbardziej efektywny sposób naprowadzania. Praca [7] wprowadza metodę
proporcjonalnej nawigacji (wraz z teoretycznymi podstawami jej realizacji) jedynie
jako wzorzec naprowadzania o wysokiej dokładności trafień potrzebny do walidacji
wcześniej opisanych sposobów naprowadzania. Natomiast w pracy [6] zawarty został
cały proces modelowania bomby kierowanej z detektorem umieszczonym na
sterowanej silnikami platformie żyroskopowej o trzech stopniach swobody, która jest
czujnikiem

koniecznym

do

realizacji

metody
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proporcjonalnej

nawigacji.

Przedstawiono i opisano wyniki symulacji zrzutów bomb, które wskazują na znaczną
poprawę celności bomby w stosunku do innych metod naprowadzania, szczególnie dla
celów ruchomych lub turbulentnej atmosfery.
Najnowsze rozwiązania proponują modyfikację metody proporcjonalnej
nawigacji w oparciu o optymalną filtracje, metodę obserwatora stanu czy teorię gier
[37], [39]÷[42]. Pozycje [39], [40], [41] to bardzo obszerne podręczniki dotyczące
pocisków kierowanych. Tematyka tych pozycji jest bardzo podobna, a przedstawiana
treść zbieżna lub pokrywająca. Na początku autorzy wprowadzają stosowane obecnie
i w przeszłości sposoby naprowadzania oraz model matematyczny ruchu pocisku
w przestrzeni, przedstawiają stosowane metody pozyskiwania współczynników
aerodynamicznych. Każda z tych pozycji zawiera bardzo szeroki opis metody
nawigacji proporcjonalnej począwszy od jej klasycznej postaci, poprzez tzw.
rozszerzoną wersję (augmented proportional nawigation) aż do metod opartych
o filtracje optymalną, prawie zawsze z wykorzystaniem filtru Kalmana. Powyższą
literaturę wzbogacają liczne symulacje (często wraz z załączonym kodem [41]).
Stosowanie rozbudowanych i kosztownych praw sterowania ma sens jedynie dla celów
intensywnie manewrujących. Dlatego też wymienione pozycje skupiają się na
rakietach kierowanych, aczkolwiek przedstawione rozwiązania lub ich modyfikacje
mogą być z powodzeniem stosowane w korygowanych bombach.
Autorzy prac [42] i [43] dokonali optymalizacji klasycznej metody
proporcjonalnej nawigacji poprzez „uzmiennienie” stałej naprowadzania.
Wspólną cechą optymalnych rozwiązań jest konieczność dokładnej identyfikacji
modelu bomby (szczególnie współczynników sił i momentów sił aerodynamicznych)
oraz zastosowanie skomplikowanych systemów pomiarowych i obliczeniowych w tym
systemów inercyjnych (INS) o bardzo dobrych parametrach (drogich) bądź wręcz
zintegrowanych systemów nawigacyjnych INS/GPS.
We wszystkich rozwiązaniach niezmiennie stosuje się detektor echa sygnału
laserowego w postaci scentralizowanej - czterokwadrantowa dioda IR [16], bądź
zdecentralizowanej - cztery oddzielne elementy światłoczułe (diody IR).
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Celem rozprawy jest opracowanie laserowego układu aktywnej korekcji lotu
bomby i ocena jego skuteczności w

oparciu o badania symulacyjne

i eksperymentalne.
Cel ten wynika ze sformułowanej w oparciu o analizę literatury tezy, że
zastosowanie laserowego układu korekcji trajektorii lotu bomby istotnie zwiększa
precyzję rażenia celu.
W ramach pracy zrealizowano następujące zadania:


adaptacja modelu matematycznego bomby kierowanej do prowadzonych badań
symulacyjnych;



wyznaczenie

charakterystyk

aerodynamicznych

bomby

metodami

eksperymentalnymi i obliczeniowymi;


opracowanie modułów obliczeniowych do obliczeń symulacyjnych;



opracowanie praw sterowania dla zastosowanego układu sterowania;



przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych dla:
 różnych konfiguracji geometrycznych i parametrycznych elementów
układu korekcji lotu;
 różnych praw sterowania;



wykonanie prototypu układu korekcji lotu i jego integracja z bombą LBĆw-10k;



symulacyjne oszacowanie wielkości obszaru skutecznego rażenia celu.
Głównym założeniem, na którym się oparto, jest dążenie do maksymalnego

uproszczenia systemu naprowadzania bomby tj. uzyskanie poprawnego rozwiązania
przy wykorzystaniu tylko podstawowej informacji jaką jest echo sygnału laserowego
oraz

zastosowanie

proporcjonalnego

sposobu

wychylania

sterów

w oparciu

o ogólnodostępne serwomechanizmy.
W pracy można wydzielić część teoretyczną (rozdziały 1 - 4), w której na
podstawie analizy dostępnych materiałów sformułowano matematyczną podbudowę
do dalej prowadzonych badań symulacyjnych oraz część praktyczną (rozdziały 5 - 7),
w której dokonano szeregu symulacji zrzutów bomb dla różnych warunków
początkowych oraz różnych metod naprowadzania, a także ich oceny.
W rozdziale 2 przedstawiono model matematyczny ruchu bomby w przestrzeni
oraz wprowadzono układy współrzędnych konieczne do opisu zjawisk z tym
str. 9

związanych. Założono, że bomba jest ciałem sztywnym o sześciu stopniach swobody,
stałej masie i stałych momentach bezwładności. Korpus bomby jest obiektem osiowo
symetrycznym z płaszczyznami symetrii geometrycznej, masowej i aerodynamicznej
pokrywającymi się z płaszczyznami usterzenia.
W rozdziale 3 sformułowano i przedstawiono wzory pozwalające obliczyć siły
i momenty sił działających na bombę.
W

rozdziale

4

omówiono

model

bomby

korygowanej.

Wprowadzono

charakterystyki geometryczne i aerodynamiczne bomby - do obliczenia sił
i momentów sił aerodynamicznych wykorzystano komercyjne oprogramowanie do
analiz balistycznych Prodas. Omówiono zastosowany model echa sygnału laserowego
oraz dokonano identyfikacji modelu serwomechanizmu.
W rozdziale 5 opisano środowisko symulacyjne oraz budowę autorskiego
programu do symulacji ruchu bomby w przestrzeni. Przedstawiono wyniki
przykładowych symulacji.
W rozdziale 6 sformułowano i opisano prawa sterowania. Pokazano wyniki
szeregu symulacji mających na celu optymalizację parametrów układów regulacji
systemu sterowania oraz sprawdzenie poprawności działania wszystkich modułów
obliczeniowych.
Rozdział 7 przedstawia wyniki symulacji. Przeprowadzono kilka tysięcy zrzutów
bomb i dokonano oceny działania wcześniej wprowadzonych praw sterowania.
Rozdział 8 stanowi podsumowanie całości prac objętych niniejszą rozprawą.
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2

MODEL MATEMATYCZNY RUCHU BOMBY

2.1 Wstęp
Modele ruchu obiektów balistycznych zawarte w dostępnej literaturze [1]±[15],
[23] charakteryzują się różnym stopniem uproszczenia. Najprostsze z nich opierają się
na założeniu, że obiekt jest punktem materialnym, a ruch odbywa się w próżni. Takie
rozwiązania pozwalają obliczyć podstawowe parametry balistyczne jak: czas lotu,
donośność, kąt upadku, krzywa zasięgu, wysokość lotu. Pominięcie w tych modelach
sił aerodynamicznych prowadzi do powstawania znaczących błędów ograniczając
zakres zastosowań takich rozwiązań.
Najbardziej rozbudowane modele matematyczne ruchu obiektów balistycznych
pozwalają na symulację ruchu przestrzennego z wykorzystaniem pełnego opisu
oddziaływań zewnętrznych, a w szczególności sił i momentów aerodynamicznych.
Współczynniki ww. sił i momentów można uzyskać na drodze obliczeń teoretycznych
[28], [15], z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania [19], [20] lub w oparciu
o wyniki badań w tunelach aerodynamicznych[18].
Taki model ruchu obiektów balistycznych został zastosowany w pracy.
Współczynniki

sił

i momentów

sił

aerodynamicznych

zostały

uzyskane

z zastosowaniem komercyjnego oprogramowania Prodas [19].
2.2 Założenia
W celu opracowania modelu matematycznego bomby przyjęto następujące
uproszczenia:
1.

Bomba jest bryłą sztywną o sześciu stopniach swobody, stałej masie
i momentach bezwładności oraz niezmiennym położeniu środka masy;

2.

Bomba jest obiektem osiowo symetrycznym z płaszczyznami symetrii
Oxy i Oxz, które są zarazem płaszczyznami symetrii geometrycznej
masowej

i aerodynamicznej

pokrywającymi

się

z płaszczyznami

usterzenia;
3.

Pomija się ruch wirowy Ziemi i krzywiznę jej powierzchni.
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2.3 Układy współrzędnych
W analizie zastosowano następujące prawoskrętne, prostokątne układy
współrzędnych:


układ współrzędnych Ogxgygzg zwany dalej układem związanym z ziemią,
początek układu znajduje się na powierzchni ziemi;



układ współrzędnych Oxgygzg, którego osie są równoległe do układu
związanego z ziemią, a początek układu znajduje się w środku masy
bomby;



układ współrzędnych Oxyz zwany dalej układem związanym z bombą.
Układ współrzędnych o początku w środku masy bomby. Oś Ox układu
pokrywa się z podłużną osią symetrii bomby, a płaszczyzny Oxy i Oxz
układu

są

płaszczyznami

symetrii

bomby

pokrywającymi

się

z płaszczyznami usterzenia;


aerodynamiczny układ współrzędnych Oxayaza zwany także układem osi
przepływu. Układ o początku w środku masy bomby. Oś Oxa układu
pokrywa się z wektorem prędkości środka masy bomby względem
powietrza, oś Oza układu leży w płaszczyźnie Oxz układu związanego
z bombą natomiast oś Oya dopełnia układ.

Przedstawione powyżej układy wraz z wiążącymi je kątami przedstawiono na
Rys. 2-1. i Rys. 2-2.
Kąty zostały oznaczone następująco:
Ψ

kąt odchylenia - kąt zawarty między rzutem osi Ox na płaszczyznę poziomą
Oxgyg i osią Oxg;
Θ - kąt pochylenia - kąt pomiędzy osią Ox i lokalną płaszczyzną poziomą Oxgyg;
Φ - kąt przechylenia - kąt zawarty między osią Oz, a krawędzią płaszczyzn Oxzg
i Oyz;
αt - kąt nutacji αt - kąt pomiędzy osią podłużną bomby Ox i wektorem prędkości;
α
- kąt natarcia - kąt pomiędzy rzutem wektora prędkości V na płaszczyznę
symetrii bomby Oxz i osią podłużną Ox;
β
- kąt ślizgu β - kąt pomiędzy wektorem prędkości V i płaszczyzną symetrii
Oxz.
Znajomość tych kątów pozwala na przeliczanie sił i momentów sił między
-

układami.
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Rys. 2-1 Układy współrzędnych Ogxgygzg, Oxgygzg oraz Oxyz [1]

Rys. 2-2 Aerodynamiczny układ współrzędnych Oxayaza [1]
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W tym celu wprowadzono macierze przejścia zwane też macierzami
transformacji oznaczone jako:
Lb/g

-

macierz przejścia z układu Oxgygzg do układu Oxyz
(uzyskana w wyniku wykonania sekwencji kolejnych obrotów o kąty
Ψ, Θ, Φ);

Lb/a

-

macierz przejścia z układu Oxayaza do układu Oxyz
(uzyskana w wyniku wykonania sekwencji kolejnych obrotów o kąty α i β).

[ ]

[

[ ]

(2.1)

][

][

[ ]

]

[ ]

[

(2.2)

][

]

2.4 Równania ruchu bomby
W celu opracowania modelu matematycznego bomby należało dokonać bilansu
sił i momentów sił działających na bombę [1], [23].
Wychodząc z drugiej zasady dynamiki Newtona zarówno dla ruchu postępowego jak
i obrotowego oraz uwzględniając wcześniej przytoczone założenie o stałości masy
sformułowano równania wektorowe o postaci:
( ̇
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)

(2.3)

[ ] - wektor prędkości postępowej

[ ] - wektor prędkości kątowej

[ ] - wypadkowa siła działająca na bombę

̇

(2.4)

- kręt (moment pędu)
] - tensor momentów bezwładności

[

[ ] - momenty sił zewnętrznych

Powyższa, uproszczona postać tensora bezwładności wynika z wcześniej
przyjętego założenia o symetryczności bomby.
Na podstawie równań wektorowych oraz przy założeniu

zapisano

następujące równania skalarne:
̇
̇

(2.5)
̇

̇
̇

(2.6)
̇
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Równania uzupełniono o związki kinematyczne łączące zmiany kątowego
położenie bomby w układzie związanym z ziemia z prędkościami kątowymi
w układzie związanym z bombą o postaci:
̇
̇
(2.7)
̇

Wszystkie powyższe równania zostały sformułowane w układzie współrzędnych
związanym z bombą. Aby śledzić trajektorie środka masy bomby w układzie
współrzędnych związanym z ziemią należy dokonać transformacji:
̇
[̇ ]
̇

[ ]

(2.8)

Ostatecznie uzyskano układ dwunastu równań różniczkowych zwyczajnych
wystarczający do modelowania przestrzennego ruchu bomby, traktowanej jako bryła
sztywna. Macierzowa forma układu równań ma postać:
̇

(2.9)

gdzie x jest wektorem parametrów lotu:
[

]

(2.10)

Ponieważ bomba zgodnie z przyjętymi na wstępie założeniami jest obiektem
symetrycznym, niezerowe elementy macierzy A występują tylko na jej diagonalnej
i mają postać:

(2.11)
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Prawa strona równania (2.9) wygląda następująco:

(2.12)
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3

SIŁY I MOMENTY SIŁ DZIAŁAJĄCE NA BOMBĘ
Aby rozwiązanie powyższego układu równań było możliwe należało wyznaczyć

siły i momenty sił zewnętrznych działających na bombę [1],[21]÷[25].
Na bombę działają siła ciężkości Q i siła aerodynamiczna R tworzące razem
wypadkową siłę F:
(3.1)
oraz moment aerodynamiczny M.
3.1 Siła ciężkości
Siła ciężkości ma w układzie ziemskim Oxgygzg tylko jedną niezerową składową.
Jej składowe w układzie związanym z bombą Oxyz oblicza się z wykorzystaniem
macierzy transformacji Lb/g:
[

]

[

]

(3.2)

Są one odpowiednio równe:
(3.3)
3.2 Siła aerodynamiczna
Siła aerodynamiczna R działająca na bombę powstaje w wyniku oddziaływania
powietrza na poruszający się w nim obiekt. Siłę aerodynamiczną R możemy rozłożyć
na składowe :
-

statyczne

– zależne od kąta nutacji αt i od liczby Macha Ma;

-

dynamiczne

– powstające jeżeli obiekt wykonuje ruch obrotowy;

-

sterującą

– zależną od kąta wychylenia sterów.

Obliczenie składowych siły aerodynamicznej wymaga znajomości prędkości
bomby względem powietrza:
[
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]

R’
PN

Pxa
Pza

PM P
X
Pdf_y
y

plaszczyzna
kata nutacji

n2
n3

n0

n4

n1

Pdf_z





z

t



Vaer

Uaer

Waer

x

Vaer

Rys. 3-1 Siły aerodynamiczne działające na obiekt [1]
Dysponując wektorem prędkości wylicza się kąty:
(3.4)

|
|
√
|

|

(3.5)

|
|

(3.6)
(3.7)

√

(3.8)
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3.2.1 Statyczne siły aerodynamiczne
Statyczne siły aerodynamiczne powstają przy niezerowym kącie nutacji
niezależnie od obrotu bomby. Leżą one w płaszczyźnie oporu tworząc siłę
R (Rys. 3-1). Można je przedstawić na dwa sposoby:
• siłę oporu Pxa o kierunku zgodnym z wektorem prędkości Vaer i zwrocie
przeciwnym do prędkości oraz siłę nośną Pza prostopadłą do wektora prędkości;
• siłę osiową Px o kierunku zgodnym z osią Ox i zwrocie do niej przeciwnym
oraz siłę normalną PN prostopadłą do osi Ox.
W pracy zostanie zastosowany drugi sposób reprezentacji statycznych sił
aerodynamicznych.
Siła osiowa Px
Siła osiowa Px o kierunku zgodnym z osią Ox i przeciwnym zwrocie.
|

|

[

]

(3.9)

Współczynnik siły osiowej CX oblicza się z zależności:
(3.10)
Siła normalna PN
Siła normalna jest prostopadła do osi Ox:
|

|

|
[ |

|

(3.11)
|]

– pochodnia współczynnika siły normalnej względem kąta nutacji
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3.2.2 Dynamiczne siły aerodynamiczne
Siły dynamiczne powstają jeżeli bomba wykonuje ruch obrotowy. Uwzględniając,
że obroty wykonywane są względem osi układu związanego z bombą Oxyz
z prędkościami P, Q i R określa się, pokazane na Rys. 3-1, siły aerodynamiczne:
Siła Magnusa PM
Siła Magnusa PM powstaje, gdy bomba obraca się z prędkością kątową P wokół
osi podłużnej Ox. Siła ta działa prostopadle do płaszczyzny oporu. Ze względu na brak
obrotu bomby wokół osi podłużnej Ox, wpływ siły Magnusa zostanie pominięty
z dalszych rozważań.
Aerodynamiczna siła tłumiąca Pdf
Aerodynamiczna siła tłumiąca Pdf powstaje jeżeli bomba obraca się z prędkością
kątową pochylania Q i/lub odchylania R. Na tą siłę również ma wpływ prędkość
zmiany kąta nutacji. Jest ona równa:
|

|

|

|
|

[

(3.12)
|]

przy czym, zgodnie z założeniem symetryczności bomby:
– pochodna współczynnika siły tłumiącej względem bezwymiarowej
prędkości ̅ lub ̅ .

3.2.3 Siła sterująca
Siła sterująca zależą od kąta wychylenia sterów i można je opisać wzorem [1]:

|

|

[

]

(3.13)

– pochodna współczynnika siły sterującej względem kąta wychylenia steru
Symbole

oznaczają kątowe wychylenie sterów odpowiednio w azymucie

i elewacji.
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3.3 Momenty sił działających na bombę
W związku z początkowym założeniem niezmienności masy bomby, jedynym
momentem sił jaki działa na bombę jest moment aerodynamiczny M. Analogicznie do
sił aerodynamicznych rozróżniamy momenty aerodynamiczne statyczne, dynamiczne
i sterujące.
3.3.1 Moment statyczny
Siła normalna PN przyłożona jest w środku parcia, który nie pokrywa się ze
środkiem masy. W związku z tym powstaje moment pochylający Mst dążący do obrotu
bomby w płaszczyźnie kąta nutacji (Rys. 3-1). Kierunek i zwrot tego momentu
pokrywa się z wektorem jednostkowym n2 (Rys. 3-1). Moment ten jest równy:

|

|
[

|

|

|

|]

przy czym, zgodnie z założeniem o symetryczności bomby
- pochodna współczynnika momentu pochylającego
- pochodna współczynnika momentu odchylającego
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(3.14)

3.3.2 Momenty dynamiczne
Podobnie jak dla sił dynamicznych, przyczyną powstania momentów
dynamicznych jest obrót bomby względem którejkolwiek z osi układu związanego
z bombą Oxyz. Definiuje się następujące momenty dynamiczne:
Tłumiący moment pochylający Mdm
Tłumiący moment pochylający Mdm powstaje, jeżeli różne od zera są prędkości
kątowe pochylania Q i odchylania R. Jest on równy:

|

|
[

|

|

|

|]

(3.15)

- współczynnik tłumiącego momentu pochylającego
- współczynnik tłumiącego momentu odchylającego
Zgodnie z założeniem o symetryczności bomby

(3.16)

Moment Magnusa MM i tłumiący moment przechylający Mp
Zarówno moment Magnusa MM, jak i tłumiący moment przechylający Mp,
powstaje, gdy bomba wiruje wokół osi Ox z prędkością kątową P. Ze względu na
niewielką prędkość obrotową bomby wokół osi podłużnej Ox, wpływ momentu
Magnusa i tłumiącego momentu przechylającego zostanie pominięty z dalszych
rozważań.
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3.3.3 Moment sterujący
Moment sterujący zależy od siły sterującej PS oraz ramienia jej działania
będącego odległością między środkiem ciężkości bomby a środkiem parcia sterów lF2
Rys. 3-2.
Moment sterujący Ms przedstawia się następująco [21]:

[

]

(3.17)

środek ciężkości bomby

𝑙𝐹
Rys. 3-2 Ramię działania siły sterującej
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środek parcia sterów

3.4 Podsumowanie
Ostatecznie siły i momenty sił działających na bombę występujące w formułach
(2.12) prezentują się następująco:
|
|

|

|

|
|

|
|

|

[

(

|

)
|

(

|

)
|

]

[

(
|

)
|

(
|

)
|

]

[

(
|

|

)

(

[

(

)
|

(

|

|

|

)
|

]

|

)
|

]
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(3.18)
}

(3.19)
}

4

MODEL BOMBY KORYGOWANEJ

4.1 Wstęp
Prototyp lotniczej bomby korygowanej LBĆw-10K Rys. 4-2, którego dotyczą
dalsze rozważania, został opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych
na bazie klasycznej lotniczej bomby ćwiczebnej LBĆw-10 Rys. 4-1 zaprojektowanej
w ITWL kilka lat wcześniej i wdrożonej do eksploatacji w Siłach Powietrznych RP
[17].

Rys. 4-1 Widok klasycznej bomby
lotniczej

Rys. 4-2 Widok bomby korygowanej

4.2 Charakterystyki geometryczne i masowe LBĆw-10K
Podstawowe parametry geometryczno-masowe, charakteryzujące LBĆw-10K
niezbędne do przeprowadzenia badań symulacyjnych prezentują się następująco:


długość bomby l

846 mm;



średnica korpusu d

109,7 mm;



bezwładność Ix

0,02503;



bezwładność I = Iy = Iz

1,0386;



masa m

15,23 kg;



ramię działania siły sterującej lF2 (Rys. 3-2)

0,1837 m.
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4.3 Charakterystyki aerodynamiczne
Charakterystyki aerodynamiczne bomby można pozyskać na trzy różne sposoby:
 badania tunelowe [18] (rozwiązanie dokładne, ale najdroższe);
 obliczenia analityczne np. z wykorzystaniem wzorów zaproponowanych
przez J. Barrowmana [28] (rozwiązanie najtańsze, ale najmniej dokładne);
 wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania jak Prodas [19],
Missile DatCom [20], Fluent (rozwiązanie wystarczająco dokładne
i względnie tanie).
Na potrzeby niniejszej pracy posłużono się trzecim z wyżej wymienionych
sposobów. Charakterystyki aerodynamiczne bomby wygenerowano, na podstawie jej
charakterystyk geometrycznych i masowych, przy wykorzystaniu komercyjnego
programu Prodas służącego do wykonywania symulacji balistycznych. W związku
z powyższym

nie

są

to

przypadkowe,

przykładowe

charakterystyki

lecz

charakterystyki aerodynamiczne właściwe dla obiektu balistycznego jakim jest
LBĆw-10K.
Pozyskane

w ten

sposób

dane

zostały

wykorzystane

do

dalszych

symulacyjnych.
Wygenerowane charakterystyki zostały przedstawione na Rys. 4-3 - Rys. 4-9.

Rys. 4-3 Współczynnik siły osiowej Cx0 dla zerowej wartości kąta nutacji
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badań

Rys. 4-4 Pochodna współczynnika siły osiowej Cx2 względem kwadratu kąta nutacji

Rys. 4-5 Pochodna współczynnika siły normalnej CNa względem kąta nutacji
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Rys. 4-6 Pochodna współczynnika siły normalnej CNq względem bezwymiarowej
prędkości kątowej ̅

Rys. 4-7 Pochodna współczynnika momentu statycznego Cma względem kąta nutacji
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Rys. 4-8 Pochodna współczynnika momentu statycznego Cmq względem
bezwymiarowej prędkości kątowej ̅

Rys. 4-9 Pochodna współczynnika siły normalnej CNdf pochodząca od sterów
względem kąta wychylenia sterów
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4.4 Model detektora echa sygnału laserowego
Model detektora echa sygnału oświetlacza laserowego skonstruowany został na
bazie czterech identycznych odbiorników rozmieszczonych symetrycznie względem
osi podłużnej bomby [21]÷[25]. Osie symetrii odbiorników leżą w płaszczyznach
symetrii bomby pokrywających się z płaszczyznami usterzenia i odchylone zostały od
podłużnej osi bomby o kąt zaklinowania Φod Rys. 4-10.

lod

Φod

hod

hod

hod

x
z

Rys. 4-10 Model detektora echa sygnału laserowego [1]

Rys. 4-11Charakterystyka rzeczywistego odbiornika z lewej strony, modelowa
z prawej
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Charakterystyka rzeczywistego odbiornika została przedstawiona na Rys. 4-11
(lewy wykres). Jest to relacja pomiędzy kątem obserwacji celu odbiornika

, a jego

sygnałem wyjściowym unormowanym do jedności.
Na potrzeby modelowania detektora, charakterystykę odbiornika aproksymowano
funkcją

analogiczną

do

gęstości

prawdopodobieństwa

rozkładu

normalnego

Rys. 4-11(prawy wykres). Równanie charakterystyki można opisać wzorem:

(

)

(4.1)

W rzeczywistej bombie sygnały wyjściowe odbiorników detektora zależą od
położenia bomby w stosunku do oświetlanego celu. Aby zamodelować podobną
sytuację

posłużono

się

geometrią

analityczną

(Rys. 4-12).

Pomiędzy

charakterystycznymi punktami wyznaczono odpowiednie wektory. Do obliczenia
kątów pod jakimi poszczególne odbiorniki widzą cel wykorzystano własności iloczynu
skalarnego dwóch wektorów (4.2)÷(4.4).

odbiornik

Rys. 4-12 Linia obserwacji celu LOC
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(4.2)

[

]

|

([

]

| | |

[

])

[

]

(4.3)

(4.4)

√

i w są odpowiednio wektorem położenia oraz wektorem jednostkowym
odbiornika, które to parametry dla wszystkich odbiorników zostały wyszczególnione
w poniższej tabeli:
odbiornik

wektor położenia

wektor jednostkowy

górny

rg =[lod,0,-hod]

wg = [cosΦod,0,-sinΦod]

dolny

rd = [lod,0, hod]

wd = [cosΦod,0, sinΦod]

prawy

rp = [lod, hod,0]

wp = [cosΦod, sinΦod,0]

lewy

rl = [lod,- hod,0]

wl = [cosΦod, -sinΦod,0]

Na podstawie równań (4.1) - (4.4) obliczany jest, unormowany do jedności, sygnał
wyjściowy poszczególnych odbiorników dla danego położenia bomby względem
oświetlanego celu.
Odchylenie odbiorników od podłużnej osi bomby o kąt zaklinowania Φod
umożliwiło uzyskanie charakterystyki detektora, będącej różnicą charakterystyk
odbiorników jednej płaszczyzny o postaci przedstawionej kolorem czerwonym na
Rys. 4-13 (kolorem niebieskim i zielonym przedstawiono charakterystyki odbiorników
odpowiednio prawego i lewego), przy czym kształt wspomnianej krzywej zależy od
zastosowanego kąta zaklinowania odbiorników.
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Rys. 4-13 Charakterystyka detektora
Doboru kąta zaklinowania odbiorników Φod dokonano w oparciu o trzy główne
przesłanki:
 uzyskania możliwie szerokiej charakterystyki detektora;
 uzyskania możliwie dużej wartości charakteryzującej maksymalną różnicę
sygnałów dla odbiorników leżących w jednej płaszczyźnie detektora (bomby);
 unikania występowania pola martwego pracy detektora w środku jego
charakterystyki ( polem martwym jest przedział charakterystyki odbiornika, dla
którego amplituda sygnału wyjściowego jest niższa od ustalonego progu).
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Φod=10°

Φod=7°

Φod=3°

Rys. 4-14 Dobór kąta zaklinowania odbiorników
Na podstawie przeprowadzonych badań (Rys. 4-14) uznano, iż najbardziej
optymalną wartością kąta zaklinowania odbiorników z uwzględnieniem wyżej
wymienionych kryteriów jest Φod = 7°.
Na rysunkach (Rys. 4-15, Rys. 4-16) przedstawiony został rzeczywisty detektor,
jaki zastosowano w prototypie lotniczej bomby kierowanej LBĆw-10K, przy czym dla
zwiększenia czytelności rysunków jeden z kanałów sterowania został usunięty – widać
tylko dwa odbiorniki.
Rys. 4-15 przedstawia detektor w widoku od nosa bomby. Na rysunku widać
dwa odbiorniki z soczewkami oraz osłonami ekranującymi. W osi podłużnej bomby
umieszczono żyroskop typu MEMS, którego sygnały wyjściowe są wykorzystywane
do tłumienia obrotów bomby względem jej osi podłużnej.
Rys. 4-16 przedstawia widok detektora od strony logiki układu. Na rysunku
widać diody detekcyjne, stopnie wzmacniaczy oraz mikrokontroler realizujący cały
proces przetwarzania danych począwszy na akwizycji sygnałów wyjściowych
odbiorników i żyroskopu, przez cyfrową obróbkę sygnałów, realizację różnicowej
postaci regulatora typu PID aż do wypracowania sygnałów sterujących zrozumiałych
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dla serwomechanizmów. Mikrokontroler pełni również rolę rejestratora danych, które
zapisywane są na zewnętrzna pamięć flash, oraz zarządza układem typu OSD (OnScreen Display) widocznym w dolnej części rysunku. Układ OSD wykorzystany został
w celu naniesienia danych nawigacyjnych na obraz kamery umieszczonej z przodu
noska bomby.

odbiorniki

żyroskop

Rys. 4-15 Detektor prototypu LBĆw-10K – widok od nosa bomby
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kontroler

diody detekcyjne

OSD
Rys. 4-16 Detektor prototypu LBĆw-10k – widok od strony logiki układu
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4.5 Model działania serwomechanizmu
W prototypie lotniczej bomby korygowanej LBĆw-10k jako element sterujący
zastosowano cztery skrzydełka o geometrii przedstawionej na Rys. 4-17.

Rys. 4-17 Profil skrzydełek sterujących LBĆw-10k
W

celu

identyfikacji

modelu

serwomechanizmu

należało

wyznaczyć

maksymalny moment sił aerodynamicznych jaki może wystąpić względem osi obrotu
steru, czyli tzw. moment zawiasowy. Z dostępnej literatury wynika że nie jest to
zadanie łatwe [31]. Z teorii cienkiego profilu aerodynamicznego [29] wiemy, że
środek parcia dla profilu symetrycznego i kąta natarcia bliskiego zeru znajduje się w ¼
jego średniej cięciwy licząc od krawędzi natarcia. Środek parcia możemy wyznaczyć
metodą geometryczną [27] (Rys. 4-18) lub za pomocą równań zaproponowanych przez
J. Barrowman’a [28].
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Oś obrotu

Rys. 4-18 Średnia cięciwa profilu skrzydełka steru
Jednakże, wraz ze wzrostem kąta natarcia, środek parcia skrzydełka steru
wędruje do tyłu (w stronę krawędzi spływu) i w momencie kiedy kąt natarcia osiągnie
90° znajduje się w środku geometrycznym steru [30]. W tym momencie współczynnik
siły normalnej równa się współczynnikowi siły oporu i można przyjąć, że wynosi 1.
Dla małych kątów natarcia współczynnik siły normalnej będzie przyjmował znacznie
mniejsze wartości, więc za scenariusz najmniej korzystny (największy moment
zawiasowy) przyjęto sytuację, w której środek parcia znajduje się w środku
geometrycznym steru. Do obliczeń przyjęto:
- prędkość bomby 250 m/s;
- gęstość powietrza 1,2255 kg/m3;
- powierzchnia steru 0,0015 m2;
- współczynnik siły oporu aerodynamicznego CD = 1;
- ramie działania sił aerodynamicznych (Rys. 4-18) l=4,36mm.
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Moment sił aerodynamicznych względem osi obrotu steru dla powyższych
danych wynosi:

(4.5)

W

prototypie

bomby

LBĆw-10k

wykorzystano

serwomechanizmy

o maksymalnym momencie wynoszącym 3.3Nm. Jak wynika z obliczeń, zastosowane
serwomechanizmy z dużym zapasem spełniają wymagania teoretyczne.
Powyższe

rozważania

serwomechanizmu.

W tym

zostały
celu

wykorzystane

wykonano

pomiar

w identyfikacji
odpowiedzi

modelu
skokowej

serwomechanizmu obciążonego momentem określonym równaniem (4.5) na
wymuszenie wychylenia steru o kąt 15° (maksymalne wychylenie steru przyjęte dla
LBĆw-10k). Wynik badania przedstawia wykres oznaczony kolorem czerwonym na
Rys. 4-19.

Rys. 4-19 Odpowiedź skokowa serwomechanizmu zastosowanego w LBĆw-10k oraz
transmitancji określonej wzorem (4.7)
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Na podstawie otrzymanej odpowiedzi skokowej dokonano identyfikacji modelu
serwomechanizmu w oparciu o model Strejca [32], który dla przypadku ogólnego
określony jest wzorem (4.6):

(

(4.6)

)

gdzie:
- T – jest czasem właściwym dla punktu przegięcia odpowiedzi skokowej;
- n – rząd dynamiki obiektu.
Z wykresu odpowiedzi skokowej dla badanego obiektu należy odczytać czas
odpowiedni dla punktu przegięcia charakterystyki – tutaj około 0,035s. Natomiast rząd
dynamiki obiektu dobiera się eksperymentalnie albo odczytuje z tabel Strejca.
Postępując

zgodnie

z powyższą

metodą

otrzymano

równanie

dynamiki

serwomechanizmu określone przy pomocy transmitancji operatorowej wzorem (4.7).
(4.7)
Odpowiedź układu określonego wzorem (4.7) na wymuszenie skokowe została
przedstawiona na Rys. 4-19 kolorem niebieskim.
Postać czasową odpowiadająca transmitancji (4.7) reprezentuje rozbudowane
równanie różniczkowe rzędu 7-go. Znacznie prostszą formę przyjmuje równanie
różnicowe.
W celu przekształcenia transmitancji operatorowej do postaci transmitancji
cyfrowej zastosowano znaną metodę transformacji biliniowej [33], polegającej na
wykorzystaniu zależności:

(4.8)
gdzie:
- fp – częstotliwość próbkowania
- z – operator transformaty Z.
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Podstawiając (4.8) do (4.7) otrzymujemy:

(

)
(4.9)
(

ew ż p

ymulacyjny opisany w kolejnym rozdziale wykonywany jest

zk ke
ęd p

)

w

w

ą

10ms ( f =100 Hz), równanie (4.9) upraszcza

:

(4.10)

gdzie:
-

– sygnał wyjściowy;

-

– sygnał wejściowy.

Dokonując odwrotnej transformaty Z otrzymujemy następującą postać różnicową:

(4.11)
gdzie:
- k – kolejna próbka sygnału
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Podstawową zaletą powyższego równania różnicowego jest prostota implementacji.
Na rysunku Rys. 4-20 przedstawiono odpowiedź skokową serwomechanizmu, który
opisano

równaniem (4.11). Wymuszenie polegało na wychyleniu steru o kąt 15°

w chwili t = 5s.

Rys. 4-20 Zmiana kąta wychylenia steru zamodelowanego równaniem (4.11).
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4.6 Model działania oświetlacza laserowego
Oświetlacz laserowy jest jednym z dwóch głównych komponentów systemu
laserowej korekcji toru loty bomby korygowanej. Jest więc oczywiste, że w ramach
prac związanych
z laserowym

z modelowaniem systemu

układem

korekcji

należy

sterowania bomby korygowanej

poddać

analizie

zjawiska

związane

z zastosowaniem oświetlacza laserowego.
Parametry

oświetlacza

laserowego

zostały

ustandaryzowane

i zapisane

w normach STANAG. Część parametrów podlega ochronie na podstawie ustawy
o ochronie informacji niejawnych. Wiadomo, że jest to laser impulsowy pracujący
z długością fali równą 1064nm, emitujący impulsy o czasie trwania 10-20ns i energii
około 100mJ. Częstotliwość powtarzania impulsów wynosi około 20Hz. Dokładna jej
wartość została zakodowana i utajniona.
Kod

częstotliwości

ustawiany

jest

mechanicznie

za

pomocą

przełącznika

umieszczonego na bombie tuż przed podwieszeniem jej pod belką statku
powietrznego. Pilot w czasie operacji bombardowania podaje ten kod jako parametr
komendy wydawanej dla operatora oświetlacza laserowego.
Dla procesu modelowania bomby z laserowym układem korekcji dokładna wartość
częstotliwości potarzania impulsów nie jest istotna. Natomiast ważna jest informacja,
że częstotliwość ta wynosi około 20Hz. Oznacza to, że dla bomby poruszającej się
z prędkością około 200 m/s, informacja o kątowym położeniu celu względem
detektora jest aktualizowana co 10 m. W procesie modelowania odbiornika echa
sygnału laserowego zaobserwowano wpływ tej wielkości na proces sterowania
objawiający się powstawaniem dodatkowych oscylacji kąta natarcia bomby.
Z punktu widzenia taktyki bombardowania z wykorzystaniem bomb
kierowanych typu SAL, bardzo ważny jest problem powstawania zjawiska echa
sygnału laserowego odbitego (rozproszonego) przez oświetlany obiekt celowania
[26], [37].
Echo sygnału laserowego odbite od oświetlanego obiektu jest funkcją długości fali
oświetlacza laserowego i właściwości powierzchni celu. Definiuje się tu dwa
podstawowe zjawiska – odbicie lustrzane i rozproszone.
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Odbicie lustrzane występuje, gdy powierzchnia jest gładka w stosunku do długości fali
lasera. Wiązka padająca jest odbijana pod kątem równym kątowi padania.
Odbicie rozproszone powstaje jeśli długość fali lasera jest znacznie mniejsza niż
chropowatość powierzchni celu. Wiązka padająca jest odbijana wtedy we wszystkich
kierunkach. Idealnie rozproszone echo sygnału laserowego nazywane jest odbiciem
lambertowskim.
Powstało na ten temat bardzo dużo publikacji. Jednakże, sprawa ta istotna jest tylko
z punktu widzenia taktyki bombardowania oraz warunków bezpieczeństwa. Na sam
proces naprowadzania ma raczej wpływ drugorzędny i nie będzie dalej opisywana ani
rozważana w ramach niniejszej rozprawy.
Na podstawie wyżej przedstawionych informacji, sformułowano koncepcję
modelu oświetlacza laserowego, która sprowadza się do zaimplementowania
mechanizmu emulującego impulsowy charakter pracy oświetlacza. Najprostszą
metodą osiągnięcia tego celu jest ograniczenie wykonywania podprogramu obliczania
kąta obserwacji celu do cyklu pracy zgodnego z częstotliwością oświetlacza, czyli do
20Hz.
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5

ŚRODOWISKO

SYMULACYJNE

–

OPIS

AUTORSKIEGO

OPROGRAMOWANIA
5.1 Wstęp
Na podstawie równań ruchu bomby kierowanej (2.12) (3.18) (3.19) oraz modelu
LBĆw-10k został napisany autorski program służący do analiz balistycznych. Stronę
główną programu wraz z interfejsem użytkownika przedstawia Rys. 5-1.

Rys. 5-1 Strona główna programu do symulacji balistycznych
Program umożliwia przeprowadzenie symulacji zrzutu bomby kierowanej z zadanymi
parametrami początkowymi. Po przeprowadzeniu symulacji w prawej części ekranu
wyświetlane są parametry końcowe zrzutu w momencie upadku bomby. Charakter
zmian ww. parametrów podczas lotu bomby prezentowany jest na wykresach.
Ponieważ program jest autorskim rozwiązaniem, w trakcie powstawania niniejszej
pracy podlegał on ciągłym modyfikacjom uwzględniającym bieżące potrzeby
symulacyjne. Zmieniało się również menu sterujące znajdujące się w lewej części
okna głównego.
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Możliwe są następujące ustawienia menu umożliwiające wybór:

W

-

parametrów początkowych zrzutu;

-

modelu bomby;

-

modelu detekcji echa sygnału laserowego (seeker);

-

maksymalnych wartości kątów wychylenia sterów;

-

parametrów regulatora typu PID.

programie

równania

różniczkowe

(2.12)

rozwiązywane

są

iteracyjnie

z wykorzystaniem metody Runge’go-Kutty czwartego rzędu ze stałym krokiem
równym 10ms.
5.2 Przykładowe symulacje
Przykładowe

symulacje

przeprowadzone

z wykorzystaniem

autorskiego

programu miały na celu porównanie wyników tych symulacji z wynikami badań
przeprowadzonych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania do analiz
balistycznych Prodas. Konfrontacja ta miała na celu sprawdzenie poprawności
implementacji równań różniczkowych ruchu bomby w przestrzeni oraz algorytmów
ich rozwiązywania, a także modelu bomby, który notabene pochodzi właśnie ze
środowiska Prodas.
Porównanie przeprowadzono dla następujących warunków początkowych:
-

prędkość 40m/s;

-

wysokość 2000m;

-

pochylenie 0°;

-

wychylenie sterów 0°.

Parametry końcowe zrzutu w momencie upadku bomby dla obu symulacji przedstawia
poniższa tabela.
jed.

Prodas

Program własny

prędkość

m/s

189,3

189,6

odległość liniowa

m

787,5

786,9

czas lotu

s

20,6

20,6

kąt pochylenia

°

-79,3

-79,3
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Zmiany wybranych parametrów lotu bomby w czasie dla symulacji przeprowadzonych
w środowisku własnym i w programie Prodas prezentują Rys. 5-2 ÷ Rys. 5-5

Rys. 5-2 Zmiana wysokości lotu bomby zg w funkcji czasu – Prodas

Rys. 5-3 Zmiana wysokości lotu bomby zg w funkcji czasu – program własny
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Rys. 5-4 Prędkość bomby w funkcji czasu – Prodas

Rys. 5-5 Prędkość bomby w funkcji czasu – program własny
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5.3 Ocena skuteczności sterowania
W celu oceny skuteczności działania sterów wykonano symulacje polegającą na
trzech zrzutach bomb z niezmiennymi warunkami początkowymi:
• położenie X=[0,0,-2000];
• prędkość V=[40,0,0];
• pozostałe parametry zerowe.
Każdy zrzut bomby wykonano dla innego wychylenia sterów elewacji

tj. 15°,

0°, -15° niezmiennego w czasie lotu. Wyniki symulacji prezentują Rys. 5-6 ÷ Rys. 5-8.
Wykres pokazany na Rys. 5-6 przedstawia trajektorie lotu bomby (yg - niebieski,
wysokość H - zielony) w funkcji odległości liniowej xg i informuje o efektywności
sterowania oraz zakresie donośności bomby.

H

el = -15°

el = 0°

el = 15°

Rys. 5-6 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią
Wykres na Rys. 5-7 przedstawia zmiany kąta natarcia bomby dla różnych kątów
wychylenia sterów. Z wykresu wynika, iż mimo skrajnego wychylenia sterów kąty
natarcia bomby pozostają niewielkie.
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el = 15°
el = 0°

el = -15°

Rys. 5-7 Kąt natarcia bomby
Wykres

na

Rys. 5-8

przedstawia

zmiany kątowego położenia bomby

w przestrzeni (w szczególności kąta pochylenia bomby – linia koloru zielonego) dla
różnych kątów wychylenia sterów. Na podstawie tego wykresu oraz w oparciu
o wiedzę dotyczącą efektywności rażenia bombą lotniczą w zależności od kąta jej
upadku można kreować scenariusze zrzutu determinujące maksimum skuteczności
rażenia.
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el = 15°

el = 0°

el = -15°

Rys. 5-8 Kątowe położenie bomby w przestrzeni
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6

PRAWA STEROWANIA

6.1 Wstęp
Metodą naprowadzania określa się sposób kierowania lotem bomby, który
zapewni trafienie w cel z błędem nie większym od promienia rażenia głowicy bojowej.
Teoretycznie można opracować dowolnie wiele koncepcji metod naprowadzania.
W praktyce należy się jednak kierować ograniczeniami wynikającymi z możliwości
skonstruowania urządzeń zdolnych do realizacji danej metody.
Do

najczęściej

stosowanych

metod

nawigacji

wykorzystywanych

do

naprowadzania bomb lotniczych należą:
-

metoda naprowadzania bezpośredniego;

-

metoda pogoni;

-

metoda proporcjonalnej nawigacji.

Aby wyjaśnić reguły, na których opierają się poszczególne metody
naprowadzania konieczne jest zdefiniowanie kątów charakterystycznych dla każdej
z nich (Rys. 6-1):
 kąt obserwacji celu (look angle) - kąt zawarty pomiędzy osią podłużna bomby
a linią obserwacji celu LOC (LOS – Line Of Sign);
 kąt wyprzedzenia (lead angle) - kąt zawarty pomiędzy wektorem prędkości
bomby (oś 0xa) a linią obserwacji celu;
 kąt linii obserwacji celu (LOS angle) - kąt zawarty pomiędzy linią obserwacji
celu LOC a płaszczyzną horyzontu.
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Rys. 6-1 Kąty wykorzystywane w naprowadzaniu na cel
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6.2 Metoda naprowadzania bezpośredniego
6.2.1 Wstęp
W metodzie naprowadzania bezpośredniego pozycja celu określana jest
względem osi podłużnej bomby a więc do naprowadzania bomby na cel wykorzystuje
się tzw. kąt obserwacji celu (Rys. 6-1). W praktyce zastosowanie tej metody jest
rozwiązaniem najprostszym, ponieważ detektor jest na sztywno związany z korpusem
bomby.
W przypadku zastosowanego detektora, kąt obserwacji celu dla każdej z płaszczyzn
symetrii

bomby

jest

funkcją

różnicy

sygnałów

wyjściowych

odbiorników

rozmieszczonych w tej samej płaszczyźnie symetrii bomby. Realizacja metody
naprowadzania bezpośredniego polegać będzie na powiązaniu kąta wychylenia sterów
w danej płaszczyźnie sterowania z kątem obserwacji celu w tej płaszczyźnie, co
można zapisać za pomocą wzorów:

(

)

(

)

(6.1)

gdzie:
kąt wychylenia sterów azymutu (odpowiedzialny za zmianę

-

położenia bomby w płaszczyźnie xy);
kąty wychylenia sterów elewacji (odpowiedzialny za zmianę

-

położenia bomby w płaszczyźnie xz);
różnice sygnałów wyjściowych odbiorników położonych

-

w płaszczyznach odpowiednio xz, xy;
sygnały wyjściowe odbiorników odpowiednio

-

górnego, dolnego, prawego, lewego.
Rozważmy najprostszy przypadek, w którym kąt wychylenia sterów jest wprost
proporcjonalny do różnicy sygnałów wyjściowych odbiorników. Przy takim założeniu
funkcja

z równania (6.1) jest funkcją liniową o współczynniku proporcjonalności

[ ], czyli

.
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Przyjęto następujące warunki początkowe zrzutu:
 położenie X=[0,0,-2000];
 prędkość V=[40,0,0];
 pozostałe parametry zerowe.
Cel ustawiono w położeniu Xc=[787,0,0], czyli w miejscu upadku bomby dla zrzutu
bez sterowania, czyli ze sterami ustawionymi w położenie zerowe Rys. 5-6.
Przebiegi wybranych parametrów lotu bomby dla symulacji wykonanych dla
powyższych warunków początkowych zostały zaprezentowane na Rys. 6-2 - Rys. 6-5.

Trajektoria
bomby
niesterowanej
Trajektoria
bomby
sterowanej

Rys. 6-2 Trajektoria lotu bomby w funkcji odległości liniowej do celu
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,ψ

(t)

Rys. 6-3 Kątowe położenie bomby w przestrzeni w funkcji czasu

(t)

(t)

Rys. 6-4 Kąt natarcia i ślizgu w funkcji czasu
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δa(t)

δe(t)

Rys. 6-5 Kąty wychylenia sterów w funkcji czasu

Rys. 6-6 Kąty obserwacji celu widziane przez poszczególne odbiorniki detektora
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Upadek bomby nastąpił 40,5 m od celu przy kącie pochylenia wynoszącym -76,1°
i prędkości równej 181 m/s. W trakcie lotu bomby pojawiły się rosnące oscylacje
w płaszczyźnie Oxz bomby o częstotliwości osiągającej w końcowym okresie lotu
około 3Hz przy maksymalnym kącie natarcia wynoszącym 15° (Rys. 6-4). Przy
prędkości około 180m/s, jaka występowała w końcowej fazie lotu bomby, pełen okres
oscylacji przypadał na każde 60m trasy. Jak widać z Rys. 6-5 zmiany kąta natarcia
bomby przekładają się na zmiany kąta wychylenia steru elewacji

– co

bezpośrednio wynika z zastosowanej metody naprowadzania bezpośredniego.
Na podstawie analizy Rys. 6-6 można stwierdzić, że układ naprowadzania dąży do
uzyskania równowagi sygnałów wyjściowych odbiorników leżących w danej
płaszczyźnie sterowania, co dla przyjętego modelu detektora występuje w momencie
zrównania się kąta obserwacji celu odbiornika z kątem jego zaklinowania (Rys. 4-10).
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6.2.2 Regulator typu PID
W celu poprawienie pracy układu sterowania dla metody naprowadzania
bezpośredniego wprowadzono układ regulacji oparty na znanym z literatury
i powszechnie stosowanym w automatyce (również w lotnictwie [3], [44], [45])
regulatorze typu PID Rys. 6-7.

Rys. 6-7 Regulator typu PID
Zadaniem układu regulacji jest minimalizacja sygnału uchybu e(t) w taki sposób, aby
sygnał zadany Ysp(t) w jak najmniejszym stopniu różnił się od sygnału wyjściowego
Y(t) procesu [32],[33].
Adaptując powyższą teorię do zastosowanego w bombie modelu detektora należy
przyjąć, że uchyb e(t) z (Rys. 6-7) jest różnicą sygnałów wyjściowych odbiorników
detektora z równania (6.1) tj. w zależności od rozpatrywanego kanału sterowania
lub
lub

, a sygnał sterujący u(t) z (Rys. 6-7) jest kątem wychylenia sterów
równania (6.1).

W związku z powyższym układ regulacji laserowego układu korekcji przyjmuje
postać przedstawioną schematycznie na Rys. 6-8.
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Regulator PID

u(t)

Serwomechanizm

x(t)

Z1(t)

Z2(t)

LBĆW-10K

Układ detekcji
echa

e(t)

Rys. 6-8 Schemat działania laserowego układu korekcji lotu
gdzie:
 u(t) – sygnał wyjściowy regulatora;
 x(t) – wychylenia sterów;
 Z1(t) – zakłócenia lotu bomby (np. wpływ wiatru);
 Z2(t) – zakłócenia detektora (np. szumy odbiornika).
Sygnał uchybu e(t), który jest funkcją różnicy kątów obserwacji celu φdet odbiorników
leżących w jednej płaszczyźnie trafia na wejście regulatora typu PID. Sygnał
wyjściowy regulatora u(t) steruje serwomechanizmem powodując wychylenie sterów.
Stery bomby oddziaływujące z powietrzem powodują zmianę położenie bomby
w przestrzeni. Ponieważ detektor echa sygnału laserowego jest na stałe związany
z bombą następuje zmiana kątów obserwacji celu φdet, a co za tym idzie, zmiana
uchybu e(t) i cały proces się powtarza.
Regulator typu PID może składać się z kombinacji członów: proporcjonalnego,
całkowego i różniczkowego. Poszczególne człony zależą od uchybu dając relacje
pozwalającą na wyznaczenie sygnału stertującego:

(

gdzie:

– wzmocnienie,

∫

– stała całkowania,

)

– stała różniczkowania

Poszczególne człony uwzględniają:
- człon proporcjonalny - informację o chwilowej wielkości uchybu;
- człon całkowy - poprzednie wartości uchybu;
- człon różniczkowy - charakter zmian uchybu w czasie.
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(6.2)

Dobór typu regulatora do danego procesu polega na zestawieniu członów w sposób
zapewniający skuteczne sterowanie. Najczęściej stosowane są regulatory typu P, PI,
PD, PID.
Ogólne zasady doboru typu regulatora do procesu są następujące [32]:
-

dla uzyskania odchyłek statycznych bliskich zeru niezbędny jest człon
całkujący I;

-

regulator PI zapewnia dobrą jakość regulacji tylko przy zakłóceniach o małych
częstotliwościach;

-

regulator PD zapewnia szersze pasmo regulacji niż regulator PI, jednak przy
zakłóceniach wolnozmiennych wartości wskaźników jakości regulacji są
gorsze;

-

regulator PID łączy zalety obu poprzednich regulatorów.

Parametrami regulatora są współczynnik wzmocnienia Kp, stała całkowania Ti (zwana
również czasem zdwojenia) oraz stała różniczkowania Td (zwana również czasem
wyprzedzenia) [34]. Ponieważ parametry regulatorów są bardzo trudne albo wręcz
niemożliwe do wyznaczenia w sposób analityczny, szczególnie w przypadku
sterowania obiektami nieliniowymi, stosuje się tzw. eksperymentalne metody doboru
nastaw. Należą do nich między innymi[33]÷[36]:
-

metoda odpowiedzi skokowej;

-

metoda Zieglera-Nicholsa;

-

metoda charakterystyk częstotliwościowych;

-

inne.

6.2.3 Dyskretny regulator PID
Równanie (6.2) reprezentuje prawo regulacji ciągłego regulatora typu PID.
W systemach cyfrowych, a szczególnie mikroprocesorowych, w których sygnały
analogowe zostały poddane procesowi analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnału,
stosuje się algorytmy dyskretne. Regulator PID również ma swoja dyskretną postać.
Ze

względu

jednak

na

zastosowane

metody

całkowania

i różniczkowania

numerycznego, postać dyskretnego regulatora typu PID może przyjmować różne
formy [35], [36]. Najbardziej rozpowszechniony jest algorytm przyrostowy
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wykorzystujący trapezową metodę całkowania oraz różniczkowanie metodą Eulera
(6.3). Parametry regulatora tj. wzmocnienie Kp, czas całkowania Ti oraz czas
różniczkowania Td są tożsame co do wielkości z parametrami równania (6.2), parametr
Ts oznacza okres dyskretyzacji przetwarzanego sygnału natomiast parametr [k] –
kolejne próbki sygnału.

(
(

)
(6.3)

)

Wyżej przedstawiony algorytm został zastosowany w programie symulacyjnym.
6.2.4 Dobór parametrów regulatora typu PID
Doboru parametrów regulatora dokonano z wykorzystaniem metody ZiegleraNicholsa. Metoda ta jest bardzo często stosowana w praktyce ze względu na prostotę
zastosowania oraz stosunkowo dobre rezultaty. Jest to metoda doświadczalna – nie
potrzebujemy

znajomości

modelu

sterowanego

obiektu.

W niniejszej

pracy

matematyczny model bomby zostanie użyty do symulacji ruchu bomby w przestrzeni.
Istotą tej metody jest ustalenie, jak gwałtownie sterowany proces reaguje na sygnały
korekcyjne z regulatora oraz jak szybka powinna być reakcja regulatora PID na
zmiany wielkości regulowanej w celu eliminacji błędu uchybu. Postępowanie jest
następujące:
-

Wyłączyć człony całkujący i różniczkujący – ustawić regulator na działanie
proporcjonalne;

-

Zwiększać wzmocnienie aż do momentu osiągnięcia granicy stabilności (na
wyjściu obiektu pojawiają się oscylacje niegasnące);

-

Zmierzyć okres oscylacji Tkryt;

-

Wartość współczynnika wzmocnienia, przy którym wystąpiły niegasnące
oscylacje, użyć w dalszych obliczeniach jako współczynnik wzmocnienia
krytycznego Kkryt;

-

Dobrać nastawy wg tabelki Tabela 6-1 dla wybranego regulatora
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KP

Ti

P

0.5 Kkryt

PI

0.45 Kkryt

Tkryt /1.2

PID

0.6 Kkryt

Tkryt /2

Td

Tkryt /8

Tabela 6-1 Wzory do obliczania parametrów PID dla metody Zieglera-Nicholsa [34]
W celu dobrania nastaw regulatora typu PID z wykorzystaniem powyższej metody
przeprowadzono szereg symulacji z niezmiennymi warunkami początkowymi zrzutu:
•

położenie X=[0,0,-2000];

•

prędkość V=[40,0,0];

•

pozostałe parametry zerowe.

oraz zakładając położenie celu Xc=[787,0,0], czyli w miejscu upadku bomby dla
zrzutu bez sterowania i ze sterami ustawionymi w położenie zerowe.
Uznano, że najlepszym parametrem służącym do oceny przebiegu procesu ruchu
bomby w przestrzeni będzie kąt natarcia (kąt nutacji).
Zgodnie z zasadami metody Zieglera-Nicholsa, badanie układu rozpoczęto od
uzyskania na jego wyjściu niegasnących oscylacji Rys. 6-9.

Tkryt

Rys. 6-9 Kąt natarcia bomby dla parametru K=0,35
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Na podstawie uzyskanego przebiegu zmian kąta natarcia w funkcji czasu
Rys. 6-9 uzyskano następujące parametry układu:
-

Kkryt = 0,35;

-

Tkryt = 0,31;

Na podstawie powyższych parametrów oraz Tabela 6-1 obliczono nastawy dla
różnych typów regulatorów
K

Ti

P

0,18

PI

0,16

0,26

PID

0,21

0,155

Td

0,038

Tabela 6-2 Parametry regulatorów PID obliczonych zgodnie z metodą ZiegleraNicholsa

str. 65

6.2.5 Wyniki symulacji
Przebiegi wybranych parametrów lotu bomby dla symulacji wykonanych
z zastosowaniem układów regulacji uwzględniających parametry zawarte w Tabela
6-2 zostały zaprezentowane na Rys. 6-10 ÷ Rys. 6-24.

Regulator typu P
Wyniki symulacji zrzutu bomby z wykorzystaniem regulatora typu P zostały
przedstawione na Rys. 6-10 ÷ Rys. 6-12.
Widać, że wystarczyło zmniejszyć wzmocnienie regulatora aby poprawić stabilność
ruchu bomby w przestrzeni ( gasnące oscylacje kąta natarcia w trakcie procesu
naprowadzania). Również celność bomby uległa poprawie, wyniosła około 20m. Nie
jest to jednak wielkość zadawalająca.
Jak pokazuje Rys. 6-12 stery wchodzą do pracy około 5-tej sekundy od momentu
zrzutu. Jest to związane bezpośrednio z konstrukcją detektora, w szczególności
z charakterystyką odbiornika i jego kątem zaklinowania. Detektor dopiero około 5-tej
sekundy lotu zaczyna widzieć cel.

H

Rys. 6-10 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią– regulator typu P
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Rys. 6-11 Kąt natarcia bomby w funkcji czasu– regulator typu P

δa(t)

δe(t)

Rys. 6-12 Kąt wychylenia sterów w funkcji czasu – regulator typu P
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Regulator typu PI
Wyniki symulacji zrzutu bomby z wykorzystaniem regulatora typu PI zostały
przedstawione na Rys. 6-13 ÷ Rys. 6-15. Zastosowanie regulatora typu PI znacznie
poprawiło dokładność trafienia - upadek bomby nastąpił 5m za punktem celowania.
Pojawiły się natomiast narastające oscylacje kąta natarcia.
Następnie przeprowadzono strojenie obliczonych parametrów regulatora typu PI
w taki sposób aby uzyskać najlepszą celność trafień przy jednoczesnym zachowaniu
stabilności układu (brak oscylacji). Najlepsze wyniku uzyskano dla stałej całkowania
Ti = 0,21s. Wyniki symulacji dla zrzutu bomby z wykorzystanie regulatora typu PI
o parametrach Kp = 0,16, Ti = 0,21s przedstawiają Rys. 6-16 do Rys. 6-18.
Dla regulatora o takich parametrach upadek bomby nastąpił 1 m za celem. Widać
więc, że dokładność bezwzględna poprawiła się oraz udało się znacznie zmniejszyć
amplitudę oscylacji.

H

Rys. 6-13 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią– regulator typu PI

str. 68

Rys. 6-14 Kąt natarcia bomby w funkcji czasu– regulator typu PI

δa(t)

δe(t)

Rys. 6-15 Kąty wychylenia sterów w funkcji czasu – regulator typu PI
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Regulator typu PI po korekcji Ti

Rys. 6-16 Trajektoria w układzie związanym z ziemią– regulator typu PI po korekcji

Rys. 6-17 Kąt natarcia bomby w funkcji czasu– regulator typu PI po korekcji
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δa(t)

δe(t)

Rys. 6-18 Kąt wychylenia sterów w funkcji czasu – regulator typu PI po korekcji
Regulator typu PID
Wyniki symulacji zrzutu bomby z wykorzystaniem regulatora typu PID prezentują
wykresy na Rys. 6-19 do Rys. 6-21. Dokładność trafienia bomby z regulatorem typu
PID jest podobna do wersji z regulatorem typu PI (około 2m), chociaż charakter zmian
kąta wychylenia sterów jest istotnie odmienny. Również w tym przypadku pojawiły
się oscylacje, które następnie zostały skorygowane tą samą metodą co w przypadku
regulatora typu PI. Zgodnie z teorią doboru nastaw regulatora PID [34], największy
wpływ na zmniejszenie oscylacji zapewnia człon różniczkowy regulatora. Najlepsze
wyniki uzyskano dla czasu całkowania Ti = 0,1s. Wyniki symulacji dla zrzutu bomby
z wykorzystaniem regulatora typu PID ze skorygowanymi parametrami przedstawiają
Rys. 6-22 do Rys. 6-24.
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H

Rys. 6-19 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią– regulator typu PID

Rys. 6-20 Kąt natarcia bomby w funkcji czasu– regulator typu PID
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δa(t)

δe(t)

Rys. 6-21 Kąt wychylenia sterów w funkcji czasu – regulator typu PID
Regulator typu PID po korekcji

H

Rys. 6-22 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią– regulator typu PID po
korekcji
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Rys. 6-23 Kąt natarcia bomby w funkcji czasu– regulator typu PID po korekcji

δa(t)

δe(t)

Rys. 6-24 Kąt wychylenia sterów w funkcji czasu – regulator typu PID po korekcji
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6.3 Metoda pogoni
6.3.1 Wstęp
W metodzie pogoni pozycja celu określana jest względem wektora prędkości
bomby, a więc do naprowadzania bomby na cel wykorzystuje się tzw. kąt
wyprzedzenia (Rys. 6-1, Rys. 6-25). Praktyczna realizacja tej metody naprowadzania
zapewniana jest poprzez zastosowanie stabilizowanego aerodynamicznie detektora
Rys. 6-25

(wiatrowskaz,

флюгер,

weather

vane)

[6],

[38].

Stabilizator

aerodynamiczny sprzęgnięty jest z bombą za pomocą przegubu synchronicznego,
zapewniając swobodny obrót detektora względem bomby w dwóch płaszczyznach jej
symetrii Oxz i Oxy. Zastosowanie przegubu synchronicznego gwarantuje zgodną
prędkość kątową względem osi podłużnej bomby i detektora niezależnie od kąta
wychylenia osi detektora. Konstrukcja aerodynamiczna stabilizatora jest tak
zaprojektowana, aby oś podłużna detektora pokrywała się z wektorem prędkości
bomby, czyli z osią Oxa (Rys. 2-2).

Rys. 6-25 Stabilizator aerodynamiczny
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Model ruchu bomby przedstawiony w rozdziale 4 nie uwzględnia mechaniki
ruchu przestrzennego stabilizatora aerodynamicznego. Aby przeprowadzić symulacje
naprowadzania

bomby

z wykorzystaniem

metody

pogoni

detektor

zostanie

przywiązany do aerodynamicznego układu współrzędnych a jego oś symetrii
podłużnej pokryje się z osią Oxa (wektorem prędkości). Oznacza to konieczność
wykorzystania odpowiedniej transformacji pomiędzy układami współrzędnych
o postaci przedstawionej równaniem (6.4).

[ ]

[ ]

(6.4)

Podobnie jak w przypadku metody naprowadzania bezpośredniego, realizacja
metody pogoni odbywa się z wykorzystaniem relacji określonej wzorem (6.1), przy
czym z uwagi na charakter metody pogoni, różnica sygnałów wyjściowych
odbiorników jest w tym przypadku proporcjonalna do kąta wyprzedzenia (Rys. 6-1).
Analogicznie jak dla metody naprowadzania bezpośredniego sprawdzenie zachowania
układu sterowania bomby rozpoczęto od wartości współczynnika wzmocnienia:
[ ].
Przyjęto następujące warunki początkowe zrzutu:
 położenie X=[0,0,-2000];
 prędkość V=[40,0,0];
 pozostałe parametry zerowe;
 cel ustawiono w położeniu Xc=[787,0,0].

6.3.2 Wyniki symulacji
Przebiegi wybranych parametrów lotu bomby dla symulacji wykonanych dla
powyższych parametrów zostały zaprezentowane na Rys. 6-26 ÷ Rys. 6-29
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H

Rys. 6-26 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią

θ

Rys. 6-27 Kąt pochylenia bomby w funkcji czasu
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δa(t)

δe(t)

Rys. 6-28 Kąt wychylenia sterów elewacji w funkcji czasu

Rys. 6-29 Kąt natarcia w funkcji czasu
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Rys. 6-30 Kąty wyprzedzenia dla poszczególnych odbiorników detektora
Upadek bomby nastąpił 4,1m przed punktem celowania. Porównując celność
trafień bomby wykorzystującej metodę pogoni w stosunku do metody naprowadzania
bezpośredniego bez regulacji typu PID to ta pierwsza jest znacznie dokładniejsza. Nie
występują też oscylacje detektora w płaszczyźnie Oxz jak to miało miejsce
w przypadku metody bezpośredniego naprowadzania, a oscylacje własne bomby są
znacznie mniejsze. Brak oscylacji wynika bezpośrednio z faktu przywiązania detektora
do aerodynamicznego układu współrzędnych, co powoduje, że oscylacje bomby nie
przekładają się na oscylacje detektora.
Zestawiając z kolei celność trafień z wykorzystaniem metody pogoni w stosunku
do metody naprowadzania bezpośredniego z wykorzystaniem regulatora typu PID,
to korzystniejsza wydaje się ta druga.
Należało więc sprawdzić, czy zastosowanie regulatora PID w metodzie pogoni
zwiększy celność bomby wykorzystującej tą metodę naprowadzania.
Analiza

wykresu

przedstawiającego

kąty

wyprzedzenia

dla

poszczególnych

odbiorników detektora (Rys. 6-30), pozwala stwierdzić, że dla zastosowanego
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współczynnika wzmocnienia k = 1, kąt wychylenia steru elewacji jest zbyt mały
w stosunku do odpowiadających mu kątów wyprzedzenia (zielony i niebieski wykres).
Powyższe kąty wyprzedzenia pozostają przez ostatni, około siedmiosekundowy okres
lotu bomby poniżej wartości pożądanej ±7° , a kąt wychylenie sterów nie osiąga
w tym czasie wartości granicznych ± 15° (Rys. 6-28).
W wyniku powyższej analizy przeprowadzono symulacje dla współczynnika
wzmocnienia równego

[ ].

H

Rys. 6-31 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią
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θ

Rys. 6-32 Kąt pochylenia bomby w funkcji czasu

Rys. 6-33 Kąt natarcia w funkcji czasu
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δa(t)

δe(t)

Rys. 6-34 Kąt wychylenia sterów elewacji w funkcji czasu

Rys. 6-35 Kąty wyprzedzenia dla poszczególnych odbiorników detektora
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Upadek bomby nastąpił niemalże w punkcie celowania, dokładnie 20cm za celem.
Potwierdza to również wykres kątów wyprzedzenia dla poszczególnych odbiorników
detektora (Rys. 6-35). Z wykresu wynika że kąty wyprzedzenia wszystkich
odbiorników osiągają w końcowej fazie lotu pożądane ±7°.
Powyższa metoda doboru współczynnika wzmocnienia k, każe przypuszczać, że jego
właściwa wartość będzie zawsze zależna od charakterystyki aerodynamicznej bomby.
Wyznaczenie właściwych parametrów aerodynamicznych bomby będzie więc etapem
krytycznym w całym procesie modelowania bomby kierowanej bez względu na rodzaj
zastosowanej metody naprowadzania.
Z badań empirycznych bomb ze stabilizatorem aerodynamicznym [6] wynika,
że wraz ze wzrostem kąta natarcia (ślizgu) bomby, oś podłużna stabilizatora
aerodynamicznego może odchylać się od osi OXa nawet o kąt Δαϕ = 3.5°. Wielkość
tego kąta niezgodności jest funkcją prędkości bomby, jej kąta natarcia (ślizgu) oraz
kształtu części nosowej bomby (Rys. 6-36). Skutkiem wyżej opisanego zjawiska,
będzie oczywiście pogorszenie się dokładności trafień bomb.

Rys. 6-36 Rozkład strug powietrza wokół stabilizatora aerodynamicznego i bomby [6]
Można przyjąć, że każde zaburzenie warunków atmosferycznych, a szczególnie
występowanie turbulencji, będzie wywierało ujemne skutki w sensie celności trafień
w układzie wykorzystującym tą metodę naprowadzania.
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6.4 Metoda proporcjonalnej nawigacji
6.4.1 Wstęp
Najnowsze rozwiązania w zakresie systemów sterowania bomb lotniczych
wykorzystują metodę proporcjonalnej nawigacji lub jej modyfikację ( w oparciu
o wiedzę z dziedziny optymalnej filtracji czy modelu obserwatora), która ma
zapewniać największą precyzję trafienia w cel, szczególnie w przypadku celów
manewrujących czy też trudnych warunków atmosferycznych [6], [39].
Przykładami bomb typu SAL wykorzystującymi metodę proporcjonalnej nawigacji
są rosyjska КАБ-250ЛГ [6] (Rys. 6-37) oraz amerykański GBU-24 Paveway III firmy
Raytheon (Rys. 6-38).

Rys. 6-37 Laserowa bomba lotnicza КАБ-250ЛГ

Rys. 6-38 Laserowa bomba lotnicza GBU-24 Paveway III
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Metoda proporcjonalnej nawigacji (PN) jest metodą intuicyjną [39] opartą na
założeniu, że dwa zbliżające się do siebie ciała ulegną kolizji jeśli wyznaczona
pomiędzy nimi linia obserwacji celu LOC (Rys. 6-1) nie zmieni swojego kątowego
położenia określonego w inercyjnym układzie współrzędnych [40]. Jeśli położenie
kątowe LOC bomby zacznie się zmieniać, należy minimalizować powstałą prędkość
kątową LOC wymuszając na bombie przyspieszenie liniowe w kierunku prostopadłym
do LOC o wartości proporcjonalnej do prędkości kątowej LOC oraz prędkości
zbliżania do celu. Matematycznie tą zależność zapisuje się wzorem [39]÷[41]:
̇

(6.5)

gdzie:


̇

przyspieszenie od sterowania (prostopadłe do LOC);
prędkość kątowa LOC;



prędkość zbliżania bomby do celu;



stała nawigacji (wartość z zakresu 3÷5).

Wadą stosowania metody proporcjonalnej nawigacji jest konieczność pomiaru
prędkości kątowej linii obserwacji celu (LOS angle rate) oraz prędkości zbliżania do
celu. Powyższe wymusza zastosowanie jako detektora echa sygnału laserowego,
zupełnie innego rozwiązania niż założono np. detektora stabilizowanego żyroskopowo.
Jeszcze większą trudność przysparza pomiar lub estymacja prędkości zbliżania do
celu. Dlatego też w ramach niniejszej pracy metoda proporcjonalnej nawigacji
zostanie zaimplementowana w sposób czysto matematyczny, bez wykorzystania
przedstawionego w rozdziale 4.4 modelu detektora echa sygnału laserowego, a wyniki
jej działanie posłużą jako rodzaj odniesienia dla pozostałych metod naprowadzania.
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6.4.2 Model matematyczny
Rozważmy jedną płaszczyznę sterowania Rys. 6-39.
Wszystkie niżej wymienione zmienne są wyznaczone w inercyjnym układzie
współrzędnych.

Rys. 6-39 Dwuwymiarowa geometria relacji bomba-cel

( )

̇
̇

̇

̇

( )

(

(6.6)

̇

̇

(6.7)

)

Ponieważ:
̇

√
̇
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̇

to:
̇

(6.8)

Prędkość zbliżania jest definiowana jako prędkość zmian odległości do celu wzięta ze
znakiem minus, można więc tą wielkość uzyskać różniczkując odległość do celu R:

̇

Przyspieszenie od sterowania

(6.9)

obliczamy ze wzoru (6.5). Ponieważ

jest

z definicji prostopadłe do LOC więc:

(6.10)
W literaturze zajmującej się tematem proporcjonalnej nawigacji [39]÷[41]
wprowadza się zmienną pomocniczą ZEM (zero effort miss) definiowaną jako
odległość o jaką bomba minie cel przy założeniu, że ani bomba ani cel nie zmieniają
kierunku lotu w zadanych przedziale czasu

. ZEM jest rodzajem prostej predykcji

opisanej dla rozpatrywanej płaszczyzny (Rys. 6-39) zależnościami:

(6.11)

gdzie

jest czasem do upadku bomby
(6.12)

Na podstawie (Rys. 6-39) można sformułować zależność na komponent ZEM
prostopadły do LOC:
(
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)

(6.13)

Porównując równanie (6.8) i (6.13) możemy zapisać:

̇

(6.14)

Podstawiając wzór (6.14) do (6.5) otrzymujemy alternatywną zależność określającą
przyspieszenie normalne:

(6.15)

Wprowadzenie zmiennej ZEM jest o tyle istotne, że według autorów publikacji
[39]÷[41],

większość

prac

prowadzonych

w celu

optymalizacji

metody

proporcjonalnej nawigacji polega na modyfikacji sposobu wyliczania zmiennej ZEM.

Analiza trójwymiarowa.
Wyżej przedstawione rozważania dotyczyły jednej płaszczyzny sterowania.
W przestrzeni trójwymiarowej równania przedstawiają się następująco [41].

(6.16)

jest

Wektor
prostopadłego do LOC oraz

sumą

wektorów

równoległego do LOC, więc:

(6.17)
Moduł |

| uzyskamy poprzez rzutowanie wektora

na LOC

z wykorzystaniem właściwości iloczynu skalarnego dwóch wektorów tj. wektora
jednostkowego LOC

oraz

:
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|

√

|

Mnożąc |

|

(6.18)

(6.19)

| przez wektor jednostkowy
|

Ostatecznie składowe wektora

|

otrzymujemy wektor
|

(6.20)

przyjmują postać
|

|

|

|

|

|

Natomiast składowe wektora przyspieszenia sterowania

(6.21)

:

(6.22)

W modelu matematycznym ruchu bomby przedstawionym w rozdziale 2 i 3
sterowanie bomby realizowane jest poprzez wychylenie steru azymutu
o zadany kąt.
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lub elewacji

Analizując równania momentów (3.19) widać, że po wychyleniu steru elewacji
bomba zostanie chwilowo wytrącona ze stanu równowagi (pojawią się oscylacje),
a następnie ustabilizuje się w nowym stanie równowagi, w którym bilans momentów
można opisać zależnością:
|

|

[

(

)
|

|

]

(6.23)

Równanie (6.23) można przekształcić do postaci:

(
|
Z

kolei

analizując

)
|

(

równania

)

pod

(3.18)

(6.24)

względem

wpływu

sił

aerodynamicznych na bombę widać, że składowa aerodynamiczna siły normalnej
w stanie ustalonym (równowaga momentów) zależy tylko od kąta wychylenia steru
elewacji i kąta natarcia bomby. Zależność pozwalającą określić tą siłę można zapisać
w postaci:
|

|

[

(

)
|

|

]

(6.25)

Podstawiając równanie (6.24) do (6.25) otrzymujemy:
|

|

[

Na podstawie zależności (6.26), kąt wychylenia steru elewacji

|

]

(6.26)

wyniesie:

(6.27)

|
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Zakładając, że siła aerodynamiczna Z pozostaje w równowadze z siłą bezwładności
wynikającą z przyspieszenia
wychylenie steru elewacji

otrzymuje się wyrażenia pozwalające określić kąt

.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie wielkości fizyczne zastosowane w równaniach
(6.6)÷(6.22) zostały określone w inercyjnym układzie współrzędnych, natomiast
wielkości zastosowane w równaniach (6.23)÷(6.27) - w układzie współrzędnych
związanym z bombą. Zanim więc dokonamy podstawienia przyspieszeń od sterowania
obliczonych za pomocą zależności (6.22) do wzoru (6.27) należy dokonać
transformacji tych wielkości do układu współrzędnych związanego z bombą.
Ostatecznie kąt wychylenia steru elewacji

|

będzie opisany zależnością (6.28):

(6.28)

|

Analogicznie zależność na kąt wychylenia steru azymutu

|

gdzie

przyjmie postać:

(6.29)

|

są przyspieszeniami sterowania w odpowiednich osiach układu

współrzędnego związanego z bombą.
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6.4.3 Wyniki symulacji
Symulację zrzutu bomby z wykorzystaniem metody proporcjonalnej nawigacji
wykonano dla tych samych parametrów początkowych jakich użyto podczas badań
pozostałych, wyżej przedstawionych systemów naprowadzania, czyli
 położenie X=[0,0,-2000];
 prędkość V=[40,0,0];
 pozostałe parametry zerowe;
 cel ustawiono w położeniu Xc=[787,0,0].
Dodatkowo należało określić wartość stałej naprowadzania N. Najlepsze efekty
uzyskano dla N = 4.
Przebiegi wybranych parametrów lotu bomby dla symulacji wykonanych dla
powyższych parametrów zostały zaprezentowane na Rys. 6-40 ÷ Rys. 6-43.

H

Rys. 6-40 Trajektoria bomby w układzie związanym z ziemią

str. 92

Rys. 6-41 Kąt pochylenia bomby w funkcji czasu

δa(t)

δe(t)

Rys. 6-42 Kąt wychylenia sterów elewacji w funkcji czasu
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Rys. 6-43 Kąt natarcia w funkcji czasu
Wyniki

przeprowadzonych

symulacji

potwierdzają

informacje

zawarte

w [39]÷[41] o dokładności tej metody naprowadzania. Upadek bomby nastąpił 0.5m
od punktu celowania. Przebieg procesu sterowania, wychylenia sterów w funkcji
czasu, jest bardzo płynny i pozbawiony jakichkolwiek oscylacji.
Porównując wykresy kątów wychylenia sterów (Rys. 6-42) jakie wystąpiły przy
naprowadzaniu metodą proporcjonalnej nawigacji z ich odpowiednikami dla
pozostałych metod naprowadzania (Rys. 6-28, Rys. 6-21, Rys. 6-18, Rys. 6-12,
Rys. 6-5) nie można nie zwrócić uwagi na moment rozpoczęcia sterowania. Dla metod
naprowadzania bezpośredniego i pogoni, układ sterowania zaczyna cykl pracy około 5
sekundy lotu. Wynika to bezpośrednio z konstrukcji detektora – około 5 sekundy lotu
bomby cel pojawia się w zakresie charakterystyki optycznej detektora.
Naprowadzanie bomby z wykorzystaniem metody proporcjonalnej nawigacji zostało
zrealizowane w sposób matematyczny bez uwzględniania żadnych hipotetycznych
ograniczeń sprzętowych, dlatego też cel jest śledzony przez bombę od samego
początku zrzutu.
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7

WYNIKI SYMULACJI SYSTEMÓW NAPROWADZANIA BOMB

7.1 Wstęp
W poprzednim rozdziale zostały omówione symulacje naprowadzania bomby na
cel przy wykorzystaniu różnych metod naprowadzania. Dokonano optymalizacji
parametrów praw sterowania, przy czym jako kryterium optymalizacji przyjęto
celność trafienia i jakość pracy układu sterowania (brak oscylacji).
Wszystkie symulacje przeprowadzono dla tych samych warunków początkowych.
Kontynuując proces badania powyższych systemów sterowania należało
dokonać szeregu symulacji badających celność i skupienie trafień dla różnych
parametrów początkowych zrzutu.
W tym celu posłużono się bardzo często stosowaną w podobnych przypadkach
metodą Monte Carlo. Metoda ta stosowana jest do modelowania matematycznego
procesów zbyt złożonych aby można było przewidzieć ich wyniki za pomocą
podejścia analitycznego. Istotną rolę w tej metodzie odgrywa losowanie (wybór
przypadkowy)

wielkości

charakteryzujących

proces,

przy

czym

losowanie

dokonywane jest zgodnie z rozkładem, który musi być znany.
Tym razem metody Monte Carlo użyto do zaburzenia warunków początkowych
zrzutu bomb. Wykorzystano programową funkcję losową symulującą niejako błędy
pilota co do wyboru momentu zrzutu objawiające się błędem położenia punktu zrzutu
w zakresie ±100m w każdej z osi płaszczyzny xy w stosunku do przyjętych dla
symulacji warunków początkowych (Rys. 7-1). Dla każdej symulacji wykonano sto
zrzutów bomb.
Jako ocenę jakości symulacji przyjęto celność ( CEL=[xcel,ycel] ) definiowaną
jako odległość średniego punktu upadku bomby od punktu celowania oraz skupienie
( SKUP=[xskup,yskup] ) definiowane jako odchylenie standardowe z próby. Obie
wielkości wyrażone dla każdej składowej płaszczyzny upadku x,y;
Badania przeprowadzono dla różnych warunków początkowych obejmujących:
 Współrzędne punktu zrzutu

Xp=[xb,yb,zb];

 Wektor prędkości początkowej

Vp=[vbx,vby,vbz];

 Wektor wiatru w czasie zrzutu

Vw=[vwx,vwy,vwz];
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 Współrzędne celu

Xc=[xc,yc,zc];

Rys. 7-1 Wpływ zakłóceń warunków początkowych zrzutu na położenie punktu
upadku bomby niesterowanej
Wyniki symulacji przedstawiono na Rys. 7-2 ÷ Rys. 7-13. Każdy rysunek
zawiera dwa wykresy prezentujące płaszczyznę xy upadku bomby. Punkt (0,0)
płaszczyzny znajduje się zawsze w środku wykresu i oznaczony został poprzez
przecięcie linii rysowanych kolorem czerwonym. Wskazane miejsce stanowi dla
wszystkich symulacji punkt celowania. Wyniki symulacji dla metody naprowadzania
bezpośredniego i metody pogoni zestawiono razem na jednej stronie - górny wykres
przedstawia

wyniki

naprowadzania

symulacji

bezpośredniego

przeprowadzonej
z regulatorem

z wykorzystaniem
typu

PID

metody

o parametrach

przedstawionych w poprzednim rozdziale, dolny wykres przedstawia wyniki
symulacji przeprowadzonej z wykorzystaniem metody pogoni (z detektorem
stabilizowanym aerodynamicznie). Z prawej strony każdego wykresu wypisano
parametry początkowe zrzutu oraz ocenę symulacji w postaci parametrów celności
i skupienia. Wyniki symulacji dla metody nawigacji proporcjonalnej przedstawiono
na Rys. 7-14 ÷ Rys. 7-19. Na rysunkach podawane są warunki początkowe zrzutu.
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7.2 Wyniki symulacji Monte Carlo dla metody naprowadzania bezpośredniego
i metody pogoni
Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-2.4;0.1]
SKUP [0.7;0.4]
Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [0.3;0.1]
SKUP [0.4;0.3]
Rys. 7-2
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-3.5;0]
SKUP [0.4;0.2]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [-18.7;-0.2]
SKUP [1.5;1]
Rys. 7-3
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-1.2;0]
SKUP [2;1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [18.6;0.2]
SKUP [1.9;1.6]
Rys. 7-4
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-1.4;1.3]
SKUP [1;0.7]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[787,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL[2.4;20.5]
SKUP [1.4;2.3]
Rys. 7-5
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-5;0]
SKUP [0.9;0.4]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [-1.5;0]
SKUP [0.5;0.3]
Rys. 7-6
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-6.7;0]
SKUP [0.5;0.1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [-20.7;0.1]
SKUP [1.1;0.7]
Rys. 7-7
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-2.3;-0.2]
SKUP [4;1.9]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [11;0.1]
SKUP [0.8;0.5]
Rys. 7-8
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-4.4;1.2]
SKUP [1.4;1]
Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[1937,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [-4.5;15.6]
SKUP [1;0.8]

Rys. 7-9

str. 104

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-3;0]
SKUP [0.6;0.3]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [0.8;0]
SKUP [0.5;0]
Rys. 7-10
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-5.6;0]
SKUP [1;0.1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [-8.1;0]
SKUP [0.8;0]
Rys. 7-11
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-3.3;0]
SKUP [0.6;0.1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL [8.4;0]
SKUP [0.4;0]
Rys. 7-12
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody
naprowadzania
bezpośredniego:
CEL [-3.9;0.4]
SKUP [0.7;0.1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[4544,0,0].

Wyniki
symulacji dla
metody pogoni:
CEL[-0.7;8]
SKUP [0.5;0.2]
Rys. 7-13
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7.3 Wyniki symulacji Monte Carlo dla metody nawigacji proporcjonalnej
Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[787,0,0].
CEL [0.3;0]
SKUP [0.2;0.1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[787,0,0].
CEL [0.4;0]
SKUP [0.3;0.1]

Rys. 7-14
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[787,0,0].
CEL [0.2;0]
SKUP [0.1;0.1]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[40,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[787,0,0].
CEL [0.3;-0.1]
SKUP [0.2;0.1]

Rys. 7-15
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[1937,0,0]
CEL [0.7;0]
SKUP [0.4;0.04]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[1937,0,0]
CEL [-1.5;0]
SKUP [3.42;0.1]

Rys. 7-16
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[1937,0,0].
CEL [0.6;0]
SKUP [0.4;0.04]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-2000];
Vp=[100,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[1937,0,0].
CEL[0.6;0]
SKUP [0.4;0.05]

Rys. 7-17
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[0,0,0];
Xc=[4544,0,0].
CEL [1;0]
SKUP [0.6;0.02]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[-10,0,0];
Xc=[4544,0,0].
CEL [1.1;0]
SKUP [0.6;0.03]

Rys. 7-18
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Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[10,0,0];
Xc=[4544,0,0].
CEL [1;0]
SKUP [0.6;0.02]

Warunki
początkowe:
Xp=[0,0,-3000];
Vp=[200,0,0];
Vw=[0,10,0];
Xc=[4544,0,0].
CEL [1;0]
SKUP [0.6;0.03]

Rys. 7-19
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7.4 Opis wyników przeprowadzonych symulacji
W ramach analiz przeprowadzono 3600 symulacji zrzutów bomb przy różnych
warunkach początkowych dla trzech różnych metod naprowadzania. Wszystkie zrzuty
wykonano przy założeniu, że cel znajduje się w miejscu upadku bomby niesterowanej
dla danych parametrów zrzutu i sterów ustawionych w pozycji zerowej. Dodatkowo
warunki początkowe zrzutu zaburzono procesem losowym symulującym błędy pilota
polegające na przedwczesnym lub opóźnionym zrzucie bomby objawiające się błędem
położenia punktu zrzutu w zakresie ± 100m w każdej z osi płaszczyzny xy w stosunku
do przyjętych dla symulacji warunków początkowych.
Wyniki symulacji przedstawione na Rys. 7-2 ÷ Rys. 7-13 zebrano w poniższej tabeli,
przy czym parametry oceny wyników symulacji przedstawiono w postaci modułów ich
wektorów. Sposób oceny opisano w podrozdziale 7.1.

H [m]

2000

2000

2000

2000

2000

Vp [m/s] Vw [m/s]

40

40

40

40

100

0

u = -10

u = 10

v = 10

0

Xc [m]

metoda

|

|

|

|

bezp. nap.

2,4

0,8

pogoni

0,4

0,5

PN

0,3

0,22

bezp. nap.

3,5

0,44

pogoni

18,7

1,8

PN

0,4

0,3

bezp. nap.

1,2

2,3

pogoni

18,6

2,4

PN

0,2

0,1

bezp. nap.

1,9

1,1

pogoni

20,6

2,7

PN

0,3

0,2

bezp. nap.

5

1

pogoni

1,5

0,6

PN

0,7

0,4

787

787

787

787

1937
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2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000

100

100

100

200

200

200

200

u = -10

u = 10

v = 10

0

u = -10

u = 10

v = 10

bezp. nap.

6,7

0,51

pogoni

20,7

1,3

PN

1,5

3,42

bezp. nap.

2,3

4,4

pogoni

11

1

PN

0,6

0,4

bezp. nap.

4,5

1,7

pogoni

16,2

1,2

PN

0,6

0,4

bezp. nap.

3

0,7

pogoni

0,8

0,5

PN

1

0,6

bezp. nap.

5,6

1

pogoni

8,1

0,8

PN

1,1

0,67

bezp. nap.

3,3

0,6

pogoni

8,4

0,4

PN

1,0

0,6

bezp. nap.

3,9

0,7

pogoni

8

0,6

PN

1,0

0,67

1937

1937

1937

4544

4544

4544

4544

Dla metody naprowadzania bezpośredniego:
 średnia celność wyniosła 3,6 m;
 skupienie wyniosło 1,2 m.
Dla metody pogoni:
 średnia celność wyniosła 11m;
 skupienie wyniosło 1,2 m.
Dla metody proporcjonalnej nawigacji (PN):
 średnia celność wyniosła 0,72 m;
 skupienie wyniosło 0,66 m.
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Wyniki badań naprowadzania bomby na cel z wykorzystaniem metody
proporcjonalnej nawigacji pokazują jak wielki potencjał tkwi w tym sposobie
sterowania - dokładność trafień poniżej metra, brak wpływu wiatru na celność.
Należy jeszcze raz podkreślić, że metoda proporcjonalnej nawigacji została
w niniejszej

pracy

zaimplementowana

w sposób

czysto

matematyczny

(nie

modelowano stabilizowanego żyroskopowo detektora, kąty LOC obliczane na
podstawie geometrii analitycznej).

Jeżeli w modelu detektora uwzględniono by

modele elementów platformy żyroskopowej oraz miernika prędkości zbliżania to
błędy były by większe.
Wyniki badań pozostałych metod naprowadzania wskazują na większa
skuteczność metody naprowadzania bezpośredniego nad metodą pogoni zarówno jeśli
chodzi o celność jak i o skupienie. Metoda pogoni jest bardzo dokładna dla warunków
bezwietrznych Rys. 7-2, Rys. 7-6, Rys. 7-10. Wprowadzenie w symulacji niezerowego
wektora

wiatru

znacznie

pogarsza

celność

trafień.

Podatność

tej

metody

naprowadzania na wiatr bezpośrednio wynika z podstawy jej działania, czyli
stabilizacji detektora względem wektora prędkości bomby [6]. Stabilizator
aerodynamiczny ustawia swoją oś w kierunku napływających strug powietrza
uwzględniając wiatr. Powoduje to ustawienie osi równo sygnałowej detektora
(Rys. 4-13) na cel i brak reakcji sterów mimo, że bomba przemieszcza się w złym
kierunku, przesuwając punkt upadku bomby poza cel w kierunku przeciwnym do
kierunku wiatru.
Z kolei dokładność metody naprowadzania bezpośredniego silnie zależy od
doboru optymalnych parametrów praw sterowania (regulatora PID). Przy źle
dobranych parametrach dokładność sterowania może być znacznie gorsza.
Porównując metodę naprowadzania bezpośredniego z metoda proporcjonalnej
nawigacji oraz zakładając, że realne błędy metody proporcjonalnej nawigacji były by
większe od otrzymanych z symulacji można dojść do przekonania, że stosowanie
metody naprowadzania bezpośredniego w wielu przypadkach może być znacznie
korzystniejsze. Powyższe wynika głównie ze znacznie prostszej konstrukcji bomb
wykorzystujących metodę naprowadzania bezpośredniego i związanego z tym
znacznie niższego kosztu wykonania tych bomb.
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8

PODSUMOWANIE
Przedmiotem rozprawy było udowodnienie tezy, że zastosowanie laserowego

układu korekcji trajektorii lotu bomby istotnie zwiększa precyzję rażenia celu.
Przeprowadzone badania jednoznacznie na to wskazują.
W części teoretycznej pracy opisano model matematyczny ruchu bomby
kierowanej w przestrzeni oparty na rozwiązaniach klasycznych oraz model bomby
kierowanej z laserowym układem korekcji pracującym w trybie półaktywnym.
W szczególności wprowadzono model detektora echa sygnału laserowego, model
serwomechanizmu oraz model oświetlacza laserowego celu. Określono również prawa
sterowania dla trzech różnych metod naprowadzania bomby na cel, w tym dla metody
proporcjonalnej nawigacji.
W części praktycznej opracowano moduły obliczeniowe oraz autorską aplikację
służącą do symulacji ruchu bomby kierowanej w przestrzeni. Do obliczeń sił
i momentów sił aerodynamicznych wykorzystano pakiet programów do analiz
balistycznych Prodas. Dokonano również identyfikacji zastosowanego w prototypie
bomby serwomechanizmu a powstały model zaimplementowano w programie
symulacyjnym. Następnie przeprowadzono symulacje, których celem był dobór
właściwych parametrów układów regulacji oraz ich optymalizacja, przy czym jako
kryterium optymalizacji przyjęto celność trafień i stabilność pracy układu. Wyniki
powyższych prac zostały użyte do zaimplementowania ostatecznych praw sterowania.
W ostatnim etapie prac wykonano szereg symulacji dla różnych warunków
początkowych, które posłużyły do sprawdzenia działania zaproponowanych systemów
naprowadzania oraz ich oceny na podstawie celności i skupienia upadków bomb.
Wyniki przeprowadzonych symulacji wskazują na wysoką skuteczność
zaproponowanych rozwiązań, przy czym najbardziej efektywną okazała się metoda
proporcjonalnej nawigacji. Należy tu podkreślić, że metoda ta pełni w pracy rolę
odniesienia, wzoru dla pozostałych metod naprowadzania, jest bowiem uznawana za
najbardziej efektywny ze sposobów naprowadzania na cel [6], [7], [10].
Wadą metody proporcjonalnej nawigacji jest bardzo wysoki koszt jej implementacji
w rzeczywistych bombach kierowanych, związany z zastosowaniem dokładnej
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platformy żyroskopowej oraz miernika prędkości zbliżania, predysponujący ten rodzaj
bomb kierowanych tylko do szczególnych zastosowań taktycznych.
Wyjątkowej

uwagi

wymaga

równie

skuteczna

metoda

naprowadzania

bezpośredniego cechująca się wysoką dokładnością trafień przy niskich kosztach
wdrożenia. Dodatkowo metoda ta wykazuje małą wrażliwość na występowanie silnych
podmuchów wiatru, czego nie można powiedzieć o metodzie pogoni. Dokładność tej
metody naprowadzania użytej w rzeczywistej bombie kierowanej silnie zależy od
właściwego doboru parametrów regulatora typu PID, a te z kolei od zgodności
charakterystyki aerodynamicznej modelu bomby kierowanej z rzeczywistym obiektem
sterowania. Wiarygodne określenie charakterystyk aerodynamicznych bomby będzie
krytycznym

etapem

projektowania

bomb

kierowanych.

Proces

uzyskiwania

właściwych parametrów regulatora typu PID może się wiązać z wielokrotnym
wykonaniem cyklu operacji „badanie w locie – korekcja parametrów”.
Z kolei badanie naprowadzania metodą pogoni potwierdziło znaną z literatury
[6]÷[8] zależność dokładności trafień od obecności wiatru. Do wad tej metody można
zaliczyć

również

trudności

w

określeniu

charakterystyk

aerodynamicznych

stabilizatora aerodynamicznego oraz konieczność stosowania skomplikowanego
modelu

matematycznego

ruchu

przestrzennego

układu

bomba - stabilizator

aerodynamiczny [23]. Zaletą tej metody naprowadzania może być stosunkowo dobra
dokładności trafień przy niskich kosztach wdrożenia.
Metody proporcjonalnej nawigacji oraz bezpośredniego naprowadzania mają
bardzo duży potencjał do dalszych prac badawczych w kierunku optymalizacji
sposobu

wyliczania

takich

parametrów

naprowadzania

jak

zmienna

ZEM

czy parametry regulatora typu PID, szczególnie w połączeniu z zastosowaniem
rozwiązań opartych na nowych technologiach sensorów matrycowych.
Realizacja pracy pozwoliła osiągnąć cel badań, którym było przeprowadzenie
analiz

symulacyjnych

pozwalających

na

ocenę

skuteczności

opracowanego

laserowego układu aktywnej korekcji lotu bomby. Wyniki pozwoliły udowodnić tezę,
że zastosowanie laserowego układu korekcji trajektorii lotu bomby istotnie zwiększa
precyzję rażenia celu.
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