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)پژوهشی-(علمی

بهینهسازی یک هواپیمای بیسرنشین با استفاده از
منطق فازی و بهینهسازی طراحی چندموضوعی
 مشکالت مربوط به،در این تحقیق سعی شده است تا با ارائة یک روش
 زمان محاسبات و سادگی) تا حدودی،بهینهسازیهای چندهدفه مقید (پیادهسازی
 این روش كه بر مبنای منطق فازی است یک مساله بهینهسازی چندهدفه.برطرف شود
مقید را به یک مساله بهینهسازی تک هدفه نامقید تبدیل میكند و به این شکل
 سه، جهت نشان دادن كارآیی روش.بسیاری از مشکالت ذكر شده برطرف میشود
، هدف بهینهسازی اول.بهینهسازی طراحی یک هواپیمای بیسرنشین انجام شده است
 هدف از.مقایسة عملکرد این روش با دو روش معروف بهینهسازی چندهدفه است
بهینهسازیهای دوم و سوم نیز نشان دادن این قابلیت از روش پیشنهادی است كه
برحسب ضرورت طراح میتواند به شکل آگاهانه درجه اهمیت را روی توابع هدف و یا
 نتایج بهینهسازیها نشان میدهند كه زمان محاسبات با استفاده از.قیود تغییر دهد
 دو طرح كامال متفاوت،روش پیشنهادی كاهش یافته و همچنین با تغییر درجة اهمیت
.به دست آمده است

1**

 و علیرضا بابايی1*محمدرضا ستاينده

 دانشاگاه صانعتی، مجتمع دانشگاهی مکانیک-1
: كدپساااتی، ایاااران، اصااافهان،مالاااک اشاااتر
158751774
: ایمیل،)* دانشآموخته دكتری (نویسنده پاسخگو
setayande@mut-es.ac.ir

** استادیار

 الگوریتم، منطق فازی، بهینهسازی طراحی چندموضوعی، بهینهسازی چندهدفه:واژههای كلیدی
 هواپیمای بیسرنشنین،ژنتیک

)17  پیاپی، (دوره پنجم2  شماره/  دوره چهارم/1400 تابستان

Optimization of an Unmanned Aerial
Vehicle Using Fuzzy Logic and
Multidisciplinary Design Optimization
This research tries to propose a method to solve problems related to
constrained
multi-objective
optimizations
(implementation,
computation time, and simplicity). This method, based on fuzzy logic,
converts constrained multi-objective optimization problem into
unconstrained single-objective optimization problems so many of the
mentioned problems are solved. To demonstrate the efficiency of this
method, three multidisciplinary design optimizations of an unmanned
aerial vehicle have been performed. The aim of the first optimization is
to compare the performance of the proposed method with two wellknown methods of multi-objective optimizations. The purpose of the
second and third optimizations is to show this capability of the
proposed method that the designer, according to need, can consciously
change the degree of importance on the objective functions or
constraints. The results of the optimizations show that the
computational time has been reduced, and two different optimal
designs have been obtained by changing the degree of importance.
Keywords:

Multi-objective
Optimization,
Multidisciplinary
Design
Optimization, Fuzzy Logic, Gentic Algorithm, Unmanned Aerial
Vehicle

M.R. Setayandeh1* and A. babaei1**
1- Mechanical University Complex,
Malek-ashtar
University
of
Technology, Iran, Postal Code:
158751774, Isfahan, IRAN
* Assistant Professor (Corresponding
Author): Email:
setayande@mut-es.ac.ir
** Ph.D. Holder

(علمی-پژوهشی)

محمدرضا ستاينده و علیرضا بابايی

30

 -1فهرست عالئم
𝑅𝐴
𝑡𝐴𝑅ℎ
𝑡𝑣𝑅𝐴
𝑖𝐶
𝐿𝐹
𝐶𝐹
𝐽𝐹
𝑅𝐹
𝐻𝑖
𝑡𝑆ℎ
𝑡𝑣𝑆
𝑤𝑆
𝑀𝑆
𝑙𝑙𝑜𝑟𝑇
𝑙𝑎𝑟𝑖𝑝𝑠𝑇
𝑤𝐴𝑋

نسبت منظری بال
نسبت منظری دم افقی
نسبت منظری دم عمودی
قید iام
منطق فازی
تابع برتری قیود
تابع برتری توابع هدف
تابع نماینده
زاویه نصب دم افقی ()deg
مساحت دم افقی ()m2
مساحت دم عمودی ()m2
مساحت بال ()m2
حاشیه پایداری
ثابت زمانی مود رل ()s
ثابت زمانی مود اسپایرل ()s
فاصله طولی بال از دماغه هواپیما ()m

ع یم یونانی
𝜆
𝑡𝜆ℎ
𝑡𝑣𝜆
𝐸𝐿Λ
𝑡Λ𝐿𝐸 ℎ
𝑡𝑣 𝐸𝐿Λ
𝛼
𝛿1
𝛿2
𝐸𝛿
𝜀
𝑟𝑑𝜉
𝜉𝑝ℎ
𝑝𝑠𝜉
𝜇
𝑟𝑑𝜔
𝜔𝑝ℎ
تابستان  /1400دوره چهارم  /شماره ( 2دوره پنجم ،پیاپی )17

𝑝𝑠𝜔

زیرنوی

نسبت باریکشوندگی بال
نسبت باریکشوندگی دم افقی
نسبت باریکشوندگی دم عمودی
زاویه سوئیپ لبه حمله بال ()deg
زاویه سوئیپ لبه حمله دم افقی ()deg
زاویه سوئیپ لبه حمله دم عمودی ()deg
زاویه حمله ()deg
اولین زاویه از  boat tailبدنه ()deg
دومین زاویه از  boat tailبدنه ()deg
زاویه انحراف الویتور ()deg
زاویه پیچش بال ()deg
ضریب میرایی مود داچرل
ضریب میرایی مود پریود بلند
ضریب میرایی مود پریود کوتاه
تابع عضویت فازی
فرکانس مود حرکتی داچرل ()rads-1
فرکانس مود حرکتی پریود بلند ()rads-1
فرکانس مود حرکتی پریود کوتاه ()rads-1

ها
𝑟𝑐
𝑢𝑡

𝑑𝑝&𝑢𝑝

فاز پروازی سیر
فاز پروازی گردش
فازهای پروازی  pull-upو pull-down

 -2مقدمه
تا چند دهه قبل دستیابی به یک طرح بهینه در فاز طراحی
مفهومی و در یک بازة زمانی مناسب از نیازهای اصلی مهندسان
هوافضا بود .این نیاز از آنجا ناشی میشد كه روشهای طراحی
سنتی عموماً زمانبر (پرهزینه) بودند و در نهایت یک طرح
نزدیک به بهینه (و نه كامالً بهینه) را پیشنهاد میدادند.
روشهای بهینهسازی طراحی یک جایگزین مناسب برای
روشهای طراحی سنتی شدند كه توانستند به خوبی نقاط ضعف
این روشها را در فاز طراحی مفهومی پوشش دهند .یکی از
معروفترین نگرشهای روشهای بهینهسازی طراحی ،نگرش
بهینهسازی طراحی چندموضوعی 1است .افزایش سرعت
طراحی ،دستیابی به حلهای بهینه و افزایش انعطافپذیری در
مقابل تغییرات از مهمترین مزایای این نگرش میباشند [.]1-2
اگرچه نگرش بهینهسازی طراحی چندموضوعی توانست
زمان طراحی را كاهش دهد ،اما به دلیل اینکه در این نگرش
باید همه موضوعات درگیر طراحی به شکل همزمان در نظر
گرفته شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت پیچیده مسائل
واقعی مهندسی ،چالشهای جدیدی از نقطهنظر پیادهسازی و
زمان محاسباتی مقابل این نگرش ایجاد شد .در ابتدای ظهور
این نگرش عموماً از روشهای بهینهسازی گرادیانی جهت حل
مسائل استفاده میشد .این روشهای بهینهسازی اگرچه سرعت
همگرایی خوبی دارند ،اما در تقابل با مسائل بهینهسازی
مهندسی عملکرد چندان موفقی در یافتن حل بهینه كلی ندارند.
با پیدایش الگوریتمهای تکاملی 2مشکل یافتن حل بهینه كلی
برطرف شد ،اما این روشها عموماً در قیاس با روشهای
گرادیانی كندتر میباشند [ .]3این مشکل (سرعت پائین
روشهای گرادیانی) در مسائلی با بیش از یک تابع هدف دو
چندان میشود .عالوهبر مشکل زمان محاسباتی برای مسائل
پیچیده ،اعمال و پیادهسازی قیود بهینهسازی نیز دیگر مشکل
روشهای بهینهسازی مذكور (اعم از گرادیانی و تکاملی)
میباشد .ضرورت استفاده از ابزارهای آنالیز با دقت باال 3در
مواجهه با مسائل پیچیده ،چالش جدید دیگری است كه در
مقابل نگرش بهینهسازی طراحی چندموضوعی قرار دارد .اگرچه
پیدایش مفهوم مدلهای جانشین 4توانسته است تا حدی در
برطرف كردن این چالش مؤثر باشد ،اما ایجاد یک مدل
جانشین نیز پیچیدگیها و ظرافتهای مخصوص بخود را
داراست.
1. Multidisciplinary Design Optimization
2. Evolutionary Algorithms
3. High fidelity Analysis Tools
4. Surrogate Model
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در ادامه و در بخش دوم روش پیشنهادی بیان شده است.
بهینهسازی طراحی چندموضوعی هواپیمای بیسرنشین در
بخش سوم ارائه شده است .بخش چهارم به بیان نتایج
شبیهسازی اختصاص یافته است .در نهایت در بخش پنجم
نتیجهگیری این تحقیق بیان شده است.

 -2روش پیشنهادی
در این بخش سعی بر آن است تا روش پیشنهاد شده به شکل
كامل توضیح داده شود .روش پیشنهادی شامل دو مرحله است.
در مرحلة اول ،برای هر تابع هدف و قید مسالة بهینهسازی ،تابعی
تحت عنوان تابع برتری ایجاد میشود .این تابع با استفاده از
منطق فازی تشکیل شده و میتوان بیان نمود كه تجربه طراح به
واسطة تشکیل این تابع (از طریق قوانین فازی) برای هر تابع
)7. Sum Weighted Method (SWM
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بابایی و همکارانش [ ]2بهینهسازی طراحی چندموضوعی
یک هواپیمای بیسرنشین را مورد بررسی قرار دادهاند .از آنجاكه
مساله بهینهسازی در این تحقیق یک مساله چندهدفه بوده
است ،از تابع درجه رضایتمندی فازی جهت انتخاب حل نهایی
از میان جبهه پرتو فرانت استفاده شده است .آلیسون 1و
همکارانش [ ]4یک چارچوب بهینهسازی و آنالیز چندموضوعی
تدوین كردهاند كه هدف از آن انجام طراحی مفهومی یک
وسیله هوایی مافوق صوت ذكر شده است .سان 2و همکارانش
[ ]5یک محیط آنالیز و بهینهسازی طراحی چندموضوعی را
ایجاد كردهاند .از ویژگیهای كلیدی این محیط طراحی ،قابلیت
انعطاف مناسب و استقالل آن بیان شده است .در این تحقیق،
كاربرد این محیط در طراحی یک هواپیمای جت تجاری مافوق
صوت مورد بررسی قرار گرفته است .روشنییان و همکارانش
[ ]6با استفاده از روش بهینهسازی چندهدفه به طراحی یک
هواپیمای هوانوردی عمومی پرداختهاند .در این تحقیق دو تابع
هدف در نظر گرفته شده است كه با استفاده از روش
بهینهسازی تکاملی چندهدفه ژنتیک ،جبهه پرتو فرانت ایجاد
شده است .سپالودا 3و همکارانش [ ]7بهینهسازی طراحی
چندموضوعی یک هواپیمای بیسرنشین جنگی را مورد بررسی
قرار دادهاند .ماژول آنالیز چندموضوعی در این تحقیق قابلیت
انجام آنالیز با درجه دقتهای مختلف را دارا است .لوئی 4و
همکارانش [ ]8یک الگوریتم ژنتیک چندهدفه هیبریدی برای
به دست آوردن حلهای عملی در بهینهسازی طراحی هواپیما
ارائه دادهاند .جعفریان و همکارانش [ ]9یک روش جدید برای
حل مسائل بهینهسازی چندهدفه با استفاده از منطق فازی
پیشنهاد دادهاند .یکی از مزیتهای این روش آن است كه طراح
به شکل پیوسته با این روش در تعامل است تا یک حل بهینة
مناسب از نقطهنظر طراح حاصل شود .هوانگ 5و همکارانش
[ ]10روشی را برمبنای منطق فازی برای مسائل بهینهسازی
چندهدفه ارائه دادهاند كه با استفاده از آن میتوان جبهه پرتو
فرانت با حداكثر درجة رضایتمندی و حداقل فاصله از حل
ایدهآل ایجاد نمود .حل بهینة نهایی با استفاده از بررسی
ماتریس ارزیابی انتخاب میشود .نویسندگان این مقاله ادعا
كردهاند كه با استفاده از این روش مشکالت مسائل بهینهسازی
چندهدفه كاهش مییابد .وانگ 6و همکارانش [ ]11یک
استراتژی بهینهسازی چندهدفه فازی توسعه دادهاند كه بر مبنای

آن یک شاخص عملکردی بهبود یافته ایجاد میشود و براساس
آن میتوان بین توابع هدف متضاد سازش حاصل كرد.
هدف این مقاله آن است كه یک روش بر مبنای منطق
فازی برای مسائل بهینهسازی چندهدفه ارائه شود تا با استفاده
از آن بتوان یک مساله بهینهسازی چندهدفه مقید را به یک
مساله بهینهسازی تک هدفه نامقید تبدیل نمود .با این استراتژی
میتوان ادعا نمود كه مشکالت مربوط به پیادهسازی و
بهینهسازی مسائل چندهدفه (زمان محاسبات و اعمال قیود)
برطرف میشود .این موضوع اولین مزیت روش ارائه شده است.
دومین مزیت این روش آن است كه در صورت نیاز طراح
میتواند به شکل آگاهانه بین توابع هدف و قیود وزندهیهای
مختلفی انجام دهد .اگرچه با روش مجموع وزندهی 7نیز
میتوان بین توابع هدف و قیود وزندهیهای مختلفی انجام
داد ،اما در این روش تغییر وزنها عموماً به شکل سعی و خطا و
بدون آگاهی است كه كیفیت جوابهای به دست آمده به شدت
به تعیین این وزنها وابسته است .سومین مزیت این روش نیز
آن است كه طراح میتواند تجربه و دانش خود را با استفاده از
قوانین فازی در بهینهسازی مساله وارد نماید .این مزیت ،نقطه
قوت روشهای طراحی كالسیک میباشد كه همیشه از آن به
عنوان یک عیب روش بهینهسازی طراحی چندموضوعی یاد
میشود .بنابراین با استفاده از این روش ،این فقدان نیز تاحدی
برطرف میشود .جهت نشان دادن كارآیی روش ارائه شده،
بهینهسازی طراحی چندموضوعی یک هواپیمای بیسرنشین
مورد بررسی قرار گرفته است و با انجام بهینهسازیهای مختلف
سه مزیت عنوان شده اثبات شده است.
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هدف و قید میتواند در فرآیند بهینهسازی اعمال شود .در مرحلة
دوم ،یک مساله بهینهسازی چندهدفه مقید از طریق منطق فازی
به یک مساله بهینهسازی تک هدفه نامقید تبدیل میشود .در این
مرحله ،توابع برتری توابع هدف با یکدیگر و توابع برتری قیود نیز
با یکدیگر و در چندین مرحله با هم تركیب میشوند تا در نهایت
دو تابع نماینده برای توابع هدف و قیود مساله ایجاد شود .در
آخرین گام نیز این دو تابع نماینده از طریق منطق فازی با هم
تركیب شده و یک تابع نماینده برای كل مساله به دست میآید.
این فرآیند در شکل  1نشان داده شده است.

مندی و عدد یک به معنای حداكثر رضایتمندی میباشد .جهت
ایجاد تابع برتری تابع هدف (یا قید) به این شکل عمل میشود
كه در ابتدا یک نمودار دو بعدی ( )X-Yرا در نظر بگیرید كه
محور  Xآن تابع هدف (یا قید) و محور  Yآن تابع برتری متناظر
را نشان میدهد .در ابتدا طراح باید محور  Xرا به چند ناحیه
عددی تقسیم نماید و برای هر ناحیه از نقطهنظر رضایتمندی
رفتار محور  Xیک متغیر كیفی اختصاص دهد .در مرحلة بعد باید
محور ( Yكه بین صفر و یک است) را به چند ناحیه عددی
تقسیم نماید و همانند قبل برای هر ناحیه یک متغیر كیفی
اختصاص دهد .این فرآیند در شکل  2نشان داده شده است.
همانگونه كه واضح است در یک مساله كمینهسازی هرچه مقدار
تابع هدف كمتر باشد ،بهتر است .بنابراین ،در ناحیه بین عدد صفر
و  J1بیشترین درجه رضایتمندی و در ناحیه بزرگتر از J3
كمترین درجه رضایتمندی وجود دارد .تقسیمبندی محورهای X
و  Yاولین استفاده از تجربه فرد طراح است چراكه كامال متکی به
نقطهنظر و عقیده طراح میباشد .در ادامه باید ارتباطی بین محور
 Xو  Yایجاد شود .از آنجاكه یکی از اهداف بیان شده آن است
كه بتوان تجربه طراح در فرآیند بهینهسازی اعمال شود ،بنابراین
این ارتباط از طریق منطق فازی انجام میگیرد .با برقراری این
ارتباط برای هر تابع هدف و هر قید یک تابع برتری ایجاد
میشود .این مرحله یکی از مهمترین قسمتهای روش
پیشنهادی است چراكه در این مرحله تجربه طراح به شکل
هوشمندانه در فرآیند بهینهسازی اعمال میشود.
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شكل ( :)2مثالی از تقسیمبندی محور های  Xو  Yبرای یک مساله
كمینهسازی.

شكل ( :)1فلوچارت روش پیشنهادی.

 -1-2تابع برتری
به شکل ساده تابع برتری تابعی است كه درجة رضایتمندی
توابع هدف و قیود مساله را نشان میدهد .مقدار عددی این تابع
بین صفر و یک است كه عدد صفر به معنای حداقل رضایت-

 -2-2تابع نماينده
برای ایجاد تابع نماینده باید توابع برتری ایجاد شده برای توابع
هدف و قیود در مرحلة قبل و در چندین مرحله به شکل مجزا و
با فرآیندی مشابه با فرآیند ایجاد تابع برتری از طریق منطق
فازی با یکدیگر تركیب شوند .برای ایجاد تابع نماینده قیود،
توابع برتری قیود در چندین مرحله تركیب میشوند و در نهایت

(علمی-پژوهشی)
بهینهسازی يک هواپیمای بیسرنشین با استفاده از منطق فازی و بهینهسازی طراحی چندموضوعی
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این تابع نماینده ایجاد میشود .این موضوع برای ایجاد تابع
نماینده توابع هدف نیز صادق است .پس از ایجاد توابع نماینده
قیود و توابع هدف و در آخرین گام این دو تابع نماینده نیز با
یکدیگر تركیب شده و یک تابع نماینده كل (كه بیانگر رفتار
توابع هدف و قیود مساله است) به دست میآید .به این ترتیب
در این مرحله ،یک مساله بهینهسازی چندهدفه مقید به یک
مساله بهینهسازی تکهدفه نامقید تبدیل میشود .شکل  3این
فرآیند را برای یک مساله با سه تابع هدف و هشت قید نشان
داده است .همانگونه كه در شکل  3مشخص است به ترتیب در
سه و دو مرحله تابع نماینده قیود و توابع هدف ایجاد شدهاند .در
نهایت این دو تابع نیز با استفاده از منطق فازی با یکدیگر
تركیب شده و تابع نماینده كل مساله ایجاد گردیده است.
شایان ذكر است كه در این فاز نیز تجربه طراح در تدوین
قوانین فازی جهت تركیب توابع برتری و چگونگی تركیب توابع
برتری (در هر مرحله كدامیک از توابع برتری با یکدیگر تركیب
شوند) اعمال میشود .مزیت دیگر این روش آن است كه در این
مرحله ،طراح با آگاهی میتواند بین توابع هدف و قیود وزندهی
انجام دهد و بنابر الزامات طراحی ،طراحیهای مختلفی به دست
آورد .این موضوع با تغییر قوانین فازی در هر مرحله قابل وصول
است.

ساختار امکانپذیری طراحی چندموضوعی 1استفاده شده است.
جهت نشان دادن كارآیی این روش ،سه بهینهسازی در این
بخش انجام شده است كه به شرح زیر میباشند:
 در بهینهسازی اول به مزیت كاهش زمان محاسباتی و
بهبود كیفیت جوابهای به دست آمده به واسطة اعمال
تجربه طراح پرداخته میشود .در تدوین قوانین فازی در این
بهینهسازی ،تمركز بین توابع هدف و همچنین بین قیود به
شکل مساوی در نظر گرفته شده است .به عبارت دیگر،
درجة اهمیت توابع هدف و كلیة قیود برای طراح یکسان
میباشد و طراح به دنبال طرحی است كه هم توابع هدف را
به شکل یکسان بهینه نماید و هم قیود مساله به شکل
یکسان لحاظ شوند.
 در ایجاد تابع نماینده در بهینهسازی دوم ،تمركز طراح بر
روی قیود است .به عبارت دیگر ،طراح تمایل دارد به طرح
بهینهای برسد كه در آن كلیة قیود لحاظ شده به شکل كامل
برآورده شوند .در واقع ،در این حالت درجة اهمیت برآورده
شدن قیود برای طراح باالتر از درجة اهمیت توابع هدف
میباشد.
 بهینهسازی سوم برخالف بهینهسازی دوم است .در واقع
طراح به دنبال طرح بهینهای است كه درجة اهمیت توابع
هدف در ایجاد تابع نماینده باالتر از قیود میباشد .به عبارت
دیگر ،برآورده نشدن نسبی برخی از قیود برای طراح مهم
نیست ،چراكه هدف اصلی او كاهش توابع هدف میباشد.
شایان ذكر است كه در بهینهسازی دوم و سوم به این
مزیت روش پرداخته شده است كه برحسب الزامات طراحی و یا
نیاز مشتری ،طراح میتواند با آگاهی و به شکل هوشمندانه
تمركز را بر قیود و یا توابع هدف تغییر دهد .بار دیگر تاكید
میشود كه تفاوت بین سه بهینهسازی انجام شده تنها در تدوین
قوانین فازی برای تشکیل تابع نماینده میباشد.
 -1-3توابع هدف ،متغیرهای طراحی و قیود طراحی

-3

بهینهسازی

طراحی

چندموضوعی

هواپیمای بیسرنشین
در این بخش جهت اعتبارسنجی ،بهینهسازی طراحی
چندموضوعی یک هواپیمای بیسرنشین با استفاده از روش ارائه
شده مورد بررسی قرار گرفته است .در كلیة بهینهسازیها از

)1. Multidisciplinary Design Feasible (MDF
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شكل ( :)3ایجاد تابع نماینده.

در هر سه بهینهسازی انجام شده كمینهسازی وزن برخاست و
نیروی پسآ فاز سیر ،توابع هدف در نظر گرفته شده میباشند.
همچنین ،جداول  1و  2به ترتیب متغیرها و قیود طراحی همراه
با حدود آنها را بیان میكنند .مبنای انتخاب قیود براساس سه
الزام پایداری ،تریم و كیفیت خوشدستی میباشد تا طرح بهینه
به دست آمده بتواند الزامات واقعی موجود را برآورده سازد .بنابر
توضیحات داده شده مساله بهینهسازی در نظر گرفته شده یک

(علمی-پژوهشی)

محمدرضا ستاينده و علیرضا بابايی
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مساله كمینهسازی چندهدفه كامال مقید است كه با استفاده از
روش ارائه شده (استفاده از مفهوم تابع برتری و به حداكثر
رساندن درجه رضایتمندی) این مساله به یک مساله بیشینه-
سازی تکهدفه نامقید تبدیل میشود.
جدول ( :)1متغیرهای طراحی.

متغیرهای طراحی
) 𝑆𝑊 (𝑚2
)𝑔𝑒𝑑( 𝐸𝐿Λ
AR
λ
)𝑚( 𝑊𝐴𝑋
)𝑔𝑒𝑑(ε
) 𝑆ℎ𝑡 (𝑚2
)𝑔𝑒𝑑( 𝑡Λ𝐿𝐸 ℎ
𝑡AR ℎ
𝑡λℎ
)𝑔𝑒𝑑( 𝐻𝑖
) 𝑆𝑣𝑡 (𝑚2
)𝑔𝑒𝑑( 𝑡𝑣 𝐸𝐿Λ
𝑡𝑣 AR
𝑡𝑣λ
)𝑔𝑒𝑑( δ1
)𝑔𝑒𝑑( δ2

حد پایینی

حد باالیی

0.8
15
3.5
0.4
1.9
-3
0.2
15
3.5
0.2
-3
0.1
25
0.5
0.2
5
5

1.8
35
5.5
0.8
2.3
0
0.4
30
5.5
0.6
0
0.3
45
2
0.6
15
15

جدول ( :)2قیود طراحی.

ردیف

قید

واحد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

−3 ≤ 𝛼𝑐𝑟 ≤ 3
−3 ≤ 𝛿𝐸 𝑐𝑟 ≤ 3
0 ≤ 𝛼𝑡𝑢 ≤ 8
0 ≤ 𝛼𝑝𝑢&𝑝𝑑 ≤ 8
−15 ≤ 𝛿𝐸 𝑡𝑢 ≤ 15
−15 ≤ 𝛿𝐸 𝑝𝑢&𝑝𝑑 ≤ 15
0.03 ≤ 𝑀𝑖𝑛(𝑆𝑀) ≤ 0.06
𝑀𝑖𝑛(𝜔𝑠𝑝 ) ≥ 0.5
0.2 ≤ 𝑀𝑖𝑛(𝜉𝑠𝑝 ) ≤ 0.6
0.05 ≤ 𝑀𝑖𝑛(𝜔𝑝ℎ ) ≤ 1
0.05 ≤ 𝑀𝑖𝑛(𝜉𝑝ℎ ) ≤ 0.4
𝑀𝑖𝑛(𝜔𝑑𝑟 ) ≥ 1
0.05 ≤ 𝑀𝑖𝑛(𝜉𝑑𝑟 ) ≤ 0.6
𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑠𝑝𝑖𝑎𝑙 ) ≥ 1
0 ≤ 𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙 ) ≤ 1

𝑔𝑒𝑑
𝑔𝑒𝑑
𝑔𝑒𝑑
𝑔𝑒𝑑
𝑔𝑒𝑑
𝑔𝑒𝑑
𝑠𝑟𝑎𝑑⁄
𝑠𝑟𝑎𝑑⁄
𝑠𝑟𝑎𝑑⁄
𝑠
s

جدول ( :)3مأموریت در نظر گرفته شده
ارتفاع
سیر ()m

سرعت
سیر()m/s

مداومت
پروازی
()hr

وزن
محموله
()kg

مسافت
برخاست
()m

12000

240

1.5

60

480

 -3-3موضوعات در نظر گرفته شده در حلقه طراحی
شکل  4موضوعات مدلسازی شده در ماژول آنالیز چندموضوعی
را نشان میدهد .شایان ذكر است كه مدلسازیها در نرمافزار
متلب انجام شدهاند و قابلیت انجام آنالیز برای هواپیماهای
بیسرنشین با موتور جت یا موتور پیستونی را دارا است.
 عملكرد

در این بخش محاسبات عملکردی كلیه فازهای پروازی انجام
میشود .روابط استفاده شده جهت مدلسازی این بخش از مرجع
[ ]12میباشد .تراست یا توان مورد نیاز ،وزن سوخت ،پروفیل
سرعت ،پروفیل سرعت واماندگی ،مسافت نشست ،نرخ
اوجگیری و مدت زمان انجام هر فاز پروازی از مهمترین
خروجیهای این بخش میباشند.
 وزن

وزن برخاست ،وزن خالی ،وزن قطعات مختلف هواپیما و وزن
كل هوپیما در فازهای مختلف پروازی در این بخش محاسبه
میشوند .از مرجع [ ]13جهت مدلسازی این بخش استفاده شده
است.
 آيرودينامیک

خصوصیات آیرودینامیکی كل پروفیل پروازی شامل ضرائب برآ
و پسآ و مشتقات پایداری و كنترل در این بخش محاسبه
میشوند .برای مدلسازی این بخش از مرجع [ ]14استفاده شده
است.
 مركز جرم و ممانهای اينرسی
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 -2-3پروفیل پروازی و مأموريت
یکی دیگر از قابلیتهای این تحقیق آن است كه ساختار
بهینهسازی طراحی چندموضوعی تدوین شده این قابلیت را دارد
كه كل پروفیل پروازی را در ماژول آنالیز چندموضوعی در نظر
بگیرد .بنابراین ،پروفیل پروازی در نظر گرفته شده شامل
فازهای برخاست ،اوجگیری ،سیر ،مانور ،كاهش ارتفاع و فرود
میباشد .مأموریت در نظر گرفته شده در جدول  3بیان شده
است.

این بخش بر اساس مرجع [ ]15مدلسازی شده است و
مهمترین خروجیهای آن عبارتند از :موقعیت مركز جرم و
ممانهای اینرسی هواپیما در كل پروفیل پروازی.
 تريم

هدف از این بخش محاسبة زوایای حمله ،سرش جانبی و
زاویههای انحراف سطوح كنترل جهت انجام یک پرواز متعادل
است .در اصل خروجیهای این بخش ،قسمتی از قیود مساله
بهینهسازی را تشکیل میدهند .روابط مرجع [ ]15برای
مدلسازی استفاده شده است.

(علمی-پژوهشی)
بهینهسازی يک هواپیمای بیسرنشین با استفاده از منطق فازی و بهینهسازی طراحی چندموضوعی

35

 پايداری

خصوصیات پایداری هواپیمای بیسرنشین كه شامل فركانسها،
ضرائب میرایی و ثابتهای زمانی مودهای مختلف حركتی
است ،خروجیهای این بخش میباشند كه تکمیل كننده قیود
در نظر گرفته شده میباشند .این بخش نیز بر اساس مرجع
[ ]15مدل شده است.

میشود .با میل كردن به مقادیر صفر و یک ،شرایط
سختگیرانهتری لحاظ شده است و تابع عضویت دیگری نیز در
نظر گرفته شده است .قوانین فازی نوشته شده توسط طراح
برای ایجاد تابع برتری توابع هدف و قیود در جداول  4و 5
بیان شده است.

شكل ( :)5تابع عضویت توابع هدف.

شكل ( :)4ماژول آنالیز چندموضوعی.

 -3-3ايجاد تابع برتری

شكل ( :)6توابع عضویت قیود.

شكل ( :)7توابع عضویت تابع برتری.
جدول ( :)4قوانین فازی برای ایجاد تابع برتری توابع هدف.
قوانین فازی برای توابع هدف
 )1اگر مقدار تابع هدف زیاد باشد ،آنگاه تابع برتری آن خیلی کم است.
 )2اگر مقدار تابع هدف متوسط باشد ،آنگاه تابع برتری آن متوسط است.
 )3اگر مقدار تابع هدف کم باشد ،آنگاه تابع برتری آن زیاد است.
جدول ( :)5قوانین فازی برای ایجاد تابع برتری قیود.
قوانین فازی برای قیود
 )1اگر مقدار قیود زیاد باشد ،آنگاه تابع برتری آن خیلی کم است.
 )2اگر مقدار قیود کم باشد ،آنگاه تابع برتری آن زیاد است.
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همانگونه كه بیان شد ،در روش ارائه شده باید برای هر تابع
هدف و هر قید ،تابع برتری متناظر آنها به كمک منطق فازی
ایجاد شود .بعد از این مرحله بجای استفاده از مقادیر عددی
توابع هدف و قیود با مقادیر متناظر تابع برتری آنها سروكار
داریم و هدف آن است كه مقدار تابع برتری بیشینه (حداكثر
درجه رضایتمندی) شود .جهت ایجاد تابع برتری از مقادیر
نرمالیزه شده توابع هدف و قیود استفاده میشود .دلیل این امر
آن است كه:
 مقدار تابع برتری متناظر بین صفر و یک است بنابراین اگر
مقادیر توابع هدف و قیود نیز بین صفر و یک باشند ،ایجاد
ارتباط بین دو متغیر با یک محدودة یکسان در تدوین قوانین
فازی آسانتر است.
 در صورت تغییر مساله بهینهسازی ،نیاز به تغییر قوانین فازی
نیست چراكه این قوانین برای مقادیر بین صفر و یک نوشته
شدهاند .این موضوع یکی دیگر از مزیتهای این روش
است.
بنابراین ورودی منطق فازی جهت ایجاد تابع برتری ،مقادیر
نرمالیزه شده توابع هدف و قیود میباشند .توابع عضویت ،توابع
هدف ،قیود و تابع برتری (به عنوان خروجی منطق فازی) در
اشکال  5-7نشان داده شده است .درباره تابع عضویت قیود
باید بیان شود كه بین ناحیه صفر تا یک ،قیود كامال برآورده
میشوند ،بنابراین كل این ناحیه با یک تابع عضویت تعریف

(علمی-پژوهشی)

محمدرضا ستاينده و علیرضا بابايی
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 -4-3ايجاد تابع نماينده
پس از ایجاد تابع برتری متناظر با توابع هدف و قیود
مساله ،در این مرحله باید این توابع برتری در مراحل
مختلف و به شکل گام به گام با یکد یگر تركیب و توابع
برتری جدیدی ایجاد شده و در نهایت یک تابع نماینده
برای كل مساله حاصل شود .توابع عضویت توابع برتری در
این مرحله مشابه شکل  7است .شایان ذكر است كه در
تدوین قوانین فازی این مرحله است كه طراح می تواند با

توجه به الزام مساله ،درجه اهمیت را بین دو تابع برتری
تغییر دهد .قوانین فازی تدوین شده برای شبیه سازی های
در نظر گرفته شده متفاوت می باشند و در ادامه برای هر
حالت بیان خواهد شد .گام های مختلف جهت تركیب توابع
برتری و در نهایت ایجاد تابع نماینده برای كل مساله در
شکل  8نشان داده شده است .اینکه در ه ر گام كدامیک از
توابع برتری با یکدیگر تركیب شوند ،نیز بستگی به نظر
طراح دارد و براساس تجربه آن انجام می گیرد.

شكل ( :)8ایجاد تابع نماینده برای مساله بهینهسازی در نظر گرفته شده.

 -4نتايج بهینهسازی
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همانگونه كه بیان شد در این تحقیق سه بهینهسازی طراحی
انجام شده كه نتایج هر كدام در ادامه بیان شده است .هدف از
انجام این بهینهسازیها ،نشان دادن قابلیتهای مختلف روش
ارائه شده است .با توجه به قابلیتهای الگوریتم ژنتیک در
یافتن حل بهینه در مسائل پیچیدة مهندسی ،از این نوع
الگوریتم بهینهسازی استفاده شده است.
بهینهسازی اول :درجه اهمیت يكسان در تدوين
قوانین فازی
در این حالت در تدوین قوانین فازی جهت ایجاد تابع نماینده،
بین توابع هدف و قیود مختلف نگاه یکسانی وجود دارد .به
عبارت دیگر ،از نقطه نظر طراح درجه اهمیت توابع هدف و
قیود یکسان است و باید با دیدگاه یکسانی به هر دو نگریسته
شود .هدف از انجام این بهینهسازی نشان دادن مزیت كاهش
زمان محاسبات (به واسطه تبدیل یک مساله بهینهسازی تک

هدفه و استفاده از الگوریتم ژنتیک معمولی) و كارآیی روش
ارائه شده است .به همین دلیل مساله مورد نظر با استفاده از دو
روش دیگر (الگوریتم ژنتیک با مفهوم مرتبسازی نامغلوب و
روش مجموع وزندهی) دوباره حل و نتایج به دست آمده با
یکدیگر مقایسه شدهاند .شایان ذكر است كه در حل مساله
بهینهسازی با استفاده از دو روش دیگر ،از مفاهیم تابع برتری و
تابع نماینده استفاده نشده و از مقادیر عددی توابع هدف و قیود
بهره گرفته شده است.
قوانین فازی جهت ایجاد تابع نماینده توابع هدف در
جدول  6بیان شده است .از آنجاكه بیان شد در تركیب توابع
برتری مختلف دیدگاه یکسانی وجود دارد ،بنابراین قوانین فازی
جهت ایجاد تابع نماینده قیود و ایجاد تابع نماینده كل همانند
جدول  6میباشند .در نهایت با انجام بهینهسازی طراحی با
استفاده از روش ارائه شده ،الگوریتم ژنتیک با مفهوم
مرتبسازی نامغلوب و روش مجموع وزندهی سه طرح بهینه
به دست آمد كه در جدول  7بیان شده است .نتایج جدول 7
نشان میدهند كه روش ارائه شده دارای عملکرد قابل قبولی در

(علمی-پژوهشی)
بهینهسازی يک هواپیمای بیسرنشین با استفاده از منطق فازی و بهینهسازی طراحی چندموضوعی
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پیدا كردن طرح بهینه دارد چرا كه این روش توانسته است طرح
بهینة مناسبتری از نقطه نظر توابع هدف نسبت به دو روش
معروف دیگر ارائه دهد .اگرچه طرح پیشنهادی روش الگوریتم
ژنتیک با مفهوم مرتبسازی نامغلوب دارای وزن برخاست
كمتری است اما هم از نظر نیروی پسآ و هم از نظر زمان
محاسباتی و سادگی پیادهسازی ،روش ارائه شده دارای برتری
قابل توجهی میباشد .جدول  8زمان محاسباتی مورد نیاز برای
انجام بهینهسازی طراحی مورد نظر با استفاده از سه روش ذكر
شده را نشان میدهد .نتایج جدول  8نشان میدهند كه
الگوریتم ژنتیک با مفهوم مرتبسازی نامغلوب به واسطة اضافه
شدن عملگرهای ضروری برای انجام بهینهسازی چندهدفه،
زمان محاسباتی باالیی نیاز دارد .اگرچه روش مجموع وزندهی
نیز دارای زمان محاسباتی مشابه با روش ارائه شده است اما
نتایج نشان دادند كه از حیث مقادیر توابع هدف كارآیی مناسبی
ندارد (كیفیت حلهای به دست آمده از این روش به شدت به
تعیین وزنها وابسته است و تعیین وزنها نیز یک فرآیند سعی و
خطایی است كه زمانبر میباشد).
جدول ( :)6قوانین فازی برای ایجاد تابع نماینده توابع هدف.
قوانین فازی برای ایجاد تابع نماینده
Fobj.fun.

طرح به دست آمده از

وزن برخاست ()Kg

پسآ ()N

روش پیشنهادی
روش NSGA
روش WSM

341.52

453.43

334.1

494.02

344.93

512.47

جدول ( :)8زمان محاسباتی سه روش مختلف.
روش
پیشنهادی

روش

روش

NSGA

WSM

25

120

27

زمان انجام بهینهسازی
(دقیقه)

شاخص دیگر جهت مقایسه روشهای استفاده شده ،سادگی
اعمال روش میباشد .به واسطة آنکه روشهای الگوریتم ژنتیک با
مفهوم مرتبسازی نامغلوب و مجموع وزندهی یک مسالة
بهینهسازی مقید را باید حل نمایند بنابراین اعمال قیود در این
روشها ساده نخواهد بود .این موضوع در مسائلی كه دارای قیود
زیادی میباشند دوچندان میشود .موضوع دیگر درباره روش
الگوریتم ژنتیک با مفهوم مرتبسازی نامغلوب آن است كه بعد از
انجام بهینهسازی این روش مجموعهای از حلهای بهینه (جبهه
پرتو فرانت) را پیشنهاد میدهد كه انتخاب یک حل نهایی از میان
جبهه پرتو فرانت ساده نخواهد بود .استفاده از روش مجموع
وزندهی جهت بهینهسازیهای چندهدفه مقید نیازمند تعیین وزن
است كه همانگونه كه بیان شد روش مشخصی جهت تعیین آنها
وجود ندارد (لذا زمانبر است) و كیفیت حلهای به دست آمده نیز
كامالً به این وزنها وابسته است .جهت جمعبندی مقایسه
روشهای استفاده شده جدول  9ارائه شده است .شاخصهای
مقایسة مقادیر توابع هدف ،زمان محاسباتی و سادگی پیادهسازی
میباشد .معیار نمرهدهی بر اساس همان تابع برتری (درجة
رضایتمندی) است .به این معنا كه اگر یک روش در یک شاخص
بهترین عملکرد را داشته باشد ،تابع برتری آن ( 1حداكثر درجه
رضایتمندی) است و اگر عملکرد متوسطی داشته باشد ،تابع برتری
آن  0.5و در غیر اینصورت تابع برتری آن صفر است .نتایج نشان
میدهند كه میانگین تابع برتری روش ارائه شده از نقطه نظر
شاخصهای لحاظ شده از دو روش دیگر باالتر است.
جدول ( :)9مقایسه روشهای بهینهسازی استفاده شده.
وزن برخاست
نیروی پسآ
زمان
سادگی
میانگین تابع
برتری

روش ارائه شده

روش NSGA

روشWSM

0.5

1

0

1

0.5

0

1

0

1

1

0.5

0.5

0.5
0.875

0.375
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 )1اگر مقدار  FDrخیلی کم و 𝑂𝑇𝑊 Fخیلی کم باشد ،آنگاه
خیلی کم است.
 )2اگر مقدار  FDrخیلی کم و 𝑂𝑇𝑊 Fکم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.خیلی کم
است.
 )3اگر مقدار  FDrخیلی کم و 𝑂𝑇𝑊 Fمتوسط باشد ،آنگاه  Fobj.fun.کم
است.
 )4اگر مقدار  FDrخیلی کم و 𝑂𝑇𝑊 Fزیاد باشد ،آنگاه  Fobj.fun.متوسط
است.
 )5اگر مقدار  FDrکم و 𝑂𝑇𝑊 Fخیلی کم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.خیلی کم
است.
 )6اگر مقدار  FDrکم و  FWTOکم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.خیلی کم است.
 )7اگر مقدار  FDrکم و  FWTOمتوسط باشد ،آنگاه  Fobj.fun.کم است.
 )8اگر مقدار  FDrکم و  FWTOزیاد باشد ،آنگاه  Fobj.fun.متوسط است.
 )9اگر مقدار  FDrمتوسط و  FWTOخیلی کم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.کم
است.
 )10اگر مقدار  FDrمتوسط و  FWTOکم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.کم است.
 )11اگر مقدار  FDrمتوسط و 𝑂𝑇𝑊 Fمتوسط باشد ،آنگاه Fobj.fun.
متوسط است.
 )12اگر مقدار  FDrمتوسط و 𝑂𝑇𝑊 Fزیاد باشد ،آنگاه  Fobj.fun.زیاد است.
 )13اگر مقدار  FDrزیاد و 𝑂𝑇𝑊 Fخیلی کم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.متوسط
است.
 )14اگر مقدار  FDrزیاد و 𝑂𝑇𝑊 Fکم باشد ،آنگاه  Fobj.fun.متوسط است.
 )15اگر مقدار  FDrزیاد و 𝑂𝑇𝑊 Fمتوسط باشد ،آنگاه  Fobj.fun.زیاد است.
 )16اگر مقدار  FDrزیاد و 𝑂𝑇𝑊 Fزیاد باشد ،آنگاه  Fobj.fun.زیاد است.

جدول ( :)7مقادیر توابع هدف طرحهای بهینه.

(علمی-پژوهشی)
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در این بهینهسازی نشان داده شد كه روش ارائه شده دارای
عملکرد مناسبتری نسبت به دو الگوریتم معروف دیگر در
انجام بهینهسازیهای چندهدفه دارد .شایان ذكر است كه روش
الگوریتم ژنتیک با مفهوم مرتبسازی نامغلوب ،مجموعهای از
حلهای بهینه را ارائه داد كه بهترین حل آن به عنوان حل
نهایی در نظر گرفته شد .همچنین باید ذكر شود كه هر سه
روش توانستند قیود در نظر گرفته شده را به شکل مناسبی
برآورده سازنند كه با توجه به محدودیت طول مقاله از بیان آنها
خودداری شده است .متغیرهای طراحی و قیود مربوط به حل
بهینه ناشی از روش ارائه شده در جداول  10و  11بیان شده
است.
جدول ( :)10متغیرهای طراحی طرح بهینه ناشی از بهینهسازی اول.
متغیرهای طراحی

مقدار عددی

𝑊𝑆
𝐸𝐿 Λ
AR
λ
𝑊𝐴𝑋
ε
𝑡𝑆ℎ
𝑡Λ 𝐿𝐸 ℎ
𝑡AR ℎ
𝑡λℎ
𝐻𝑖
𝑡𝑣𝑆
𝑡𝑣 𝐸𝐿 Λ
𝑡𝑣 AR
𝑡𝑣λ
δ1
δ2

0.81
17.76
4.78
0.44
2.11
-0.8
0.21
17.8
3.8
0.2
-0.8
0.11
27.5
0.78
0.33
7.9
7.9

واحد
m2
deg

-

m
deg
m2
deg

-

deg
m2
deg

-

deg
deg

جدول ( :)11قیود طراحی طرح بهینه ناشی از بهینهسازی اول.
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قید

مقدار
عددی

واحد

𝑟𝑐𝛼
𝑟𝑐 𝐸𝛿
𝑢𝑡𝛼

1.38
-1.13
3.3
5.4
-0.5
-2.3
0.02
0.62
0.29
0.07
0.12
0.85
0.04
49
0.85

deg
deg
deg
deg
deg
deg
rad⁄s
rad⁄s
rad⁄s
s
s

𝑑𝑝&𝑢𝑝𝛼
𝑢𝑡 𝐸𝛿
𝑑𝑝&𝑢𝑝 𝐸𝛿
)𝑀𝑆(𝑛𝑖𝑀
) 𝑝𝑠𝜔(𝑛𝑖𝑀
) 𝑝𝑠𝜉(𝑛𝑖𝑀
) 𝑀𝑖𝑛(𝜔𝑝ℎ
) 𝑀𝑖𝑛(𝜉𝑝ℎ
) 𝑟𝑑𝜔(𝑛𝑖𝑀
) 𝑟𝑑𝜉(𝑛𝑖𝑀
) 𝑙𝑎𝑖𝑝𝑠𝑇(𝑥𝑎𝑀
) 𝑙𝑙𝑜𝑟𝑇(𝑥𝑎𝑀

بهینهسازی دوم :درجه اهمیت بر روی قیود
در این بهینهسازی و بهینهسازی بعدی به این قابلیت از روش
ارائه شده پرداخته میشود كه طراح برحسب نیاز میتواند به

شکل آگاهانه درجة اهمیت را برای هر قید ،هر تابع هدف و
حتی بین تابع هدف و قیود (در ایجاد تابع نماینده) تغییر دهد .در
این بهینهسازی فرض شده است كه درجة اهمیت قیود برای
طراح باالتر از درجة اهمیت توابع هدف است .بنابراین ،در
تدوین قوانین فازی جهت تركیب تابع نماینده قیود و تابع
نماینده توابع هدف ،درجه اهمیت بر تابع نماینده قیود گذاشته
شده است .از اینرو ،قوانین فازی استفاده شده در این
بهینهسازی همانند بهینهسازی اول است به غیر از قوانین فازی
جهت ایجاد تابع نماینده كل كه در جدول  12بیان شده است.
همانگونه كه بیان شد حتی در تركیب دو قید نیز میتوان
برحسب ضرورت درجة اهمیت را به قید دلخواه تغییر داد اما در
این بهینهسازی تنها درجه اهمیت تابع نماینده قیود افزایش
یافته است .با انجام بهینهسازی طراحی نتایج موجود در جداول
 16-14به دست آمد .این نتایج بخوبی نشان میدهند كه با
این تغییر در قوانین فازی ،قیود نسبت به بهینهسازی اول به
شکل سختگیرانهتری برآورده شدهاند كه نتیجه آن افزایش در
مقادیر توایع هدف میباشد.
جدول ( :)12قوانین فازی برای ایجاد تابع نماینده كل در بهینهسازی دوم.
قوانین فازی برای ایجاد تابع نماینده کل
FR

 )1اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.خیلی کم باشد ،آنگاه
خیلی کم است.
 )2اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.کم باشد ،آنگاه  FRخیلی کم
است.
 )3اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.متوسط باشد ،آنگاه  FRخیلی
کم است.
 )4اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.زیاد باشد ،آنگاه  FRکم است.
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جدول ( :)14مقادیر توابع هدف در بهینهسازیهای دوم و سوم.

بهینهسازی سوم :درجه اهمیت بر روی توابع هدف
طراح در این بهینهسازی برخالف حالت قبل تمایل دارد كه درجة
اهمیت بر روی توابع هدف گذاشته شود .به عبارت دیگر ،بنابر
دیدگاه طراح تجاوز نسبی برخی قیود از محدودههای در نظر گرفته
شده چندان مهم نیست و در عوض كمینه كردن توابع هدف قابل
توجه است .قوانین فازی تدوین شده مشابه بهینهسازی اول است به
غیر از قوانین فازی جهت ایجاد تابع نماینده كل كه در جدول 13
بیان شده است .نتایج این بهینهسازی نیز در جداول  14-16بیان
شده است .با دقت بر نتایج به وضوح تفاوت بین دو طرح بهینة
ناشی از بهینهسازیهای دوم و سوم آشکار است .بنابراین ،دیده شد
كه طراح بر حسب ضرورت و با استفاده از روش ارائه شده میتواند
نظرات و دیدگاههای خود را در فرآیند بهینهسازی به شکل آگاهانه
اعمال نماید.
جدول ( :)13قوانین فازی برای ایجاد تابع نماینده كل در بهینهسازی سوم.
قوانین فازی برای ایجاد تابع نماینده کل
FR

وزن برخاست ()Kg
پسآ ()N

361.2

334.2

517.9

438

جدول ( :)15متغیرهای طراحی طرح بهینه ناشی از بهینهسازیهای دوم
و سوم.
متغیرهای طراحی

بهینهسازی دوم

بهینهسازی سوم

𝑊𝑆
𝐸𝐿 Λ
AR
λ
𝑊𝐴𝑋
ε
𝑡𝑆ℎ
𝑡Λ 𝐿𝐸 ℎ
𝑡AR ℎ
𝑡λℎ
𝐻𝑖
𝑡𝑣𝑆
𝑡𝑣 𝐸𝐿 Λ
𝑡𝑣 AR
𝑡𝑣λ
δ1
δ2

0.82
27.5
5.33
0.58
2.12
-1.78
0.21
26.9
5.1
0.46
-1.55
0.12
32.1
1.82
0.29
7.4
7.4

0.82
18.9
4.22
0.44
2.13
-0.63
0.21
24
3.52
0.27
-1.32
0.11
35.5
0.68
0.2
8
8

واحد
m2
deg

-

m
deg
m2
deg

-

deg
m2
deg

-

deg
deg

جدول ( :)16قیود طراحی طرح بهینه ناشی از بهینهسازیهای دوم و
سوم.
واحد
بهینهسازی سوم
بهینهسازی دوم
قید
𝑟𝑐𝛼
𝑟𝑐 𝐸𝛿
𝑢𝑡𝛼

𝑑𝑝&𝑢𝑝𝛼
𝑢𝑡 𝐸𝛿
𝑑𝑝&𝑢𝑝 𝐸𝛿
)𝑀𝑆(𝑛𝑖𝑀
) 𝑝𝑠𝜔(𝑛𝑖𝑀
) 𝑝𝑠𝜉(𝑛𝑖𝑀
) 𝑀𝑖𝑛(𝜔𝑝ℎ
) 𝑀𝑖𝑛(𝜉𝑝ℎ
) 𝑟𝑑𝜔(𝑛𝑖𝑀
) 𝑟𝑑𝜉(𝑛𝑖𝑀
) 𝑙𝑎𝑖𝑝𝑠𝑇(𝑥𝑎𝑀
) 𝑙𝑙𝑜𝑟𝑇(𝑥𝑎𝑀

0.05
1.95
3.8
3.6
2.12
1.03
0.025
0.68
0.3
0.064
0.14
1
0.039
21.3
0.48

1.66
-0.55
3.7
6.3
-0.31
-2
0.08
0.67
0.23
0.075
0.1
0.75
0.039
52.5
0.96

deg
deg
deg
deg
deg
deg
rad⁄s
rad⁄s
rad⁄s
s
s

 -5نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد تا با ارائه یک روش چالشها و مشکالت
بهینهسازیهای چندهدفه مقید تا حدی بر طرف شود .برای این
منظور یک روش بر مبنای منطق فازی ارائه شد كه با استفاده
از آن میتوان یک مساله بهینهسازی چندهدفه مقید را به یک
مساله بهینهسازی تک هدفه نامقید تبدیل نمود .این روش
شامل دو مرحله است .در مرحلة اول برای هر تابع هدف و هر
قید باید تابع برتری متناظر آن با استفاده از منطق فازی ایجاد
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 )1اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.خیلی کم باشد ،آنگاه
خیلی کم است.
 )2اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.کم باشد ،آنگاه  FRخیلی
کم است.
 )3اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.متوسط باشد ،آنگاه FR
خیلی کم است.
 )4اگر مقدار  Fconst.خیلی کم و  Fobj.fun.زیاد باشد ،آنگاه  FRکم
است.
 )5اگر مقدار  Fconst.کم و  Fobj.fun.خیلی کم باشد ،آنگاه  FRخیلی
کم است.
 )6اگر مقدار  Fconst.کم و  Fobj.fun.کم باشد ،آنگاه  FRخیلی کم
است.
 )7اگر مقدار Fconst.کم و  Fobj.fun.متوسط باشد ،آنگاه  FRکم است.
 )8اگر مقدار  Fconst.کم و  Fobj.fun.زیاد باشد ،آنگاه  FRمتوسط
است.
 )9اگر مقدار  Fconst.متوسط و  Fobj.fun.خیلی کم باشد ،آنگاه FR
خیلی کم است.
 )10اگر مقدار  Fconst.متوسط و  Fobj.fun.کم باشد ،آنگاه  FRخیلی
کم است.
 )11اگر مقدار  Fconst.متوسط و  Fobj.fun.متوسط باشد ،آنگاه FR
متوسط است.
 )12اگر مقدار  Fconst.متوسط و  Fobj.fun.زیاد باشد ،آنگاه  FRزیاد
است.
 )13اگر مقدار  Fconst.زیاد و  Fobj.fun.خیلی کم باشد ،آنگاه FR
خیلی کم است.
 )14اگر مقدار  Fconst.زیاد و  Fobj.fun.کم باشد ،آنگاه  FRکم است.
 )15اگر مقدار  Fconst.زیاد و  Fobj.fun.متوسط باشد ،آنگاه FR
متوسط است.
 )16اگر مقدار  Fconst.زیاد و  Fobj.fun.زیاد باشد ،آنگاه  FRزیاد است.

تابع هدف

بهینهسازی دوم

بهینهسازی سوم

(علمی-پژوهشی)

محمدرضا ستاينده و علیرضا بابايی

40

شود .در مرحلة دوم و در طی چند گام این توابع برتری با
استفاده از منطق فازی با یکدیگر تركیب شده و یک تابع
نماینده برای كل مساله به دست میآید .اكنون هدف
بهینهسازی بیشینه كردن این تابع (بیشینه كردن درجة
رضایتمندی) است .از مهمترین مزایای این روش میتوان به
كاهش زمان محاسباتی ،اعمال تجربة طراح حین بهینهسازی،
اعمال درجة اهمیتهای مختلف بین توابع هدف و قیود و

سادگی انجام بهینهسازی اشاره نمود .جهت نشان دادن كارآیی
روش ارائه شده ،با استفاده از روش بهینهسازی طراحی
چندموضوعی یک هواپیمای بیسرنشین با اهداف كمینهسازی
وزن برخاست و نیروی پسآی فاز سیر ،بهینهسازی شد .نتایج
حاكی از عملکرد مناسب روش ارائه شده نسبت به دیگر
روشهای بهینهسازی میباشد.
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