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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P646T003

در آموزشخطار پس انتشايهاتمیالگوربا الگوریتم ژنتیکسهیمقا
هواپیمایرخطیغکینامیديسازمدلو ییشناسارايبیعصبيهاشبکه

2فریبرز ثقفی، 1يرودباررضایعل

دانشکده هوافضافیشریدانشگاه صنعت- 2و1

چکیده 
یعصبيهاشبکهمختلف يمورد کاربردهادر یفراوانقاتیتاکنون تحق

يهاشبکهاز دو دهه استفاده گسترده از شیسابقه ب.صورت گرفته است
و يسازمدل،سازينهیمتنوع از جمله بهيدر کاربردهایمصنوعیعصب

یدهمیو تعميریادگی،یزنبیتقرییتوانانیو همچنستمیسییشناسا
يهاروشيبرایمناسبنیگزیها جاشبکهنیسبب شده است که ا

ی از جمله هواپیمارخطیغيهاستمیسيسازمدلیی و شناساکیکالس
قابل تیدر علوم مختلف از موفقیعصبيهاشبکهنکهیارغمیعل. باشند
يشبکه برايآموزش و معمارتمیالگورنتعییامااند؛برخوردار بودهیتوجه

کیهنوز به عنوان يسازمدليمناسب در کاربردهایدهمیداشتن تعم
را در یعصبيهاشبکهکه ياز مواردیکی.مانده استیباقیمشکل اساس

و بدست آوردن يریادگیییکاربردها محدود نموده است عدم توانانیا
. باشدیمیخطریغيهاستمیسيبرایدر شبکه عصبب مناسيهاوزن

ورادیانیگيهاتمیالگورهیپابرعصبیهايشبکهزشآموهاياغلب روش
- میشبکهوزنیپارامترهايیافتنبرايا خطانتشارپسازايگونهنوعاً

سازيبهینهمسائلدرگرادیانیجستجويازاستفادههايمحدودیت. باشند
عملکردموجبمصنوعیعصبیهايشبکهآموزشمانندايپیچیده

ده از اخیر استفايهاسالدر . گرددآن میی بینپیشغیرقابلوض متناق
کیر دیبه خوبیمشکالتنیغلبه بر چنيکه براک،یژنتيهاتمیالگور
.شده استجیرابسیار، کنندیمجستجو کاوش يدهیچیپبزرگ و يفضا

از پس انتشار خطامختلف يهاتمیالگورمزایا و خصوصیاتمقالهن در ای
روند درژنتیک م ، و الگوریتلونبرك، کوازي نیوتن و گرادیان مزدوجقبیل 

دینامیک يسازمدلدر شناسایی و بازگشتی آموزش شبکه عصبی 
دهی مناسب مورد بررسی و مقایسه غیرخطی هواپیما براي داشتن تعمیم

.قرار گرفته است
الگوریتم پس انتشار - الگوریتم ژنتیک–شبکه عصبی :کلیدييهاواژه
يسازمدلشناسایی و -دینامیک هواپیما-خطا

مقدمه
دهی، زنی عمومی و تعمیمهاي تقریبهاي عصبی با توجه به ویژگیشبکه

- سازي و شبیهکالسیک مدليهاروشجانشین مناسبی براي توانندیم
]. 3-1[د وسایل پرنده باشنه دینامیکی از جمليهاستمیساغلب سازي

یقابل توجهتیدر علوم مختلف از موفقیعصبيهاشبکهنکهیارغمیعل
داشتن يشبکه برايآموزش و معمارتمیالگورنتعییامااند؛برخوردار بوده

مشکل کینوز به عنوان هيسازمدليمناسب در کاربردهایدهمیتعم
داشتن عملکرد مناسب به دهیمیمقصود از تعم. مانده استیباقیاساس

در یدهمیتعم. اند، استکه در آموزش شبکه دخالت نداشتهییهادادهيااز
ستمیبدون داشتن پس خور از س(نیبه صورت آفالییموضوع شناسا

يباالتردهیمیاز قدرت تعمیهرچه شبکه عصب. مهم استاریبس) یاصل
برخوردار ستمیرفتار سینیبشیدر پيشتریبرخوردار باشد، از اعتبار ب

شبکه یکینامیحافظه دشیباعث افزایافزودن پسخور داخل. بودخواهد 
از راهکارهاي افزایش قدرت کیییکینامیحافظه دشیو افزاشودیم

یخطریغیکینامیديهاستمیسییو شناسايسازدهی در مدلتعمیم
تر بزرگ. گرددیتر شدن شبکه محال باعث بزرگنی؛ اما در ع]3-1[است 

- میتعميبر رویمنفریاما تأثبخشدیسرعت ماريریادگیشدن شبکه 
یمختلفيهاکوچک نگاه داشتن شبکه از راه]. 4[خواهد داشت یده
ی و الگوریتم افزایشی الگوریتم کاهش،هرس کردن: از جمله. استسریم
تضمین زنیدیگرسويازوبودهگیرها معموالً بسیار وقتروشنیا].5[

سازينهیعالوه بر بهنیبنابرا]. 5[دهندینمیدهمیبهبود تعميبرایقطع
-میبه تعمتواندیمزینيمعمارسازينهیآموزش شبکه، بهتمیدر الگور

. دینمایکمک بزرگدهیچیپيهاستمیسيو عملکرد بهتر شبکه، برایده
ها و به روشايقابل مالحظهزانیبه متوانیعملکرد بهتر شبکه را م

بر اساس . آموزش نسبت دادنیاستفاده شده در حستجوجيهاتمیالگور
هاي آموزش براي یافتن پارامترهاي وزنی اغلب روشمراجع مختلف، 

پسازايهاي گرادیانی و نوعاً گونهبر الگوریتمیهاي عصبی مبتنشبکه
در هاتمیالگورنیاستفاده از ايهاتمحدودیاما. هستند] 6[ا خطنتشارا

گرددمیی بینپیشغیرقابلوض متناقعملکردموجبسازيمسائل بهینه
يهاتمیالگورهیپاعصبی بر هايشبکهآموزشهايروشدرهمگرایی]. 7[

تضمین شده نیست و احتمال به دامي سراسرنهیبهگرادیانی به وضعیت 
تصادفیبه طوراولیهپارامترهاي]. 8[ت افتادن در مینیمم محلی زیاد اس

برنامهمختلفاجراهايدرکهکردمشاهدهتوانمیودنشویمانتخاب
الگوریتممساويتکرارهايتعداددرمتمایزيکامالًنتایجعصبی،شبکه
يهاتمیبا الگوریعصبهايآموزش شبکهنهمچنی. شودمیحاصل

آموزشیهايشبکه به دادهد باعث انطباق بیش از حیانیگراديجوجست
شبکه دهیمیتعمتیاز حد شبکه، باعث کاهش قابلشیانطباق ب. گرددمی

اینکه جودوباکهدهدهنگامی رخ میزیانطباق بیش از حد ن. شودیم
است،دقیقبسیارمطلوبخروجیبهآموزشیهايشبکه در نگاشت داده

جدید، ناموفق يهاوروديبهپاسخدرحاکمالگوينگرفتنفراطرخابهاما
يهاروشگریبا دسهیدر مقان،یبر طبق گزارش محقق.]9[د کنیعمل م

پس انتشار در يهاروشنیگزیجاتواندیمکیژنتيهاتمیالگور،يریادگی
؛ اما ]10[سازد نهیشود و عملکرد شبکه را بهیعصبيهاآموزش شبکه

این نوع نیبنابرا؛باشدیمادگیري در الگوریتم ژنتیک نیز بسیار کند روند ی
. ممکن است مناسب نباشدنیالآنییشناساالگوریتم هم براي 

هاي دینامیکی غیرخطی پیچیده و سیستمزمرهوسایل پرنده در سازي مدل
متداول يهاروشوجود نقاط مینیم محلی با لیبه دله کباشندیمکوپله 

دهی را آموزش داد و در صورت آموزش نیز تعمیمه شبکتوانیمی به سخت

علمی دانشگاه هوایی أتیهنشجوي دکتري هوافضا گرایش دینامیک پرواز و عضو دا-1
( alirezaroudbari@ae.sharif.edu)ستاريشهید

شریف  دانشیار دانشگاه صنعتی- 2
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بنابراین ارائه الگوریتم آموزش مناسب در ؛]2و 1[مناسبی نخواهد داشت 
برخورداروسایل پرنده از اهمیت بسیار باالیی يسازمدلروند شناسایی و 

انتشار پسمختلف يهاتمیالگورمقاله مزایا و خصوصیات ن ایدر . است
ژنتیک در م ، و الگوریتلونبرك، کوازي نیوتن و گرادیان مزدوجاز قبیل طاخ

دینامیک يسازمدلروند آموزش شبکه عصبی بازگشتی در شناسایی و 
غیرخطی هواپیما براي داشتن تعمیم دهی مناسب مورد بررسی و مقایسه 

- تعمیميهادادهخطا تابع هزینه براي ینداشتن کمتر. قرار گرفته است
،و یا بیشترین درصد انطباق خروجی شبکه با داده مورد نظردهی
آموزش يهاتمیالگوریک از ر معیار عملکرد مناسب براي هنیترمهم

.باشدیم

عصبی يهاشبکهالگوریتم آموزش در 
دار صاالت وزنهاي عصبی به این معناست که شبکه اتآموزش در شبکه

با خروجی مورد نظر یکسان که خروجی شبکهتنظیم کند طوري خود را 
یدهشبکه وزنهاي شاسیها و باوزندیآموزش شبکه ابتدا بايبرا. شود

شدند، هیاولیشبکه مقداردهاسیو بايهاکه وزنیهنگام. دنشوهیاول
تابع بیتقريبراتواندیشبکه م. آماده است،دنیآموزش ديشبکه برا

مورد آموزش ییالگويطبقه بندایو ،یی، ارتباط الگو)یرخطیغونیرگرس(
. ردیقرار گ

فیت"خوبی"براي ارزیابی کیفیت مدل، یک معیار عینی یا تابع هزینه که 
ومدلبینهزینهتابع. شودمیاستفادهکند،میگیرياندازهرابودن
مدلبهترینانتخاببراي. کندمیایجادارتباطشدهگیرياندازههايداده
جایگاه خاصی يسازنهبهیلذاشود؛ماکزیممیامینیممینههزتابعاینباید

هايروشوهابسیاري از الگوریتم. داردستمیسییدر مباحث شناسا
باشد و مبتنی بر کمینه کردن یک تابع میستم،یسشناساییدریادگیري

باشند؛ بنابراین براي بدست توابع نیز معموالً از نوع انرژي و یا خطا می
بهینه، يارامترهاختار بهینه مدل و قوانین آموزش و مقادیر پآوردن سا

.جهت آموزش مدل استفاده نموديسازنهیهاي بهتوان از روشمی
به منظور ياگستردهبه طور سازيبهینهيهاتمیالگوربسیاري از ؛بنابراین
عصبی براي حل مسائل پیچیده غیر خطی طراحی شده يهاشبکهآموزش 

آموزش به دو بخش يهاتمیالگورکلی به طور.اندهافتیو توسعه 
انتشار خطااز نوع پسياگرادیانی و نوعاً گونهتکاملی و يهاتمیالگور

. شوندیمتقسیم بندي 

ي تکاملیهاتمیالگور
هاي تکاملی بیشتر مورد توجه و استفاده الگوریتم ژنتیک در میان الگوریتم

يهاتمیالگورمتعلق به کالسی از الگوریتم ژنتیک.قرار گرفته است
الهام گرفته از فرضیه باشد کهجستجوي تصادفی بر پایه جمعیت می 

.شوندیمنامیده ی تکامليهاتمیالگوراست کهتکامل تدریجی 
یتصادفندیها و فراها، کروموزوماز راه حلیتیبا جمعکیژنتتمیالگورکی

يندهایلهام گرفته شده از فرآايعملگرهايریکارگو با بهشودیآغاز م
عملگرهاي مورد . ابدییدست ميبهتريهابه راه حلعتیموجود در طب
انتخابوی گزینترکیب، جهش، نخبه: عبارتند ازتمیالگورنیاستفاده در ا

تشکیل جمعیت اولیه به صورت . ردگییعضا صورت مامیانازتصادفی
عناصردارايسازندید را میجديهاتصادفی است و اپراتورهایی که نسل

وپردازنداعضاي جمعیت در هر نسل با هم به رقابت می. دهستنتصادفی
بیشتريشایستگیوقدرتبرترشان،خصوصیاتحسبر بکهییهاآن

ویژگیاین. پردازندمیمثلتولیدبهومانندمیزندهباشندداشتهبقابراي
.باشدسراسرينقاطدرسازيهینهالگوریتم ژنتیک قادر به بشودمیباعث

به چند روش یعصبيهادر رابطه با شبکهکیژنتيهاتمیاز الگوراستفاده
يکردن معماردایپ،یشبکه عصبيهاوزنافتنیيبرا: ردیگیصورت م

شبکه کیلیشبکه و تحليهاو وزنيمعمارزمانهميسازنهیبهنه،یبه
يهاوزنیک براي یافتن تنگوریتم ژدر این مطالعه از دو روش ال.یعصب

و دومین (NGA)1معمولیکیژنتبا نام الگوریتم ، شبکه با معماري ثابت
شبکه با نام الگوریتم ژنتیک يهاوزنمعماري و زمانهمبهینه سازي ش رو

.استفاده شده است(MGA)2اصالح شده 
یمعمولکیژنتتمیبا الگورسازيهنیدر روند بهیبراي آموزش شبکه عصب

روبه جلو، یوزنيهاارتباط،یشبکه عصبنهیبهيهاوزنکردن دایپيبرا
هر نسل در . شوندیاستفاده ماسیو بایخود بازگشتيهاارتباط،یبازگشت

الگوریتم ژنتیک جمعیتی از اعضاء است و هر عضو با یک کروموزوم که 
در. دشومیمشخصدارد،بردرشدهکدصورتبهراآنهايویژگی
) هاتیب(ها سطري شامل ژنيهاهیآراهاوموزومکرعصبی،هايشبکه

است کافی. باشندمیشبکههايبایاسوهاهستند که شامل تمام وزن
. ته به دنبال هم ذخیره شوندرشیکدرشبکههايبایاسوهاتمام وزن

به و پسخور را یداخليهامربوط به ارتباطيهاوزنتوانیمطورنیهم
ها معموالً کروموزوم. آموزش دخالت دادندیو در فرادها اضافه کرکروموزوم

کار باعث نیولی در مسئله شبکه عصبی اشوند؛یکد مينریبه صورت با
زیاد شدن طول کروموزوم و در نتیجه درست کار نکردن عملگرهاي 

شیابه منظور اجتناب از افزقیتحقنیلذا در ا؛شودیمکیژنتتمیالگور
. دانشدهانیبیبا اعداد دهگانهااسیو بایوزنيترهاطول کروموزوم، پارام

يهاکه راه حلکندیمفایرا ایطینقش مح،یابیارزاییستگیشاتابع
ينسبتاً خوب برايهادر هر نسل، راه حل. دهدیمصیخوب و بد را تشخ

بد که ماندگار نسبتاً يهاراه حلینیگزیجايشده و براریمشکل تکثکی
هدف کیژنتتمیاز آنجایی که در الگور. کنندیمثل مدیتولستندین
یکینامیپاسخ دیکردن اختالف خروجی شبکه عصبی و خروجینیممم
پاسخ دینامیکی هواپیماست، معکوس میانگین یعنیمورد نظر ستمیس

. معیار مناسبی به عنوان تابع شایستگی است(MSE)مربعات خطا

)1  (2

1
( )

dn

i i
i

J MSE O T


  

)2                              (1Fit
MSE


از (خروجی مطلوب iTیستگیشااریمعFit،نهیتابع هزJ،رابطهاین در 
د تعداdnویعصبشبکهخروجیiO، )آیدمیبدستپروازيهايآزمایش

.باشدیم، نقاط
معمول شامل به طور یکیژنتتیها در جمعاز ژنکیهر یستگیشااریمع

است، که یدوره آموزشکیيرویخروجيهارونمیانگین مربعات خطا ن
- زهاندادیآموزش دیدوره زمانکیيبرایمعموالً پس از آنکه شبکه عصب

در هر عضو، هرچه خروجی شبکه و خروجی مطلوب در . شودیميریگ
وترکوچکخطامربعاتمیانگینشوند،ترنقاط داده بیشتري به هم نزدیک

.رودمیباالترعضوآنشایستگی
نیاست با ایمعمولکیژنتتمیاصالح شده همانند الگورکیژنتتمیالگور

استفاده"2-جهش"ک اپراتور جدید به نام از یتمیالگورنیتفاوت که در ا
وصفرراهابه طور تصادفی برخی از وزنتوانمیآنکمکبهکهشودمی

یک عدد ماین اپراتور براي هر بیت از هر کروموزودر . کردخارجشبکهاز

1 - Normal genetic  algorithm
2 -Modified genetic  algorithm
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اگر . شودیتصادفی بین صفر و یک بر اساس یک توزیع یکنواخت تولید م
کمتر باشد، مقدار پارامتر آن ) "2-جهش"ي عملگر احتمال برا(ز این عدد ا

پیشخور یا پسخور یا بایاس يهابیت که ممکن است وزن روي ارتباط
نییپس از تولید نسل جدید جستجویی به منظور تع. شودباشد، صفر می

.ردیگیصورت م) کروموزوم(غیر صفر هر عضو يهاتیب
الگوریتم ژنتیک اصالح شده در روشاصالح شده بکار رفتههزینهتابع 

برايتابع معیار شایستگی هزینهنیدر ا. باشدیم3شده به صورت معادله 
تا الگوریتم را در راستاي رسیدن به شودیغیر صفر اعمال مهايزنوتعداد

.دنمایتشویقممکنهايساختاري با حداقل ارتباط

)3                     (
2

2 1

1

( )
( )

d

d

n

n i i
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)4 (1Fit
J


نههزییکصورتبهکهاستصفرغیرهايتعداد وزنCتابع فوق، در
دینامیکی، یعنی متغیر با روند آموزش، اعمال شده است تا از تسلط آن بر 

ضریب کیرا به صورت Cدر صورتی که. یستگی جلوگیري شودمعیار شا
که در روند آموزش، شودیثابت در معیار شایستگی قرار دهیم مشاهده م

در نتیجه، اهمیت خطاي خروجی . ابدییبه مرور کاهش مMSEرمقدا
و الگوریتم به سمت کوچک کردن رودیشبکه در معیار شایستگی از بین م

ریتأثبیبنابراین، ضر. ندیبیرفته و آموزش نمپیش(Cکاهش(شبکه 
،اصالح شدهر د. کاهش یابدMSEغیر صفر باید متناسب بايهاتعداد وزن

يهابه عنوان ضریب هزینه بر وزن(RMSE)مربعات خطانمجذور میانگی
این انتخاب به صورت آزمون و خطا بوده است . غیر صفر انتخاب شده است

بدین ترتیب هرچه مجذور میانگین . گی آن وجود نداردو اثباتی براي بهین
مربعات خطا کاهش یابد، یعنی فرایند آموزش به مراحل آخر نزدیک شود، 

C(صفرغیرهايوزنرسهم هزینه ب RMSE (میتررنگکمنیز -
.شود

پس انتشار خطا
وگرادیانیيهاتمیالگورهیپابرعصبیهايشبکهآموزشهاياغلب روش

- میشبکهوزنیپارامترهايیافتنبرايا خطانتشارپسازايگونهنوعاً
نیاا انتشار خطآموزش پسم تیالگوريسازادهیروش پنتریساده. باشند

که در آن ) بیشیمنف(یها شبکه را در جهتاسیو باهايوزنه است ک
- یمیبه روز رسانابد،ییکاهش ميشتریبا سرعت بد عملکراینهیتابع هز

گرادیان يهاتمیالگورآموزش موسوم به يهاتمیالگورنوع این . شود
مشتق اول مبتنی بر گرادیان خطا، با استفاده ازش آموزيهاروش. باشدیم

با کنندیمخود، سعی و یا دوم خطا، هر یک با به کارگیري رویه خاص
ریف شده براي آن را خطاي تعاصالح پارامترهاي سیستم، تابع معیار

وجود الگوریتم پس انتشاربسیار متنوعه اي از يهاروش.کمینه سازند
ها به صورت رابطه فرم کلی آن.عصبی وجود دارديهاشبکهبراي آموزش 

.باشدمی) 5(
)5())((.).()()(. kxgGkkXkXgGXX presentpresentpresntnext  

نیز گام و بردار جستجو kهاي شبکه وبردار وزنkXدر این رابطه 
. دباشیا نرخ یادگیري می

نوع کند و يهاتمیالگوربه طور کلی شامل دو سري هاروشاین نوع 
نزول گرادیانی، روش ل از قبیییهاروش. باشندیمسریع يهاتمیالگور

و شودیمکند محسوب يهاشرونیوتن از نوع - نیوتن روش گاوس

-و کوازي3(LM)مارکوآرت-گرادیان مزدوج، لونبركد ماننییهاروش
. باشندیمسریع يهاتمیالگورنیوتن از نوع 

4تندشیبروش 

ي موثر و هاروشبا نام روش گرادیان شناخته شده است و از ش این رو
ند بعدي در فضاي پارامتري چغیرخطی ساده جهت کمینه کردن توابع 

دار و بدون ساز محدودیتي بهینههاروشاین روش اساس . باشدمی
را یک ماتریس Gاگر ماتریس )5(در رابطه. کندودیت را فراهم میمحد

همانی در نظر بگیریم در این صورت روش بیشترین کاهش یا روش نزول 
:دیآیمتند بدست 

)6               ())(()()()1( kxgkkXkX 

))(( kxg و جستجو در جهت مخالف باشدیمبردار گرادیان تابع هزینه
.گیردآن صورت می

با این تفاوت که بردار باشدیمروش نیوتن نیز همانند روش شیب تند 
در رابطه . آیدهزینه بدست میع جهت کاهش با استفاده از مشتق دوم تاب

)(1اگر) 5(کلی  k 1))((و kxHG ) عکس ماتریس هسین
.در نظر بگیریم در این صورت رابطه نیوتن نتیجه خواهد شد) تابع هزینه

در نقاطی که ؛ بنابراین بینیم که در این روش مشتق دوم بکار رفته استمی
.تکینگی داشته باشد باعث مشکل خواهد شد

5نیوتن–روش گاوس 

سازي، تابع هزینه، تابع حداقل مربعات خطا اغلب مسائل بهینهدر
به صورتتوانیمکلی به طور. باشدیم




n

i
xifxI

1

2 مطرح راآن)(),(

براي .باشندیممعروف 6غیرخطیاین نوع مسائل به حداقل مربعات . کرد
باشدیمنیوتن که نوع خاص از روش نیوتن –این نوع توابع، روش گاوس 

:شودیممناسب بوده و به صورت زیر بیان 
)7                     ()()( 11

1
1111 


 k
T
kk

T
kkkk xfJJJXX 

.باشدیمژاکوبین سیماترJدر آن 
باید یادآور شویم که در عمل، محاسبه معکوس

11  k
T
k JJ صورت

ار جستجو را محاسبه توان بردو بجاي آن از رابطه زیر میباشدینمصریح 
:نمود
)8                     (11111 )(   k

T
kkk

T
k fJPJJ

البته ممکن است 
11  k

T
k JJتکینگی داشته باشد و محاسبات ل مشک

ي دیگريهاروشبه طور مواقع از نیدر ارا با مشکل مواجه نماید؛ لذا باید 
.مارکوآرت استفاده نمود–مانند روش لونبرك 

روش گرادیان مزدوج
افزایش ي ذکر شده حافظه مورد نیاز به صورت کوادراتیکهاروشدر 

نیز پیچیدگی محاسبات بیشتر پارامترهاو با افزایش تعداد کندیمپیدا 
ي مسائل بزرگ اغلب تقریب زنی ماتریس هسین قدري مشکل برا. شودیم
روش گرادیان مزدوج به صورت غیر مستقیم از تقریب ماتریس . باشدیم

کند بنابراین حافظه مورد نیاز و پیچیدگی محاسبات هسین جلوگیري می
.کندیمدر این روش به صورت خطی افزایش پیدا 

3 - Levenberg - Marquqrt
4 - Steepest Descend
5 - Gausse - Newton
6 -Nonlinear Least  Square
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1نیوتن اگر بجاي–در روش کوازي
1


kH در هر تکرار مقدار ماتریس

را قرار دهیم در این صورت ممکن است بردار Iهمانی 
از آنجا که روش گرادیان مزدوج از . خود را تغییر دهدماًیمستقPجستجو

معموالًلذا کندیمنیوتن استفاده –کوازي ش همان تقریب نامناسب رو
ترعیسربردار جستجو ممکن است بدتر شود پس در این روش براي اینکه 

همگرا شود نیاز به تکرار بیشتري خواهد داشت هرچند در کل مقدار زمان 
و هزینه محاسبه در روش گرادیان مزدوج براي مسائل بزرگ کمتر 

:باشدیمزیر به صورتالگوریتم روش گرادیان مزدوج .دباشیم
)6 (

11

1

1

|
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.اطالعات تکرار قبلی را همراه خود داردBمقدار اسکالر 
مطرح شد که بردار 7رابیر-نوع دیگري از این روش توسط پوالك 

1:جستجو به صورت kkkk PBgp و مقدار شودیممحاسبه
اسکالر
kB باشدیمزیر به صورتنیز:

)7 (11
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ggB

مارکوآرت-وش لونبرگر
و براي داشتن سرعت بیشتر بدون باشدیمنیوتن –این روش شبیه کوازي 

هم از مشتق اول LMدر روش . طراحی شده استنیهسمحاسبه ماتریس 
ه هسین براي اصالح پارامترها استفاده موسوم بو هم مشتق دوم) گرادیان(
اگر تابع عملکرد به صورت مجموع مربعات خطا باشد، ماتریس . شودیم

JJHهسین مقدار  Tو گرادیان نیز مقدارeJg Tخواهد شد .
بردار خطا در شبکه eنیز مشتق اول تابع عملکرد، و Jماتریس ژاکوبین

.باشدیمپیچیدگی محاسبه ماتریس ژاکوبین از هسین کمتر . باشدیم
:باشدیمبه صورت زیر مارکوآرت–الگوریتم لونبرگ 

)8 (eJIJJJXX T
k

T
kk

1
1 [ 
  

نیوتن خواهد –ل به الگوریتم گاوس کوچک باشد الگوریتم تبدیاگر
.شودیمبزرگ باشد این روش به نزول تند تبدیل اگر. شد

روش نیوتن یک روش سریع و در نزدیک نقطه مینیمم دقت خوبی هم 
ترعیسرمارکوآرت هدف این است که هر چه –دارد؛ لذا در روش لونبرگ 

بهتر است در هر تکرار ؛ بنابراین بدهدبه سمت روش نیوتن خود را سوق 
نیز کاهش پیدا ، باشدیمتابع عملکرد در حال کاهش کهیصورتدر 

–روش گاوس به سمتکاهش پیدا کند رفته رفته کند؛ لذا زمانی که 
م دقت که در این صورت در نزدیکی نقطه مینیممیشویمنیوتن نزدیک 

.   باالیی خواهد داشت

یکینامیديهاستمیسییدر شناسایشبکه عصب
]2و 1[مختلفی براي شناسایی دینامیک هواپیما در مراجعيساختارها

با توجه این که هدف اصلی این مقاله معرفی الگوریتم . معرفی شده است
تنها از شبکه المان اصالح شده براي شناسایی باشدیمآموزش مناسب 

در سطح شبکه المان یک شبکه چند الیه است که .]1[استفاده شده است
این الیه از . یک الیه مخفی به نام واحدهاي زمینه وجود دارده ورودي شبک

7 - Polak - Ribiere

هاي درونی شبکه آن جهت مخفی است که واحدهاي آن تنها با نورون
در این شبکه الیه . تعامل دارند و با دنیاي خارج از شبکه مرتبط نیستند

براي هر ورودي اصلی شبکه، خروجی سازدیممخفی، شبکه را قادر 
اي از حالت خچهیتارهاي الیه زمینه نیز داراي نورون. مطلوب تولید کند

هاي الیه پنهان عالوه بر ورودي اصلی نورون؛ لذاباشندیمداخلی سیستم 
به خروجی هستند، در هاحالتاي از شبکه، مجبور به نگاشت تاریخچه

ه به ساختار این شبک. ]1[کند یجه شبکه اثر زمان را در فرایند درك مینت
الیه ورودي آن شامله کند کیک شبکه چند الیه عمل میعنوان
هاي الیه زمینه خروجی نورونو ) ي سیستمهايورود(ي خارجیهايورود

.باشدیم
در . اندگرفتهمورد استفاده قرار شبکه المان با روابط زیر در این پروژه 

الیه میانی از تابع تبدیل تانژانت سیگموید و در الیه خروجی از تابع خطی 
،در بهبود عملکرد شبکهنوع روابطنتایج استفاده از این . استاستفاده شده

.ي بعد نشان داده خواهد شدهادر بخش
)9( 1 1 1 1( ) tan ( 1)l lY k sig IW U b CW Y k     

)10 (2 1 2( ) ( ( ) )n lY k purlin LW Y k b  

)11 (T

E A RU      
، با )1شکل(ت نیز همانند شبکه المان اسشبکه المان اصالح شده

بازخورد این تفاوت که براي باال بردن ظرفیت دینامیکی شبکه عناصر خود
وجی قبلی یعنی خر.افزوده شده استهانوروناز کیهر در الیه زمینه به 

در شبکه المان . شودیماي به خودش بازگشت داده ي زمینههانورون
و دارندینمي گذشته خروجی الیه میانی را نگه هاحالتهاي زمینه نورون

اما در شبکه المان اصالح شده .شودفقط ارزش آخرین حالت ذخیره می
؛کنندیمي گذشته خروجی الیه میانی را حفظ هاحالتهاي زمینه نورون

ین نوع شبکه در شناسایی وا. ابدییملذا حافظه دینامیکی شبکه افزایش 
روابط . ]1[دهستنمناسب هواپیماهاي دینامیکیسازي سیستمشبیه

:باشدیماستفاده شده براي این شبکه به صورت ذیل 

)12(1 1 1
1

2 1 3 1

( 1)
( ) tan

( 2) ( 3)
l

l
l l

IW U b CW Y k
Y k sig

CW Y k CW Y k
      

        

)13           (2 1 2( ) .( ( ) )n lY k purlin LW Y k b  

استخراج داده پروازي
ي مناسب پروازي هادادهیک مرحله مهم در شناسایی سیستم استخراج 

شاتیثبت شده در آزماهاياز دادهزین،یواقعيهاداده.هواپیما است
استفاده شده جنگنده نسل چهارم با قابلیت مانور باالمایهواپکیيپرواز
.یاد خواهد شدXcraftم از جنگنده مذکور با ناقیتحقنیدر ا. است

با سرعت و تورباالنسشرایط هواي آرام بدون باد و رآزمایش هواپیما د
ز اکیهر خلبان ورودي مناسب را به . ارتفاع معلوم صورت گرفته است

الویتور، (سطوح اصلی کنترلی هیزاوسه ي کنترلی هواپیما یعنیهايورود
دي، در طول پرواز تست براي داده اعمال ورو. دینمایموارد ) ایلران و رادر

برداري، در شرایط تریم در یک ارتفاع و سرعت خاص توسط خلبان صورت 
هواپیماي و چابکیبا توجه به قابلیت مانور بااله معموالًالبت. گرفته است

هنگام آزمایش دیده به مورد آزمایش اندکی تغییرات در سرعت و ارتفاع 
فرامین کنترلی داراي ارتباط داخلی با یکدیگر در این نوع هواپیما، . شودیم

، در دیگر شودیمهستند؛ لذا زمانی که تنها یکی از فرامین به هواپیما وارد 
هاي ثبت شده داده. سطوح کنترلی نیز اندکی تغییرات وجود خواهد داشت

)طولیشتاب: مورد استفاده براي شناسایی عبارتند از
xn شتاب، (
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)عرضی yn )و شتاب عمودي( zn )، زوایاي موقعیت پیچ ( ، رول (
( )و زاویه یاو( .(v)و سرعت (AOA)زاویه حمله (

نتایج
zyxبه طور کلی هفت پارامتر nnn ,,,,,,  يهاروشبا یکی از

شبکه استفاده . آموزش داده شدو یا الگوریتم ژنتیکذکر شده گرادیانی
نرون در الیه 8باشد که داراي شده نیز یک شبکه المان اصالح شده می
به صورت یک شبکه سه ورودي مخفی و دو تأخیر زمانی در الیه زمینه آن

پارامترهاي یک از ر امل هشامل ایلرون، الویتور و رادر و یک خروجی ش
یک مدل شناسایی شده در صورتی مدل مناسبی .باشدپروازي هواپیما، می

بینی رفتار دینامیکی سیستم براي است که، به درستی قادر به پیش
هاي جدید باشد و یا به عبارت دیگر داراي اعتبارسنجی مناسبی ورودي

دهی دیگر داراي تعمیمهاي جدید داشته باشد و یا به عبارت براي ورودي
هاي مختلفی براي روش. هاي جدید داشته باشدمناسبی نسبت به ورودي

انجام اعتبارسنجی مدل، به منظور استخراج یک مدل مناسب از اطالعات 
ترین روش براي تعیین اعتبار مدل، ساده. جمع آوري شده، وجود دارد

دو مجموعه جداگانه ها به است که در آن، داده8روش اعتبارسنجی متقابل
هاي داده. اندهاي اعتبارسنجی تقسیم شدههاي آموزش و دادهشامل، داده

هاي آموزشی، به منظور تخمین پارامترهاي مدل شناسایی شده، و داده
اعتبارسنجی، براي بررسی مدل، به منظور تعیین این نکته که آیا این مدل 

بینی کند، استفاده تواند رفتار دینامیکی سیستم به خوبی پیشمی
تجربی آموزش و اعتبارسنجی را براي متغیر يهاداده2شکل .شوندمی

دو نمودار داراي این . دهدنشان میر با ورودي کنترلی الویتوه زاویه حمل
هایی که براي آموزش مدل و به ، یک بخش آن شامل دادهباشدیمبخش

و بخش دوم ردیگیمدست آورد ساختار مناسب مدل مورد استفاده قرار 
هایی از تست پرواز است که براي اعتبارسنجی مدل به دست شامل داده

.ردیگیمآمده مورد استفاده قرار 
شبکه عصبی را (MSE)میزان میانگین مربعات خطا 4و 1هاي جدول

روش دهی با هاي آموزش و تعمیمبراي متغیرهاي مختلف پرواز براي داده
آموزش براي هر یک . دهدنشان مییتم ژنتیک را آموزش گرادیانی و الگور

يهاروشبعضی . هاي با شرایط یکسان صورت گرفته استاز روش
گرادیانی از قبیل شیب تند قادر به آموزش شبکه در یادگیري دینامیک 

کند بوده از طرفی در هاروشروند یادگیري در این . باشندینمهواپیما 
بنابراین در اکثر موارد شبکه آموزش شوندیممینیم هاي محلی نیز گرفتار 

که قادر به آموزش يهاروشدر این جداول نتایج . مناسبی نخواهد داشت
.، آورده شده استباشدیمشبکه 

هاي گرادیانی قابل اهمیت این است که در اي که در مورد روشنکته
فی به صورت تصاده اینکه انتخاب اولیه پارامترها ها با توجه باین روش

مورد نظر MSEباشد در بعضی مواقع با تعداد اپک کم به مقدار هدفمی
دهی خیلی کمتر از زمانی است که هاي خطاي تعمیمچنین مواقع.رسدمی

3براي مثال جدول . رسدمورد نظر میMSEبههاي باالتر با تعداد اپک
هش کا02/0ز که خطاي آن به انداف مختليرهایمتغبرایهااپکتعداد 

هاشبکهنتایج اعتباري سنجی هر یک از 4دول ج.دهدیمیافته را نشان 
طور که همان. دهدیمکه به یک اندازه آموزش داده شده است را نشان 

مورد نظر MSEمشخص است هر شبکه با تعداد اپک کمتري به میزان
نتایج .باشددهی کمتر میتعمیمهايبرسد خطاي خروجی داده) 02/0(

8 - cross validation

باشد یعنی با تعداد تري میدهد که روش لونبرك روش سریعمینشان
کند، اما روش کمتري در روند آموزش کسب میMSEاپک مساوي میزان

یعنی خطا شبکه . باشددهی نتایج بهتري را دارا میکوازي نیوتن در تعمیم
براي MSEحتی زمانی که میزان. باشدهاي جدید کمتر میبراي داده

نیوتن و لونبرك یکسان باشد –موزش براي دو روش کوازي هاي آداده
اما در ؛باشدنیوتن کمتر می–دهی با روش کوازي میزان خطاي تعمیم

که با ياشبکه، خطاي گرادیانیيهاروشبا مقایسه الگوریتم ژنتیک
در الگوریتم ژنتیک .باشدیمالگوریتم ژنتیک آموزش دیده است کمتر 

کهيبه طورباشد، ریم فقط روند آموزش کندتر میمشکل تکینگی را ندا
.باشدهاي گرادیانی میچندین برابر روشآموزش بعضی از پارامترهازمان 

اینکه ر با توجه به این که در روش الگوریتم ژنتیک اصالح شده، عالوه ب
ي هاشبکهو شودیم، ساختار شبکه نیز کوچک شودیمتابع هزینه بهینه 

، زمانی که شبکه با این روش باشندیمتعمیم دهی بهتري داراي ترکوچک
در داراي خطاي کمتريالگوریتم ژنتیک اصالح شده ، دینیبیمآموزش 

؛ اما سرعت آموزش در این روش از باشدیمدارا هاروشمقایسه  با سایر 
.باشدسرعت یادگیري با الگوریتم ژنتیک معمولی نیز کمترمی

م ژنتیک در آموزش شبکه عصبی مورد استفاده توانایی الگوریت3شکل 
ها خروجی شبکه به نشان داده شده است که چگونه با گذشت نسل

دهی براي نمونه نتایج آموزش و تعمیم.شودخروجی مطلوب همگرا می
هر . آورد شده است8الی 5هاي شکلپروازي در يهاتیوضعبعضی از 

مقایسه مقدار هدف و باشد قسمت اول آن شکل داراي سه قسمت می
مقدار خروجی از شبکه، قسمت دوم آن ورودي به شبکه و قسمت سوم هر 

- نتایج این شکل. باشدشکل مقدار خطاي خروجی شبکه و مقدار واقعی می
هاي مذکور توانایی آموزش شبکه عصبی بازگشتی را دهد روشها نشان می

.در یادگیري رفتار دینامیکی هواپیما را دارد

گیرينتیجه
صورت یک شبکه سه ورودي و یک ه شبکه عصبی المان اصالح شده ب

مورد ا دینامیک غیرخطی هواپیميسازمدلخروجی براي شناسایی و 
انتشار پس مختلف آموزش يهاروشآموزش شبکه با . استفاده قرار گرفت

که بعضی از دهدیمنتایج نشان . خطا و الگوریتم ژنتیک صورت گرفت
دیان از قبیل شیب تند روش مناسبی براي آموزش شبکه در گرايهاروش

دیگر از قبیل يهاروشاما ؛باشدینمشناسایی دینامیک هواپیما مناسب 
یادگیري سریع يهاروشو گرادیان مزدوج جز وتنین-يلونبرگ و کواز

در مقایسه . باشندیمکه براي آموزش دینامیک هواپیما مناسب باشندیم
ياشبکهنی با همدیگر مشخص گردید که سرعت آموزش گرادیايهاروش

اما خطاي شبکه تعمیم دهی د باشیمبیشتر ندیبیمبا لونبرك آموزش 
الگوریتم ژنتیک نیز در مقایسه با . باشدیمروش کوازي نیوتن کمتر

گرادیانی سرعت بسیار کندي دارد اما زمانی که شبکه آموزش يهاروش
به . باشدیمیگرادیانيهاروشازکمتردهی شبکهخطاي تعمیمدید،

اي که با الگوریتم ژنتیک اصالح شده دهی شبکهطورکلی خطاي تعمیم
ها در یادگیري رفتار دینامیکی هواپیما آموزش دیده کمتر از سایر شبکه

- ها کمتر میري این روش نیز از سایر الگوریتمباشد، اما سرعت یادگیمی
هاي آموزش شبکه در یادگیري رفتار ه سرعتبا توجه ب،بنابراین.باشد

توان گفت الگوریتم ژنتیک براي آموزش آنالین و الگوریتم هواپیما، می
لونبرك و کوازي نیوتن عالوه بر یادگیري آفالین براي یادگیري آنالین 

.رفتار دینامیکی هواپیما، براي کاربردهاي مختلف مناسب می باشند
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با روش آموزش یآموزش شبکه عصبجینتاMSEسهیمقا: 1جدول
کسانیهايمختلف با اپک

QNCGLMپارامتر

xn0299/00787/00296/0

zn
0033/00164/00199/0

yn0146/00215/00086/0


0328/00599/00119/0

0177/00262/00055/0

0144/00357/00074/0


0113/00225/00122/0

دهی شبکه عصبی با روش آموزش مختلف نتایج تعمیمMSEمقایسه : 2جدول 
هاي یکساناپکبا 

QNCGLMپارامتر

xn
0912/01731/01000/0

zn
0049/00141/00462/0

yn0549/00681/00632/0


0661/01497/00780/0

2250/01568/04208/0

0119/00182/00175/0

0902/00752/01177/0

ي رهایمتغبراي آموزش MSEي مختلف  با  رهایمتغهاي اپکتعداد : 3جدول
مختلف پرواز

QNCGLMپارامتر

xn3220043

zn8125

yn57295

5127210
18726110
45577
295110

دهی شبکه عصبی با روش آموزش مختلف نتایج تعمیمMSEمقایسه : 4جدول
آموزش یکسانMSEبراي

QNCGLMMGANGAپارامتر

xn1076/01052/00767/01381/01482/0

zn0150/00100/00183/00085/00088/0

yn0459/00200/00705/00614/00626/0

0776/01045/00951/00351/00373/0
0108/00158/00145/01001/01005/0
0103/00116/00102/00085/00088/0

0859/00847/00923/00241/00262/0

معماري شبکه المان تغییر یافته-1شکل 
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