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بین المللی انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمین کنفرانس 
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P864

غیرخطیکینامیديسازمدلو ییدر شناساغیرخطیيهامدلسهیمقا
مایهواپ

2فریبرز ثقفی،1يرودباررضایعل

دانشکده هوافضافیشریدانشگاه صنعت-2و1

چکیده 
باشند که هواپیماهاي جنگنده از جمله مواردي مییرخطیدینامیک غ

خطی نیاز به یک سري هايمدلها با ساختارسازي و شناسایی آنمدل
برايلذاشود؛میآندقتکاهشباعثکهداردايفرضیات ساده کننده

یرخطغیساختارهايازاستفادههاسیستمگونهاینشناساییوسازيمدل
،یرخطیهاي مختلف شناسایی سیستم غاز میان روش. بوداهدتر خومناسب

-با ورودي از خارج، مدلیرخطیخود رگرسور غمدلهاي رگرسور مانند مدل
،عصبیهايشبکهمانند هوشمندهايالگوریتمهمچنینوگرابلوكهاي

نامیکسازي دیها و مدلباشند که در شناسایی سیستمساختارهایی می
به مذکور يهابا توسعه روشمقالهباشند؛ بنابراین در این مناسب مییرخطیغ

هواپیما یرخطیدینامیک غیو شناسایيسازمدلها درمقایسه این مدل
هاي بکار براي اعتبارسنجی روش. شودجنگنده با قابلیت مانور باال پرداخته می

هايدادهاز يسازهیشبيهاسازي عالوه بر دادهگرفته شده در شناسایی و مدل
شکاري نسل چهارم هواپیمايیک نوع پرواز آزمایشاتبدست آمده در تجربی

ندیفرانیاییاز اهداف نهایکی. شده استاستفاده ر عملیاتی در کشو
آن يریکارگبهيبرامایهواپتیمدل منطبق با واقعنبه دست آورد،ییشناسا

. باشدیممایهواپو یا طراحی کنترل براي پرواز ز ساهیدر ساخت شب

-دینامیک پرواز-شناسایی سیستم-هاي غیرخطیمدل:کلیديهاواژه
سازيمدل

مقدمه 
ي علمی مهندسی هاپژوهشنخستین گام در بسیاري از هاستمیسازي سمدل
آن کینامیدیاضوده و مدل ریبمستثنی نقاعدهاین ز هواپیما نیز ا. است

کاربردهاي بسیاري در شبیه سازها، طراحی کنترلر، هدایت و ناوبري، مطالعات
در این میان هواپیماهاي جنگنده چابک و . ]1،2،3،4[د دار...و مسیر پرواز

. رندیگیمي غیرخطی پیچیده و کوپله قرار هاستمیسدر زمره کوپتریهل
پرواز هاي کنترلی خلبان به شرایط عالوه بر وروديهاستمیساین کینامید
وقتی طیف.استداراي نقاط کاري مختلفی نیز وابسته و ) ماخ و ارتفاع(

اعتبار خود را از فرضیه خطی سیستم در کار باشد،يهاحالتازايگسترده
. باشدیمالزمرفتار سیستمپیش بینیبراي خطیي غیرهامدلدست داده و 

اي را با ساختارهاي خطی، فرضیات ساده کنندههاستمینوع سنیايسازمدل
ي غیرخطی و هاستمیدر مواردي که با س. دهندیکه دقت را کاهش مطلبدمی

یتا مدل مناسبدهدیامکان را منیبه ما اپیچیده سر و کار داریم، شناسایی 
و يورودریمقاد(شده يریگاندازهيهادادههیبر پاستمیسکینامیاز د

) شودیممیتقسکسانییکه به فواصل زمانیبازه زمانکیدر یخروج
تا حد امکان یواقعستمیسیمدل با خروجیخروجکهيبه طور، میبساز

مدل مناسب و پارامترهاي مربوط به آن به استخراج .]5،6[منطبق گردد 
، یکی از وسایل پرندهمنظور توصیف دقیق و پیش بینی رفتار دینامیک 

که تحقیقات زیادي در باشدیموضوعات مهم در زمینه شناسایی سیستم م
هاي بکار م شده، تکنیکهاي انجابرابر بررسی. رابطه با آن صورت گرفته است

سازي و شناسایی سیستم، اغلب در فرایند توسعه به ویژه گرفته شده در مدل
مرحله در کل نیترسخت.]3[د باشبراي هواپیما و هلیکوپتر قابل استفاده می

انتخاب و ن ییتعموجود،يهامدلادیتعداد زتنوع در لیبه دلفرایند شناسایی،
شناسایی به هاي الگوریتمبه طور کلی . باشدیمبراي یک سیستم مدل مناسب 

چند طی. شوندیبندي مغیرخطی تقسیمخطی و ساختاردسته ساختار دو 
چند دهه طی. شوندیبندي مغیرخطی تقسیمخطی و ساختارساختار دهه

اکنون توسعه یافته که هميکالسیک خطی به حدییشناسايهاروشریاخ
شده یمختلف مهندسيهااستاندارد در رشتهيبه ابزارلیتبدها روشنیا

باًیبه صورت تقریخطییمشکالت مربوط به شناساشتریبکهيطوره است ب
یواقعيایدر دنهاستمیسشتریکه بییاز آنجا.هستندقابل حل ياستاندارد

سیستم کهیصورتدر معموالًي خطی هامدلاز طرفی ساختار ،دستنینیطخ
در غیر این صورت ،باشندیمدر محدود نقطه کاري باقی بماند معتبر فیزیکی

رفتار غیرخطی سیستم مدل کردن براي ؛ لذا خطاي مدل افزایش خواهد یافت
نیمحققلیامروزه تمان بنابرای؛ست که مدلی غیرخطی تخمین زده شودالزم ا

اما متأسفانه بنا بر .شده استشتریبیخطریغيهابه سمت استفاده از مدل
انتخاب يبرایچارچوب عمومچیه،یخطریغي هامدليساختارهاادیتنوع ز

وجود یک ساختار مدل خوب که بتواند رفتار غیر خطی سیستم را درك کند
هاي رگرسور مدل،یرخطیهاي مختلف شناسایی سیستم غاز میان روش.ندارد

وگرابلوكهايبا ورودي از خارج، مدلیرخطیمانند شبکه خود رگرسور غ
،يفازتمالگوریوعصبیهايشبکهقبیلازهوشمندهايالگوریتمهمچنین

سازي دینامیک ها و مدلباشند که در شناسایی سیستمساختارهایی می
.باشندمناسب مییرخطیغ

-هامراشتاین"ترکیب این دو ساختار با نام و]8[وینرو]7[مدل هامراشتاین
ي هامدلدسته نیاز ایه مدل عمومس(Wiener-Hammerstein)"وینر

نوعنیترسادههاستمیساین . شوندیمگرا محسوب غیرخطی بلوك
يهاکه شامل ارتباطباشندیمدینامیکی گرا ي غیرخطی بلوكهاستمیس

یکیاستاتیخطریغکینامیو دیخطیمستقل زمانستمیاز سیداخل
وینر عملکرد بهتري -از بین این سه نوع ساختار مدل هامراشتاین. باشندیم

دینامیک هواپیما را يسازمدلدیگر در شناسایی و يهامدلنسبت به سایر 
.]9[دارد

علمی دانشگاه هوایی أتیهدانشجوي دکتري هوافضا گرایش دینامیک پرواز و عضو -1
( alirezaroudbari@ae.sharif.edu)ستاريشهید
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هايمدلنیترسادهیکی از (1ARX)یخارجيبا ورود) ویاتورگرس(مدل
براي شناسایی سیستم است که به طور گسترده يپارامترریغی خطیکینامید

این مدل نیز با توجه به ماهیت غیرخطی بودن آن .ردیگیممورد استفاده قرار 
].10[باشدیمبراي شناسایی دینامیک هواپیما قابل استفاده 

وناکافیهايدادهازیادگیريغیرخطی،تقریبدرعصبیهايتوانایی شبکه
شناساییبرايمناسبابزاريبهراهاآنجدید،هاي-وروديبرايدهیتعمیم

اخیر تحقیقاتی در زمینه يهادر سال.استکردهتبدیلپیچیدهسیستمهاي
و شناسائی سیستم دینامیکی هواپیما به کمک شبکه عصبی صورت يسازمدل

پذیرفته است که نتایج مطلوب حاصل از این تحقیقات حاکی از پتانسیل این 
توانیمها،ییتوانانیبا توجه به ا]. 15-11[است ییروش در چنین کاربردها

يازسموجود مدليهاروشنیگزیجايبرایرا ابزار مناسبیعصبيهاشبکه
.محسوب کردپرندهلیوسا

ي وسایل پرنده از اهمیت بسیار سازمدلمناسب در روند شناسایی و مدلارائه 
مختلفيهامدلمقاله مزایا و خصوصیات ن ایدر . استبرخوردارباالیی 

غیرخطی هواپیما براي داشتن دینامیک يسازمدلدر شناسایی و ا خطی رغیر
درصد ،يارهایمع. مقایسه قرار گرفته استدهی مناسب مورد بررسی و تعمیم

يبرا) LF(انیو تابع ز) FPE(یینهانیبشیپيانطباق داده، خطانیبهتر
نیاانیاز م. عملکرد مدل استفاده شده استایتناسب ساختار مدل و سهیمقا
-میتعميهادادهنهیتابع هزاییانطباق و خطا خروجنیدرصد بهترارهایمع
مقصود . باشدیها مهر از مدلیابیزاريبرااریمعنیبهتر) یاعتبارسنج(یده

که در آموزش شبکه ییهادادهيداشتن عملکرد مناسب به ازادهیمیاز تعم
ي تعمیم هادادهخطا تابع هزینه براي ینداشتن کمتر. اند، استدخالت نداشته

يترمهم،با داده مورد نظرمدلدهی و یا بیشترین درصد انطباق خروجی 
.باشدیمي آموزش هاتمیالگوریک از ر معیار عملکرد مناسب براي ه

ستمیسییدر شناسایرخطیهاي غمدل
لذا هر سیستم ؛باشدیمیباً غیرممکن غیرخطی تقرهاي تعریف بسته از سیستم
ي هامدل. شودیمدر نظر گرفته غیرخطی به عنوانکه رفتار خطی ندارد 

سیستم را بیان y(t)یخروجو u(t)ی، ارتباط ریاضی بین ورودي خطریغ
:باشدیمبه صورت زیر غیرخطی ي هامدلفرم عمومی . کندمی

)1(),...)2(),2(),1(),1(()(  tytutytufty

غیرخطی مدل باشد مدل بدست آمده غیرخطی یک تابع fتابع کهیصورتدر 
ي غیرخطی توسط هامدلي براي هامتنوعتاکنون ساختارهاي . خواهد بود

مدل ساختارسهمحققین مورد استفاده قرار گرفته است که در این تحقیق 
با یرخطیرگرسور غيهامدلعصبی، مدل بلوك گرا و يهاشبکهغیر خطی 

.ردیگیممورد بررسی قرار خارجورودي از

عصبی يهاشبکه
این که دهیدهی باعث گردو تعمیميریادگیدر یعصبيهاشبکهییتوانا

يسازمدلوییموجود در شناسايهاروشيبرایمناسبنیگزیجاهاشبکه
شبکه قیاز طرمایهواپکینامیديسازجهت شبیه]. 12[اجسام پرنده باشد

حافظه ياستفاده شود که زمان را درك کرده و داراياشبکهدیبایعصب
-یم2ازگشتیبيهاها را اصطالحاً، شبکهنوع شبکهنیا. باشدیکینامید

هاي پرسپترون چند الیه هستند شبکهاساساًهاي بازگشتی شبکه.]16[نامند
ي زمانی به دو رهایتأخ. زمانی باشندریتأخکه داراي اتصاالت بازگشتی با 

1 - Autoregressive with Exogenous Input
2 - Recurrent

زمانی برون بازگشتی در ریتأخزمانی درون بازگشتی و ریتأخصورت 
.وجود دارندهاي عصبیشبکه

خطاي غیرخطی هاي به شبکهتوانیمهاي برون بازگشتی از شبکه
عصبی خود رگرسور با ورودي هايو شبکه]17-18[(NNOE)خروجی
هاي عصبی برون بازگشتی در شبکه]. 19[د اشاره نموNNARX)(خارجی

، تعداد شودیمبا توجه به اینکه از خروجی شبکه، به ورودي آن فیدبک گرفته 
نویز ریتحت تأثی به راحتبه شبکه افزایش پیدا کرده و ممکن است هايورود

هاي درون بازگشتی از شبکهتوانیمبراي حل این مشکل . ]20[قرار گیرند
درون يهاشبکهیکی از هاي درون بازگشتی جزئیشبکه.استفاده نمود

دینامیک يسازمدلکه عملکرد خوبی در شناسایی و باشدیمبازگشتی جزیی 
عصبی نیز ساختار گوناگونی يهاشبکهبراي این و نوع . باشندیمهواپیما دارا 

مورد استفاده شده است که شبکه عصبی درون بازگشتی ترکیبی در 
در این . عملکرد خوبی در شناسایی دینامیک غیرخطی دارد]10[مرجع

.مطالعه نیز از این نوع شبکه استفاده شده است
شدهشنهادیپیبیترکیبازگشتشبکه 

واحد زمینه ،]22[نیا جرد] 21[ندر ساختار شبکه درون بازگشتی الما
براي افزایش ظرفیت دینامیکی و . هاي شبکه وجود داردتنها در یکی از الیه

توان واحد زمینه را در تمامی هاي سیستم، میداشتن تاریخچه زمانی حالت
هاي بنابراین در این شبکه دو نوع واحد زمینه با نامهاي شبکه ایجاد نمود؛ الیه

واحد زمینه الیه میانی و واحد زمینه الیه خروجی وجود خواهد داشت؛ لذا 
بخش اول یک شبکه چند . شبکه ترکیبی پیشنهاد شده شامل دو بخش است

الیه روبه جلو و بخش دو شامل واحدهاي زمینه و خود بازگشتی مربوط به هر 
د زمینه نیز شامل دو بخش واحد زمینه الیه خروجی و واحد زمینه واح. نورون

هاي شبکه شامل سه سري ورودي به ترتیب زیر ورودي. الیه میانی است
.خواهد بود

هاي هاي خارجی شبکه که در نورونورودي- 1

1 2[ ... ]ICu Cu Cu Cuشود ذخیره می)Iهاي تعداد ورودي
).شبکه

ها شامل ورودي کنترلی شهپر، رادر و سازي هواپیما این وروديبراي مدل
.  باشندباالبر می

بردار خروجی بخش الیه میانی که به عنوان واحد زمینه الیه میانی -2
هايهاي این بخش در نورونخروجی. ي شده استگذارنام

1 2[ ... ]lCl Cl Cl Cl شوند میذخیره)lهاي الیه میانیتعداد نورون .(
هاي توان حالتبراي افزایش ظرفیت دینامیکی شبکه براي هر نورون نیز می

یعنی . هاي اضافی تنظیم، و به شبکه اضافه نمودقبلی خروجی نورون را با وزن
.شودمیبه شبکه اضافه 1Yدر این واحد زمینه براي هر نورون بردار

)2(1 1 1 1[ ( 1), ( 2),... ( )]Y Y k Y k Y k i   

هاي الیه این بردار نیز بستگی به انتخاب تعداد نورون(i)تعداد عناصر
سازي که در این پروژه نتایج بهترین حالت براي شناسایی و مدل. میانی دارد

خوبی داشت، استفاده از هفت نورون در الیه میانی و براي هر نورون دو بار 
1یعنی(تأخیر زمانی  1 1[ ( 1), ( 2)]Y Y k Y k  (.

هاي هاي الیه خروجی شبکه که در نورونبردار نورون-3

1 2[ ... ]oCy Cy Cy Cyشود ذخیره می)οهاي شبکهتعداد خروجی .(
شود و شامل این بخش نیز به عنوان واحد زمینه الیه خروجی شبکه معرفی می
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.است2Yبردار

)3(2 2 2 2[ ( 1), ( 2),... ( )]Y Y k Y k Y k j   

در صورتی که شبکه . بستگی به تعداد خروجی شبکه دارداین ورودي نیز 
](هاي هواپیما داراي شش خروجی شامل حالت , , , , , ]y p q r u v w (

حاوي شش نورون براي واحد زمینه الیه ي این بخش،باشد؛ لذا بردار ورود
.خروجی خواهد بود

در الیه بنابراین بردار ورودي یک شبکه عصبی با سه ورودي، هفت نورون 
:میانی و شش خروجی به صورت زیر خواهد شد

)4(  1 2
1

7 1 2 6

... ,
...

T

E A R Cl ClU U Cl Cy
Cl Cy Cy Cy
   

   
  

در این حالت شبکه داراي شانزده ورودي است که شامل سه ورودي 
کنترلی هواپیما، هفت نورون خروجی الیه میانی و شش نورون الیه خروجی 

Lورودي،Iهاي یک شبکه بادر حالت کلی، تعداد کل ورودي. باشدمی

:خروجی، به صورت زیر خواهد بودOنورون در الیه زمینه و
)5(I L L O L   

در انتخاب تابع تبدیل تانژانت سیگموید در الیه میانی و تابع تبدیل خطی 
سازي دینامیک هواپیما را از خود نشان الیه خروجی بهترین جواب براي مدل

با این انتخاب خروجی شبکه عصبی و خروجی الیه میانی به صورت . داده است
:زیر خواهد شد

)6(
)7(2 1 2( ) ( ( ) )n lY k purlin LW Y k b  

میانی و الیه خروجی هاي وزنی واحد زمینه در الیه در این شبکه ارتباط
:شودهاي زیر به شبکه اضافه مییعنی ترم. وجود دارد
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توان براي باال بردن در شبکه اصالح شده ترکیبی پیشنهادي حتی می
را به شبکه اضافه nحافظه دینامیکی، عناصر خود بازخورد از هر مرتبه دلخواه 

. نمود

NARXي هامدل
ی نوع خاص مدل توسعه داده شده مدل خطARXي غیرخطی هامدل
ARXمدل غیرخطی .روندیمي غیرخطی بکار هاستمیسکه براي باشندیم
ARXپذیر غیرخطی است که پارامترهاي آن نیاز به گر انعطافیک تخمین

تابع یبرخینیگزیبا جال در این مد.باشندینمداشتن مفهوم فیزیکی 
مدل غیرخطی سادهياوهیشبه،ARXمدل خطی رابطهر دfیرخطیغ

NARX که اغلب باشدیماین مدل، رویکرد استانداري . شودیمتوسعه داده
در این صورت . ردیگیمهاي کاربردي مهندسی مورد استفاده قرار در برنامه

:باشدیمنیز به صورت زیر NARXساختار مدل 
)9(1))+n-n-u(t...,),n-u(t),n-y(t...,1),-f(y(t=y(t) yddu

yn وun ي ترم گذشتههايورودوهایخروجبه ترتیب تعداد ،dnریتأخ
داراي ورودي و خروجی با تواندیماین مدل . دنباشیمورودي به خروجی 

. و پیچیده شامل رگرسور تاخیرات ورودي و خروجی مانند رگرسور باشدریتأخ
)10(),...2(),3()1()),...,1(tan(),2()1(,)1( 2  tutytututytuty

: ردیگیمدر دو مرحله صورت ARXبراي مدل غیرخطی yمحاسبات خروجی
ي گذشته هایخروجهاي جاري و گذشته و بردار رگرسور، از ورودي

داده ریتأخحالت رگرسور نیترسادهرگرسور استاندار در . شودیممحاسبه 
.باشدیمy(t-1)و u(t-1)به صورت به ورودي و خروجیه شد
 غیرخطی رگرسور را به مدل خروجی با ترکیب توابع خطی گرنیتخمبلوك

گرهاي غیرخطی در دسترس از تخمینتوانیم. دهدیمو غیرخطی نگاشت 
هاي و شبکه عصبی غیرخطی چند الیه و یا شبکه3هاي موجکمانند شبکه

بلوك توابع خطی و توانیمهمچنین . استفاده نمود4تفکیک کننده درختی
.غیرخطی جدا نمودگرنیتخمغیرخطی را از 

به صورت موازي شامل بلوك خطی و تواندیمبلوك تخمین گر غیرخطی 
. غیرخطی باشد

)11 ())(()()( rxQgdrxLxF T 
dxLTیک بردار رگرسور، xکه  )(خروجی بلوك تابع غیرخطی ،d افست

rکه کندیمبلوك تابع غیرخطی خروجی را بیان g(Q(x-r))و اسکالر 
ماتریس طرح ریزي است که شرایط محاسبات را Qبوده و xر رگرسونیانگیم

ي غیرخطی هانیتخمبستگی به انتخاب F(x)فرم دقیق . کندیممناسب 
.انتخاب شده دارد

و بیشتر براي شبیه سازي باشدیماین نوع ساختار به مدل موازي معروف 
.ردیگیممورد استفاده قرار 

بلوك گرا یرخطیساختار مدل غ
گرا بلوكي غیرخطی هاستمیسنوعنیترسادهي هامراشتاین و وینر هامدل

از ياریدر بسی،کیزیفداشتن مفهومو یسادگلیکه به دلباشندیمدینامیکی 
متفاوت به همراه یرخطیغيهاستمیس. رندیگیها مورد استفاده قرار مدامنه

.طلبدیمرا وینرو هامراشتاینگوناگون يساختارهامختلف یرخطیعوامل غ
سیستمنامبهجدیدمدلیک ساختاروینروهامراشتایناز مدلسريترکیب

برتر يهاتیقابلداراي ساختارهاي جدیداین. کندیموینر تولید - هامراشتاین
بنابراین در .دباشیمو شناسایی دینامیک غیرخطی هواپیما دارا سازيمدلدر 

.این مطالعه از این نوع مدل براي شناسایی مورد استفاده قرار گرفته است
بهتر عمل یغیرخطحضور توابعوینر با -هامراشتایناست که مدلواضح

.کندیم

وینر -نیهامراشتاستمیس
و به دنبال آن یک ک ترکیبی از یک بلوك غیرخطی استاتی(H)نیهامراشتا

توابع غیرخطی استاتیک د وجور در این ساختا. باشدیمبلوك دینامیک خطی 
ي کامالً هامدلرا نسبت به م ي از دینامیک سیستترعیوسامکان تشریح حوزه 

fابتدا وارد تابع غیرخطیu(t)در این مدل ورودي . دهدیمارائهخطی 
با w(t)تابع غیرخطی به عنوان سیگنال داخلیخروجی این، سپسشودیم

N-Lسیستم به عنواناین سیستم . شودیمفیلتر 2Gورود به بلوك خطی
. شده استشناخته

سیستم از کالسهرکهبه این نتیجه رسیدتوانیموینر،تئوريمطالعهبا
از یک بلوك (W)ر مدل وین. دادنشانوینرمدلبه صورتتوانیموینر را 

که به صورت سري هستند، تشکیل ی دینامیکی خطی و یک بلوك غیرخط
1Gابتدا وارد بلوك فیلتر u(t)سیگنال ورودي در این مدل .شده است

fبا یک تابع غیرخطی استاتیکی 1Gو به دنبال آن خروجی بلوكشودیم
.شودیمتعریف 

3  - Wavelet networks
4 - Tree-partition networks
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مدل . باشدهامراشتاین وینر میمدلترکیب(HW)وینر - نیهامراشتامدل 
) 1f(غیرخطی ورودياستاتیکبلوكوینر حاصل از اتصال سري- هامراشتاین

)1دینامیکخطیسیستمیکبعالوه )G)LS((Linear Static که است(
به ). 3شکل (. دیآیمبه دنبالش ) 2f(خروجیغیرخطیاستاتیکبلوكیک

نامیده شده N-L-Nهمین دلیل این سیستم یک ساندویچ یا یک سیستم
)1ي ورودي و خروجی،هاگنالیسy(t)و u(t)يهاگنالیس.است )w tو
2( )w tگیري در براي اندازههاگنالیساین . باشندیمي داخلی هاگنالیس

)1سیگنال . دسترس نیستند )w t 1از یک تابع تبدیل خطی( )G کندیمعبور
.باشدیمy(t)و ابعاد آن همان ابعاد خروجی 

:داداین صورت توضیحبهتوانیمرا 1fبلوك استاتیک غیرخطیاولین

)12                              (1 1( ) ( ( ), )w t f u t 

u(t) 1و( )w tتوانیم. بلوك اول هستندهایخروجوترتیب وروديهب
:صورت زیر نوشتبه را خروجی سیستم خطی دینامیکی 
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2استاتیک غیرخطیدومین بلوك 2( ( ), )f w t  صورت زیر بهتوانیمرا
: توضیح داد

)18                              (2 2( ) ( ( ), )y t f w t 

)2ي هايوروداین تابع تبدیل خطی داراي  )w tيهایخروجو( )y t

)يهایخروجو u(t)ي هايورود.باشدیم )y tوینر-سیستم هامراشتاین
)1داخلیمتغیرهايکهحالیدرهستند،گیرياندازهقابل )w t 2و( )w t

.قابل اندازه گیري نیستند
وینر وجود داشته باشد، -اگر دو تابع غیرخطی پیوسته در سیستم هامراشتاین

براي بلوك غیرخطی اول و دوم 2mو 1mمرتبهياجملهاز چند توانیم
:استفاده نمود
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این . هاي خاص این مدل هستندي وینر و هامراشتاین حالتهاستمیس
فرایندهاي مختلف بینیهاي پیشبراي کنترل مبتنی بر مدلهاستمیس

براي مثال بلوك غیرخطی اول ]. 23[باشندیمغیرخطی در صنعت مفید 
ا توان بمیل از این مد. اکچویتور سیستم عمل نمایدبه عنوانتواندیم

.ها استفاده نماییمي سیستمسازمدلبراي شناسایی و ساختارهاي مختلفی

نتایج
سازي دینامیک شش درجه آزادي هواپیما، براي شناسایی و اجراي مدل

,یک مدل با سه ورودي شاملمعموالً ,E A R   و شش خروجی شامل ،
توانند مورد اي، و یا زوایاي اولر هواپیما و شتاب خطی، میهاي زاویهسرعت

d3در این صورت ورودي مدل یک ماتریس با مرتبه . استفاده قرار بگیرند n
d6خواهد بود، و خروجی یک ماتریس با مرتبه n . در این مورد، معیار

:شودتناسب براي مدل به شرح زیر تعریف می
)22(K MSE ... K MSE K MSEp p v v w wJ       

انتخاب این ضرایب باید . مسئله مهمی استKچگونگی انتخاب مقدار ضرایب 
اثر اختالف واحد بین سه کانال دورانی و سه کانال به روشی انجام شود، که 

هاي و نیز اختالف میانگین کانال) رادیان بر ثانیه و فوت بر مربع ثانیه(انتقالی 
نشان داده 2طور که در شکلهمان.مختلف را با نرمالیزه کردن از بین ببرند

، نتایج بدست آمده ساختارهاي و مدلهاي غیرخطیشده است، با وجود انتخاب
رضایت بخش نیست و مدل قادر به یادگیري دینامیک هواپیما نبوده است؛ 

دهی بهتر براي بنابراین، به منظور بدست آوردن نتیجه بهتر و داشتن تعمیم
شش مدل مدل سازي و شناسایی دینامیک هواپیما، تصمیم گرفته شد که از

MISO به جاي یک مدلMIMOها براي این مدل ورودي. ، استفاده شود
هاي قبالً داده شده را دارد مانند قبل است، اما هر مدل تنها یکی از خروجی

در این حالت وجود مسئله نرمالیزاسیون در نتیجه، ). ت هواپیمامتغیرهاي حال(
و dn3یک ماتریس مدلدر این ساختار، ورودي هر . داشتنخواهد

که مطرح طورهمان.استdnخروجی بردار متغیر حالت مربوطه به اندازة 
شناسایی یک مدل جهت یادگیري رفتار صحیح یک سیستم برايشد 

از قبیل نوع سیگنال ورودي براي ، عوامل مختلفیغیرخطی از جمله هواپیما
ي هاگنالیسآموزش، نوع متغیر حالت مورد شناسایی، تاخیرات زمانی براي 

در کیفیت مدل ... ورودي، ساختار مدل، تعداد ورودي و خروجی مدل و
درصد ي ارزیابی مدل،از میان این معیارها. باشدیمگذار ریتأثشناسایی شده 

دهی ي تعمیمهادادهتابع هزینه بهترین انطباق و خطا خروجی یا
مقصود از .باشدیمهامدلبهترین معیار براي ارزیابی هر از ) اعتبارسنجی(

یی که در آموزش شبکه هادادهدهی داشتن عملکرد مناسب به ازاي تعمیم
نیآفالدهی در موضوع شناسایی به صورت تعمیم. ، استاندنداشتهدخالت 

هرچه مدل . استمهماریبس)یاصلستمیسن داشتن پس خور ازبدو(
ر باشد، از اعتبار بیشتري دهی باالتري برخورداشناسایی شده از قدرت تعمیم

بنابراین براي کلیه پارامترهاي .بینی رفتار سیستم برخوردار خواهد بوددر پیش
ي مختلف یک نوع داده براي شناسایی و اعتباردهی مدل هامدلپروازي و 

.تاستفاده شده اس
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یک مدل شناسایی شده در صورتی مدل مناسبی است که، به درستی قادر به 
هاي جدید باشد و یا به عبارت بینی رفتار دینامیکی سیستم براي وروديپیش

.هاي جدید داشته باشددهی مناسبی نسبت به وروديدیگر داراي تعمیم
یی که در آموزش هادادهدهی داشتن عملکرد مناسب به ازاي مقصود از تعمیم
تعمیم دهی در موضوع شناسایی به صورت . ، استاندنداشتهشبکه دخالت 

هرچه مدل . استمهماریبس)یاصلستمیسن داشتن پس خور ازبدو(نیآفال
دهی باالتري برخوردار باشد، از اعتبار بیشتري شناسایی شده از قدرت تعمیم

هاي مختلفی براي روش.در پیش بینی رفتار سیستم برخوردار خواهد بود
انجام اعتبارسنجی مدل، به منظور استخراج یک مدل مناسب از اطالعات جمع 

ترین روش براي تعیین اعتبار مدل، روش ساده. آوري شده، وجود دارد
ها به دو مجموعه جداگانه شامل، است که در آن، داده5اعتبارسنجی متقابل

هاي آموزشی، به داده. اندتقسیم شدههاي اعتبارسنجی هاي آموزش و دادهداده
هاي اعتبارسنجی، براي منظور تخمین پارامترهاي مدل شناسایی شده، و داده

تواند رفتار بررسی مدل، به منظور تعیین این نکته که آیا این مدل می
3شکل .شوندبینی کند، استفاده میدینامیکی سیستم به خوبی پیش

با ورودي ه تجربی آموزش و اعتبارسنجی را براي متغیر زاویه حمليهاداده
، یک بخش باشدیمدو بخشنمودار داراي این . دهدنشان میر کنترلی الویتو
هایی که براي آموزش مدل و به دست آورد ساختار مناسب مدل آن شامل داده

از است که هایی از تست پروو بخش دوم شامل دادهردیگیممورد استفاده قرار 
.ردیگیمبراي اعتبارسنجی مدل به دست آمده مورد استفاده قرار 

عملکرد که گفته شد مدل شبکه عصبی ترکیبی پیشنهادي بهترینطورهمان
ي عصبی دارا هاشبکهرا در شناسایی دینامیک هواپیما در مقایسه با سایر 

؛ دهی رفتار دینامیکی هواپیما داردو داراي خطاي کمتري در تعمیمباشدیم
ي غیرخطی دیگر هامدلي عصبی براي مقایسه با هاشبکهاین شبکه از نوع لذا 

هاي شبکه عصبی را براي متغیرهاي مختلف پرواز براي داده. انتخاب گردید
ژنتیک خطا و الگوریتمر دهی با دو روش آموزش پس انتشاآموزش و تعمیم

الگوریتم پس انتشار خطا شامل آموزش شیب . مورد آموزش قرار گرفته است
لونبرك، کوازي نیوتن و گرادیان مزدوج و الگوریتم ژنتیک نیز شامل ، تند

نتایج ه مقایس. باشدیمالگوریتم ژنتیک معمولی و الگوریتم ژنتیک اصالح شده 
الگوریتم ژنتیک اصالح حاصل از آموزش شبکه با الگوریتم ژنتیک معمولی و 

یعصبيهاشبکهدهی که بهبود قابل توجهی در تعمیمدهدیمنشان ه شد
حاصل شده استهواپیماغیرخطی دینامیک ي سازمدلبراي شناسایی و 

از الگوریتم ژنتیک معمولیر در این روش کندتياما روند یادگیر. )4شکل(
.باشدیم

پس انتشار خطا، نتایج عصبی با الگوریتم هايدر مقایسه آموزش شبکه
ي گرادیان از قبیل شیب تند روش مناسبی هاروشکه بعضی از دهدیمنشان 

؛ اما باشدینمبراي آموزش شبکه در شناسایی دینامیک هواپیما مناسب 
و گرادیان مزدوج جز وتنین-يلونبرگ و کوازي دیگر از قبیل هاروش
که براي آموزش دینامیک هواپیما مناسب باشندیمي یادگیري سریع هاروش

ي گرادیانی با همدیگر مشخص گردید که سرعت هاروشدر مقایسه . باشندیم
اما خطاي شبکه د باشیمبیشتر ندیبیمي با لونبرك آموزش اشبکهآموزش 

الگوریتم ژنتیک نیز در مقایسه . باشدیمدهی روش کوازي نیوتن کمتر تعمیم
ادیانی سرعت بسیار کندي دارد اما زمانی که شبکه آموزش ي گرهاروشبا 

.باشدیمي گرادیانیهاروشدید، خطاي تعمیم دهی شبکه کمتر 
وینر، - و مدل هامراشتاینNARXدر مقایسه دو مدل غیرخطی 

وینر بهتر از -که در این جداول مشخص عملکرد مدل هامراشتاینطورهمان
دهی داراي خطاي کمتري ي تعمیمهادادهیعنی براي .باشدیمNARXمدل 

5 - Cross validation

مشکلی که در رابطه با این مدل براي شناسایی وجود دارد . )5شکل(باشدیم
ي هادادهاین است که براي شناسایی رفتار دقیق دینامیک هواپیما نیاز به 

ي هار شبکهد. باشندیمي عصبی دارا هاشبکهآموزشی بیشتري نسبت به 
رفتار دینامیکی هواپیما را تا حدودي توانیمفی ي ناکاهادادهعصبی از 

ي کافی براي شناسایی رفتار هادادهشناسایی نمود اما در این دو مدل باید 
. هواپیما در دسترس باشد

با توجه باشدیمکه از نتایج این جداول مشخص طورهمانبه طور کلی 
نیز بهینه به این که الگوریتم ژنتیک اصالح شده ساختار شبکه عصبی را

دهی عملکرد بهتري در تعمیمترکوچکي عصبی هاشبکهمعموالًو کندیم
، مدل شبکه عصبی آموزش دیده با باشندیمدارا تربزرگي هاشبکهنسبت به 

سرعت کم آن در آموزش داراي خطاي رغمیعلالگوریتم ژنتیک اصالح شده 
بنابراین مدل شبکه عصبی . باشدیمي تعمیم دهی دارا هادادهکمتري براي 

ترکیبی پیشنهادي آموزش دیده با الگوریتم ژنتیک اصالح شده در مقایسه با 
جدید يهادادهداراي خطاي کمتري در تعمیم دهی خطییري غهامدلسایر 

و قادر  است بازه بیشتري از شرایط پروازي هواپیما را باشدیمپروازي دارا 
تخمین بزند؛ بنابراین براي پوشش کل شرایط پرواز یک هواپیما با تعداد 

یرخطیرگرسور غي هامدلگرا و کمتري شبکه نسبت دو مدل غیرخطی بلوك
، می توان مدل شش درجه آزادي دینامیک یک هواپیما را خارجبا ورودي از

.و شناسایی نمودسازي مدل

گیرينتیجه
،یرخطیهاي مختلف شناسایی سیستم غاز میان روشسه مدل غیرخطی 

با ورودي از خارج، مدلیرخطیخود رگرسور غمدلهاي رگرسور مانند مدل
عصبیهايشبکههوشمندهايالگوریتمهمچنینووینر-هامراشتاینگرابلوك

براي . مورد استفاده قرار گرفتیرخطیغنامیکدیيسازمدلبراي شناسایی و 
تجربی به دست آمده از يهادادهاز يسازهیشبيهاعالوه بر دادهمنظور این

نتایج . بکار گرفته شدجنگنده با قابلیت مانور باال تست پرواز یک نوع هواپیما 
دینامیک نغیرخطی به دلیل ماهیت غیرخطی بوديهامدلدهدیمنشان 
دینامیک غیرخطی هواپیما يسازمدلعملکرد مناسبی در شناسایی و ،هواپیما

خود رگرسور وینر در مقایسه با مدل -گرا هامراشتاینمدل بلوك.دارد
عملکرد بهتري در شناسایی دینامیک هواپیما ،با ورودي از خارجیرخطیغ

مدل توان گفت  که سه این دو مدل با شبکه عصبی نیز میدارد و در مقای
از . باشدیمدهی دینامیک هواپیما دارا شبکه عصبی خطاي کمتر در تعمیم

آنجا که الگوریتم آموزش در شبکه عصبی نقش بسیار مهمی در روند یاد گیري 
در رفتار هواپیما دارد شبکه آموزش دیده با الگوریتم ژنتیک اصالح شده 

ي براي شناسایی دینامیک ترمناسبمدل ي غیرخطیهامدلمقایسه با سایر 
رفتار واقعیمنطبق باشده، مدلی ییناسامدل ش. باشدیمغیرخطی هواپیما 

- هیآن در ساخت شبيریکارگبهکاربردهاي فراوانی از جملهيبراکه مایهواپ
باشدمفید میمایهواپو یا طراحی کنترلر براي پرواز ز سا

هواپیماحملههیزاوییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-1جدول 
Validation

MSE
Training

MSE
Validation

FPE
Training

FPE
Validation

FIT
Training

FIT
AOA

0923/00244/01111/00923/019/6849/69NN
NGA

0901/00266/01101/00933/029/6947/67NN
MGA

0905/00217/00937/00935/019/6749/70NN
LM
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0671/00339/01122/01522/098/6050/61NN
CG

0334/0025/01104/01385/021/6912/68NN
QN

1321/00223/01124/00274/024/5523/6NARX

0125/00238/01044/00395/046/5761/69HW

شتاب عمودي هواپیماییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-2جدول 
Validation

MSE
Training

MSE
Validation

FPE
Training

FPE
Validation

FIT
Training

FITyn

0626/00196/00645/00645/047/5902/68NN
NGA

0618/00194/00605/00795/049/6100/66NN
MGA

0630/00126/00655/0195/099/5541/67NN
LM

0611/00200/00549/00308/001/5336/59NN CG

0612/00210/00606/00323/081/5641/58NN
QN

0830/01105/00706/0195/014/5073/50NARX

0723/00291/00782/00856/082/5378/51HW

هواپیماافقیشتاب ییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-3جدول 
Validation

MSE
Training

MSE
Validation

FPE
Training

FPE
Validation

FIT
Training

FITxn

1428/00354/01454/01344/047/5902/68NN
NGA

1410/00355/01354/01322/049/6100/66NN
MGA

1352/00243/01394/01344/074/5206/64NN
LM

1116/00379/01405/01400/019/5098/55NN CG

1429/00312/01343/01353/065/5223/59NN QN

6115/00329/01434/01554/065/4922/50NARX

1352/00333/01454/01501/034/5006/57HW

شتاب عرضی هواپیماییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-4جدول 
Validation

MSE
Training

MSE
Validation

FPE
Training

FPE
Validation

FIT
Training

FITzn

0356/00047/00254/00294/047/5802/68NN
NGA

0148/00045/00253/00299/049/6002/66NN
MGA

0266/00121/00278/00187/015/5915/71NN
LM

0359/00185/00354/00284/098/5825/64NN CG

0194/00173/00353/00267/052/5930/65NN
QN

0362/00146/00554/00484/052/5420/58NARX

0392/00136/00453/00367/027/5532/67HW

پیچ هواپیماتغییرات زاویهییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-5جدول 

Validation
MSE

Training
MSE

Validatio
n
FPE

Training
FPE

Validatio
n FIT

Training
FIT

0600/00641/00723/02158/084/5326/54NN
NGA

0580/00690/00723/02158/086/5424/53NN
MGA

0600/00594/00917/00299/084/5326/55NN
LM

0708/00698/01019/01062/068/5211/53NN
CG

0582/00699/00782/00656/030/5478/53NN
QN

1590/00745/00782/00656/068/50300/51NARX
1090/00695/00782/00656/065/51300/52HW

رول هواپیماتغییرات زاویهییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-6جدول 

Validation
MSE

Training
MSE

Validation
FPE

Training
FPE

Validation
FIT

Training
FIT



0599/00639/00711/02146/085/5446/55NN
NGA

0494/00684/00712/02147/088/5544/54NN
MGA

0509/00587/00905/00277/088/5456/56NN
LM

0698/00689/01008/01051/069/5331/54NN
CG

0492/00688/00771/00644/035/5388/54NN
QN

0999/00738/00777/00649/069/5230/52NARX

0980/00689/00777/00669/067/5330/53HW

یاو هواپیماتغییرات زاویهییمختلف در شناسايهامدلسهیمقا-2جدول 
validation

MSE
Training

MSE
validation

FPE
Training

FPE
Validation

FIT
Training

FIT


1495/00297/01820/00999/071/5453/55NN
NGA

0299/00297/01800/00999/071/5550/54NN
MGA

0290/00198/0183/00305/043/5408/55NN LM

0139/00229/0186/01352/066/5470/53NN CG

0300/00299/0183/00308/080/5585/54NN QN

0175/00229/0189/01351/027/5244/53NARX

0297/00197/0199/00307/027/5332/55HW

.N-L-Nیا وینر-نمدل  هامراشتای- 1شکل

MIMOنتایج شناسایی مدل شش درجه آزادي با مدل -2شکل
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تعمیم دهی مدلهاي تجربی براي آموزش و داده-3شکل

مقایسه نتایج تعمیم دهی شبکه عصبی آموزش دیده با روش - 4شکل
الگوریتم ژنتیک معمولی و اصالح شده

NARXوینر با مدل -مقایسه نتایج تعمیم دهی مدل هامراشتاین-5شکل
حمله هواپیماهیزاوبراي 
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