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 ثب استفبده از الگوریتن شنتیک چنذهذفه چنذهوضوعی یک هواپیوبطراحی سبزی ثهینه

 
  3فبلحویذ فرخ ،2علیرضب ثبثبیی ،1سیذ هحوذ رضب ستبینذه

  َّافضباؿتش، هجتوـ داًـگبّی هکبًیک ٍ داًـگبُ كٌقتی هبلک

 
 

 چكیذه 

ػبصی ّبی ًَیي عشاحی ٍػبیل َّافضبیی هبًٌذ ثْیٌِاػتفبدُ اص سٍؽ

عشاحی چٌذهَضَفی یکی اص توبیالت اخیش هٌْذػبى ٍ كٌبیـ َّافضبیی 

ػبصی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثْیٌِ ایي تحمیك یک َّاپیوبسٍد. دس ثِ ؿوبس هی

هجذدا  ٍ ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک چٌذّذفِ عشاحی چٌذهَضَفی

ػبصی عشاحی  ثکبس سفتِ ؿذُ ثشای ثْیٌِػبختبس  عشاحی گشدیذُ اػت.

هَضَفبت دس ًؾش  ثبؿذ.چٌذهَضَفی، ػبختبس ّوِ دس یک هشحلِ هی

ستٌذ اص: فولکشد، تخویي ٍصى، آیشٍدیٌبهیک، گشفتِ ؿذُ دس ایي تحمیك فجب

ّبی ایٌشػی، تخویي هـتمبت پبیذاسی، تحلیل تخویي هشکض جشم ٍ هوبى

ػبصی دس ًؾش هؼئلِ ثْیٌِّبی پبیذاسی َّاپیوب. تشین ٍ تحلیل هـخلِ

ػبصی گشفتِ ؿذُ یک هؼئلِ دٍ ّذفِ ٍ کبهال همیذ اػت کِ ؿبهل کویٌِ

ثبؿذ. لیَد دس ًؾش گشفتِ ص پشٍاصی ػیش هیٍصى ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآی فب

ؿذُ ؿبهل صٍایبی حولِ، ػشؽ جبًجی، ػغَح کٌتشل آیلشٍى، الَیتَس ٍ 

ّبی پبیذاسی سادس ثشای فبصّبی هختلف پشٍاصی، حبؿیِ پبیذاسی ٍ هـخلِ

ػبصی ًیض الگَسیتن طًتیک چٌذّذفِ ثب ثبؿٌذ. الگَسیتن ثْیٌَِّاپیوب هی

ای اص لَة اػت کِ لبثلیت ایجبد هجوَفِػبصی ًبهغسٍیکشد هشتت

اگشچِ ّش کذام اص سا داساػت.  ثْیٌِ تحت فٌَاى پشتَ فشاًت یّب جَاة

ػبصی یک عشح ثْیٌِ ثِ حؼبة ّبی ثِ دػت آهذُ اص الگَسیتن ثْیٌِحل

ّبی ثْیٌِ اص هفَْم فبكلِ ثشای اًتخبة حل ًْبیی اص هیبى حلآیذ اهب هی

ٍ  3/3ثیبًگش کبّؾ  عشح ثْیٌِ ثِ دػت آهذُ .آسهبًی اػتفبدُ ؿذُ اػت

 دسكذی تَاثـ ّذف ًؼجت ثِ عشح اٍلیِ اػت.  11

ػبصی عشاحی ثْیٌِ -ػشًـیيعشاحی َّاپیوبی ثی واشه هبی كلیذی:
 الگَسیتن طًتیک چٌذّذفِ.  -چٌذهَضَفی

 

 هقذهه   -1

عشاحی َّاپیوب یک هؼئلِ پیچیذُ اػت کِ ؿبهل ػِ هشحلِ عشاحی  

عشاحی هفَْهی  .[1]ثبؿذهفَْهی، عشاحی همذهبتی ٍ عشاحی جضئی هی

ػبصی چٌذهَضَفی اػت کِ ؿبهل پیذا کشدى َّاپیوب یک هؼئلِ ثْیٌِ

ثبؿذ. ای اص پبساهتشّبی تقییي کٌٌذُ فولکشد ٍ لیَد هختلف هیهجوَفِ

یي فبص ؿبهل هَضَفبت هختلف هبًٌذ پیـشاًؾ، آیشٍدیٌبهیک، تخویي ا

عشاحی . [2]ثبؿٌذٍصى ٍ غیشُ اػت کِ ثِ ؿذت ثِ یکذیگش ٍاثؼتِ هی

یب چٌذ  تشیي هشاحل عشاحی اػت کِ دس عی آى یکهفَْهی اص اثتذائی

ؿَد. اص ایٌشٍ ای اص الضاهبت اٍلیِ اًتخبة ٍ ثْیٌِ هیعشح ًؼجت ثِ هجوَفِ

اص اّذاف اكلی ایي فبص کـف چٌذیي حل هوکي ٍ اًتخبة تقذادی اص  یکی

ّب ثشای آًبلیضّبی ثیـتش دس فبصّبی ثقذی عشاحی اػت. اعالفبت ثِ آى

کٌذ ٍ دػت آهذُ دس حیي ایي فبص هجٌبی آگبّی ًؼجت ثِ عشح سا ایجبد هی

گیشی یب ثِ فجبست دیگش کؼت ثیـتش اعالفبت دس ایي فبص هٌجش ثِ تلوین

پیذا کشدى ػشیـ ٍ اخیشا ّذف عشاحی هفَْهی َّاپیوب  .[3]ؿَدْتش هیث

ّبی ّبی ثْیٌِ اص عشیك ػبصؽ ثیي هَضَفبت ٍ صیشػیؼتنعشاحیدلیك 

ّبی . الگَسیتن[4]اػتػبصی  ّبی ثْیٌِثِ ؿذت کَپل ثب کوک اص الگَسیتن

ثبؿٌذ کِ دس ثؼیبسی اص کبسثشدّبی ػبصی یک اثضاس فذدی هی ثْیٌِ

ؿَد. اػتفبدُ اص ایي ثشای ثْجَد عشح هَسد ًؾش اػتفبدُ هی یهٌْذػ

ای داسد صیشا یک ًیبص ٍ تمبضبی ّب دس عشاحی َّاپیوب اّویت ٍیظُالگَسیتن

ػبصی ثْیٌِ .[5]ّویـگی ثشای ثْجَد فولکشد َّاپیوبّب ٍجَد داؿتِ اػت

ػبصد تب فضبی حل هؼبئل هٌْذػی سا ثب دلت عشاحی هٌْذػبى سا لبدس هی

ّبی کالػیک عشاحی هٌْذػی ٍ کبسآیی ثیـتشی دس همبیؼِ ثب ًگشؽ

ػبصی ػبصی عشاحی، ثْیٌِّبی ثْیٌِیکی اص سٍؽ .[6]کـف ًوبیٌذ

-Multidisciplinary Design Optimization) عشاحی چٌذهَضَفی

MDO)  ًبم داسد کِ یک حَصُ ًؼجتب جذیذ هٌْذػی اػت ٍ ّذف آى

ّبی دػتشػی ثِ هؼبئل عشاحی کبسآهذتش ثِ ٍاػغِ هـبسکت ثیي هَضَؿ

ّب ٍ ثشای عشاحی ػیؼتن یک سٍؽهختلف اػت. ایي تکٌیک 

ّبیی ّبی پیچیذُ هٌْذػی اػت کِ ثِ ؿکل هٌؼجوی ثب پذیذُ صیشػیؼتن

کٌٌذ. اص ایي تکٌیک ثِ ؿکل س هیکٌؾ داسًذ، کبکِ ثب یکذیگش ثشّن

ٍػیقی دس عشاحی هٌْذػی ثِ ٍیظُ هٌْذػی َّافضب اػتفبدُ ؿذُ اػت ٍ 

ّبی دسگیش دس پشٍػِ ػبصی ّوِ هَضَؿصهبى ٍ ّضیٌِ سا ثب یکپبسچِ

 .[7]دّذعشاحی کبّؾ هی

ػشًـیي ػبصی عشاحی َّاپیوبی ثیدس ایي تحمیك، ثْیٌِ 

Predator MQ-1  ػبصی عشاحی چٌذهَضَفیتکٌیک ثْیٌِثب اػتفبدُ اص 

اًجبم ؿذُ اػت.  دس اًجبم هحبػجبت، ٍ ثب لحبػ کشدى کل پشٍفیل پشٍاصی

همیذ اػت ػبصی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ یک هؼئلِ دٍّذفِ کبهال هؼئلِ ثْیٌِ

-هشتتؿذُ الگَسیتن طًتیک ثب سٍیکشد  ثکبس گشفتِػبصی الگَسیتن ثْیٌٍِ 

 (Utopian distance)فبكلِ آسهبًیهفَْم  اص کِثبؿذ هی ػبصی ًبهغلَة

اػتفبدُ  فشاًت ّبی پشتَثشای اًتخبة حل ًْبیی اص هیبى هجوَفِ جَاة

  ؿذُ اػت. 

 

 ثیبى هسئله و روش انجبم آى -2

عشاحی یک ٍػیلِ پشًذُ ؿبهل هغبلقبت تکشاسی ثیي هَضَفبت هختلف 

هختلف اًذ ٍ خلَكیبت اػت کِ ایي هَضَفبت ثِ ؿذت ثِ یکذیگش ٍاثؼتِ

ػبصی یک عشاحی جذیذ ضشٍسی عشاحی ٍػیلِ پشًذُ کِ ثشای یکپبسچِ

ػبصی عشاحی یک تحمیك ثْیٌِایي  هَضَؿًوبیٌذ. ثبؿٌذ سا تبکیذ هیهی

ػبصی عشاحی چٌذهَضَفی ػشًـیي ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ثْیٌَِّاپیوبی ثی

 ّذف ٍصى ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآی فبص ػیش ساتبثـ ای کِ دٍ اػت ثگًَِ

تَاى ثِ دس ًؾش گشفتي کل ًیون ػبصد. اص ًمبط لَت ایي تحمیك هی هی

فشآیٌذ پشٍفیل پشٍاصی ) اص فبص ثشخبػت تب فبص ًـؼت( دس حیي 

 داًـجَی دکتشی -1
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ف ٍ اػتفبدُ اص هفَْم فبكلِ ی، چٌذّذفِ دس ًؾش گشفتي تبثـ ّذػبص ثْیٌِ

ّبی پشتَ آسهبًی جْت اًتخبة ًْبیی عشاحی ثْیٌِ اص هیبى هجوَفِ حل

 ًوَد.  اؿبسُ

هَضَفبت هختلف دس ًؾش گشفتِ ؿذُ دس ایي تحمیك ّوشاُ ثب استجبط 

ثش ًـبى دادُ ؿذُ اػت. هبطٍل تحلیل فولکشد فالٍُ 1ّب دس ؿکل ثیي آى

هحبػجبت هشثَط ثِ فولکشد َّاپیوب دس فبصّبی پشٍاصی گًَبگَى، حذاکثش 

ػبًذى ًیشٍی پیـشاًؾ ٍ ٍصى ػَخت هَسد ًیبص سا ًیض ثشای ثِ اًجبم س

هبطٍل تحلیل تشین ًیض صٍایبی حولِ ًوبیذ. هبهَسیت هَسد ًؾش، هحبػجِ هی

(α( ػشؽ جبًجی ،)β( صٍایبی ػغَح کٌتشل ٍ )  )  هَسد ًیبص ثشای پشٍاص

کٌذ. ٍؽیفِ هبطٍل تحلیل پبیذاسی دیٌبهیکی  هتقبدل َّاپیوب سا هحبػجِ هی

صهبًی هَدّبی هختلف ّبی ّب ٍ ثبثتًیض هحبػجِ ضشائت هیشایی، فشکبًغ

ّبی دیگش ًیض کبهال ثشای فبصّبی گًَبگَى پشٍاصی اػت. خشٍجی هبطٍل

ّب خَدداسی ؿذُ اػت. هـخق اػت کِ ثشای حفؼ اختلبس اص ثیبى آى

ّبی هختلف اص سٍاثظ تجشثی ٍ الصم ثِ رکش اػت کِ ثشای هذلؼبصی هبطٍل

 ًیوِ تجشثی اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

 

 
 یس چنذهوضوعیفلوچبرت آنبل -1شكل

 

ی دس ًؾش گشفتِ ؿذُ دس ایي تحمیك، ّوبًگًَِ کِ ػبصاّذاف ثْیٌِ 

ؿبهل حذالل کشدى ٍصى ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآی فبص پشٍاصی ثیبى گشدیذ، 

ّبی تحلیل تشین ٍ تحلیل پبیذاسی ّبی ًبؿی اص هبطٍلػیش اػت. خشٍجی

هؼئلِ سا  ( لیَد ایيstatic marginدیٌبهیکی ثقالٍُ حبؿیِ پبیذاسی )

ثشای  همبدیش فذدی دس ًؾش گشفتِ ؿذُایي لیَد ّوشاُ ثب دٌّذ. تـکیل هی

الگَسیتن تذٍیي  فلَچبست آٍسدُ ؿذُ اػت. 1دس جذٍل  آًْب ثلَست کبهل

دٌّذُ اػتشاتظی حل کِ ًـبى ػبصی عشاحی چٌذهَضَفیؿذُ ثْیٌِ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  2دس ؿکل ًیض  هؼبلِ اػت

 
 سبزی چنذهوضوعیهسئله ثهینهقیود  -1جذول 
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 سبزی چنذهوضوعیالگوریتن ثهینه فلوچبرت -2شكل

 

 سبزی نبهغلوةالگوریتن شنتیک چنذهذفه ثب رویكرد هرتت -3

 الگوریتن شنتیک-1-3

ػبصی تلبدفی اػت کِ ثشای ثْیٌِ الگَسیتن طًتیک یک الگَسیتن ثْیٌِ

ایي ثبؿذ. هؼبئل پیچیذُ ثب فضبی جؼتجَی ًبؿٌبختِ هٌبػت هیکشدى 

ثِ  ذ کِ اص تکبهل طًتیکیثبؿًَیؼی ؿذُ هیک تکٌیک ثشًبهِی الگَسیتن

الگَسیتن طًتیک ثشاػبع اكل ثمبی ذ. کٌثشای حل هؼئلِ اػتفبدُ هی

  کٌذ.ؿبیؼتگبى، هکبًیضم اًتخبة عجیقی ٍ تَلیذ ًؼل هجذد کبس هی

ػبصی لگَسیتن طًتیک، الگَسیتن طًتیک ثب سٍیکشد هشتتیک هذل اص ا 

ثبؿذ ( هیNon-dominated Sorting Genetic Algorithmًبهغلَة )

ّبی ثْیٌِ تحت فٌَاى پشتَ فشاًت سا ثِ ٍػیلِ اضبفِ ای اص حلکِ هجوَفِ

ایي کٌذ. کشدى یک فولگش ضشٍسی ثِ الگَسیتن طًتیک هقوَلی ایجبد هی

( اختلبف Rankثِ کل جوقیت یک ستجِ ) ،هفَْم غلجِفولگش ثشاػبع 

ٍ الگَسیتن ثشاػبع ایي ستجِ ثِ اًتخبة ٍ تَلیذ هجذد  دّذهی

 .[8]پشداصد هی
 هفهوم غلجه-2-3

 Xؿَد کِ ًمغِ ػبصی چٌذّذفِ، ثیبى هیدس ثشخَسد ثب یک هؼئلِ ثْیٌِ

ًجبؿذ ٍ  Xاص ّیچ ًؾش ثْتش اص  Yکٌذ اگش ٍ تٌْب اگش، غلجِ هی Yثش ًمغِ 
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X  حذالل اص یک ًؾش اکیذا ثْتش اصY  ِثبؿذ. ایي هفَْم ثِ كَست سیبضی ث

 .[9]ؿَدؿکل صیش ثیبى هی

(1) ( ) : i iX Y XdomY i X Y   

 
 سبزی نبهغلوةهفهوم هرتت-3-3

ّب ًؼجت ثِ ػبصی تک ّذفِ، ضبثغِ ثشتشی جَاةدس یک هؼئلِ کویٌِ

حلی کِ همذاس تبثـ ّذف کوتشی سا یکذیگش ػبدُ ٍ ثذیْی اػت چشاکِ ّش 

اهب دس یک هؼئلِ ؿَد. داؿتِ ثبؿذ، ثِ فٌَاى حل ثْیٌِ اًتخبة هی

ّب ًؼجت ثِ یکذیگش ثِ ساحتی ػبصی چٌذّذفِ ضبثغِ ثشتشی جَاة ثْیٌِ

ّب ًؼجت ثِ یکذیگش ثشتشی حبلت اٍل ًیؼت چشاکِ دس اغلت هَاسد حل

َْم غلجِ ثیي تَاى ثب هفٍ ًویلمی اص دیذگبُ تَاثـ ّذف ًذاسًذ کبهل ٍ هغ

ّب، ثبیذ ّب داٍسی ًوَد. ثٌبثشایي ثشای ثِ دػت آٍسدى ثْتشیي حلآى

 جوقیت سا ثش هجٌبی هقیبسی ػبصهبًذّی ًوَد. 

ّبی الگَسیتن طًتیک چٌذّذفِ کبس سا ثب پیذا کشدى ّوِ کشٍهَصٍم 

ػپغ ایي دّذ. هی 1ّب ستجِ کٌذ ٍ ثِ آىًبهغلَة جوقیت آغبص هی

تش ّبی جوقیت کَچکّب اص جوقیت حزف ؿذُ ٍ کشٍهَصٍمکشٍهَصٍم

ّبی ًبهغلَة ایي جوقیت اختلبف ثِ کشٍهَصٍم 2ثشسػی ؿذُ ٍ ستجِ 

ّبی جوقیت داسای یبثذ تب ّوِ کشٍهَصٍمؿَد. ایي فشآیٌذ اداهِ هیدادُ هی

( ثشای جفتگیشی 1ّب ) ثب ستجِ یک ستجِ ؿًَذ. دس ًْبیت ثْتشیي کشٍهَصٍم

فلَچبست الگَسیتن طًتیک ثب سٍیکشد  3ؿکل ؿًَذ. ٍ تَلیذ هثل اًتخبة هی

 . [8]دّذػبصی ًبهغلَة سا ًـبى هیهشتت
 فبصله آرهبنی -4-3

ػبصی چٌذّذفِ ثجبی ایجبد یک ّبی ثْیٌِّوبًگًَِ کِ ثیبى ؿذ، الگَسیتن

ِ تحت فٌَاى پشتَ فشاًت تَلیذ ّبی ثْیٌای اص حلحل ثْیٌِ، هجوَفِ

ّبی ثْیٌِ ایي هجوَفِ ًؼجت ثِ یکذیگش ثشتشی ًوبیٌذ. ّش کذام اص حل هی

تَاى ثِ فٌَاى یک عشح ثْیٌِ اًتخبة ًوَد. کبهلی ًذاؿتِ ٍ ّش کذام سا هی

ّبی هختلفی اهب اًتخبة یک حل اص هیبى ایي هجوَفِ آػبى ًیؼت. سٍؽ

بدُ اص ّوچَى ثشسػی الضاهبت عشح ٍ اػتفبدُ اص تجشثیبت افشاد خجشُ )اػتف

ثشای اًتخبة ًْبیی حل ثْیٌِ ٍجَد داسد. دس ایي تحمیك اص هٌغك فبصی( 

 هفَْم فبكلِ آسهبًی ثشای اًتخبة ًْبیی اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

دس ایي سٍؽ ًمبط پشتَ ثش هجٌبی فبكلِ ّش ًمغِ پشتَ فشاًت اص ًمبط  

ػبصی تک ّذفِ هشثَط ثِ ّش تبثـ ّذف ثْیٌِ ثِ دػت آهذُ اص ثْیٌِ

ای کِ فبكلِ کوتشی اص ایي ًمبط آسهبًی داؿتِ ؿًَذ. ًمغِثٌذی هیعجمِ

ّبی ثْیٌِ اػت. ثشای هحبػجِ ایي فبكلِ ثبؿذ، اًتخبة ًْبیی اص هیبى حل

 ؿَد. اص ساثغِ صیش اػتفبدُ هی

(2) 2
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 . [8]همذاس آسهبًی تبثـ ّذف اػت    تقذاد تبثـ ّذف،  iکِ 

 

 
 سبزی نبهغلوةفلوچبرت الگوریتن شنتیک ثب رویكرد هرتت -3شكل

 

 سبزیثهینه -4

ػبصی عشاحی چٌذهَضَفی تَضیح دادُ ؿذُ دس ثب اجشای الگَسیتن ثْیٌِ

کل جوقیت ٍ  4ؿکل . شتَ فشاًت ثِ فٌَاى خشٍجی حبكل ؿذثبال، چْبس پ

 دٌّذ.ّبی پشتَ فشاًت سا ًـبى هیهجوَفِ حل 5ّب ٍ ؿکل پشتَ فشاًت

 
 و پرتو فرانت  هبهجووعه كل جواة -4شكل
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 هبی پرتو فرانتجواة هجووعه -5شكل

 

هـخلبت ًمبط پشتَ فشاًت فَق اص دیذگبُ تَاثـ ّذف هَسد ًؾش دس جذٍل 

 لیؼت ؿذُ اػت. 2

 
 هقبدیر تبثع هذف هرثوط ثه نقبط پرتو فرانت -2جذول 

 WTO (Kg) Dcruise (N) ًمبط پشتَ فشاًت

 47/384 1/972 1فشاًت پشتَ 

 93/383 8/980 2پشتَ فشاًت 

 81/379 36/981 3پشتَ فشاًت 

 98/343 99/985 4پشتَ فشاًت 

 65/386 1020 همبدیش اٍلیِ

 

اص همبدیش جذٍل ثبال کبهال هـخق اػت کِ ّیچ کذام اص ًمبط پشتَ فشاًت 

ثشخبػت ًؼجت ثِ یکذیگش ثشتشی هغلمی ًذاسًذ ٍ ّش ًمغِ اص دیذگبُ ٍصى 

اًتخبة ثشای ّوبًگًَِ کِ ثیبى ؿذ اًذ. ٍ ًیشٍی پؼآی فبص ػیش کویٌِ ؿذُ

. لزا دس اثتذا ثبیذ اػتفبدُ ؿذُ اػتهفَْم فبكلِ آسهبًی  اصحل ًْبیی 

ػبصی تک ّذفِ هحبػجِ همذاس آسهبًی ّش تبثـ ّذف سا ثب اػتفبدُ اص ثْیٌِ

تب ثب اػتفبدُ اص ساثغِ ثیبى ؿذُ ثتَاى فبكلِ آسهبًی هشثَط ثِ ّش پشتَ  ًوَد

کوتشیي همذاس فبكلِ آسهبًی اًتخبة ًْبیی حل  .فشاًت سا هحبػجِ کشد

ایي همبدیش ثشای تَاثـ ّذف ٍصى ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآی فبص  ثْیٌِ اػت.

 ػیش فجبست اػت اص:

 300.35 , 960.03
utut TOD N W N  

 

( فبكلِ آسهبًی ًمبط پشتَ فشاًت 2اص همبدیش آسهبًی فَق ٍ ساثغِ )ثب اػتفبدُ 

 ؿَد. ثِ ؿکل صیش هحبػجِ هی

 
 فبصله آرهبنی نقبط پرتو فرانت -3جذول 

 4پشتَ فشاًت  3پشتَ فشاًت  2پشتَ فشاًت  1پشتَ فشاًت  ًمبط پشتَ فشاًت

 172/0 287/0 3/0 293/0 فبكلِ آسهبًی

 

ی، عشحی ثب کوتشیي فبكلِ آسهبًی اػت لزا ثْیٌِ ًْبی عشحاص آًجبیی کِ 

احی ثْیٌِ دس ًؾش گشفتِ ثِ فٌَاى عش 4ًمغِ پشتَ فشاًت هـخق اػت کِ 

ثب تَجِ ثِ همبدیش  4دسكذ ثْجَد تَاثـ ّذف ًمغِ پشتَ فشاًت ؿَد. هی

 کلیِثبؿذ. دسكذ ثشای ٍصى ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآ هی 11ٍ  3/3، 2جذٍل 

دس اداهِ ثیبى  ثِ دػت آهذُ اص الگَسیتن ثْیٌِ حهـخلبت هشثَط ثِ عش

 ؿذُ اػت.

 

 هشخصبت طراحی ثهینهثرخی از  -4جذول  
 ARht Sht(m

2) AR Ct(m) Cr(m) Sw(m2) 

 1/10 85/0 58/0 8/19 1/3 07/7 عشح ثْیٌِ

 5/11 1/1 45/0 25/19 82/2 21/7 عشح اٍلیِ

 

 طراحی ثهینهثرخی از هشخصبت  -4جذول اداهه 
 Γ(deg) ΛLE(deg) λvt ARvt Svt(m

2) λht 

 96/0 89/1 4/1 71/0 1/0 6/8 عشح ثْیٌِ

 1 76/1 91/0 1 4 0 عشح اٍلیِ

 
 ثرخی از هشخصبت طراحی ثهینه -4جذول اداهه 

 df(m) lf(m) ΛLEvt(deg) Γht(deg) ΛLEht(deg) 

 9/4 9/2 3/5 96/7 78/0 عشح ثْیٌِ

 0 0 3 22/8 8/0 اٍلیِ عشح

 

 ثرخی از هشخصبت طراحی ثهینه -4جذول اداهه 

 WEmpty(kg) WFuel(kg) Slanding (m) P(hp) XCGaft(m) 

 59/3 127 800 5/284 5/497 عشح ثْیٌِ

 8/3 115 701 303 512 عشح اٍلیِ

 

طراحی ثهینه در كل  و حبشیه پبیذاری هشخصبت تحلیل ترین -5 جذول

 پرواز

 گشدؽ ػیش اٍجگیشی ثشخبػت پبساهتش
کبّؾ 

 استفبؿ
 فشٍد

       
4 10 9/1 4/7 8 3 

        
5/4- 8/3- 3/2- 1/3- 6/3- 8/3- 

       
0 0 0 2/0- 0 0 

        
0 0 0 9/0- 0 0 

        
0 0 0 4/1- 0 0 

SM 11/0- 11/0- 13/0- 13/0- 14/0- 14/0- 

 

 هبی پبیذاری طراحی ثهینه در كل پروازهشخصه -6 جذول

 گشدؽ ػیش اٍجگیشی ثشخبػت پبساهتش
کبّؾ 

 استفبؿ
 فشٍد

    
59/0 63/0 57/0 64/0 65/0 48/0 

    
   

   
  

1 1 9/0 26/1 07/1 28/1 

    
08/0 02/0 02/0 1/0 015/0 19/0 

    
   

   
  

29/0 26/0 25/0 2/0 27/0 26/0 

    
16/0 19/0 11/0 14/0 19/0 16/0 

    
   

   
  

05/1 31/1 12/1 79/1 23/1 7/0 

           
07/0 06/0 09/0 058/0 065/0 12/0 

             
8/6 9/4 1/11 7/5 9/5 7/11 

 

ػبصی عشاحی تذٍیي ؿذُ ّوبًگًَِ کِ ثیبى ؿذ، الگَسیتن ثْیٌِ

ثشخی  4لبثلیت تحلیل ٍ آًبلیض سا ثشای کل پشٍفیل پشٍاصی داساػت. جذٍل 

. اص ًتبیج ایي جذٍل هـخق دّذسا ًـبى هیعشح ثْیٌِ  اص هـخلبت

ّبی اػت کِ عشح ثْیٌِ ًؼجت ثِ عشح اٍلیِ اص لحبػ پیکشثٌذی تفبٍت

هذُ ًیض هـخلبت فولکشدی ثِ دػت آاػت.  سالبثل تَجْی سا دا

دس آًبلیض ٍ عشاحی  لت لبثل لجَل الگَسیتن تذٍیي ؿذُدٌّذُ د ًـبى

هشثَط ثِ لیَد صاٍیِ ٍ  5جذٍل ػشًـیي هَسد ًؾش اػت. َّاپیوبی ثی

حبؿیِ پبیذاسی اػت. ّوبًگًَِ کِ هـخق اػت لیَد دس ًؾش گشفتِ ؿذُ 

ِ ًیض حبٍی لیَد هشثَط ث 6اًذ. جذٍل ثغَس کبهل اسضب ؿذُ 1جذٍل دس 
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 1ٍ همبدیش هشثَط دس جذٍل  ًتبیج ایي جذٍلهمبیؼِ ثبؿذ کِ پبیذاسی هی

 اًذ. ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ ایي لیَد ثِ ؿکل لبثل لجَلی اسضب ؿذُ

 

 گیری نتیجه -5

ػبصی عشاحی چٌذهَضَفی تذٍیي گشدیذ ٍ ثِ ثْیٌِدس ایي همبلِ الگَسیتن 

ؿذ. الگَسیتن تذٍیي ػشًـیي اػتفبدُ ؿکل هَفمی ثشای یک َّاپیوبی ثی

ّب لبثلیت آًبلیض دس ؿذُ ؿبهل هَضَفبت هختلفی اػت کِ ّش کذام اص آى

ثبؿٌذ. اّذاف دس ًؾش گشفتِ ؿذُ دس ایي کل پشٍفیل پشٍاصی سا داسا هی

تحمیك ؿبهل ٍصى ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآی فبص پشٍاصی ػیش ثَدًذ. ثب 

ِ حبكل گشدیذ کِ اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیک چٌذّذفِ چْبس عشح ثْیٌ

سًٍذ. اص هیبى ایي چْبس عشح ّش کذام ثِ تٌْبیی یک حل ثْیٌِ ثِ ؿوبس هی

یک عشح ثِ فٌَاى عشح ثْیٌِ ًْبیی اًتخبة گشدیذ. ایي عشح تَاًؼت ٍصى 

دسكذ کبّؾ دّذ  11ٍ  3/3ثشخبػت ٍ ًیشٍی پؼآی فبص ػیش سا ثِ تشتیت 

 لبثل لجَلی اسضب ؿًَذ.دس حبلیکِ کلیِ لیَد دس ًؾش گشفتِ ؿذُ ثِ ؿکل 
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