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وری،-ان ی  ما وا ت  ه  دا .............................. 

کنترل الیه اي پرنده هدایت پذیر از دور و بهینه سازي پارامتر هاي کنترلی به کمک  
الگوریتم هاي هوش تکاملی 

   وحید تیکنی ،حامد شهبازي 
گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 

  چکیده 
خودکار و پیاده سازي یک بهینه ساز  کنترلردر این مقاله به طراحی یک سامانه 

هاي الگوریتم ژنتیک و تناسبی روي آن به کمک روش-کنترل کننده مشقگیر
جاي آنکه در جستجوي هارمونی پرداخته شده است. در این سامانه هدایت پرنده به

عامل 4انحصار یک کنترلر واحد باشد توسط یک سیستم چندعاملی که حداقل از 
است انجام می گیرد. هر عامل کنترلی در یک الیه مستقل قرار  شدهکنترلر ساخته

دارد و با داشتن پردازنده، حافظه و تجهیزات پردازشی جداگانه به شکل مستقل 
شده قادر به نصب بر روي انواع پهپاد هاي خودکار ساخته کنترلرتصمیم می گیرد. 

ا جهت انجام انواع ها رتواند کنترل و ناوبري آنافقی و عمودپرواز است و می
ر الیه تناسبی که د-هاي بر عهده بگیرد. بهینه سازي کنترل کننده مشقگیرمأموریت

خودکار پیاده سازي شده است موضوع اساسی این پژوهش  کنترلرسوم کنترلی این 
است. در اینجا به کمک دو روش بهینه سازي کنترلی ذکر شده به شکل خودکار 

ود می یابد. نتایج آزمایش هاي عملی نشان می دهد که رفتار کنترلی الیه دوم بهب
ابع هاي کنترلی در نهایت با کاهش بیشتر تسازي بهتر بهرهالگوریتم ژنتیک با بهینه

 دهد.هزینه نسبت به الگوریتم جستجوي هارمونی پاسخ مناسبتري را ارائه می

 الگوریتم تکاملی -کنترل و ناوبري -پرنده هدایت پذیر از دور  واژه هاي کلیدي:

  مقدمه 
ترین اختراعات چند قرن اخیر محسوب پذیر از دور یا پهپاد یکی از مهمپرنده هدایت

ترین شود که کاربردهاي عملی بسیار زیادي پیداکرده است. ازجمله مهممی
برداري هوایی جهت ساخت فیلم و مستند، شناسایی و کاربردهاي پهپاد ها فیلم

باشد. در چنین کاربردهایی می اتتدارکبرداري از محیط و جابجایی کاال و نقشه
ها نماید و پهپاد آنپهپاد از روي زمین دستورات اجرایی را براي آن ارسال می کنترلر

نماید. مشکل بزرگی که در عمده موارد وجود دارد عدم تفکیک ساختار را اجرا می
کنترلی پهپاد و عملکرد یکپارچه آن است که گاهی اوقات سبب اخالل در عملکرد 

 گردد. یکی ازنترل و خرابی آن و درنهایت سقوط یا هک شدن سیستم پهپاد میک
  انواع بسیار کاربردي پهپاد کوادروتور ها می باشند.

، هاي شناساییاز کاربردهاي این وسیله میتوان به بازرسی و کنترل مرزها، ماموریت
فشار قوي، عکس برداري، عملیات بازدید و بازرسی از خطوط انتقال نفت و خطوط 

کشف آتش سوزي ها، استفاده در محیط هاي خطرناك و غیرقابل دسترس و حمل 
بار اشاره کرد. که در موارد مذکور نیاز به پایداري پرنده در هر لحظه با توجه به 

  شرایط محیطی می باشد.
حیطی م-منظور مقابله با اخالل در عملکرد پهپاد در اثر نفوذ سایبري یا عوامل جويبه

ي اشده است که داراي معماري الیهخودکار ارائه کنترلراین مقاله یک سیستم در 
باشد و به شکل هوشمند کنترل پهپاد را در هر الیه توزیع کرده است. با توزیع می

ه کننده پهپاد قادر بها کنترلوظایف کنترلی و قرار دادن فصول مشترك براي الیه
باشد و این امر سبب جلوگیري از ها میهجابجا کردن اختیارات کنترلی بین الی

اي، خودکار الیه کنترلرعملکرد نامناسب پهپاد خواهد شد. در طراحی این سیستم 

اال و هاي بکند و با الیهگیري میهاي دیگر تصمیمهر الیه به شکل مستقل از الیه
وم ر الیه سنماید. مهمترین نوآوري مقاله ارائه روشی دپایین خودش ارتباط برقرار می

سیستم جهت بهبود پارامتر هاي الیه دوم می باشد. عالوه بر این خلبان زمینی پهپاد 
هاي پهپاد را فعال یا غیرفعال نماید.  هایی عملکرد برخی الیهقادر است با ارسال فرمان

 به هم وابسته یک پرنده با تعداد زیادي از پارامترهاي طراحی کنترلر براي طراحی
 نترلرکتناسبی در الیه دوم -گیردر مقاله پیش رو یک کنترلر مشتق .درگیر است

خودکار پیاده سازي شده است و بهینه سازي پارامترهاي کنترلی در الیه سوم آن با 
استفاده از الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارمونی اتفاق می افتد و به طور مرتب رفتار 

به مروري از کار هاي گذشته پیرامون سیستم را بهبود یافته می دهد. در بخش بعدي 
طراحی کنترل کننده براي پرنده کوادروتور پرداخته شده است. بخش سوم مقاله به 

خودکار با معماري الیه اي اختصاص یافته است. بخش چهارم به مدل  کنترلرتشریح 
خودکار اختصاص داده  کنترلرسازي روش بهینه سازي ارائه شده مابین الیه هاي 

ست. در بخش پنجم این مقاله نتایج پیاده سازي ها و آزمایش هاي انجام شده، شده ا
مورد بحث قرار گرفته است. در آخرین بخش، نتیجه گیري ها و تحلیل نهایی مقاله 

  ارائه خواهد شد.

مرور کارهاي گذشته
اي هخودکار در انواع پهپاد ها یک امر متداول است که با چالش کنترلرکارگیري به
ودکار خ کنترلرها یکپارچه بودن سیستم ترین این چالشباشد. از مهمیادي روبرو میز

ار خودک کنترلرهاي شود. دستگاهآن می عملکرداست که سبب خرابی یا اخالل در 
باشند که یک از یک هسته پردازشی واحد به همراه حافظه و سایر تجهیزات می

  شود.ها اجرا میافزار واحد بر روي آننرم
در پرنده کوادروتور، عدم قطعیت ها در مدل دینامیکی و ساختار باعث وجود 

ی دهد مپیچیدگی می شود و در طول پرواز کیفیت پرواز کوادروتور را  با زمان تغییر 
که این یک عدم قطعیت کیفی جزیی از ذات مدل می باشد و مشکالت طراحی 

توانند کارایی مورد نظر را براي کنترل را افزایش می دهد. کنترلرهاي تک الیه نمی
مدت طوالنی داشته باشند در حالی که کنترلرهاي ترکیبی تا حدودي می توانند 

  کنند. مقاوم بودن کنترل و تلرانس خطا را تضمین
پس از ظهور انواع وسیله هاي پرنده، یک پدیده جدید تحقیقاتی و طراحی براي 
بشریت آغاز شد که همه جور تحقیق و توسعه را گسترش داد. اولین نظریه در مورد 

اغاز شد که جامعه رباتیک عالقه رو به رشدي را براي 2003ربات هاي پرنده در سال  
کرد از طرف دیگر به خاطر کاربردهاي فراوان  ) آغازMAVتوسعه خودروهاي هوایی(

در اهداف نظامی و شخصی خود مشوق این بود که پروژه هاي مربوط به تکنولوژي 
هاي هوایی بودجه قابل قبولی را به سمت خود جلب کند در نتیجه تعداد قابل توجهی 

ارائه  نظریه هاي مختلف در مورد موقعیت یابی، نقشه سازي، اجتناب از مانع و ....
  شده است.

] مشتق گیر انتگرالی هر کدام به دالیلی مورد  3و2و1روشهاي کنترلی تناسبی [
ران اش با جبتوجه است. روش تناسبی مشتق گیر به دلی خاصیت همگرایی نمایی
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هاي کوریولیس و ژیروسکوپی و روش تناسبی مشتق گیر انتگرالی به دلیل عدم ترم
و سادگی اجراي ان کنترلرهاي مناسبی محسوب  احتیاج به پارامترهاي خاص مدل

می شوند. در راستاي پیشرفت در نظریه هاي کنترل هوشمند، کنترلرهاي تخصصی 
فازي، فازي کنترل و کنترلر عصبی ارائه شده است که میتوانند با ترکیب شدن با 

  تاثیرات مثبتی روي کنترلر کالسیک بگزارند . ]7و6و5و4[کالسیکPIDکنترلر 
هم به سبب مزیت در ارائه سیگنال ورودي بهینه از فیدبک متغیرها LQRروش 

موضوع برخی از کارها قرار گرفته است. مزیت دیگر این روش این است که میتواند 
سیستم را در محدوده مجاز طراحی قرار دهد و چون مربوط به نظریه خطی است به 

  ].8,9,10راحتی میتوان کنترل بهینه حلقه بسته را تشکیل داد[
هاي هاي غیر خطی دارد. مزیتمود مزایاي خوبی براي عدم قطعیتروش اسالیدینگ 

ها و اغتشاشات خارجی، این روش از جمله پاسخ سریع، مقاوم در برابر عدم قطعیت
سازگار با سیستم غیرخطی و ساده بودن پیاده سازي می باشد. این روش نیز مانند 

آن پدیده نوسان در اطراف صفحه لغزش  هاز جمل  روشهاي دیگر نقطه ضعفی دارد که
  ].14,15,16[ است

خطی سازي فیدبک روشی است که سیستم غیر خطی را به سیستم خطی با استفاده 
 ].17,18,19,20,21[ از فیدبک هاي غیر خطی تبدیل میکند

کنترلر تطبیقی یک روش کنترلی است که میتواند به طور اتوماتیک پارامترها را 
و تولید کند و ارتباط کنترلی براي ساختن بهترین حالت کنترلی را فراهم تنظیم 

  ].22,23,24کند[
استپینگ (پسخوراند)، تجزیه کردن کنترلر به چند الیه می باشد. ما اساس روش بک

براي هر قسمت میتوانیم با انتخاب یک کنترلر مجازي سیستم را پایدار کنیم. به 
م تا براي تعقیب یا تنظیم پایدار شود. مزیت این روش تدریج کنترلر را اصالح میکنی

این است که این کنترلر نرخ همگرایی سریعی دارد. از معایب این روش می توان به 
مقاوم نبودن آن اشاره کرد اما می توان با استفاده از روشهاي دیگر این عیب را جبران 

  ].25کرد[
  

 خودکار الیه اي کنترلرطراحی 
له به ارائه یک معماري جدید براي کواد روتور پرداخته می شود. در این بخش مقا

خودکار  کنترلراي است که در طراحی اساس این سامانه بر مبناي معماري الیه
سطح افزایش  4کاربرده شده است و این امر سطح هوشمندي پرنده را به بیش از به

کنترلر واحد باشد توسط جاي آنکه در انحصار یک داده است. درواقع هدایت پرنده به
شده است انجام می گیرد. عامل کنترلر ساخته4یک سیستم چندعاملی که حداقل از 

هر عامل کنترلی در یک الیه مستقل قرار دارد و با داشتن پردازنده، حافظه و 
تجهیزات پردازشی جداگانه به شکل مستقل تصمیم می گیرد. در اینجا هر الیه 

ها با یکدیگر داراي همپوشانی دارد و برخی از وظایف الیهوظایف خاصی را بر عهده 
خودکار مزایاي کاربردي فراوانی را براي آن ایجاد  کنترلراي این است. معماري الیه

هاي را خودکار و ارتباطات بین الیه کنترلرمعماري کلی این  1شکل  .کرده  است
  دهد.نمایش می

ت که شده استور الکترونیکی ماسفت ساختهالیه اول این سامانه از تعدادي ترانزیس
ترین الیه بر عهده می گیرد و از وظیفه کنترل عملگرهاي پهپاد را در پایین

دهد. این ترانزیستور آمپر را براي موتورهاي پهپاد تغییر می 50تا  1جریان شدت
هاي توانی ترکیبی از یک کنترل کننده تناسبی را در پایین ترین الیه شکل می 

ند که گشتاور و سرعت موتور ها را بر حسب ورودي جریان داده شده  از الیه باال ده
کنترل می کند.  طراحی این الیه وابسته به نوع موتورهاي بکار رفته در پهپاد تغییر 

ها جریان و توان مصرفی آنترین مشخصه موتورها میزان شدتشود. اصلیداده می
ا در این الیه تغییر تعیین می کند. این الیه است که نوع ترانزیستورهاي توانی ر

شده و  باشد متصلطرف به منبع تأمین توان پهپاد که باتري یا منبع تغذیه میازیک
گردد. این الیه از طریق یک گذرگاه به از طرف دیگر به موتورهاي پهپاد وصل می

ها دریافت نها کنترلی را از آگردد تا فرمانهاي دوم و سوم پرنده متصل میالیه
موتورهاي پهپاد سرعت  ازنماید. الیه اول با تنظیم میزان جریان و دریافت بازخورد 

نماید. عدد دریافتی بر اساس دوران موتورهاي پهپاد را روي عددي خاص تنظیم می
فرض شود. به شکل پیشمشخص می 3یا  2هاي هاي ارسالی از الیهسیگنال
 شوند مگر آنکه ایستگاه زمینی اینوم اولویت داده میهاي الیه دوم بر الیه سسیگنال

 تنظیم را تغییر دهد.

  

  
  ايخودکار با معماري الیه کنترلرنماي کلی از  -1شکل

 
ه شداي از حسگرها و مدارات مجتمع الکترونیکی قرار دادهدر الیه دوم سامانه مجموعه

اي از وظایف کنترلی دیگر ازجمله است که وظیفه کنترل الیه اول و مجموعه
ز ترین حسگر این الیه اپایدارسازي پهپاد و تعقیب نقاط تنظیم را بر عهده دارد. مهم

شود. نامیده می IMUشده است که نما ساختهبترکیبی از شتاب سنج، جایرو و قط
هاي دورانی پرنده در جهات گوناگون را زوایاي مختلف و سرعت IMUحسگر 

کند. این الیه از یک پردازنده مستقل و تجهیزات الزم براي اجراي گیري میاندازه
به رایانه متصل و با کمک زبان  USBبرد و توسط کابل الگوریتم کنترلی بهره می

یابی جهت بازگرداندن قابلیت تجهیز به حسگر مکان 2شود. الیه نویسی میسی برنامه
هاي سوم و چهارم مستقل پرنده به محل شروع پرواز را داراست. نقاط تنظیم از الیه

هاي فرض نقاط تنظیم الیه سوم بر الیهگردند. به شکل پیشبه این الیه ارسال می
ر نماید. دهی تغییگر آنکه در ایستگاه زمینی این اولویتشوند مباالتر اولویت داده می

هاي باالتر را از روند کنترل خارج کرده در صورت لزوم ایستگاه زمینی قادر است الیه
طور مستقیم از خلبان انسانی روي زمین فرمان بگیرد. این مورد در و کنترل پهپاد به

شود ناممکن میگیري با کمک هوش مصنوعی موارد اضطراري که تصمیم
  ناپذیر خواهد بود.اجتناب

الیه سوم سامانه وظیفه اصلی ناوبري خودکار و یادگیري مسیر را بر عهده دارد. این 
یط سنجی حالت محیابی و فاصلهیابی و مکانالیه با کمک حسگرهاي گوناگون جهت

هاي مپیرامون پرنده را کشف کرده و با داشتن پردازنده مستقل و پرسرعت الگوریت
برابر توانمندتر از  4کاررفته در این الیه نماید. پردازنده بههوش مصنوعی را اجرا می

به  باًیتقرپردازنده الیه دوم است و میزان حافظه و امکانات جانبی دیگر این الیه نیز 
ده شهمین نسبت بیشتر هستند. در طراحی الیه دوم از یک مدار دوطبقه استفاده

و اي سی هاي مرتبط  USBول اتصاالت پردازنده و کابل است که در طبقه ا
ها و اتصاالت آن IMUقرارگرفته است و در طبقه دوم کانکتور هاي مختلف، حسگر 

طراحی شده که روي طبقه اول نصب گردیده است. این الیه همانند الیه دوم مجهز 
با دقت هاي پرنده در فضا را باشد که زوایا و سرعتمی IMUبه حسگر ترکیبی 

سنج این الیه از حسگرهاي فاصله IMUکند. عالوه بر حسگر گیري میمناسب اندازه
یابی مکان GPSبا کمک حسگر  3نیز بهره می گیرد. الیه  GPSمافوق صوت و 

هاي باالتر نموده و هدایت مسیر پرواز را بر عهده می گیرد. این الیه از طریق الیه
هاي کنترلی براي حرکت را براي نموده و سیگنال ها حرکت و مسیر را دریافتفرمان
سنج مافوق صوت این الیه وظیفه کند. با کمک حسگرهاي فاصلهتولید می 2الیه 

ناوبري و اجتناب از موانع را روي پهپاد بر عهده دارد. مسیر کلی پرواز توسط ایستگاه 
ظه کافی نقاط شود و این الیه با  داشتن حافزمینی به این الیه آموزش داده می

 نماید. الیه سوم قادرسازي و بازتولید میکلیدي مسیر و شیوه پرواز در آن را ذخیره
. ها کلی براي عملیات پهپاد استبه برقراري ارتباط با خلبان انسانی و دریافت فرمان

در صورت عملکرد نادرست این الیه که منجر به بحرانی شدن وضعیت پرنده شود 
 د. کننخودکار منفک شده و الیه اول و دوم پهپاد را کنترل می لرکنترالیه سوم از 

خودکار  کنترلراي و هوشمندي چند عامله در طراحی این استفاده از معماري الیه
گردد تا احتمال بروز اختالل و خرابی در سیستم هوشمند پهپاد تا حدود سبب می

رلی ها عملکرد کنتزیادي کاهش یابد. با بروز مشکل در هر الیه از سیستم سایر الیه
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خودکار  کنترلراي در طراحی گیرند. باوجود معماري الیهسیستم را در دست می
هر  تر شده و با بروز خرابی درم کنترل بسیار سادهیابی سیستنویسی و عیببرنامه

روزرسانی و تکامل هر الیه مستقل الیه تنها همان الیه بازسازي خواهد شد.امکان به
هاي دیگر در طراحی این سیستم وجود دارد. تغییرات ساختار هر الیه اثري از الیه

ز معماري چندعاملی در گذارد. استفاده اتر بر جا نمیهاي باالتر و پاییندر الیه
ها را هاي چندعاملی همکار، بین عاملهوشمند سازي پهپاد ها امکان ساخت دستگاه

جمعی را براي پهپاد ها هاي دستهتوان مأموریتسازد و از این طریق میفراهم می
خودکار در سازمان ثبت اختراعات به شماره  کنترلراین  سازي نمود.تعریف و پیاده

  به ثبت رسیده است.  139350140003006618اختراع 
  

  سامانه کنترلی بهینه سازي بین الیه اي در 
خودکار مهمترین فرآیندي است که در طراحی  کنترلربهینه سازي بین الیه اي در 

خودکار رخ می دهد. در این بخش به ارائه روش استفاده شده براي این  کنترلراین 
  بهینه سازي می پردازیم.

مطالعه ي دینامیک سازه کوادروتور به شناخت هرچه بیشتر فیزیک این سازه و  
رفتار آن کمک می کند. حرکت کوادروتور با استفاده از تغییر سرعت چرخش روتورها 

  انجام میگیرد.

  
  پیکربندي کوادروتور -2شکل 

  
د و مالحظه میکنید که متشکل از دو بال می باش4پیکربندي کوادروتور را در شکل 

در راستاي  3و  1هایی در انتهاي خود هستند. موتور شماره هر کدام داراي موتور
در راستاي پادساعتگرد گردش می  4و  2ساعت گرد میچرخند و موتور شماره 

  ] .2کنند[
 
 حالت فضاي مدل صورت به سیستم دینامیکی مدل آوردن دست به منظور به

푋̇ صورت به را حالت متغیرهاي = 푓(푋,푈) کنیم که منظور می푈  بردار ورودي
 :]32شوند[بردار متغیرهاي حالت است و به صورت زیر تعریف می  푋و

)1(  푋 = [휙		휙	̇ 	휃		휃	̇ 	휓		휓̇		푧		푧̇		푥		푥̇		푦		푦̇] 
  

)2(  푈 = [푈 		푈 		푈 		푈 ] 
 

   
معادالت حرکتی برگرفته شده از مدل دینامیکی کوادروتور با استفاده از معادالت   

  ]3و2شوند[زیر بیان می
)3(  푥̈ = (cos휙 sin휃 cos휓 + sin휙 sin휓)

푈
푚

 
 )4(  푦̈ = (cos휙 sin휃 sin휓 − sin휙 cos휓)

푈
푚

 
 )5(  푧̈ = −푔+ (cos(휙)cos	(휃))

푈
푚

 
 )6(  휙̈ = 휃̇휓̇

퐼 − 퐼
퐼 +

퐽
퐼 휃̇Ω +

1
퐼 푈  

 )7(  
휙̈ = 휃̇휓̇

퐼 − 퐼
퐼

−
퐽
퐼

휙̇Ω +
1
퐼

푈  

 )8(  휓̈ = 휃̇휙̇
퐼 − 퐼

퐼
+

1
퐼

푈  

زوایاي اویلر هستند. 휓و 휃و 휙موقعیت مرکز جرم در سازه و   Zو  Yو   Xکه 
퐼و  푚همچنین  퐼و    퐼و    فاصله بین  L جرم و ممان اینرسی کوادروتور است.   

퐽روتورها و مرکز جرم است و  Ωو    ممان اینرسی و سرعت زاویه اي تیغه هاي    
푈پرواز هستند.  ورودي هاي سیستم  و به ترتیب نیروي مجموع  푈و  푈و  푈و   

محور  و چرخش حول x، چرخش حول محور  yو مومنتم هاي چرخش حول محور 
z.تولید شده توسط تیغه هاي پروازي می باشند  

] معادالت زیر را به منظور کنترل 5و4ارائه شده در[  PIDروش کنترل کالسیک 
PID :یک کوادروتور ارائه می کنند  

  
)9(  

U1 =
m(g +퐾 퐸 +퐾 (−푍̇))

cos휙 cos휃
 

 )10(  U2 = (퐾 퐸 + 퐾 −휙̇ ) 
 )11(  U3 = (퐾 퐸 +퐾 −휃̇ ) 
 )12(  U4 = (퐾 퐸 +퐾 −휓̇ ) 

به ترتیب بهره هاي کنترلی  ها  퐾و 퐾 جرم کلی پرنده   mدر این معادالت  
  نسبی و مشتق گیر هستند.

را به کمک روش هاي فرا ابتکاري PIDدر این مقاله قصد داریم ضرایب کنترل کننده  
ر خودکار پرنده کوادروتو کنترلر(الگوریتم ژنتیک و جستجوي هارمونی) در الیه هاي 

در طراحی بهره هاي بهینه براي پرنده کوادروتور در  طراحی کنیم و مقایسه کنیم.
منظور   الگوریتم دومی که به ابتدا از روش تکاملی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.

استفاده شده است روش جستجوي هارمونی است.  PIDطراحی بهینه ضرایب کنترلر 
الگوریتم بهینه سازي براساس  هارمونی جستجوي هماهنگ یاجستجوي الگوریتم 

در این الگوریتم بر اساس ساختن آهنگ و با  اصول و رفتار موسیقی دانان می باشد.
دانان براي ساخت آهنگ انجام می مختلف و رفتاري که موسیقی استفاده از نت هاي

 می دهند.رد استفاده قرار مورا براي بهینه سازي مسائل پیچیده  یدهند اصول
اي مورد هدر الیه سوم خلبان خودکار تابع برازندگی (هزینه کنترل) تابعی از مشخصه

  اهمیت سیستم به صورت زیر قرار داده شده است:
)13(	퐶표푠푡 = 퐹(푂푣푒푟푠ℎ표표푡, 푆푆퐸푟푟표푟, 푅푖푠푒	푡푖푚푒, 푆푒푡푡푙푖푛푔	푡푖푚푒) 

بعبارتی مقادیر فراجهش، خطاي ماندگار، زمان فراز و زمان نشست سیستم تابع 
  دهند.هزینه را تشکیل می

  
 نتایج شبیه سازي 

ل گوریتم ها به صورت مستقتعداد تکرار در هر دو الگوریتم برابر منظور شده است و ال
رلر کنند. در کنتبه محاسبه بهره هاي کنترلی به منظور کاهش تابع هزینه اقدام می

عبارتند از  تناسبی الیه دوم تعداد پارامترهاي کنترلی رگیمشتق
푘 ,푘 ,푘 ,푘 ,푘 ,푘 ,푘 ,푘  که هشت جز مورد بررسی ما براي

  بهینه سازي و کمینه سازي تابع هزینه به شمار می روند.
به صورت کلی براي بررسی عملکرد مناسب یک کنترلر ورودي پله و بررسی نتایج و 
خروجی سیستم میتواند با اهمیت باشد. از موارد مهم در پاسخ یک سیستم به ورودي 

ن پاسخ دهی سیستم، خطاي ماندگار سیستم، پله میتوان اشاره داشت به زما
،زمان نشست سیستم که تمامی این موارد همانطور که پیشتر گفته شد در  فراجهش

اند. به این ترتیب تابع هزینه ما شامل تابع هزینه براي بهینه سازي منظور شده
  مجموع ضرایبی از موارد ذکر شده میباشد.

دهد، ار عملیات بهینه سازي نمایش میتابع هزینه را برحسب تعداد تکر 3 شکل
همانطور که مشخص است در طول روند بهینه سازي تابع هزینه که تابعی از زمان 
پاسخ دهی سیستم، خطاي ماندگار سیستم، فراجهش و زمان نشست سیستم است 

  در طول تکرار هاي متعدد رود نزولی داشته است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
  تابع هزینه براي الگوریتم ژنتیک -3 شکل

  
متغیر ارتفاع را در واحد زمان را نشان می دهد . زمان اعمال ورودي پله براي  4 شکل

  باشد.می 3متغیر ارتفاع در ثانیه 

  
  پاسخ پارامتر ارتفاع به ورودي پله براي الگوریتم ژنتیک -4شکل

  
دهد،رنگ قرمز نمایش پارامتر اي را بر واحد زمان نشان میمتغیرهاي زاویه 5 شکل
ϕ  همچنین سبز و آبی به ترتیب پارامترهايθ  وψ  هستند.زمان اعمال ورودي پله

  است. 2푠و 0.2푠و1푠به  ψو  θو  ϕنیز براي 

  
  اي به ورودي پله براي الگوریتم ژنتیکهاي زاویهپاسخ پارامتر -5شکل 

  
  نمایش خطاي پارامترهاي سیستم در واحد زمان است. 6 شکل

  
  پارامترهاي سیستم در واحد زمان براي الگوریتم ژنتیکخطاي  -6 شکل

  
  

  مشخصه هاي سیستم در بهینه سازي با الگوریتم ژنتیک -1جدول 

휓 휃 휙 푍          
 

0  --3.1 e-
07 

0  0  SS Error 

0.36  5.2  0.89  1.37  Rise time  
2.35  5.39  1.88  4.36  Settling time  

0  0  0  0  Overshoot  
  

تابع هزینه را برحسب تعداد تکرار عملیات بهینه سازي با استفاده از الگوریتم  7 شکل
دهد، در این نمودار نیز روند نزولی تابع هزینه به جستجوي هارمونی را نشان می

  شکل زیر مشخص است.

  
  تابع هزینه براي الگوریتم جستجوي هارمونی -7 شکل

  
تغییرات پارامتر ارتفاع در واحد زمان را براي بهینه سازي با استفاده از  8 شکل 

دهد. زمان اعمال ورودي پله براي متغیر ارتفاع الگوریتم جستجوي هارمونی نشان می
  باشد.می 3در ثانیه 
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پاسخ پارامتر ارتفاع به ورودي پله براي الگوریتم جستجوي  -8 شکل

  هارمونی

  
پارامتر ارتفاع به ورودي پله براي الگوریتم جستجوي پاسخ  -9 شکل

  هارمونی
  

رسم شده است، رنگ قرمز نمایش 7پاسخ پله واحد براي زوایاي رول پیچ یا در نمودار 
هستند.زمان اعمال  ψو  θهمچنین سبز و آبی به ترتیب پارامترهاي  ϕپارامتر 

  است. 2푠و 0.2푠و1푠به  ψو  θو  ϕورودي پله نیز براي 
  مشخص است  10همچنین خطاي پارامترهاي سیستم در واحد زمان نیز در نمودار 

  
خطاي پارامترهاي سیستم در واحد زمان براي الگوریتم  -10 شکل

  جستجوي هارمونی
  
  
  

مشخصه هاي سیستم در بهینه سازي با الگوریتم جستجوي  -2جدول 
  هارمونی

휓 휃 휙 푍          
 

0  0.2 e-5  0  0  SS Error 
3.36  5.8  2.25  3.04  Rise time  
5.35  6.01  3.24  6.03  Settling time  

0  0  0  0  Overshoot  
  گیرينتیجه

پیچیدگی روند کنترل آنها و پاسخ مناسب و  پهپاد هارو براي بکارگیري چالش روبه
ا خودکار الیه اي ب کنترلربه موقع آنهاست.در پژوهش انجام شده با پیاده سازي یک 

 نترلرکقابلیت بهینه سازي اقدام به کنترل یک پرنده کوادروتور نمودیم. الیه سوم این 
اري هاي جستجو و فراابتکخودکار قادر است براي تنظیم ضرایب کنترلی از الگوریتم

با  هاي کنترلی در نهایتسازي بهتر بهرهاستفاده نماید. الگوریتم ژنتیک با بهینه
بیشتر تابع هزینه نسبت به الگوریتم جستجوي هارمونی پاسخ مناسبتري را کاهش 
 دهد.ارائه می
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