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دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،-تهران .............................. 

الگوریتمهای فراکاوشی به کمک PIDسمتی -چندهدفی عرضی طراحی کنترلر

برای یک هواپیمای دوموتوره ملخی 
5، محسن رستمی 4سید امین باقرزاده ،3حمدعلی شاهی آشتیانیم، 2احمد کلهر ،1امیررضا کوثری

 هوافضا یگروه مهندس -نیدانشکده علوم و فنون نوتهراندانشگاه  -5و2و1

 هوافضا مهندسی گروهمالک اشترصنعتی دانشگاه  -3

دانشکده فنی و مهندسیآباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف -4

 چكیده

به کمک سمتی -طراحی کنترلر چند هدفی عرضیاین پژوهش در 

صورت پذیرفته  دوموتوره ملخی برای یک هواپیمای PIDکنترلرهای 

و بر الگوریتمهای فراکاوشی گیری از بهره طراحی این کنترلر بااست. 

در  شده است. بهینهپرنده مورد بررسی باال بردن کیفیت پروازی مبنای 

حرکات اند که به گونه ای طراحی شده PIDپروسه طراحی دو کنترلر 

 سرش جانبیبا بررسی وضعیت طور همزمان پرنده به  گردشیشی و تغل

ترین حالت به کمک تحت کنترل باشد و بهینهدر شرایط تریم طولی پرنده 

پرنده با کیفیت پروازی بهبود در نهایت الگوریت ژنتیک حاصل شود. 

 ها حاصل شده است.گیری از الگوریتم ژنتیک برای این کالس از پرندهبهره

پرنده نیز به کمک  و کنترل و مشتقات پایداری آیرودینامیکی ضرایب

تجربی ارایه شده معتبر که با استفاده از تونل باد یلی و نیمهروشهای تحل

 گردیده است.گذاری شده است حاصل ها صحهبرای این کالس از پرنده

، الگوریتمهای فراکاوشی، PIDطراحی کنترلر  های کلیدی:واژه 
 .کیفیت پروازی ،سبک ملخی دوموتورههواپیماهای 

 مقدمه
بر شرایط تریم و رفتار و موتور در هواپیماهای موتور ملخی، اثرات ملخ 

 کیمشخص شد که  1191سال  اوایل تاثیر بسزائی دارد. پرندهپایداری 

 .[1-3]کندیم دیتول یادیز یجانب یروین ی،جانب انیملخ در مواجهه با جر

شد  هیارا Harrisتوسط  1111در سال  دهیپد نیا یلیرفتار تحل نینخست

پس  .[4]شودیل مصحا زین یجانب انیاز جر نگیچیکه نشان داد ممان پ

ملخ توسعه  یداریمشتقات پا گریرا به د زیآنال نیا Glauertاز آن 

 29دهه  لیاوا دهیپد نیا یعلم هایافتهیمتحده  االتیدر ا .[6و5]داد

مجهز به  یماهایهواپ کهیدوم زمان یجنگ جهان یآغاز و ط یالدیم

های ارایه . پس از آن روشافتیشدت  ،قدرتمند عرضه شدند یموتورها

شده اغلب بر اساس روش تئوری کالسیک مومنتوم خطی استوار بوده 

در سازمان ناسا در ایاالت متحده، تحقیقات  1172. در سال ]7[است

های ای بر روی نحوه محاسبه ضرایب و مشتقات پایداری پرندهگسترده

دوموتوره ملخی سبک صورت پذیرفت. حاصل این تحقیقات دو گزارش با 

های آیرودینامیکی های آیرودینامیکی طولی و مشخصهعناوین مشخصه

 .]1و1[پرنده دوموتوره ملخی سبک بود  سمتی در وسایل-عرضی
موتوره ملخی، برای کاهش اثرات رانش نامتقارن ملخ، های تکدر پرنده

های شود. اما در پرندهاغلب به موتور زاویه نصب جانبی کوچکی داده می

ها، در صورت استفاده از دوموتوره ملخی با جهت چرخش یکسان ملخ

رود. بدین ود در پرنده از بین میچنین زاویه نصب جانبی، تقارن موج

 ها، در صورت قابل ترتیب جهت جبران اثرات ملخ در این دسته از پرنده

مالحظه بودن اثرات ملخ زاویه نصب کوچکی به سکان عمودی داده 

 .]19[شودمی

 ]11[با تعیین زاویه نصب سکان عمودی در مرجع طراحی کنترلر ثابت  

مقاله با صورت پذیرفته است. در این بر مبنای اثرات رانش نامتقارن ملخ 

بار به هواپیمای مورد نظر اینطراحی شده در درنظر گرفتن کنترلر ثابت 

بدین ترتیب با  اثرات ملخ حین پرواز سیر هستیم.  دیگردنبال کنترل 

-فرض قرارگیری هواپیما در شرایط تریم طولی به کنترل حرکات عرضی

روشن و الزم به ذکر است به سبب اثرات ملخ سمتی آن خواهیم پرداخت. 

شده است و مود  اتیکیفیت پروازی پرنده دستخوش تغییر ،موتوربودن 

قرار گرفته است. لذا رویکرد اصلی در طراحی  2در کالس آنداچ رول 

ترتیب بدین کیفیت پروازی است.کاهش کنترلر متحرک برای جبران این 

به معرفی روش  گردد و پس از آنابتدا نحوه مدلسازی ارایه میدر ادامه 

مورد استفاده خواهیم پرداخت و در نهایت نتایج حاصل مورد ارزیابی قرار 

 .می گیرند

 مدلسازی
می توان روابط حاصل برای معادالت حرکتی یک  ]12[با توجه به مرجع 

 نمود.هواپیما را با توجه به اغتشاشات کوچک بصورت زیر بیان 

m(v̇ + U1r) = mg∅ cosθ1
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سمتی -هدف از طراحی کنترلر که برای کنترل حرکات عرضهبا توجه به  

Cyβروابطهواپیمای مورد نظر است، 
  ،Clβ

Cnβو  
را با در نظر گرفتن  
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 وارد محاسبات می کنیم یعنی خواهیم داشت: ملخاثرات 

𝐶𝑦𝛽
= 𝐶𝑦𝛽𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑂𝑓𝑓

+𝐶𝑦𝛽𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑂𝑛
 

𝐶𝑙𝛽
= 𝐶𝑙𝛽𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑂𝑓𝑓

+𝐶𝑙𝛽𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑂𝑛
 

𝐶𝑛𝛽
= 𝐶𝑛𝛽𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑂𝑓𝑓

+𝐶𝑛𝛽𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑂𝑛
 

 

 

 خواهیم داشت:  ]12[مرجع در مورد توابع تبدیل با توجه به  در نهایت

β(s)

δ(s)
=

[

Yδ −(sYp + gcosθ1 s(U1 − Yr)

Lδ (s2 − Lps
) −(s2A̅1 + sLr)

Nδ −(s2B̅1 + Nps) (s2 − sNr)

]

[

(sU1 − Yβ) −(sYp + gcosθ1) s(U1 − Yr)

(−Lβ) (s2 − Lps) −(s2A̅1 + sLr)

−(Nβ + NTβ
) −(s2B̅1 + Nps) (s2 − sNr)

]

 

 

ϕ(s)

δ(s)
=

[

(sU1 − Yβ) Yδ s(U1 − Yr)

−Lβ Lδ −(s2A̅1 + sLr)

−(Nβ + NTβ
) Nδ (s2 − sNr)

]

[

(sU1 − Yβ) −(sYp + gcosθ1 ) s(U1 − Yr)

(−Lβ) (s2 − Lps) −(s2A̅1 + sLr)

−(Nβ + NTβ
) −(s2B̅1 + Nps) (s2 − sNr)

]

 

 

ψ(s)

δ(s)
=

[

(sU1 − Yβ) −(sYp + gcosθ1 ) Yδ

−Lβ (s2 − Lps) Lδ

−(Nβ + NTβ
) −(s2B̅1 + Nps) Nδ

]

[

(sU1 − Yβ) −(sYp + gcosθ1 ) s(U1 − Yr)

(−Lβ) (s2 − Lps) −(s2A̅1 + sLr)

−(Nβ + NTβ
) −(s2B̅1 + Nps) (s2 − sNr)

]

 

 نمایش توابع تبدیل حلقه باز برای استفاده در پاسخ پرنده به یک ورودی

 خواهد بود. 1کنترلی نیز بصورت شکل 
 

  PIDکنترلر 

PID  .کنترلری است که در اغلب موارد کاربردی از آن استفاده می شود

درصد از کنترلرهای مورد استفاده در سیستمهای دینامیکی از  15بیش از 

-Proportio-Integroبرگرفته از واژه التین  PIDباشد. این سری می

Differential  است. هر کدام از این حروفP ،I  وD  ترمهای الگوریتم

شوند. البته در هستند که برای هدف خاصی به خدمت گرفته میکنترلی 

 ،PIتوان تنها با کنترلر شود و میمواقعی نیز از تمامی ترمها استفاده نمی

PD یا تنهاP  به جواب مطلوب رسید. الزم به ذکر است به ندرت از کنترلر

ID 13[شود. ها استفاده میدر طراحی[ 

ارایه  (2)به صورتی است که در شکل  PIDچیدمان استاندارد کنترلرهای 

 شده است. 

مجموع سه ترم است. هر کدام از  u(t)در این چیدمان سیگنال کنترلی 

بیانگر این موضوع است که  Kpهستند. ترم e(t)این ترمها تابعی از خطای

یک ترم  Kdsیک ترم انتگرالی و  Ki/sاین ترم متناسب با خطا می باشد. 

 مشتقی می باشد. 

 یر ترمهاتفس 

اکنون برای بیان هر کدام از ترمها فرض می کنیم که ترم دیگر در آن 

Kiلحظه برابر با صفر باشد. با در نظر گرفتن  = Kd = به سادگی  0

u(t)خواهیم داشت  = Kpe(t) بدین ترتیب در هر لحظه از زمان .

کنترل متناسب با خطا خواهد بود. در واقع تابعی از مقدار حاضر خطا می 

باشد. هر چه خطا بزرگتر باشد، سیگنال کنترلی نیز بزرگتر خواهد بود. راه 

توانیم مدنظر داشته باشیم این است که دیگری که برای بررسی این ترم می

باشیم تالشمان سختتر خواهد بود و هرچه  هرچه از نقطه مطلوب دور

نزدیکتر باشیم تالشمان با سختی کمتری مواجه خواهد بود. در صورتیکه 

شود. با این در موقعیت هدف قرار داشته باشیم عمالً تالش متوقف می

دهد. مقایسه، زمانیکه به هدف نزدیک باشیم کنترل کار خاصی انجام نمی

ی انحراف نسبت به هدف مواجه باشد، بدین ترتیب اگر سیستم با کم

کنترلر کاری برای برگرداندن آن صورت نمی دهد. بنابراین وارد ترم 

 انتگرالی می شود.

Kpاکنون فرض کنید که  = Kd =  باشد، به سادگی داریم 0

u(t) = Ki ∫ e(τ)dτ
t

0

 

برد. می 1اضافه شدن این ترم انتگرالی مدار باز را رو به سمت مسیر نوع 

کند که خطای بدین ترتیب، سیستم در صورتیکه پایدار باشد، تضمین می

فضای حالت صفر برای یک ورودی ضربه دارد. این موضوع همچنین می 

 e(t)تواند به عنوان کاربردی از اصل مدل داخلی دیده شود. درصورتیکه 

رای هر طول از زمان غیر صفر باشد )به عنوان مثال مثبت باشد(، سیگنال ب

کنترلی با گذر زمان بزرگتر می شود. این موضوع سیستم را وادار می کند 

العمل نشان تا در حالتی که خروجی سیستم شروع به انحراف کرد عکس

طا نگاه توانیم به ترم انتگرالی به عنوان تجمعی از مقادیر گذشته خدهد. می

کنیم. ارتباط بهره انتگرالی با بهره متناسب از طریق رابطه زیر یکی از 

 متداولترین حاالت است.

Ki =
Kp

τi

 

به تنهایی به  Iزمان انتگرالی است. عموماً ترم  τiکه در این رابطه 

را برای یک کنترلر  pخدمت گرفته نمی شود. بسیار متداول است که ترم 

PI  به کار برد. در این حالت ترمI  تمایل دارد که پاسخ سیستم را کاهش

دهد.  به منظور افزایش سرعت پاسخ سیستم، ترم مشتقی به سیستم 

Kpفرض کنید  اضافه می شود. = Ki =  باشد، داریم 0

u(t) = Kd

de(t)

dt
 

 

این بدین معنی است که این کنترلر بر اساس نرخ تغییرات خطا 

هرچه خطا سریعتر پاسخ دهد، تالش کنترلی نیز ریزی شده است. پایه

رود. بزرگتر خواهد بود. این تغییر خطا بیانگر این است که خطا به کجا می

توانیم به ترم مشتقی به عنوان تابعی از مقادیر آینده بدین ترتیب ما می

گیر واقعی در دسترس نیست. این خطا فکر کنیم. به طور کلی یک مشتق

است؛  "باند عریض"گیری واقعی یک فرآیند با مشتق بدین سبب است که

کند. این یک فرآیند یعنی بهره این ترم بطور خطی با فرکانس تغییر می

غیر سببی است و تمایل دارد که اغتشاشات با فرکانس باال را بزرگ کند. 

بعالوه، در صورتیکه این خطا دستخوش یک حالت گذار آنی قرار گیرد، به 

یک ورودی ضربه اضافه کنیم، مشتق به سرعت تشدید می عنوان مثال، 

یابد و یک تالش کنترلی بسیار باال خواهیم داشت. عموماً سیگنال کنترلی 

رساند. برای اینکه باطبیعت ها را به حالت اشباع میکنندهتمامی تقویت

سروکار داشته باشیم استفاده از مشتق اصالح شده  Dغیرعملی ترم 

 متداول است.

ẋ(t) =
1

τ1

(e(t) − x(t)),    u(t) = Kdẋ(t) 

گیر را محدود می کند. در ترمهای عرض باند مشتق τ1که در این رابطه 

 متغیر تبدیل الپالس داریم
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ℒ{et(t)} =  sE(s) ≈ (
s

τ1s + 1
) E(s) 

کوچک، تقریب زدن بهتر است. این موضوع منجر به  τ1بنابراین، برای 

 شود. متداول است کهگیر میبزرگ شدن قطب مشتق

τ1 =
Kd

NKp

 
 

گیر قرار دارد. این مقدار مشتق 29تا  19در محدوده  Nکه در این رابطه 

 مشاهده گردد.  e(t)تواند با استفاده از امتداد تیلور همچنین می

 ”non-interacting form“تحت نام  PIDیک حالت دیگر از کنترلر 

Kiشود. در این حالت داریم که شناخته می =
Kp

τi
Kdو   = Kpτd در .

 فاکتور بگیریم و بدین ترتیب خواهیم داشت Kpمی توانیم از  این مورد،

u(t) = Kp (e(t) +
1

τi

∫ e(τ)dτ + τd

de(t)

dt

t

0

) 

کنند، بخصوص در اکثر موارد بسیار خوب عمل می PIDکنترلرهای 

زمانیکه اطالعات کمی برای طراحی در دسترس باشد. روشهای بسیار 

زیادی برای تنظیم این کنترلرها وجود دارد. کیفیت این تنظیم کردن به 

سازگاری روش تنظیم با رفتار سیستم و اهداف عملکردی وابسته خواهد 

نظیم این دسته از کنترلرها به کمک بود. در این پژوهش هدف ما ت

الگوریتمهای فراکاوشی است. لذا در ادامه توضیحات الزم در مورد این 

 ها ارایه شده است.الگوریتهم
 

 های فراکاوشیالگوریتم
رغم ارزش بسیار باالیی که علی تحلیلی، سازیبهینه هایروش کلی طور به

 برای زیادی هایمحدودیت در حل مسائل تحلیلی دارند، متأسفانه دارای

 حل برای عموماً هاروش هستند. این واقعی مهندسی در مسائل استفاده

 یمسئله یک عمومی حل آوردن به دست برای حداکثر یا ساده مسائل

 فراوانی عددی قابلیت یابیبهینه هایروش مقابل، روند. درمی کار به واقعی

معایب متعددی هستند که دارند اگرچه دارای  پیچیده مسائل حل برای

ی مفاهیم تحلیلی دانست. با توان عدم امکان ارائهها را میمهمترین آن

ی سازی عددی در حل مسئلههای بهینهتوجه به ضرورت استفاده از روش

آنچنان که -جمعی هواپیماهای تجاریسازی مسیرهای پرواز دستهبهینه

یابی های بهینهانواع روش در این بخش به بررسی -پیشتر نیز تشریح گردید

 شود.عددی پرداخته می

ی یک به طور کلی در بسیاری از مسائل علمی و فنی، طراحی بهینه     

های ممکن در یک محصول، در گروی یافتن بهترین جواب در فضای جواب

شرایط خاص است و این امر خود نیازمند استفاده از یک روش کارا و 

 سال بیست باشد. از این رو درای بهینه میهمناسب برای یافتن پاسخ

 سعی اساساً که اندیافته توسعه تقریبی حل هایالگوریتم از گروهی گذشته،

 و مؤثر جستجوی روش یافتن و کاوشی هایروش یاولیه ترکیب اصول در

ها سعی در دارند. به بیان دیگر این دسته از الگوریتم جستجو فضای در کارا

 عمومی از مسائل محاسباتی به صورت مؤثر دارند. امروزهحل یک کالس 

 مشهورند. فراکاوشی هایروش نام به هاروش این

 صورت فراکاوشی هایروش از جامعی و مشخص تعریف امروز به تا     

 به است اما شده ارائه آن از متفاوتی تعاریف تحقیقات مختلف، در و نگرفته

 راهکارهایی و هارا سیاست فراکاوشی هایتوان روشمی خالصه طور

کنند و هدایت می جستجو برای یافتن پاسخ بهینه را فرآیند که دانست

 یافتن جای به جستجو، فضای در کارا و مؤثر کاوش ها،آن اصلی هدف

های فراکاوشی عموماً روش .است بهینه( به بهینه )نزدیک هایصرف جواب

که هیچ الگوریتم مناسبی برای حل آن گیرند زمانی مورد استفاده قرار می

های فراکاوشی را ی ویژه گسترش نیافته باشد. از این رو الگوریتممسئله

ی سیاه نگاه هایی دانست که به مسائل، به صورت جعبهتوان الگوریتممی

کنند و سعی در حل آن مسائل بدون توجه به مفاهیم مورد استفاده در می

های فراکاوشی عموماً تصادفی و مستقیم )غیر آن مسئله دارند. الگوریتم

شده گرفتههای موجود در طبیعت الهامگرادیانی( هستند و اکثراً از پدیده

اند که در صورت تنظیم ها به نحوی طراحی شدههستند. این الگوریتم

ی کلی را پیدا کنند، اگرچه توانند جواب بهینهها، میدقیق پارامترهای آن

ها مانند این پارامترها درکنار سایر معایب این الگوریتم تنظیم غیرصحیح

تر، موجب های عمومیزمان محاسباتی باال و عملکرد ضعیف الگوریتم

 ها شده است.کاهش کارایی این روش

 فراکاوشی هایبرخی از انواع الگوریتم 

فراکاوشی زیادی ایجاد گردیده و مورد استفاده قرار  هایتا کنون الگوریتم

 گردد:گرفته است که به برخی از انواع آن در ذیل اشاره می

 های مورچهجامعه 

 الگوریتم ژنتیک 

 سازی شدهنورد شبیه 

 جستجوی ممنوعه 

 جستجوی موضعی تکراری 

 جستجو با همسایگی متغیر 

 سازی گروهی ذراتبهینه 

 

 الگوریتم ژنتیک
ها و الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی محاسباتی بر اساس ساختار ژن

ها در فضاهای بسیار وسیع و بزرگ است که در نهایت منجر به کروموزوم

 گردد.گیری به سمت پیدا کردن یک جواب بهینه میجهت

توسط ریچنبرگ مطرح  1169های تکاملی در سال ی اصلی الگوریتمایده

هاست توسط های ژنتیک که منشعب از این نوع الگوریتمگردید. الگوریتم

اربر انشگاه میشیگان مطرح شد و پس از وی توسط گلدبرگ و انهالند در د

 توسعه یافت.

در این الگوریتم، باید فضای طراحی به فضای ژنتیک تبدیل شود. بنابر      

کنند. مزیت کار با های ژنتیک با متغیرهای کد شده کار میاین الگوریتم

دیل فضای متغیرهای کد شده در این است که اصوالً کدها، قابلیت تب

پیوسته به فضای گسسته را دارند. اصول کار الگوریتم ژنتیک بر پردازش 

تصادفی هدایت شده استوار است. بنابراین عملگرهای تصادفی، فضای 

 دهد.جستجو را به صورت تطبیقی مورد استفاده قرار می

 ی ایجاد الگوریتمزمینهپیش 
ای در هر سلول، مجموعهاند. ی ساختارهای زنده از سلول تشکیل شدههمه

وجود دارند که به صورت مدلی  DNAای از ها به شکل رشتهاز کروموزوم

های شوند. هر کروموزوم از یک سری ژن در بلوکاز کل ساختار تعبیر می

DNA تشکیل گردیده است و هر ژن یک الگوی خاص را رمزگشایی می-

. هر ژن دارای نمایدکند. به عبارت دیگر هر ژن یک صفت را بیان می

های جدید، یک موقعیت مشخصی در کروموزوم است. در هنگام تولد سلول

های جدید را شکل های والد صورت گرفته و کروموزومتلفیق در میان ژن

خوش جهش نیز ممکن است قرار دهند. این مولودهای جدید که دستمی

  آورند.فرزندان را بوجود می DNAگیرند در نهایت 
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 لكرد الگوریتمی عمنحوه 

اصوالً برای استفاده از الگوریتم ژنتیک باید به سه مفهوم مهم زیر توجه 

 نمود:

 تعریف تابع هدف یا تابع هزینه

 تعریف و پیاده سازی فضای ژنتیک

 

 

 سازی عملگرهای الگوریتم ژنتیکتعریف و پیاده 
ها بهترینی حیات الگوریتم ژنتیک با الهام از تئوری داروین درباره     

ها شانس بیشتری برای تولید شکل گرفته است که بر این اساس بهترین

های ای از کروموزوممثل خواهند داشت. در ابتدا الگوریتم با مجموعه

ها گردد. از این جوابشود آغاز میتصادفی که به آنها جمعیت گفته می

که گردد به این امید برای ساختن جمعیت جدید بعدی استفاده می

هایی که برای های قدیم باشند؛ زیرا روشجمعیت جدید بهتر از جمعیت

ها صورت انتخاب جمعیت جدید استفاده شده، با توجه به مناسب بودن آن

شود تا شرایط خاتمه برای قدر تکرار می-گرفته است. این فرآیند آن

 دستیابی به بهترین راه حل محقق شود.

های بهتر وجود دارد که برای تولید رشتههای وراثتی متعددی عملگر     

هدف این عملگرها، جستجوی فضای پارامترها و تا حد امکان حفظ 

هاست. از مهمترین عملگرهای الگوریتم ژنتیک اطالعات نهفته در رشته

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 عملگر معکوس کردن 

 عملگر حذف کردن 

 عملگر جداسازی 

 عملگر نقل مکان 

 بندیبخش عملگر 

 عملگر ادغام 

 عملگر تسلط 

 عملگر نسخه برداری 

 عملگر جهش 

 مزایای الگوریتم ژنتیک 

 فهم آسان 

 مجزا بودن و ماژوالر بودن 

 سازی چند تابعیپشتیبانی از بهینه 

 های دارای اغتشاشاتمناسب برای محیط 

 شده و موازیامکان استفاده به صورت توزیع 

 های قبلیبرداری از جواببهره 

 های سازنده برای کاربردهای دهی بلوکپذیری در شکلانعطاف

 ترکیبی

 

 طراحی کنترلر 
سمتی  -طراحی کنترلر ارایه شده در این پژوهش برای حرکات عرضی

هواپیما بوده است و فرض شده است که پرنده مورد بررسی در شرایط تریم 

طولی قرار داشته باشد. پس از آن طراحی کنترلرها با توجه به استفاده از 

هر دو سطح کنترلی ایلران و رادر بر این اساس بوده است که حرکت 

پرنده توسط رادر و حرکت غلتشی به کمک ایلران کنترل شوند و  گردشی

تاثیر اغتشاشات هر کدام بر دیگری نیز در نظر گرفته شده است. از طرفی 

ای کنترلرهای مورد نظر بر روی سیستم در مورد سرش جانبی به گونه

پرنده اعمال خواهند شد که این ترم نیز بهینه شده و کنترل شود. بدین 

برای کنترل کل هواپیما استفاده شده است  PIDمالً از دو کنترلر ترتیب ع

دیاگرام بلوکی سیستم که نحوه طراحی آن در ادامه توضیح داده شده است.

  می باشد. (3شکل )کنترل شده در نهایت به صورت 

در این راستا مراحل طراحی کنترلر مورد نظر با توجه به روند اتخاذ شده 

 زیر صورت پذیرفته است:در چهار فاز به شرح 

در نخستین فاز، طراحی کنترلر بر مبنای تضمین پایداری سیستم و  -1

با در نظر گرفتن حاشیه فاز و حاشیه بهره در محدوده مطمئن و 

جستجوی نتایج مطلوب به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفی هدایت 

شده تا رسیدن به نتیجه ای که ملزومات مورد نظر تابع ژنتیک 

شده را اجابت کند. در این مرحله از توابع ساده برای جستجو تعریف 

 در الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. 

با توجه به اینکه نتایج حاصل از فاز نخست با تکیه بر توابع ساده در  -2

تعریف پارامترهای الگوریتم ژنتیک صورت پذیرفت، سعی شد در 

. لذا در مرحله مرحله بعد توابع هوشمندتری به خدمت گرفته شوند

دوم روند ارایه شده در مرحله نخست ادامه یافته اما این بار از توابع 

سیستم فازی استفاده شده و با دستیابی به نتایج جدید نوع هدایت 

الگوریتم ژنتیک نیز دستخوش تغییراتی شد تا نتایج بهتری ارایه 

 گردد.

بررسی مود  در مرحله سوم با توجه به اینکه در مورد پرنده در حال -3

داچ رول پیش از اعمال کنترلر در کالس دو پروازی قرار گرفته بود، 

سعی شد تمامی مودهای پروازی به کالس یک تبدیل شوند تا نهایت 

خوش دستی پرنده در پرواز حاصل گردد. لذا تضمین عملکرد 

سیستم در این مرحله در دستور کار قرار گرفته و با توجه به 

برای این کالس  )مرجع؟؟( استانداردهای پروازیاطالعات موجود از 

از هواپیماها الگوریتم ژنتیک به گونه ای تعریف شد که نتایج مطلوب 

برای کنترلر بر مبنای کالس یک شدن مودهای پروازی عرضی 

سمتی پرنده مورد نظر باشد. الزم به ذکر است نتایج به دست آمده 

اری سیستم، از نظر در مراحل نخست و دوم علی رغم تضمین پاید

عملکردی پرنده را در در وضعیت نامناسبی قرار داده بودند و به 

همین دلیل به دنبال بررسی مودهای پروازی در الگوریتم ژنتیک 

رفتیم. از طرفی بررسی توابع تبدیل مودهای عرضی سمتی هواپیما 

در صورتی به حالت غیر کوپلینگ معتبر خواهد بود که با توجه به 

. ]14[داشته باشند  3ر ریشه ها توابع تبدیل مقداری کمتر از مقادی

ها در زیر مقدار با توجه به قرارگیری این مقدایر مودها بر اساس ریشه

اعالم شده قابلیت اجرای این روند نیز از نظر علمی مورد تایید قرار 

 گرفت.

در مرحله آخر با توجه به اینکه نتایج مربوط به ترم گردشی نسبت  -4

دو حالت اول وضعیت نامطلوبتری پیدا کرد به دنبال بهبود این به 

ترم بودیم و در نهایت طی این تالش با هدایت الگوریتم ژنتیک پاسخ 

بهتری برای این ترم نیز یافته شد و در نهایت تمامی ترمهای مورد 

 بررسی نسبت به نتایج اولیه بهبود کامل یافتند.

 

 نتایج
برای  در فازهای مختلف ی شدهطراحکنترلرهای نتایج  در این بخش،

همانطور که  .درآمده است مقایسه به ،مورد نظرملخی دو موتوره هواپیمای 

نخستین قابل استناد است ( 5) ی( ال3از نتایج ارایه شده در شکلهای )

حرکت درصد به ترتیب برای  39و  59باالیی نزدیک به  فراجهشبا کنترلر 

همراه بوده است. در مرحله دوم این مقدار با کاهش  تشیلغو  گردشی
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و  15همراه بوده و  به  حرکت گردشی برای هر دو حرکت بویژه مناسبی

اما با بررسی کیفیت مودهای تنزل پیدا کرده است. به ترتیب درصد  25

در وضعیت با این نتایج پروازی خواهیم دید که کالس مودهای پروازی 

به دنبال بهبود این روند بوده ایم و ذا در مرحله سوم مناسبی قرار ندارند. ل

 حرکت گردشی،توانستیم عالوه بر حفظ وضعیت بهبود یافته در مورد 

فراجهش کنیم. اما با توجه به افزایش  1کالس پروازی تمامی مودها را 

ایم و ه دنبال کاهش این روند در آخرین مرحله بودهب حرکت غلتشی

ملزومات درخواستی را به صورت حالت بهینه مد توانستیم در نهایت تمامی 

 ظر ارایه کنیم.ن
 

 گیرینتیجه
د یکی از راههای بسیار استفاده از الگوریتهای فراکاوشی چندهدفی می توان

باشد بخصوص در  PIDسازی و تنظیم کنترلرهای مناسب جهت بهینه

شود و اغتشاش هر کدام دیگری را مواقعی که از چند کنترلر استفاده می

 دهد. تحت تاثیر قرار می

در ادامه مزایا و معایب هر کدام از کنترلرهای اتخاذ شده به همراه مدت 

 زمان هر بار حل برای رسیدن به جواب مطلوب ارایه شده است. 

 

 معایب مزایا فاز
مدت زمان 

 بار حلهر 

 اول

 تضمین پایداری سیستم -
مدت زمان نسبتاً کم در  -

 مقایسه با فازهای بعدی
سرش جانبی در شرایط  -

بهتری نسبت به حالتهای دوم 
 و سوم قرار دارد

 تضمین عملکرد عدم -
 نستاً باال فراجهش -

 دقیقه 52

 دوم

 تضمین پایداری سیستم -
 فراجهشبهبود وضعیت  -
نسبت به مدت زمان کمتر  -

 دو فاز بعد

 عدم تضمین عملکرد -
سرش جانبی وضعیت  -

بدتری نسبت به فاز نخست 
 دارد

 

 دقیقه 03

 سوم
 تضمین پایداری سیستم -
تضمین عملکرد و بهبود  -

 کیفیت پروازی

مدت زمان بیشتر در  -
 قبلفازهای مقایسه با 

 افزایش اور شوت -
سرش جانبی وضعیت  -

بدتری نسبت به فاز نخست 
 دارد

 دقیقه 03

 چهارم

 تضمین پایداری سیستم -
تضمین عملکرد و بهبود  -

 کیفیت پروازی
 فراجهشبهبود وضعیت  -
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 ها و نمودارهاشكل
 

 
 کنترلی به ورودی هواپیماپاسخ  درنمایش توابع تبدیل حلقه باز ( 1شکل )

 
 PIDشده با سیستم کنترل( 1شکل )

 
 کنترلر یمراحل طراح (2شکل )

 
 بندی بدون فلپ و با توان پرواز کروزپیکره ( مقایسه ضریب پسا4شکل )

 

 
 بندی بدون فلپ و توان پرواز کروزپیکره ( مقایسه ضریب برآ3شکل )

 
 بندی بدون فلپ و با توان پرواز کروزپیکره ( مقایسه ضریب پسا5شکل )
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