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

 (MDO)هاي طراحي بهينه چندموضوعي روشمعرفي و مقايسه 

 سايل هوافضاييوو بكارگيري آن ها در 
3ميثم داللت ،2 سيد مجيد حسيني، 1مهران نصرت الهي

کرج-اتوبان تهران 62کیلومتر  -مجتمع دانشگاهي هوافضادانشگاه صنعتي مالك اشتر، 

 چكيده
 هاي طراحي بهینه چندموضوعيمعرفي انوع روش، مقالههدف از اين 

(MDO)1 در طراحي  کاربردهاي آن، مقايسه مزايا و معايب هر يك و ارائه

هاي طراحي بهینه چندموضوعي از ديدگاه روشباشد. وسايل هوافضايي مي

شوند. سطحي و چندسطحي تقسیم ميرياضي به دو ساختار کلي تك

پذيري ساختارهاي مورد بررسي در اين مقاله عبارتند از: امكان

  ،4(CO) ترکیبيسازي ، بهینه3(AAOهمه با هم )، 6(MDF) چندموضوعي

. روند 2و تئوري بازي 5(BLISS) دوسطحي يكپارچه هايسیستمتلفیق 

با مراجعه به مراجع در وسايل هوافضايي  MDOبكارگیري ساختارهاي 

هاي تكنولوژي در حوزه معتبر تا به امروز ادامه دارد و با توجه به پیشرفت

هاي هاي ترتیبي( به روشهاي سنتي )الگوريتمروشطراحي از  ،يافزارنرم

سازي همزمان يا طراحي بهینه چندموضوعي(، هاي بهینهنوين )الگوريتم

ها در مرحله طراحي همچنین در نظر گرفتن عدم قطعیت ارتقا يافته است.

باشد که از آن با عنوان طراحي بهینه مفهومي يك رويكرد جديد مي

مطالعه، با شود. ياد مي 7(UMDOها )قطعیت چندموضوعي در حضور عدم

در  انواع ساختارهاي طراحي بهینه چندموضوعينگرش بكارگیري بررسي و 

اين نتیجه  ها در مراجع معتبر،مسائل مختلف و بررسي نتايج حاصل از آن

وان روش و يا ساختاري را بر ديگري تشود که بطور کلي نميحاصل مي

 طراحي مناسبساختار  و کاربرد، مسئله هر با توجه به برتر دانست بلكه

بايستي انتخاب گردد. معیارهاي انتخاب ساختار مناسب عبارتند از: سادگي 

 دهي و میزان همگرايي در يافتن جواب بهینه.الگوريتم، سرعت پاسخ

الگوريتم طراحي، ساختارهاي طراحي بهینه  :واژه هاي كليدي
 ، طراحي مقاومستمي، طراحي سیMDOچندموضوعي، 

 مقدمه

 يمانند طراح ،يدر موضوعات مختلف مهندسطراحي بهینه چندموضوعي 

  ها،زمیمكان يطراح ايعمران و  يفوالد و بتن در مهندس يهاستمیس

هوافضا دانشیار -1

mjdhosseini@gmail.com، دانشجوي دکتري هوافضا -6

 دانشجوي دکتري هوافضا  -3

1 Multidisciplinary Design Optimization 
2 Multiple Disciplinary Feasibility 
3 All At Once 
4 Collaborative 
5 Bi-level integrated system synthesis 
6 Game Theory 
7 Uncertainty Multidisciplinary Design Optimization

از  يكيبكار رفته است. اما   ك،یمكان يو ... در مهندس يحرارت يهاستمیس

موجود در حوزه هوافضا  يهايدر طراح MDOکاربرد  ياصل هاينهیزم

 ييدر صنعت هوا ياصل شرفتیدو پ 1771تا  1771 هايسال نیب .باشديم

به کمك  يمورد طراح نیشد. اول مایهواپ يدر روش طراح رییباعث تغ

تا به سرعت طرح خود را  دادياجازه را به طراح م نيبود که ا وتریکامپ

اکثر  ديخر استیر سد راتییمورد تغ نیکند. دوم لیدهد و تحل رییتغ

از  كايمتحده آمر االتيخصوصاً ارتش ا ينظام هايزمانو سا ييخطوط هوا

و طول عمر  نهيبود که بر موارد هز ايوهشی به  محور –عملكرد  وهیش كي

 نهیبه يطراح يامر باعث بوجود آمدن روشها نيداشت. ا دیتاک

  [.1] شد يچندموضوع

 ازمندین هوافضايي ليوسا لیو بزرگ از قب دهیچیپ هايستمیس يطراح

از اهداف  ياديتعداد ز نیبه تعادل ب يابیدست يانجام مصالحات مناسب برا

 ينهيو هز اهداف شامل عملكرد باال ني. اباشديم (coupled) شده ریدرگ

 ييدرک شود توانا يطراح نديمصالحات در فرآ نيزودتر ا هرچه .کم است

 شتریب نهيو هز يزريبرنامه ،يمربوط به تكنولوژ هايسكيکاهش ر

و محدوده  راتییمشخص کردن روند تغ يمفهوم ي. هدف از طراحشوديم

که هنوز  يدر حال باشديم يطراح هاولی مراحل در هاجواب نیمصالحات ب

 نهياز هز يدرصد مهم نكهيوجود دارد و قبل از ا يراحدر ط يريانعطاف پذ

 عمر صرف شده باشد.

فرآيند طراحي مفهومي يك وسیله پرنده، پیكربندي را براي يك نیاز 

 که) باال عملكرد براساس معموالً پیكربندي اين. کندمأموريتي تعیین مي

. براي بهترکردن نتايج گرددمي مشخص( شودمي تعبیر کم وزن به معموالً

 :دنبال شوددر فاز طراحي مفهومي حداقل دو مورد زير بايد 

 اطمینان با که ابزارهايي و سازيتوسعه تحلیل موضوعي، مدل -1

 را سیستم اهداف و طراحي متغیرهاي بین اصلي روابط کافي

.کند فراهم

 و مهندسي هايتحلیل کردن هماهنگ براي هاييتوسعه روش -6

 .سیستم کل سازيبهینه

 طراحي سازيدومین هدف از اهداف ذکر شده در باال با استفاده از بهینه

 روابط. است دستیابي قابل مفهومي طراحي سطح در چندموضوعي

 اهداف با هاي طراحيقیود و زيرسیستم ،مأموريتي نیازهاي بین ايپیچیده

 سازيبهینه مناسب استراتژي يك از استفاده با که دارد وجود متناقض

 با چندموضوعي، بهینهطراحي . نمود هماهنگ را هاآن توانمي

 مؤثرتر هايحلراه درک باعث چندموضوعي هايتحلیل بین سازيهماهنگ

. اين امر به شودمي پیچیده هايسیستم سازيبهینه و طراحي طي در
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 طور به را مصالحه وسیع فضاي تا دهدمهندسین سیستم اين اجازه را مي

 فاز در را بیشتري ساختارهاي و جستجوکنند متفكرانه و سیستماتیك

 .دبگیرن نظر در نهايي طرح روي بر شدن متمرکز از قبل مفهومي طراحي

ا يها ستمیر سيز يسازنهیع هوافضا با بهيدر صنا يسازنهیبه ييکاربرد ابتدا

ن یو همچن ير مداری، مسآيرودينامیكيهايي از قبیل شكل مؤلفه

نه یشه با بهیباشد اما هميگر همراه ميكديها با ستمیر سيکل ز يسازنهیبه

در  شود.ينم جادينه ایبه يستمیك مجموعه سي ،هاستمیر سيکردن ز

اولین بار در طراحي هواپیما بكار گرفته شد و  MDOمهندسي هوافضا، 

ه تا هواپیماهاي ساخته شده از اين روش تاکنون از کارهاي دانشگاهي گرفت

 [.1استفاده شده است ]

برهاي چند بار ماهواره يسازنهیبه يسه روش متفاوت برا از [6در مرجع ]

 يسازنهین سه روش عبارتند از: بهيکه ا مصرف استفاده شده است

دو  يكپارچه يهاستمیس تلفیقاصالح شده و  ي ترکیبيسازنهی، بهترکیبي

برها با استفاده از طراحي مفهومي ماهواره[ 7][ الي 3مرجع ] دري. سطح

 [13[ الي ]11طراحي بهینه چندموضوعي انجام پذيرفته است. در مرجع ]

هاي حمل و نقل فضايي با استفاده از ها و سیستمطراحي مفهومي ماهواره

[ 33][ الي 14در مرجع ]طراحي بهینه چندموضوعي انجام پذيرفته است. 

استفاده از طراحي بهینه چندموضوعي انجام  مفهومي هواپیما باطراحي 

هواپیماي جنگنده، هواپیماي مسافربري، پذيرفته است. در اين مراجع 

هواپیماي بدون سرنشین با بال و بدنه يكپارچه و هواپیماي معمولي مورد 

هاي صورت گرفته، با نگرش سیستمي به پژوهش اند.توجه قرار گرفته

هاي طراحي بهینه هاي طراحي بكار رفته عبارتند از: روشالگوريتم

 ،AAO ،MDF( در ساختارهاي مختلف از قبیل MDOچندموضوعي )

CO ،BLISS سازي مانند هاي مختلف بهینهو تئوري بازي که با روش

همچنین در  اند.سازگار شده Steepest Descentهاي تكاملي و الگوريتم

ها در روند طراحي به عنوان يك موضوع جديد در یتنظر گرفتن عدم قطع

طراحي بهینه چندموضوعي با عنوان طراحي بهینه چندموضوعي با 

مورد توجه قرار  1( يا طراحي مقاومUMDOها )مالحظه عدم قطعیت

. معیارهاي طراحي اغلب حداقل هزينه، حداقل وزن [31[،]17]گرفته است

ريو و قابلیت عملكردي مورد نظر و حداقل ضريب پسا با قید انجام سنا

هاي نوين طراحي و هاي جديد به مطالعه و توسعه روشهشپژو باشد.مي

هاي مختلف طراحي از بكارگیري ساختارهاي بهینه و کارآمد در حوزه

هاي طراحي اند. بطوريكه روند بكارگیري روشجمله علم هوافضا پرداخته

سطحي، تلف تك( با ساختارهاي مخMDOچندموضوعي بهینه )

چندسطحي و تئوري بازي )به عنوان يك سختار طراحي چندموضوعي( در 

بر و ماهواره با مراجعه به وسايل هوافضايي اعم از هواپیما، ماهواره

خورد و به عنوان به چشم مي 6114ها و مقاالت معتبر تا سال نامهپايان

 يك موضوع روز مورد توجه قرار دارد.

 

 MDOهاي طراحي روش
باشد اي از علم مهندسي مي( شاخهMDOبهینه چندموضوعي يا )طراحي 

سازي براي حل مسائل طراحي که شامل چند زمینه هاي بهینهکه از روش

کند. اين روش به باشد استفاده ميمي داراي پارامترهاي کوپل و موضوع

سازي طراحي سیستمي سازي چندموضوعي و بهینههاي بهینهنام

معروف است. اين روش به طراحان اين اجازه  6(MSDOيا )چندموضوعي 

 .[37] هاي مربوطه را به صورت همزمان درنظر بگیرنددهد تا موضوعرا مي

                                                   
1 Robust design 
2  Multidisciplinary System Design Optimization 

هايي به غايت پیچیده وسايل هوافضايي پیشرفته امروزي تبديل به سیستم

هاي علمي که بر هم اثر متقابل دارند. اين در اند مملو از شاخهشده

شده است. عملكرد نهايي آنها وابسته به هزاران معادله درگیرحالیست که 

معادالتي که برخي بسیار موشكافانه و برخي وراي قدرت انتخاب و قضاوت 

انساني، به منظور ارزيابي دقیق است. اين دغدغه همیشگي را مي توان 

چطور تصمیم بگیريم که چه چیزهايي را تغییر بدهیم و » چنین بیان کرد؛

 «ار؟ حال آنكه هر جزء در اجزاء ديگر اثر دارد!چه مقد

فرآيند طراحي  جستجو نمود. MDOتوان در روش جواب اين سؤال را مي

يكپارچه در حقیقت در پي يافتن راه حلي براي همین دغدغه بوده است. 

هايي ارائه شوند اطالعات ناشي از آنالیزها در فرآيند طراحي بايد در فرمت

توان به سازي چند موضوعي را ميتفسیر باشند. بهینهکه به راحتي قابل 

هاي تر به منظور طراحي سیستمتر و دقیقعنوان روشي با کیفیت، سريع

سازي، اين روش مثل هر مسأله پیچیده به کار برد. از ديد بهینه

سازي ديگر شامل يك فرآيند جستجو، مدلي از سیستم و توابع معیار بهینه

سازي در تابع معیاري توجه در مورد اين نوع از بهینه باشد. نكته قابلمي

تواند يك تابع و يا شامل رود. تابع معیار مياست که در اين روش بكار مي

چندين تابع در نقاط کاري مختلف باشد. براي مثال در طراحي شكل بال 

توان بر اساس عملكرد بهینه در يك جسم پرنده از نظر آيردينامیكي مي

از و يا هر شرايط کاري ديگر عمل نمود. در تمام موارد، تابع شرايط پرو

معیار در فضاي تحلیل آيرودينامیكي باقي خواهد ماند. اين مسئله را 

Multipoint نامند، اما اگر طراحي بال از نظر آيرودينامیك يا مي

ديگري مثل سازه و کنترل هم توأم شود اين نوع  (discipline)موضوعات 

نامند که مي (Multidisciplinary)زي را چند موضوعي سااز بهینه

يا چند  (Multi-objective)سازي چند تابع هدف توان آن را از بهینهمي

روشي براي  MDOطور کلي، به مجزا کرد. (Multipoint)نقطه کاري 

کنش همها از برهاي مهندسي پیچیده است که اين سیستمطراحي سیستم

طبق اين اند. برهاي مجزا تشكیل شدهسیستمزيرهاي فیزيكي و پديده

کنش همموضوعي که بین آنها برسازي يك سیستم چندتعريف، بهینه

سازي معمولي است. در نبوده و يك روش بهینه MDOوجود ندارد، 

کنند هايي که اطالعات را فقط در يك موضوع مبادله ميحقیقیت، سیستم

موضوعي نیستند. در تعريف ندارد، چند کنشي وجودهمها برو بین موضوع

 MDOمسائل  نیاز به موضوعات کوپل و مرتبط با هم دارد. MDOاصلي، 

باشند. در بسیاري از موارد مسائل  4و يا چندمنظوره 3منظورهتوانند تكمي

شوند، که البته دقت مسائل منظوره تبديل ميچندمنظوره به مسائل تك

سازي طراحي را به توان مسائل بهینهچندمنظوره را ندارند. در نهايت، مي

قابل مشاهده  1-جدولبندي در چهار نوع مختلف تقسیم نمود. اين تقسیم

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 Single-objective 
4 Multi-objective 
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 سازي طراحيسائل بهينهانواع مختلف م - 1جدول 

 

 

 سطحييك MDOهاي روش

 (MDFپذيري چندموضوعي )امكان
، تمام متغیرهاي طراحي شامل MDFمنظور دستیابي به حالت به 

توسط سطح  و برخي از پارامترهاي کوپل متغیرهاي مشترک و غیرمشترک

پارامترهاي کوپل و خروجي موضوعات در بقیه سیستم فراهم شده و 

آيند و در انتها توسط هاي تحلیلي در طول هر تكرار بدست ميفرآيند

گیرند. در اين ساختار، قیود ساز سطح سیستم مورد ارزيابي قرار ميبهینه

محلي بايستي در حد امكان در سطح سیستم تعريف شوند در غیراينصورت 

به قیود محلي ندارد. بنابراين اين  ساز سطح سیستم حسي نسبتبهینه

هاي تحلیلي به روش يك فرآيند تحلیلي تكراري است. با همگرايي فرآيند

برده کاربه MDOعنوان راه حلي استاندارد از روش به MDFشرايط بهینه، 

پذيري چندموضوعي را در تمام فرآيند امكان MDFشود. روش مي

هاي مدل پیچیده باشند، ه کوپلینگککند. در صورتيسازي حفظ ميبهینه

شود؛ در نتیجه، فرآيندي نتايج زيادي از توابع مختلف فراخوانده مي

و دقت باال عملي  دلیل فرموالسیون سادهبر است، ولي بهو زمان هزينهپر

هاي دلیل فقدان پردازنده. در واقع، اين روش در گذشته به[41]باشدمي

 هاي پیشرفته پردازشامروزه با امكان تكنیكپیشرفته، عملي نبود، ولي 

است. در ها )نظیر پردازش موازي( استفاده از اين روش میسر شدهداده

نمايانگر  fشود. در اين الگوريتم فلوچارت اين روش مشاهده مي 1شكل 

نیز  Rنمايانگر قیود مساوي است.  hنمايانگر قیود نامساوي و  gتابع معیار، 

 هاي طراحي است.موجود در موضوعات يا زيرسیستمنمايانگر روابط 

 

 (AAOهمه با هم )
( SAND) 1هم، روش تحلیل و طراحي همزمان با گاهي اوقات روش همه

هاي طراحي شامل پارامترهاي شود. در اين روش، بردار متغیرنیز نامیده مي

ه شود ککوپل وارد شده و در پايان ارزيابي، مقدار آن به شرطي مناسب مي

صورت، ها، تمامي قیود را ارضا کنند. در غیر اينتمامي ديسیپلین

ها مجدداً درصدد ارزيابي تابع هاي طراحي تغییر يافته و ديسیپلینمتغیر

که تعداد فراخواني تابع هدف اين روش، بااين در[.41]خواهند آمدهدف بر

ي پذيرشود، ولي همگرايي بسیار کم است؛ در ضمن، امكانکمتر مي

                                                   
1 Simultaneous Analysis and Design 

 آيد و طراحيسازي بدست ميچندموضوعي فقط در پايان کل فرآيند بهینه

فلوچارت  6شكل پذير نیست. در سازي امكانحاصله در طي فرآيند بهینه

 gنمايانگر تابع معیار،  fتوان مشاهده کرد. در اين الگوريتم اين روش را مي

نیز نمايانگر  Rنمايانگر قیود مساوي است.  hنمايانگر قیود نامساوي و 

 هاي طراحي است.روابط موجود در زيرسیستم

 

 سطحيچند MDOهاي روش

 (CO) سازي تركيبيبهينه
توسط  1772سازي ترکیبي يك الگوريتم دوسطحي است که در سال بهینه

( توسعه داده شده است. در اين روش تمام متغیرهاي Braunبراون )

موضوعات مختلف، به عنوان متغیر مشترک طراحي و پارامترهاي کوپل در 

گیرند و به عنوان هدف هر موضوع به ساز سطح سیستم قرار ميدر بهینه

پذيري متغیرهايي که در سطح شوند. امكانسمت موضوعات فرستاده مي

شود، در سطح موضوعات با توجه به متغیرهاي محلي، سیستم تعیین مي

 گردند.روابط و قیدهاي آن موضوع مشخص مي

 باشد:كل رياضي تابع هدف در سطح موضوعات بصورت زير ميش
 











 


etsT

i i

loc

i

ett

i
loc

C

XX
arg#

1

2
arg

  

locدر رابطه باال

iX  متغیرهايي هستند که در سطح موضوعات بايستي

اي محاسبه شوند تا حداقل اختالف را از  متغیرهاي سطح سیستم )بگونه
ett

iX arg .داشته باشند )iC  نیز ضريب وزني ثابت براي نرمال کردن

سازي ، از بهینهMDOهاي دوسطحي به عبارتي در روش تابع هدف است.

سازي در سطح سیستم حاصل گردد. در در سطح موضوعات، بايستي بهینه

هاي رود و مزيت روشها کوپل بین موضوعات از بین مياين روش

طحي در نظر گرفتن تمامي قیود محلي است سچندسطحي نسبت به يك

شود. از که باعث کم شدن محاسبات و در نتیجه زمان اجراي فرآيند مي

هاي دو سطحي براي مسائل بزرگي چون طراحي مفهومي يك اين رو روش

 [.33[ و]6]باشندسطحي ميهاي يكتر از روشبر يا هواپیما مناسبماهواره

نمايانگر  fشود. در اين الگوريتم اهده ميفلوچارت اين روش مش 3شكل در 

نمايانگر  Jنمايانگر قید مساوي در سطح سیستم است و  *J تابع معیار و 

نمايانگر قیود مساوي در سطح  hنمايانگر قیود نامساوي و  gتابع معیار، 

 ها است.زيرسیستم

 

 (BLISSسطحي )-تلفيق سيستم يكپارچه دو
-Sobieszczanskiکي )سوبیس-زانسكيسوبیساين روش توسط 

Sobieski توسعه داده شده است.  1773( در سالBLISS  نیز همانندCO 

باشد که براي در نظر گرفتن کوپل بین موضوعات يك روش دوسطحي مي

کند. در اين روش متغیرهاي کوپل و ضرايب از ضرايب وزني استفاده مي

سازي در ند که از يك بهینهکوزني در سطح سیستم طوري تغییر مي

شكل . در [6] سازي در سطح سیستم حاصل شودسطح موضوعات، بهینه

 شود.فلوچارت اين روش مشاهده مي 4

 باشد:صادق مي 4شكل هاي سیاه نكات زير در مورد جعبه

  هر جعبه سیاه متغیرهاي محلي خود را دارد که به طور صريح

 آيد.در همان موضوع بدست مي

 لي هر جعبه سیاه بايستي ارضا گردد.قیود مح 

 موضوعييك

 منظورهتك

 داراي يك يا چند هدف بدون تقابل با هم

 كنشهمداراي يك يا چند ديسيپلين بدون بر

 داراي يك حل صريح )نه لزوماً يكتا(

 منظورهچند

 داراي چند هدف متقابل

 كنشهمديسيپلين بدون بر داراي يك يا چند

 بهينههاي داراي جبهه پرتو از حل

 موضوعيچند

 منظورهتك

 داراي يك يا چند هدف بدون تقابل با هم

 كنشهمديسيپلين با بر داراي چند

 داراي يك حل صريح )نه لزوماً يكتا(

 منظورهچند

 داراي چند هدف با تقابل با هم

 كنشهمديسيپلين با بر داراي چند

 هاي بهينهداراي جبهه پرتو از حل
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 هاي سیاه کار هر جعبه سیاه بطور مستقل از ديگر جعبه

ساز سطح کند و ارتباط موضوعات بطور ضمني در بهینهمي

 گیرد.صورت مي Yسیستم توسط 

 

 1تئوري بازي
 علم استثنايي نوابغ از يكي توسط پیش سال بیش از هفتاد بازي تئوري

 در 1744 سال در او. گذاري شدپايه نیومن فُن جان نام به رياضیات

 و داد بسط را اولیه مفاهیم کرد، منتشر با يك اقتصاددان که ايمقاله

 در بازي تئوري پس آن از. تشريح کرد اقتصاد علم در را تئوري آن کاربرد

 علم سیاسي، علوم روانشناسي، شناسي، جامعه جمله از مختلف علوم

 تئوري را بازي تئوري توانمي .شد استفاده غیرهو  زيست محیط تكامل،

 بازي قوانین اساس بر بايد بازيكني هر بازي يك دانست. در گیريتصمیم

به يك  ديگر عبارت به يا و کند انتخاب را يكي مختلف چندتصمیم بین

 بازي تئوري. کند زياد را خود شدن برنده احتمال تا يابد دست استراتژي

 با را مختلف هاياستراتژي توانمي آن طبق بر که دهدمي ارائه را مدلي

 از سرشار مبحث اين کرد. بیني را پیش بازي نتیجۀ و کرده مقايسه يكديگر

 وا فكر به را انسان که است شیريني حال عین در و بغرنج هاي پارادوکس

( ساختار تحلیلي Game theoryدر حقیقت تئوري بازي ) .[41]دارد مي

کند که گیري بازيگران فراهم مياست که يك فضاي رقابتي براي تصمیم

کنند و در عین حال نقطه بهینه هر کدام براي بهبود وضع خود تالش مي

زمان تئوري بازي ها در تعارض با بقیه بازيگران قرار دارد. با استفاده از آن

صمیمات در يك موضوع با شود و تطراحي به دلیل کاهش تكرارها کم مي

در تئوري بازي فرآيندهاي  .[46]شودمالحظه موضوعات ديگر گرفته مي

( و تیم طراحي موضوعات يا ابزارها و کد طراحي Gameطراحي، بازي )

از لحاظ رياضي تئوري  باشند.( بازي ميPlayersها، بازيگران )زيرسیستم

( باشد که MDOعي )تواند يكي از ساختارهاي طراحي چندموضوبازي مي

 باشد:بصورت زير مي MDOهاي کالسیك تفاوت آن با روش

ساز در سطح سیستم وجود دارد يك بهینه MDOهاي کالسیك در روش

کند و هر زيرسیستم به دنبال ها را کنترل ميکه ارتباط بین زيرسیستم

باشد نه زيرسیستمي. اما در تئوري رسیدن به نقطه بهینه سیستمي مي

سازي شود و هر زيرسیستم به دنبال بهینهبازي سطح سیستم حذف مي

اظ قیود محلي است. الزم به ذکر سازي زيرسیستمي( با لحخود )بهینه

 "ورودي خروجي"است که هر زيرسیستم بايستي بصورت يك کد داراي 

 براي قرار گرفتن در فرآيند طراحي، تهیه گردد.

گیري در تئوري بازي بصورت زير سناريوهاي طراحي يا تصمیم

 :[41]باشدمي

 مشارکت کامل بین موضوعات مختلف طراحي وجود مشاركتي يا پرتو:

باشند. دارد بطوريكه موضوعات داراي اطالعات کامل از موضوعات ديگر مي

آل براي حل مسائل چندموضوعي سناريوي مشارکتي يك سناريو ايده

 است.

اين سناريو مخالف سناروي مشارکتي  (:2غير مشاركتي )تعادل نش

کند و است. تیم طراحي در موضوعات مختلف مجهوالت را فرض مي

هاي تخصصي وجود ندارد. استفاده از اين حالت به علت یممشارکتي بین ت

باشد که به داليل شخصي، ها ميزمان زياد دستیابي به اطالعات ديگر گروه

هاي سازماني وجود دارد. در اين حالت حل مسئله محاسباتي و محدوديت

                                                   
1 Game Theory 
2 Nash equilibrium 

هاي موضوعات شود که اشتراک بین جوابمنجر به يافتن فضاي جواب مي

 مختلف است.

در دو سناريوي قبل، مسئله  (:4يا استكلبرگ 3رورو پسترتيبي )پيش

متغیرهاي مشترک طراحي دارد اما پارامتر کوپل به اين معنا که خروجي 

يك موضوع ورودي موضوع ديگر باشد ندارد. اما هنگامي که مسئله داراي 

پارامترهاي کوپل است بايستي از سناريوي سوم استفاده شود که در آن 

رو يا تیم طراحي باط بین موضوعات تا حدي وجود دارد. بطوريكه پیشارت

رو بگیرد. براي مثال در تأثیرگذار بايستي برخي فرضیات را براي پس

طراحي هواپیما، طراحي سیستم پیشرانش معموالً زودتر از بقیه موضوعات 

شود. از طرفي ممكن است پیدا کردن طرح مانند کنترل و سازه انجام مي

رو وجود هاي پسپذير با فرضیات سیستم پیشرانش براي گروهكانام

آيد. ها بوجود ميگیرينداشته باشد و در اين حالت تعارض بین تصمیم

هاي رو با در نظر گرفتن مالحظات تیمگیري در تیم پیشبنابراين تصمیم

رو اطالعات باشد. براي اين منظور بايستي تیم پیشرو منطقي ميپس

رو داشته باشد. به عبارتي خروجي ز تأثیر تصمیم خود بر تیم پسکافي ا

رو بايستي بصورت رابطه رياضي رو به عنوان تابعي از خروجي پیشپس

 رو حضور داشته باشد.گیري پیشسازي شده باشد و در تصمیممدل

 

 هاطراحي بهينه چندموضوعي در حضور عدم قطعيت
يك رويكرد جديد در  هاقطعیت طراحي بهینه چندموضوعي در حضور عدم

شوند. باشد که با نام طراحي مقاوم نیز شناخته ميمسائل طراحي بهینه مي

هاي تواند هر يك از روشدر اين نوع مسائل فارغ از ساختار طراحي که مي

لحاظ  يحانیز در طر هاو نامعیني هامذکور قبل باشد، عدم قطعیت

 :[17] زشوند. مزاياي اين امر عبارتند امي

 کاهش سیكل طراحي و در نتیجه کاهش هزينه و ريسك 

 هاي مختلفمقاوم بودن طرح نهايي نسبت به عدم قطعیت 

 افزايش عملكرد سیستم 

 بتدايي طراحياعدم قطعیت به معناي عدم شناخت کافي در مراحل 

وجود  مورد طراحي تواند در محیط خارجي و يا سیستممي باشد کهمي

هاي موجود در محیط خارجي در مدل گرانش، قطعیتعدم  داشته باشد.

هاي موجود در قطعیتعدم  شود.فشار، دما، چگالي و ... نمايانگر مي

سیستم مورد طراحي نیز در مدل جرمي، مدل هندسي، مدل انرژتیك و ... 

حاکم بر  و محاسبات هاها از دقت تئوريشود. عدم قطعیتنمايانگر مي

ناشي  بینيو محیط خارجي غیرقابل پیش، دقت ساخت مسائل طراحي

هاي زير قابل به روشبصورت رياضي  هاسازي عدم قطعیتمدل شود.مي

 :[17] انجام است

 5تئوري ابهام 

 2تئوري شواهد 

  7احتماالتتئوري  

o سازي )مونت کارلو(روش شبیه 

o روش تحلیلي 

 3تئوري امكان 

با توجه به ساختار انتخابي  بهینه چندموضوعي مقاومطراحي الگوريتم 

MDO ها بصورت قطعیتشود با اين تفاوت که در ابتدا عدمتعیین مي

                                                   
3 Leader/Follower 
4 Stackelberg 
5 Imprecise 
6 Evidence 
7 Probability 
8 Possibility 
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انجام  هاقطعیتسازي در حضور عدمشود و بهینهسازي ميرياضي مدل

رغم انجام طرحي نهايي خواهد بود که علي در اين روش پذيرد.مي

ها، براي عدم قطعیتمأموريت با توجه به قیود موجود و بازه تعريف شده 

 شرايط بهینگي را نیز رعايت نمايد.

 

 گيريبندي و نتيجهجمع
 MDOروش طراحي بهینه چندموضوعي که به اختصار در اين مقاله 

شود، معرفي گرديد و چهار قالب و الگوريتم متداول در اين خوانده مي

د. تشريح شدنها بعالوه تئوري بازي و طراحي در حضور عدم قطعیتحوزه 

به ذات نسبت به طراحي ترتیبي سنتي داراي مزايايي از  MDOروش 

و کوپلینگ بین  سازي موثرتر، حذف وابستگيقبیل سرعت باالتر، بهینه

پذيري باال در مقابل تغییرات طراحي در هر هاي تخصصي و انعطافکارگروه

برد ها است. اين روش نه تنها از چنین مزايايي بهره ميتميك از زيرسیس

هاي طراحي متعدد دست طراح ها و قالببلكه با در اختیار داشتن الگوريتم

هاي سیستم را براي انتخاب بسیار باز گذاشته است. هر يك از الگوريتم

ها و داراي محاسن و امتیازاتي نسبت به ساير الگوريتم MDOتدوين شده 

ته نقاط ضعفي متعاقب آن هستند. بدين جهت، در فاز طراحي مفهومي، الب

طراح ضمن آن که بايد ديد و شناخت خوبي از نوع مساله، میزان کوپلینگ 

ها، تعداد متغیرهاي حالت و طراحي و از اين قبیل مسائل بین زيرسیستم

 نیز MDOهاي سازي الگوريتمداشته باشد، بايد با عملكرد و نحوه پیاده

آشنا باشد تا بهترين الگوريتم را براي رسیدن به هدف طراحي با صرف 

حداقل وقت و هزينه انتخاب کند. مقاله پیش رو، سعي در راهنمايي و 

و  MDOکمكي کوچك به طراحان سیستمي براي آشنايي با مفهوم 

، بر اساس 3و  6انتخاب يك الگوريتم طراحي مناسب داشت. جدول 

 )بجز تئوري بازيهاي معرفي شده اي بین الگوريتمچندين معیار مقايسه

و در نتیجه عدم استخراج نتیجه قابل  هوافضايي به دلیل کمبود منابع

ارائه داده است که بر اساس تجربیات نويسندگان مقاله در ( اعتماد

مطالب و نتايج ارائه شده در مقاالت و ها و نیز سازي اين الگوريتمپیاده

نمرات داده  اشته شده در اين زمینه استخراج شده است.هاي نگنامهپايان

باشد که به ترتیب عبارتند از ضعیف، مي 3الي  1از  6جدولشده در 

ها بر ديگر روش MDFروش  3و  6با توجه به جدول  متوسط و خوب.

توان روش و يا که بطور کلي نميبرتري دارد اما بايستي توجه نمود 

دانست بلكه با توجه به هر مسئله و کاربرد،  ساختاري را بر ديگري برتر

 ساختار مناسب طراحي بايستي انتخاب گردد.
 MDOهاي روشدهي به نمره -2جدول 

 MDF AAO CO BLISS اريمع

 1 6 3 3 يسازادهیپ سهولت

 1 1 3 6 زمان اجرا مجموع

 3 6 1 3 و همگرايي يسازنهیدر به يتوانمند

 5 5 7 8 جمع

 
 MDOهاي مقايسه معايب و مزايا روش -3جدول 

 معايب مزايا روش

MDF 

  کاهش ابعاد مسئله 

   کوپلینگافزايش عملكرد با افزايش 

  سازيسادگي در پیاده 

  پذيري در فرآيند طراحيحفظ امكان 

  افزايش زمان اجرا 

AAO  
   نداردو بین زيرسیستمي لوپ داخلي 

  افزايش عملكرد با افزايش کوپلینگ 

   ابعاد مسئلهافزايش 

 تعداد زياد قید غیرخطي 

  پذيري در عدم حفظ امكان

 طول فرآيند طراحي

CO 

  هازيرسیستم سازي مستقلبهینه 

   افزايش عملكرد با افزايش متغیرهاي

 محلي

   همگرايي ضعیف براي

 مسائل با کوپل باال

  تعداد زياد قید غیرخطي 

BLISS 

 هاسازي مستقل زيرسیستمبهینه 

   داراي بازده بهتر محاسباتي در

 هاي دوسطحيروش

  فرموالسیون پیچیده 

  تعداد زياد قید غیرخطي 

 

 
 MDFفلوچارت روش  -1شكل 

 
 AAOفلوچارت روش  -2شكل 

 
 COفلوچارت روش  - 3شكل 
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 BLISSفلوچارت روش  -4شكل 
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