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  چکیده 

سازي هاي توابع هزینه در مسئله بهینهاین مقاله یک روش کارآمد براي تعیین وزن

کند. چند هدفی مسیر هواپیما با بال چپ آسیب دیده در حضور موانع ارائه می

براي طراحی مسیر بر اساس روش ارائه شده توابع هزینه مختلف شامل دوري از 

اندیس ارزش ایمنی و الزامات نشست ایمن مانند موقعیت و جهت باند، موانع، 

شود. براي طراحی مسیر از استراتژي میدان سرعت و زاویه گالید تعریف می

-شود. الگوریتم طراحی مسیر از پایهپتانسیل براي تولید مسیر نشست استفاده می

ین شرایط تریم براي دیده شامل شرایط تریم و مانور بهاي حرکتی هواپیماي آسیب

سازي چند هدفی (چندین تابع هزینه)، کند. در بهینهطراحی مسیر استفاده می

سازي توابع هزینه معموال در تقابل و یا تضاد با یکدیگر هستند که مانع بهینه

شود. با توجه به تعریف توابع هزینه همزمان از دیدگاه تمامی توابع هزینه می

هاي بهینه بر اساس آنالیز پرتو و در این مقاله، وزنمختلف براي طراحی مسیر 

شود و تابع هزینه کل بر مقایسه دو به دو توابع هزینه نرمالیزه شده استخراج می

سازي موثر بودن روش شود. نتایج شبیهدار تعریف میاساس روش جمع وزن

  دهد.یهاي توابع هزینه در تولید مسیر نشست را نشان موزن در تعیینپیشنهادي 

 هاي حرکتی اضطراري، پایه چند هدفی، طراحی مسیر، نشست واژه هاي کلیدي:.

  مقدمه 

تواند منجر به افت شدید عملکرد هواپیما و از دست  آسیب یا نقص در هواپیما می

دادن کنترل هواپیما گردد. براي جلوگیري از اینگونه شرایط، محققان بر روي بهبود 

اند.  دیده متمرکز شده بازیابی هواپیماي آسیبهاي خودکار جهت  سیستم

توانند با شناخت آسیب یا نقص و تطبیق یافتن با آن به  هاي خودکار می سیستم

توان یک  هاي عملکردي پس از سانحه می خلبان کمک نمایند. با شناسایی ویژگی

هاي عملکردي  هاي مربوط به ویژگی مسیر جدید پروازي با توجه به محدودیت

هاي پایداري جدید هواپیما ایجاد شود. نشست ایمن هواپیما  یافته و ویژگی کاهش

رو است. اولین چالش نیاز  هاي مختلفی روبه پس از رویداد نقص یا آسیب با چالش

هاي سینماتیک آن است که  به شناخت پاکت پروزاي جدید هواپیما و محدودیت

پروازي بر اساس تأثیر نقص  دیده و تخمین پاکت نیاز به شناسایی هواپیماي آسیب

بعدي هدایت هاي عملکردي و پایداري هواپیما دارد. چالش  یا آسیب بر روي ویژگی

  ]. 1دیده جهت نشست ایمن است[ و کنترل ایمن هواپیماي آسیب

پذیري، نقشه  ریزي مسیر شامل تجزیه سلولی گراف مشاهده هاي مختلف طرح روش

جستجوي محلی براي تولید مسیر نشست هاي  ) و تکنیکPRMsراه احتماالتی (

هاي طراحی مسیر  ]. روش3دیده مورد استفاده قرار گرفته است[ هواپیماي آسیب

هاي خودکار ایجاد شده است. مطالعه کامل در مورد  مختلفی براي عملیات

] ارائه شده است. الگوریتم 4سازي عددي مسیر پرواز در مرجع [ هاي بهینه الگوریتم

ر تصادفی در یک محیط عاري از مانع در چارچوب نقشه راه ریزي مسی طرح

] براي تخمین پاکت 6] مورد مطالعه قرارگرفته است. مرجع [5تصادفی در مرجع [

شده و طراحی مسیر نشست ایمن به محل  پروزاي یک هواپیما با الویتور قفل

   نشست مطلوب از آنالیز تریم استفاده کرده است.
سازي مسیر نشست ارائه شده است. در مرجع  راي بهینههاي مختلفی ب استراتژي

] یک روش طراحی مسیر براي بازیابی هواپیماي دچار نقص با لحاظ کردن 7[

دیده  ریزي مسیر نشست براي هواپیماي آسیب ماکزیمم ایمنی ارائه شده است. طرح

اي هاي احتماالتی با استفاده از مدل سینماتیک ساده هواپیم با استفاده از روش

]. تولید مسیرهاي مقاوم و 8دیده در حضور مانع بررسی شده است [ آسیب

سازي سه بعدي مسیرهاي نشست براي یک هواپیماي بال ثابت در حضور  بهینه

طراحی مسیر در این مقاله مبتنی بر ایده  ] بررسی شده است. 9مانع در مرجع [

 MA] ارائه شد. 10[) است که براي اولین بار توسط فرزولی MAمانور خودکار (

هاي حرکتی شامل شرایط تریم و مانور است. مسیرهاي مختلف با  ترکیبی از پایه

  چسبیدن تکه مسیرهاي مانورها و تکه مسیرهاي تریم مناسب قابل ایجاد است. 

دیده در  در این مقاله براي طراحی مسیر از پاکت پروازي مانوري هواپیماي آسیب

] 1ت دادن درصدي از نوك بال)، مطابق مرجع [هاي مختلف بال (از دس آسیب

شود. پایداري محلی و کیفیت خوشدستی هر یک از شرایط تریم در استفاده می

] یک 2]. مطابق مرجع [1داخل پاکت پروازي مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت[

هاي پایداري و خوشدستی  معیار ایمنی (اندیس مقدار ایمنی) بر اساس ویژگی

شود که به صورت یک تابع هزینه در طراحی مسیر مورد  تعریف میشرایط تریم 

دیده به باند عالوه بر معیار فوق  شدن هواپیماي آسیب گیرد. نزدیکاستفاده قرار می

به فاصله تا محل نشست، سرعت هواپیما، جهت باند، ارتفاع پروازي و 

براي داشتن  و موانع موجود در مسیر بستگی دارد که هاي زاویه گالید محدودیت

شود.  یک مسیر ایمن همگی به صورت یک توابع هزینه در محاسبات مسیر وارد می

هنگام، یک الگوریتم  سازي به قابلیت پیاده همچنین براي انجام طراحی مسیر با

شود که قادر است به  جستجوي محلی با الهام از روش میدان پتانسیل ارائه می

دار از پیش محاسبه  سته شرایط تریم وزنسرعت مسیر نشست ایمن را از میان د

]. بنابراین براي طراحی مسیر براي مقادیر معین از آسیب بال با 3شده ایجاد نماید[

توجه به استخراج شرایط تریم و تحلیل پایدراي و خوشدستی و استخراج مانورهاي 

ه دار از پیش محاسب بین شرایط تریم، یک کتابخانه از شرایط تریم و مانور وزن

شده، در اختیار است. وظیفه الگوریتم طراحی مسیر این است که یک مسیر نشست 

دیده  درا که شرایط پروازي ممکن براي هواپیماي آسیب از میان نقاط تریم وزن

  ] . 2[موانع موجود در مسیر برخورد نکند.اي که با  است، ایجاد کند به گونه

توابع هزینه مختلف همزمان در  دیده ذاتا در طراحی مسیر براي هواپیماي آسیب

شود. یکی از  سازي چند هدفی می مسئله درگیر است که منجر به یک مسئله بهینه

هاي توابع هزینه مختلف است.  هاي اساسی در این گونه مسائل تعیین وزن چالش

وزن نسبی توابع هزینه بر انتخاب شرایط تریم و شکل مسیر طراحی شده به شدت 

] طراح با سعی و خطا و 2ها مانند مرجع [ ر بسیاري از پژوهشتاثیرگذار است. د

ها نیاز به  کند. اما تعیین وزن ها را تنظیم می شناختی که طراح از مسئله دارد وزن

ها  ها و تاثیر متقابل تغییر آن درك توازن بین توابع هزینه مختلف، بازه تغییرات آن

هاي زیادي  تحقیقات و پژوهش دارد که امري بسیار دشواري است. در این زمینه

ریزي ] مجموعه پرتو را براي حل مسئله طرح12مرجع [. ]11[ انجام شده است

سازي چند مسیر چند هدفه یک روبات پیشنهاد کرده است. براي حل مسائل بهینه

ریزي چند ]، برنامه13ماکزیمم [-سازي مینیممهاي دیگر ازقبیل بهینههدفه، روش

هاي تکاملی ] و الگوریتم15گیري و روش آنتروپی [تصمیم ]، ماتریس14هدفه [

] یک مسئله چند هدفه با استفاده از 16اند. مرجع [مورد استفاده قرار گرفته

در طراحی مسیر یک روبات در محیط نامعین ارائه کرده است.  PSOالگوریتم 

هاي وهشسازي چند هدفه در پژاستفاده از الگوریتم ژنتیک براي حل مسائل بهینه



 

  

  

 

] که در آن مسیر حرکت 17مختلف مورد استفاده قرار گرفه است. مانند مرجع [

  شود.بهینه در حضور موانع و پنج تابع هزینه استخراج می

هاي بهینه براي توابع هزینه مختلف و به عمده نوع آوري این مقاله تعیین وزن 

دیده است. آسیب کارگیري آن در مسئله طراحی مسیر نشست یک هواپیما با بال

اند، در  سازي چند هدفی استفاده کرده نمونه تحقیقاتی که از تحلیل پرتو براي بهینه

  شود. ] مشاهده می18مراجع [

دیده استخراج پاکت پروازي هواپیما با بال آسیب معرفی اجمالیاین مقاله پس در 

شود. یالگوریتم طراحی مسیر معرفی متوابع هزینه مختلف و  ]2مطابق مرجع[

ها سپس از تحلیل پرتو و مقایسه دو به دو توابع هزینه مختلف براي استخراج وزن

دار در طراحی شود. کلیه توابع هزینه با استفاده از روش جمع وزن استفاده می

، عملکرد الگوریتم طراحی مسیر با نهایتگیرد. در مسیر مورد استفاده قرار می

  شود.مقایسه و نتایج ارائه می *Aملکرد الگوریتم هاي بهینه استخراج شده با عوزن

  پاکت پروازي

دیده با استفاده از  ]، شرایط تریم هواپیماي آسیب2در این مقاله مطابق مرجع [

معادالت غیرخطی و کوپله هواپیما با لحاظ تغییرات ضرایب آیرودینامیکی ناشی از 

منظور فرود در مکان  شود. پس از رویداد آسیب، هواپیما به آسیب استخراج می

مناسب نیاز به تغییر جهت و ارتفاع دارد. بر همین اساس، پاکت پروازي مانوري 

) در ) و زاویه مسیر براي تغییر ارتفاع (هواپیما شامل نرخ گردش (

هاي  در واقع پاکت پروازي مانوري طیفی از پایه ) است.Vهاي مختلف ( سرعت

حرکتی یا شرایط تریم هواپیما است که در هر ارتفاع منجر به پایگاه داده سه 

, بعدي  ,V  شود. جزئیات کامل استخراج پاکت پروازي مانوري هواپیماي  می

است. پایداري محلی هواپیما در هر یک از ] ارائه شده 1دیده در مرجع [ آسیب

هاي پایداري  شود. ویژگی شرایط تریم در داخل پاکت پروازي مانوري استخراج می

ارائه شده بر اساس استخراج مدل خطی هواپیما در هر شرایط پروازي و مقادیر 

هاي حرکتی  ] بدست در ادامه به منظور استفاده از پایه2،1ویژه آن مطابق مرجع [

طراحی مسیر، شرایط تریم بر اساس کیفیت خوشدستی در تمامی مودهاي  در

] ابتدا در هر یک 1،2به همین منظور مطابق مرجع [شوند.  بندي می حرکتی اولویت

شود و سپس کیفیت پروازي  از شرایط تریم مطلوب، مودهاي حرکتی استخراج می

   شود. میهر مود بر اساس میزان میرایی و فرکانس طبیعی آن محاسبه 

براي تخمین ویژگی کیفیت خوشدستی متاثر از تمامی مودها در هر نقطه تریم و 

بندي در انتخاب شرایط تریم در طراحی مسیر پس  فراهم نمودن یک معیار اولویت

به عنوان معیار  (SVI)از آسیب، اندیس ارزش ایمنی ناشی از کیفیت خوشدستی 

جزئیات  .شود تعریف میبندي انتخاب شرایط تریم در طراحی مسیر  اولویت

استخراج کیفیت خوشدستی و مقادیر اندیس ایمنی بر شرایط تریم مختلف در 

  ]) ارائه شده است.1،2هاي قبلی (مراجع [ پژوهش

  ریسریزي مو طرح هاي پروازيپایگاه داده

وظیفه الگوریتم طراحی مسیر شناسایی صحیح و مناسب توالی شرایط تریم از 

باشد.  دهد تا محل نشست با سمت مطلوب می نقطه شروع، جایی که آسیب رخ می

بر اساس پاکت پروازي استخراج شده، یک مجموعه همسایگی براي هر یک از 

ي شرایط تریم برا (M)شود و بر اساس آن مانورها  تعریف می (T)شرایط تریم 

همسایگی است. تکه مسیرهایی  26داراي  T، هر  1شود. مطابق شکل  تعریف می

ثانیه بین شرایط تریم براي هر یک از شرایط تریم با توجه به  5با زمان انتقال ثابت 

شود و تغییرات  تولید می  (LQR)شرایط تریم همسایگی با استفاده از یک کنترلر

) ها ایجاد شده در حالت , , , , )x y zp p p       در پایگاه داده به صورت   

 هنگام را داشته باشد.  شود تا قابلیت استفاده به صورت به ساختار یافته ذخیره می

مانور به شرایط تریم  26تکه مسیر شامل  27بنابراین براي هر شرایط تریم 

(حفظ نقطه تریم مطلوب) وجود دارد. بر اساس ثانیه  5همسایگی و یک مسیر تریم 

 شرایط همسایگی براي هر نقطه تریم، مقادیر تغییرات در ماتریس

[ , , , , , , ]x y z TD p p p s SVI        شود تا در طراحی  ذخیره می

s,مسیر مورد استفاده قرارگیرند. در این ماتریس  SVI  به ترتیب طول و مقدار

,اندیس ایمنی کل براي تکه مسیرها است.  ,x y zp p p     تغییرات موقعیت

, در دستگاه اینرسی و   باشد تغییر زاویه مسیر و سمت هر تکه مسیر می.  

الگوریتم بر اساس توابع هزینه معرفی شده در هر گام بهترین تکه مسیر را از میان 

پایگاه تکه مسیرهاي از پیش محاسبه شده با لحاظ محدودیت عدم برخورد با موانع 

کند. حالت نهایی شامل موقعیت، زاویه سمت و زاویه گالید در محل را انتخاب می

,باشد که به ترتیب با  نشست می , , ,
g g gx y z g gp p p    شود.  نشان داده می  

روش میدان پتانسیل مصنوعی در این مقاله براي طراحی مسیر به هنگام از 

)APF( براي مقایسه نتایج نیز از ت. که یک الگوریتم محلی است، استفاده شده اس

 . ]3[که یک الگوریتم کامل و بهینه است، استفاده شده است *Aالگوریتم 

شود، تا حدي بزرگ  منجر به ایجاد فضاي جستجوي نسبتا بزرگی می *Aالگوریتم 

هاي  هنگام بر روي کامپوتر نصب بر روي هواپیما نیست. روش سازي بهکه قابل پیاده

براي کاهش تالش محاسباتی در فرایند جستجو توسعه یافته  *Aمختلف مبتنی بر 

 * f(n) = g(n) + W )تابع هزینه کل با *WAدار ( وزن *Aاست. در روش 

h(n) شود که در آن تخمین زده میW  3[نی تابع هیوریستیک استفاکتور وز.[  

و الگوریتم مبتنی  *Aدر این مقاله، توابع هزینه استفاده شده براي هر دو الگوریتم 

شود.  استفاده می f(n)=g(n)+W*h(n) بر روش میدان پتانسیل از توابع هزینه 

هاي استخراج شده را با هم  توان هزینه کل پاسخ یند میبا استفاده از این فرا

شوند. براي سادگی، معرفی می h(n)و  g(n)مقایسه نمود. در ادامه توابع هزینه 

، از ابتدا تا حالت sبه عنوان جمع طول کل تکه مسیرها،  g(n)تابع هزینه 

در قسمت بعد معرفی شده است. در هر گام  h(n)کنونی است. توابع هیوریستیک 

انتخاب ممکن با توجه به مقدار هزینه کل  27الگوریتم طراحی مسیر، از میان 

کند. هر دو  بهترین، یک حالت تریم را به عنوان حالت تریم بعدي انتخاب می

هنگامی که به تلورانس قابل  قبولی از هدف  *Aالگوریتم پیشنهادي و الگوریتم 

   شوند. برسند، متوقف می

  تعریف توابع هزینه

دار مطابق رابطه زیر تعریف توابع هزینه هیوریستیک کل به شکل جمع وزن

  :]2[ شود می

)1( 



k

kJnh )(  

},,,,,,,{ که در آن terrainVtimealtitudePSVI LLLLT   
دهنده مجموع توابع معیاري است که قبال تعریف شده است. براي هر یک از  نشان

شود تا ارتباط نسبی تأثیر هر یک از توابع  هاي توابع یک وزن اختصاص داده می ترم

ه را هاي تابع هزین ) یک از ترم8) تا (2با تابع هزینه کل استخراج گردد. روابط (

 :]2[ کند معرفی می

)2( )1( TSVISVI SVIwJ  

دیده، افزایش وزن تابع  ، در یک هواپیما با بال چپ آسیب  SVITبر اساس آنالیز

  شود. می SVIT) منجر به ایجاد مسیرهایی با مقادیر باالتر WSVIهزینه فوق (

بنابراین تابع هزینه موقعیت نهایی هواپیما باید با موقعیت ابتداي باند برابر باشد
LP

 :]2[ شود به عنوان فاصله هواپیما تا موقعیت مطلوب باند به صورت زیر تعریف می

)3( 222

zyxPP pppwJ
LL


 

)در رابطه فوق مقادیر 
xp ,

yp ,
zp دهنده فاصله هواپیما تا   به ترتیب نشان (

ثابت در  -است. از آنجا که تکه مسیرهاي زمان zو   x ، yمحل نشست در جهت 

باقی   مسافت"گیرد، افزایش.وزن تابع هزینه  طراحی مسیر مورد استفاده قرار می

)  "مانده
LPw شود که در  میهاي باالتر  منجر به تولید مسیرهایی با سرعت (

نهایت باعث کاهش زمان پرواز کل و همچنین کاهش مانور بین شرایط تریم 

)هاي توابع هزینه مانند شود. قابل ذکر است که مقادیر وزن می
LPw در قسمت   (

  شود.خراج میبعد بر اساس تحلیل پرتو است

 : ]2[ آید راستا شدن هواپیما با سمت نهایی با تابع هزینه زیر بدست می هم

)4( 
LaLL

wJ  
 



 

  

  

 

وزن تابع فوق هنگامی که هواپیما بر اساس تابع تعریف شده توسط کاربر 

سایت محل نشست است مقدار غیر صفر است و در جاهاي دیگر صفر "نزدیک"

  شود.  درنظر گرفته می

کننده به هواپیما هنگام نشست لوکاالیزراست که  از جمله تجهیزات ناوبري کمک

گالیدنیز چگونگی نزول نهایی  کند. شیب هواپیما را به خط مرکزي باند هدایت می

تواند به صورت تابع هزینه  آل تقرب می کند. پارامترهاي ایده هواپیما را تنظیم می

دیده نتواند  گیرد؛ اگرچه هواپیماي آسیب در طراحی مسیر مورد استفاده قرار 

دیک به آل را دنبال کند ولی در فاز نهایی از شرایط تریم با مقادیر نز مقادیر ایده

اي تعریف  به گونه 2مطابق شکل  شود. در ابتدا، زاویه آل استفاده می شرایط ایده

  شود که هواپیما را به سمت مرکز باند نزدیک نماید (وظیفه لوکاالیزر).  می

شود که هواپیما با  اي تعریف می ترم هزینه بر اساس زاویه مسیر هواپیما به گونه

 :]2[یه گالید مطلوب به باند محل نشست تقرب نمایدزاو

)5( 
LawJ  

 
 

که در آن 
a  زاویه مسیر پرواز هواپیما و

L  زاویه گالید مطلوب است. مقدار وزن

شود.  و در جاهاي دیگر صفر درنظر گرفته می در هنگام تقرب به باند غیر صفر است

wافزایش وزن 
به همراه وزن مربوط به زاویه سمت در الگوریتم طراحی مسیر  

شود. در واقع، بر  باعث کشاندن مسیر به سمت خط مرکزي و سمت باند مطلوب می

زن از صفر به یک مقدار بزرگ تغییر اساس یک فاصله تعریف شده از باند، مقدار و

  کند. می

شود. تابع هزینه  نشست هواپیما معموال با سرعت پایین و بدون زاویه رول انجام می

هاي باالتر از سرعت مطلوب نشست، به صورت زیر  سرعت براي جریمه سرعت

 شود: تعریف می

)6( 
LaVV VVwJ

LL


 
وزن سرعت 

LVw  هنگام قرار گرفتن هواپیما در فاز تقرب یک مقدار قابل مالحظه

کند.  هاي دور به یک مقدار بزرگ تغییر می غیرصفر دارد و از مقدار صفر در فاصله

در انتخاب شرایط تریم باد یا اغتشاشات اتمسفر در نظر گرفته نشده است. در 

از جانب در هنگام نشست نیاز به شرایط تریم با زوایاي صورت وجود باد 

توان کتابخانه شرایط تریم را  جانبی و زاویه رول غیرصفر است. بنابراین می سرش

  جانبی صفر درجه استخراج نمود.  براي شرایط تریم بدون قید زاویه سرش

پرواز  هنگام طراحی مسیر فرض بر این است که کلیه موانع اطراف بر روي کامپوتر

بارگذاري شده است و تمامی موانع و عوارض در محدوده اطراف محل نشست 

معلوم هستند. در الگوریتم طراحی مسیر پیشنهادي، موانع نزدیک توسط یک تابع 

 :]2[ شوند تا ریسک ناشی از برخورد را کاهش دهند نمایی به شرح زیر جریمه می

)7( 
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1
exp(
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TerrainTerrain
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در تابع هزینه فوق      

Td  مسافت هواپیما تا عوارض است و به صورت

2 2 2( ) ( ) ( )T x T y T z Td p x p y p z      شود. که در آن محاسبه می

( , , )x y zp p p  و( , , )T T Tx y z   به ترتیب موقعیت هواپیما و عوارض در دستگاه

اینرسی است. بر اساس آنالیز پاکت پروازي، هواپیما داراي محدودیت در ماکزیمم 

)مقدار منفی زاویه مسیر
min براي اعمال این  2مطابق شکل  است. زاویه  (

 :]3[شود محدودیت به صورت زیر تعریف می

)8( )(tan
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دهنده زاویه نسبی بردار موقعیت هواپیما به محل  نشان زاویه 2مطابق شکل 

شود، باشد. فرض می نشست نسبت به افق می
min  مینیمم زاویه مسیر قابل

دیده باشد. بنابراین تابع هزینه ارتفاع بر  دستیابی در پاکت پروازي هواپیماي آسیب

  :]2[ شود به صورت زیر تعریف می اساس زاویه 

)9( 


 


otherwise           0

 ,)()( minminmin
.

 AltAlt
Alt

ww
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الگوریتم طراحی مسیر باعث کاهش استفاده از این ترم به عنوان تابع هزینه در 

شود تا هواپیما قابلیت اي حول محل نشست می ارتفاع هواپیما در یک مسیر دایره

  کاهش ارتفاع و نزول مستقیم به سمت محل نشست را داشته باشد. 

  

 استخراج وزن توابع هزینه

الیزه ها توسط یک تابع فازي خطی نرم براي اعمال توابع هزینه در طراحی ابتدا وزن

شوند. از آنجا که محدوده تغییرات هر یک از توابع هزینه متفاوت است با انجام  می

گیرند. تابع خطی فازي  این فرایند همگی در یک بازه یکسان قابل مقایسه قرار می

 استفاده شده در فرایند نرمالیزه به شرح زیر است:

که در رابطه فوق     
,maxJ

و  
,minJ 

به ترتیب ماکزیمم و مینیمم مقدار تابع  

انتخاب تکه مسیرهاي موجود در  27سازي در میان  هزینه در هر گام از بهینه

براي مثال، فاصله تا مانع یا عوارض زمینی با استفاده از تابع فازي  همسایگی است.

  شود: نرمالیز میخطی، به صورت زیر 

)11( min
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max min
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که در رابطه فوق      
max

i
TJ  و

min
i
TJ  بیشترین و کمترین تابع هزینه مانع

i امین مانع است و-iموجود در میان کل تکه مسیرها تا 
TJ  تابع هزینه مانع تاi-

امین مانع است. در صورتی که تعداد موانع بیشتر از یک مانع باشد، تابع هزینه 

شود. براي مثال،  موانع با استفاده از یک عملگر فازي براي کل موانع محاسبه می

عدد باشد، تابع هزینه کل به صورت  2هنگامی که تعداد  موانع در محدوده هواپیما 

 شود: زیر محاسبه می

)12( ,1 ,2 ,1 ,2 ,1 ,2
ˆ

T T T T T T TJ J J J J J J    
 

  سازي چند هدفی بهینه

سازي  فرایند بهینه سازي همزمان و سیستماتیک مجموعه اي از توابع هدف، بهینه

شود. مسئله بهینه سازي اهداف  چند هدفی یا بهینه سازي برداري نامیده می

 ] :25شود[ چندگانه معموال به صورت زیر تعریف می

)13( 
1 2(x) [J (x), J (x),..., J (x)]

(x) 0 , 1, 2, ...,

(x) 0 , 1,2,...,

T
k

i
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Minimize J
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تعداد  eتعداد قیدهاي نامساوي و   mدر رابطه فوق تعداد توابع هدف، kکه 

nxقیدهاي مساوي است.  E  بردار متغیرهاي طراحی (یا متغیرهاي

 تعداد متغیرهاي مستقل است. nگیري) است که در آن  تصمیم

  ( ) kJ x E  بردار توابع هدف است که توابع هزینه یا تابع ارزشنیز نامیده

شود، براي اعمال اثر تمامی توابع هزینه در مسئله طراحی مسیر از روش جمع  می

  شود: مطابق زیر استفاده می دار وزن

چالش بزرگی است که آن تعیین وزن توابع  رغم سادگی دراراي این روش علی

ها بازه تغییرات توابع هزینه و مصالحه و تاثیر متقابل  مختلف است. در تعیین وزن

هاي  هاي تعیین وزن بین توابع هزینه مختلف باید در نظر گرفته شود. یکی از روش

امه به آن باشد که در اد ها می توابع استفاده از تحلیل پرتو و مقایسه دوبه دو آن

  شود. پرداخته می

  استخراج جبهه پرتو

انتخاب صحیح وزن هر یک از توابع تبدیل و رسیدن به بهترین جواب از دید طراح، 

ها بر  نیاز به بررسی دقیق ارتباط بین توابع هزینه و محدوده و میزان تأثیر آن

گر، از آنالیز پرتو یکدیگر دارد. به منظور بررسی ارتباط و ارزیابی تأثیر توابع بر یکدی

شود. بررسی جبهه پرتو براي ترکیب توابع هزینه مختلف به طراح  استفاده می

]. تعیین جبهه پرتو بر اساس 20کند تا ارتباط بین توابع را درك نماید [ کمک می

شود. در حقیقت،  اي نسبی وزن توابع هزینه به صورت دو به دو انجام می تغییر پله

)10( functionCost
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شوند و  سازي با چند تابع هزینه، توابع هزینه دو به دو انتخاب می در مسئله بهینه

ها  شود. بازه تغییرات وزن جبهه پرتو با تغییر نسبی اوزان توابع هزینه استخراج می

 باشد. بین صفر و یک می

هاي معیارهاي مختلف براي  آنالیز پرتو، درك صحیحی از چگونگی تغییر ویژگی

تواند در مرحله باالتر  ]. عالوه بر این می20کند [ راهم میگیرنده ف طراح یا تصمیم

استنباط صحیحی از تعریف مقادیر ماکزیمم و مینیمم براي هر تابع هزینه فراهم 

دهد که تعیین  جبهه پرتو برخی توابع هزینه را نشان می 6 -3]. اشکال 18نماید[

  نه است. ها و محدوده ماکزیمم و مینیمم توابع هزی تعامل وزنکننده 

دهد.  هاي مختلف نشان می جبهه پرتو برخی توابع هزینه را به ازاي وزن 6-3اشکال 

تابع هزینه ارتفاع بر  4و شکل  SVIتابع هزینه نرخ تغییرات سمت با  3شکل 

نیز تغییرات تابع  5دهد.  شکل  رابه ازاي مقادیر وزن مختلف نشان می SVIحسب 

نیز جبهه پرتو تابع هزینه مانع و هدف را  6و شکل  SVI هزینه مانع بر حسب

مسیر نشست براي مقادیر مختلف تابع هزینه مانع و  7در شکل  دهد. نشان می

هدف ارائه شده است. هنگامی که وزن تابع هزینه مانع بزرگ است، مسیر تولید 

شود. اختالف بین دو مسیر ایجاد شده اهمیت انتخاب  شده از مانع بسیار دور می

دهد. در واقع هدف از تحلیل پرتو مقایسه توابع هزینه مختلف  ا را نشان میه وزن

هاي مناسب براي توابع هزینه مختلف است به  نسبت به یکدیگر و انتخاب وزن

  برقرار باشد. مصالحهاي که بین توابع  گونه

  ها تحلیل مجموعه پرتو و استخراج وزن

توابع هزینه، استخراج حل بهینه  چالش بعدي پس از استخراج مجموعه پرتو براي

هاي مختلف توازن برقرار شود. در این  اي که بین وزن در جبهه پرتو است به گونه

از رابطه زیر که بر اساس  ]18[مقاله براي استخراج جواب بهینه مطابق مرجع 

به  L2شود. این روش معمول از نرم  ارتباط هندسی تعریف شده است استفاده می

عبارت زیر را  8کند که جواب استخراج شده مطابق شکل  تفاده میاي اس گونه

 کمینه کند:

هاي مختلف بهترین جواب را  با داشتن مجموعه پرتو، روش فوق با مقایسه وزن

، جواب بهینه (مصالحه) بر اساس رابطه 8براي مثال مطابق شکل کند.  محاسبه می

  شده است:فوق استخراج 

نشان داده شده است. مسیرهاي  9و سرعت در شکل  SVIجبهه پرتو تابع هزینه 

ارائه شده  10هاي مختلف و وزن بهینه نیز در شکل  استخراج شده به ازاي وزن

نشان  11متغیرهاي پروازي متناظر با سه مسیر استخراج شده در شکل  است.

رسد. براي مقایسه بهتر  تر به مقصد می دهد که مسیر با وزن سرعت باالتر سریع می

  شوند. مقایسه می 1ها مطابق جدول  این سه مسیر برخی معیارهاي عملکردي آن

  هاي مختلف مقایسه معیارهاي سه مسیر به ازاي وزن 1 جدول

ها تعداد گره SVI زمان ها وزن   

1165 69./  4861 (wv,wSVI)= )0و1(  

1042 73./  4798 (wv,wSVI)= /.)45/. و55(   

948 78./  4756 (wv,wSVI)= )1و0(  

جواب بهینه بر اساس تحلیل پرتو مقایسه دو به دو توابع  20بر اساس معادله 

هاي توابع هزینه مختلف  مقادیر نرمالیز شده مقادیر عددي وزنشود.  استخراج می

 .ارائه شده است 2در جدول 

  هاي توابع هزینه استخراج شده از تحلیل پرتو مقادیر وزن 2 جدول

ها وزن  مقدار 

SVIW
 

11/0  

VW  13/0  

glideW
 

104/0  

LocW
    

117/0  

VLW  112/0  

W
 1/0  

TerrainW  096/0  

TW  09/0  

AltW  14/0  

هاي توسعه یافته، عمق  عملکرد هر الگوریتم بر اساس هزینه حل، تعداد گره

) پرواز و تعداد تغییرات SVIمعیار ایمنی در کل مسیر (جستجو، مقدار میانگین 

 3و  1.5دو مقدار وزنی  *WAشود. براي الگوریتم  زاویه سمت مشخص می

استفاده شده است. مقادیر میانگین معیارهاي عملکرد در سناریوهاي مختلف 

نشان  3ارائه شده است. همانطور که در جدول  3معرفی شده در باال، در جدول 

هاي بسیار کمتري  شده است، الگوریتم پیشنهادي براي یافتن جواب تعداد گرهداده 

  دهد.  را توسعه می *WAو  *Aنسبت به 

افزار متلب با  هاي مختلف در نرم مقایسه زمان اجراي مورد نیاز توسط الگوریتم

دهد که الگوریتم پیشنهادي با توابع  استفاده از یک کامپوتر استاندارد نشان می

هنگام را دارد و قادر است  هاي استخراج شده قابلیت استفاده بهو وزن هزینه

افزار  ها را در کمتر از یک ثانیه ارائه دهد. البته اجراي برنامه فوق در یک نرم جواب

تواند زمان اجرا (بر  تر می هاي قوي کامپایل و سطح پایین و یا استفاده از پردازنده

اي نسبت به مقادیر ارائه شده کاهش دهد.  هحسب ثانیه) را تا حد قابل مالحظ

هاي توسعه یافته به نحوي نشان دهنده پیچیدگی فضاي الگوریتم و زمان  تعداد گره

نیز طبق تعریف  g(n)باشد. تابع  اجرا نشان دهنده پیچیدگی زمانی الگوریتم می

  نشان دهنده طول مسیر طراحی شده است.

موارد بررسی و ارائه شده در این مقاله در یک بیان این نکته حائز اهمیت است که 

هاي  تواند در واقعیت شامل مسافت اند و می فضاي کوچک مورد بررسی قرار گرفته

هنگام براي  حل به تري شود. توانایی تولید سریع یک راه بزرگتر و موانع پیچیده

مواقع اضطراري بسیار ضروري است. در واقع بهینگی در طراحی مسیر نشست 

من براي هواپیماي سانحه دیده شامل استخراج سریع یک مسیر ایمن و ای

، تغییر زاویه سمت) SVIشود. معیارهاي عملکردي دیگر (هزینه،  پذیر می امکان

  است.   *Aدهنده هزینه کمتر (بهینگی) استخراج شده در الگوریتم  نشان

  ها خراجی از الگوریتممقایسه معیارها در مسیرهاي است 3 جدول

  g(n) SVI الگوریتم زمان اجرا ها گره  

49214 73/0 14358  7/31 A* 

49582 72/0 4869 9/7 WA*, W = 5/1  

50096 72/0 2874 6/2 WA*, W= 3 

 الگوریتم پیشنهادي 12/0 218 68/0 50460

، الگوریتم  *WAدهد که افزایش فاکتور وزن در الگوریتم همچنین نتایج نشان می

ها با هزینه باالتر تعداد  کشاند و در ازاي ارائه حل را به سمت الگوریتم حریصانه می

اي از مسیرهاي اجرا  یابد. نمونه هاي کمتري براي رسیدن به جواب توسعه می گره

  ارائه شده است.  12شده توسط این سه الگوریتم در شکل 

  گیري نتیجه

ي بهینه محلی گسسته براي تولید مسیر در در این مقاله یک استراتژي جستجو

کند.  ریزي مسیر نشست ایمن می حضور موانع ارائه شد که هواپیما را قادر به طرح

یک پایگاه داده از تکه مسیرهاي تریم و مانور با استفاده از کنترلر ایجاد شد. هر 

هاي  تکه مسیر داراي یک مقدار مشخص اندیس ایمنی است که بر اساس ویژگی

ایداري و خوشدستی هواپیما در داخل پاکت پروازي هواپیما استخراج شده است. پ

یک الگوریتم جستجو مبتنی بر میدان پتانسیل براي استخراج مسیر از کتابخانه 

تکه مسیر بر اساس معیارهاي نشست ایمن معرفی شد. عالوه بر این ایمنی براي 

ه رول و گالید تعریف مسیر نشست بر مبناي سرعت نشست، زاویه سمت، زاوی

شود. شکل  شود. در هر گام از جستجو، تکه مسیر با کمترین هزینه انتخاب می می

مسیر استخراج شده تا حد زیادي به مقادیر وزنی توابع هزینه وابسته است. مقادیر 

ها براي توابع هزینه مختلف پس از نرمالیزه کردن توابع هزینه، بر اساس آنالیز  وزن

شود و تابع هزینه کل به صورت می سه دو به دو توابع هزینه استخراجیپرتو و مقا

سازي نشان  شود. نتایج حاصل از شبیهدار تمام توابع هزینه تعریف میجمع وزن

هاي بهینه قادر است در زمان کم مسیر دهد که الگوریتم پیشنهادي با وزن می

مسیر استخراجی یک اي که ایمن نشست را درحضور موانع ایجاد کند به گونه
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با در نظر گرفتن کلیه توابع هزینه است. همچنین در مقایسه با  مسیر مصالحه

زمان محاسباتی بسیار کمتري  *WA(یک الگوریتم بهینه) و   *Aهاي الگوریتم

  ها دارد. نیاز دارد و عملکرد مناسبی در مقایسه با آن

  اها و نموداره  شکل

  
 شرایط تریم در همسایگی هر نقطه تریم 1 شکل

  

  
  موقعیت هواپیما نسبت به باند 2 شکل

  
 SVI جبهه پرتو تابع هزینه نرخ سمت بر حسب   3 شکل

 

  SVI جبهه پرتو تابع هزینه ارتفاع بر حسب  4 شکل

 
  SVI   جبهه پرتو تابع هزینه ارتفاع بر حسب 5 شکل

  
  هدف جبهه پرتو تابع هزینه مانع بر حسب 6 شکل

  
  هاي مانع و هدف مختلف مسیر نشست با وزن 7 شکل

  



 

  

  

 

  اي) استخراج نقطه بهینه (حل مصالحه 8 شکل

 
  SVI جبهه پرتو تابع هزینه سرعت بر حسب  9 شکل

 
  هاي مانع و هدف مختلف مسیر نشست با وزن 10 شکل

  
  هاي مانع و هدف مختلف مسیر نشست با وزن 11 شکل

 
  مقایسه مسیرهاي نشست در حضور موانع (نماي از باال) 12 شکل
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