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چکیده
. دو معیار در بسیاری از کاربردهای نظامی استت، به حداقل رساندنِ همزمانِ مسافت طی شده و تهدیدِ تشخیصِ رادار،در مسیریابی پهپاد
 میتواند نقش موثری در افزایش رانتدمان، در مسایلی که دارای اهداف متضاد هستند،استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی چندین هدفه تکاملی
 مسئله برنامهریزی مسیرِ پهپادِ چند منظوره بررسی میشود که یک الگوریتم بهینتهستازی چنتدین هدفته، در این مقاله.این مسایل داشته باشد
 الگوریتم چندین هدفته تکتاملی بتردار مر ت، روش حل پیشنهادی. ارائه میشود،برای حل یک مسئله برنامهریزی مسیرِ پهپاد با اهداف متعدد
 روش پیشتنهادی بتا ستایر. استفاده شتده استت، 4ّ به نام پِلَت ای ام ا،3 در بستر نرمافزار متلب2 از یک سَکّو، در این مقاله. میباشد1هدایت شده
 مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدستت آمتده بتا معیتار،الگوریتمهای تکاملی چند هدفه و چندین هدفه تکاملی که اخیر ارائه شدهاند
 بتر روی دو گتروه از، مستاله. بیتان شتده استت، تنوع و قدرتمندی) را پوشش میدهد،ارزیابی فرا حجم که تمام دستهبندیهای الزم (همگرایی
 مشاهده میشود کته الگتوریتم چنتدین هدفته تکتاملی بتردار مر ت، با مقایسه نتایج ارائه شده. تست و پیادهسازی شدهاند،مسایل بهینهسازی
 تنتوع و، عملکرد بهتری از نظر کمی و پیچیدگی محاسباتی نستبت بته ستایر الگتوریتمهتای مقایسته شتده دارد و نترگ همگرایتی،هدایت شده
.قدرتمندی این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتمهای مقایسه شده باالتر است

.هدایت شده
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UAV optimal routing based on reference vector guided evolutionary
algorithm
Pezhman Gholamnezhad* and Jalil Mazloum

Abstract
In UAV navigation, the simultaneous minimization of distance traveled and the threat of radar detection
is two criteria in many military applications. The use of many-objective evolutionary algorithms in
problems with conflicting goals can play an effective role in increasing the efficiency of these problems.
In this research, the multi-purpose UAV route planning problem is considered and a many-objective
optimization algorithm is presented in a multi-purpose UAV route planning problem. The proposed
solution method is a reference vector evolutionary algorithm (RVEA). In this research, a platform in the
MATLAB software, which is called PlatEMO, has been used. The proposed method is compared and
evaluated with other many-objective and multi-objective evolutionary algorithms that have been
presented recently and the results are obtained with a volume evaluation criterion that covers all the
necessary categories (convergence, diversity and cardinality). Give, express. The problem has been tested
on two groups of optimization problems. Comparing the presented results, it is observed that the reference
vector evolutionary algorithm has a better performance than other compared algorithms, and the
convergence rate, diversity and robustness of this algorithm is higher than other compared algorithms.
Key words: UAV optimal routing, many-objective optimization evolutionary algorithms, reference
vector guided evolutionary algorithm.
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مقدمه

هدف تحقیق

امروزه پهبادهتا بته دلیتل توانتایی آنهتا از نظتر تحتر ،
خودمختاری ،ارتباطات و قدرت پردازش بتا هزینته نستبتا کتم،
طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرنتد ،زیترا همته خرترات
مربوط به اپراتورهای انسانی را از بین میبرنتد و در مقایسته بتا
هواپیماهای سرنشیندار ،هزینه بسیار کمتری دارند.
ماهیتِ پویتای حتوزهی ماموریتتهتای پهبادهتا ،مستتلزم
تصمیمگیریهای سری به طور مکرر متیباشتد و راه حتلهتای
بیدرنگ و با کیفیت برای انجام عملیات شناسایی پهپاد ،بستیار
مهم هستند .یکی از تصمیمات اصلی در این زمینه ،تصتمیمات
مس تیریابی استتت .رویکردهتتایی کتته بتته تصتتمیم گیتتری متتوثر
مسیریابی کمک میکنند ،تأثیر مهمی در موفقیت مأموریتهای
این نوع پرنتدههتا را دارنتد .یکتی از ایتن رویکردهتا استتفاده از
الگوریتمهای بهینهسازی در مسیریابی میباشتد .در مستیریابی،
ممکن است چندین هدف ،از مله کاهش میزان مستافت طتی
شده ،مصرف سوخت ،مدت پرواز و تهدید تشخیص تعریف شود.
به حداقل رساندن مسافت طی شده و به حداقل رساندن تهدیدِ
تشتتخیصِ رادار ،حتتداقل ،دو معیتتارِ معمتتول در بستتیاری از
کاربردهای نظامی است .یک نسخه کلیتر از این مسئله ،در نظر
گرفتن چندین هدف است ،ایی که هدف این است که بهترین
مسیر را با شروع از پایگاه ،و بازدید از همه اهداف و بازگشت بته
پایگاه پیدا کنید .مشکل برنامه ریتزی مستیرِ پهپتاد بتا چنتدین
هدف در صورتِ و ود اهداف متعدد ،یک مساله چندین منظوره
است .با تو ه به موارد مررح شتده ،استتفاده از الگتوریتمهتای
بهینهسازی چندین هدفته 5متیتوانتد بته عنتوان یتک راه حتلِ
مناسب پیشنهاد شود.

در این مقاله ،مسئله برنامهریزی مسیرِ پهپادِ چند منظوره
در نظر گرفته میشود و یک الگوریتم بهینهسازی چندین هدفه
مبتنی بر اولویت را به یک مسئله برنامهریتزی مستیرِ پهپتاد بتا
اهداف متعدد ،ارائه میشود.

اهمیت و ضرورت تحقیق
وقتی مسیرها فقط با تو ه بته مستافت تتا هتدف ستاخته
میشوند ،پهپاد احتماال بیشتر از مناطقِ تهدید عبور متیکنتد و
آسیبپتذیرتر متیشتود .از طترف دیگتر ،لتوگیری از منتاطق
تهدیدآمیز احتماال باعث افزایشِ کلِ مسافتِ سفر متیشتود .در
این برنامهها ،شناسایی ممکن است منجر بته سترنگونی شتود و
نتواند مأموریت را نهتایی کنتد .بنتابراین ،لتوگیری از ردیتابی،
هدف مهمی برای مسایلِ برنامهریزیِ مسیرِ پهپاد است.

Evolutionary
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پیشینه تحقیق
اِس سابینو 6و همکارانش در سال  ،2018یتک استتراتژی
متمرکز برای مسیریابی پهبادها ،مبتنی بتر شتبکه مِتش 7ارائته
نمودند که در آن پهپادها به عنوان نقتاط دسترستی پترواز کته
شبکه مِش ایجاد میکند ،اتصال به گرههای زمینتی مستتقر در
یک منرقه هتدف را فتراهم متیکنتد[ .]1موقعیتت غرافیتایی
پهپادها براساس الگوریتم تکاملی چند هدفه 8بهینه شده استت.
هدف از طرح پیشنهادی ،پوشاندن تمامی گترههتای زمینتی بتا
استفاده از حداقل تعداد پهپادها استت ،در حتالی کته بترآورده-
سازی میزان مورد نیازِ آنها را به حداکثر میرستاند .کِریستتیَن
آر 9.و همکارانش در سال  ،2019یتک مولتد تصتادفی وزنتی را
برای ایجاد و هشِ 10افرادِ دید پیشنهاد نمودند ،بدین منظور
که منجر به کاهش میزان همگرایی مستاله بهینتهستازی چنتد
هدفه برای برنامته ریتزی ماموریتت چنتد پهپتاد شتوند[ .]2بتا
استفاده از استراتژیهتای تصتادفی وزنتی ،ستتجو را بتر روی
مناطق بالقوه بهترِ فضایِ حل ،ارائه میدهد .پاکین چامپاسا 11
و همکارانش در سال  ،2020برای یک پهپاد ،یک مساله بهینه-
سازی چنتدین هدفته بتا  6عملکترد عینتی ارائته نمودنتد :وزن
ناخالص پرواز ،ضریب کشش ،12فاصله پرواز ،قدرت متورد نیتاز،
ضریب باالبر و مقاومت در برابر محتدودیت عملکترد و پایتداری
هواپیما[ .]3خو ژِن 13و همکارانش در سال  ،2020یک رویکترد
برنامهریزی مسیر برای پهپادِ دوّار 14در یک محیط شناخته شده
استتتاتیک زمتتین ارائتته نمودنتتد[ .]4هتتدف ایتتن روش یتتافتن
مسیرهای بدون برخورد و امکان پذیر با حتداقل متغیتر ارتفتاع،
طول و زاویه است .ابتدا  ،یک روش مدل سازی سه بعدی بترای
کاهش بار محاسبات مدلهای پویای پهپادِ دوّار ارائه شده است.
6
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مسیریابی بهینه پهپاد مبتنی بر...

با تو ه به طول ،ارتفاع و زاویه تنظیم مسیر ،برنامه ریزی مسیر
پهپادهای دوّار ،به عنوان یتک مستئله بهینتهستازی سته هدفته
توصتیف شتده استت .شتتیائوبینگ یتو 15و همکتارانش در ستتال
 ،2021برنامه ریزی مسیر به عنوان یک مسئله بهینهسازی چند
هدفه با محدودیتها را ارائه نمودند که تواب هدف شامل فاصله
و خرر مسیر است که براساس تئوری بزیر 16محاسبه میشود و
محدودیتها شامل زاویه چرخش و ارتفاع پرواز هستند[.]5
مفاهیم ،نظریههای مربوطه ،فرضیهها و بیان مساله
الگوریتمهای تکاملی به عنوان ابزاری موثر برای کتاوش در
بهههای بهینه پارتوِ همگرا 17و متنوع 18در مسایل بهینهسازی
چند هدفه ارائه شدهاند که به طور کلی شامل دو یا سته هتدف
متناقض است .با ایتن حتال ،بستیاری از مستایل دنیتای واقعتی
شامل بهینهسازی همزمتان چنتدین هتدفِ متنتاقض استت (در
بیشتر موارد  ،بیش از پنج) ،که معموال به عنوان مستایل بهینته
سازی چندین هدفه شتناخته متیشتوند .مستایل بهینتهستازی
چندین هدفه ،مربوط به حل  Mاهدافِ متضاد به طور همزمتان
در مسایلی است که در آن  Mبیشتر از سه استت[ .]6بته طتور
کلی ،یک مساله بهینهسازی چندین هدفه فرمول زیر را دارد که
توسط معادله ( )1توصیف شده است.
]) f (x ) = [f 1 (x ),..., f M (x
()1

s .t . x  

کتتتتته  ،  nفضتتتتتای تصتتتتتمیم 19استتتتتت و

 ، f :  → Mفضای هدف 20استت و فترب بتر ایتن
است که  ، fیک مساله کمینهسازی است .بیشتر الگوریتمهای
چندین هدفه تکاملی ،بر حفظ تنوع و افزایش همگرایی متمرکز
هستند .یکی از الگوریتمهایی که برای بهبود اثربخشی به منظور
حل مسایل چندین هدفه تکتاملی ارائته شتده استت ،الگتوریتم
چندین هدفه تکاملی بردار مر هدایت شده 21استت[ .]7ایتن
الگوریتم یک رویکرد مبتنی بر تجزیه ارائه میدهد و میتواند بتا
استفاده از نقاط مر برای زیر مجموعه راه حلهای پتارتو ،راه
حلهای بهینه تولید کند .چنین نقاط مر عی بترای همگرایتی
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بیشتر مفید هستند .مؤلفه اصلی این الگوریتم ،تولیتد فرزنتدان،
انتخابِ هدایت شده بردارِ مر و راهکارهتای ستازگاری بتردار
مر است .عملگرهای ژنتیکی ،برای ایجتاد معیتت فرزنتدان
استفاده میشوند .روش انتخاب هدایت شده برای بتردار مر ت
شامل چهار مرحله است ،یعنی تر مه مقدار هدف ،22پارتیشن-
بندی معیتت ،23محاستبه فاصتله مجتاز از زاویته 24و انتختاب
نخبهگرایی .25ایتن الگتوریتم از استتراتژیهتای نخبته ستاالری
استفاده میکند و استراتژی انتختاب ،مجموعتهای از بردارهتای
مر را فرا میگیترد .فاصتله مجتاز از زاویته ،بترای ترازبنتدی
همگرایی و تنوع به صورت درستت ،استتفاده متیشتود .از یتک
روش انرباقی برای اصالح بردارهای مر  ،به منظور اطمینتان
از توزی ِ سازگار راه حلها در فضتای هتدف استتفاده متیشتود.
روش بیان تر یحی 26بر اساس بتردار مر ت  ،در یتک منرقته
انتخاب شده که به طور یکنواخت ،توسط پارتو توزی شتدهانتد،
برای بدست آوردن راه حلهای بهینه استفاده میشود .شکل ،1
تصویری از نحوه تولید بردارهای مر به طور یکنواخت توزیت
شده در یک فضای سه هدفه را نشان میدهتد .در ایتن حالتت،
ابتدا  10نقره مر با توزی یکنواخت در یک ابر کره 27تولیتد
میشود و سپس برای تولید  10بردار مر  ،آنها را به یک ابتر
کره ترسیم میکنند.

شکل - 1نحوه تولید بردارهای مرجع به طور یکنواخت توزیععع
شده در یک فضای سه هدفه.
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برای بدست آوردن تر مه مقدار هدف ،نقرتههتای اولیته
بردارهای مر مورد استفاده ،مختصاتِ اصلی استت .بنتابراین،
مقتتتتتادیر هتتتتتدفِ افتتتتتراد در معیتتت تتِ  ، Ptبصتتتتتورتِ





 Ft = f t ,1 , f t ,2 ,..., f t , Ptنشان داده میشود کته در آن ، t

اندیسِ نسلها است و تبدیل به  ، Ftبصورت زیر محاسبه متی-
شود:
()2

غالم نژاد و مظلوم

برای هر بردار مر است که نزدیکترین نقره به نقره ایتده آل
باشد ،معیار انتختاب شتامل دو زیتر معیتار استت ،یعنتی معیتار
همگرایی و معیار تنوع ،با تو ه به بردار مر عی کته بته عنتوانِ
کاندید راه حل میباشند.
در این تحقیق ،ساختار مساله بر اساس  5هتدف و  4رادار
در نظر گرفته شده است که در شکل  3نمایش داده شده است.

f t ',i = f t ,i − z tmin

که  i = 1,..., Ptو  f t ',i , f t ,iبردارهای هدفِ افراد ،بعد

min
min
، z tmin = ( z tmin
و قبتتل از تر متته استتت و ) ,1 , z t ,2 ,..., z t , m

کمینه مقادیرِ هدفهای محاسبه شتده از  Ftاستت .همچنتین
 ، t ,i , jزاویه بین بردار هدف  f t ',iو بردار مر

 V t , jرا نشان

میدهد و به صورت زیر محاسبه میشود:
()3

f t ',i V
. t,j
f t ',i

= cos t ,i , j

شکل  ،2ارتباط افراد با یک بردار مر

را نشان میدهد.

شکل  -2ارتباط افراد با یک بردار مرجع

برای پارتیشتنبنتدیِ معیتت ،یتک فترد ، I t ,i ،بته زیتر
معیتِ  P t ,kتعلتق دارد ،اگتر زاویته بتین  f t ',iو  ،v t ,kدر
 ،کمینه باشد (یعنی مقدار کسینوس

میانِ همه بردارهای مر
بیشینه باشد).
برای محاسبه فاصله مجاز از زاویه ،هنگتامی کته معیتت
 Ptبه  Nزیر معیتِ  ، P t ,1 ,..., P t ,Nپارتیشنبندی متی-

شود ،میتوان از هر زیر معیت یک نخبه انتخاب نمود تا Pt +1
برای نسل بعدی ایجاد شود .از آن ا که هدف یتافتنِ راه حتل

شکل -3نمایش فضای مساله (  5هدف و  4رادار)

پهپاد ضمن تالش برای به حداقل رستاندن مستافت طتی
شده و تهدید رادارگریزی در مناطق تحت پوشش رادار ،از همته
اهداف بازدید میکند .رادارها در مراکز مناطق دایترهای مستتقر
هستند و در مناطق سفید بیاثر هستند .در داخل مناطق رادار،
دو قسمت و ود دارد :منرقه هستهای که احتمال تشخیص آن
 1.0است و منرقه خار ی که با نزدیک شدن بته مترز بیرونتی
منرقه نور ،احتمال تشخیص کاهش مییابد.
در این مساله ،هدف ،به حداقل رساندن مسافت طی شتده
و به حداقل رساندن تهدید تشخیص رادار استت .مستافت طتی
شده مربوط به طول تور پهپتاد استت .تهدیتد تشتخیص رادار28
یک معیار قرار گرفتن در معرب رادار است.
با مشخص شدن مسیرهای ممکن در یک منرقه رادار که
از میان اهداف عبور میکنند که از میان مسیرها ،مستیر بهینته
پارتو بایستی پیدا شود .بسته به کوتاهترین فاضله دو هتدف کته
از یک منرقه رادار عبور میکنند ،سه نوع حرکت تعریتف متی-
شود -1 :کوتاهترین فاصله بین یک زوج هتدف ،از هتیم منرقته
راداری عبور نمیکند -2 .کوتاهترین فاصله بین یک زوج هتدف،
فقط از منرقه بیرونی راداری عبور میکند -3 .کوتاهترین فاصله
بین یک زوج هدف ،از دو منرقه بیرونی و داخلتی راداری عبتور
میکند .با تو ه به مرالعاتِ انجام شده ،مدل مفهتومی تحقیتق
میتواند بصورتِ زیر بیان شود:
)Radar Detection Threat (RDT

28

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 1400

مسیریابی بهینه پهپاد مبتنی بر...

5 /

برای نوع اول حرکت ،یک راه حل کارآمد و ود دارد ،زیرا
تهدیدی برای رادارگریزی و ود ندارد .بین فتهای هتدف بتا
نوع دوم و سوم حرکات ،بی نهایتت گزینتههتای مستیر کارآمتد
و ود دارد ،زیرا زمین پیوسته است .حرکت نوع ( 2کوتتاهتترین
فاصله بین یک زوج هدف ،فقط از منرقه بیرونتی راداری عبتور
میکند) ،دارای یک مرز بهینه پارتو ،بته شتکلِ منحنتی استت.
حداقل فاصله نقره ،29با راه حل بسیار کارآمد با حداقل فاصتله،
معادل است و همچنین حداقل نقرته رادار( 30حتداقل نقرتهای
که رادار تشخیص میدهد) با راه حل بسیار کارآمتد بتا حتداقلِ
تهدیدِ تشخیص رادار مرابقت دارد .یک نقره مرکزی 31میتواند
یک نقره تقریبی بهینه پارتو باشد کته دارای مقتادیر میتانی در
هر دو هدف باشد .نمونههایی از این سته مستیر کارآمتد ،یعنتی
حداقل فاصله نقاط ،حداقل نقره رادار و نقره مرکزی ،و تصاویر
آنها در فضای عملکرد هدف مربوط به حرکت نوع  ،2به ترتیب

حرکت نوع ( 3کوتاهترین فاصله بین یک زوج هدف ،از دو
منرقه بیرونی و داخلی راداری عبور میکند) ،دارای یک مرز دو
قرعهای بصورت خری و منحنی ،است که مترز پتارتو بهینته32
است .قرعه خری مربوط به مسیرهای کارآمدی است که هم از
منرقه رادار داخلی ( ایی که احتمتال تشتخیص  1.0استت) و
هم از منرقه رادار خار ی عبور میکند .قرعه منحنتی ،مشتابه
حرکت نوع  ،2مربوط به مسیرهای کارآمدی استت کته فقتط از
منرقه رادار بیرونی عبور میکنند .برای این نوع حرکت ،حداقل
فاصله خار ی نقره 33تعریف میشود ،یعنی نقره دارای حداقل
فاصلهای که فقط از منرقه رادار خار ی عبتور متیکنتد و یتک
نقره داخلی ،34یعنی یک نقره که مربوط به یک مسیر عبتور از
هر دو منرقه رادار خار ی و داخلی استت .نمونتههتایی از پتنج
مسیر کارآمد ،یعنی حداقل فاصله نقتاط ،حتداقل نقرته رادار و
نقره مرکزی ،حداقل نقرته ختار ی فاصتله و نقرته داخلتی و

در شکل  4و شکل  5نشان داده شده است.

تصاویر آنها در فضای عملکرد هتدف بته ترتیتب در شتکل  6و
شکل  7نشان داده شده است.

شکل  -4مسیر حداقل فاصله نقطه ،حداقل نقطه رادار و نقطععه
مرکزی
شکل  -6مسیر حداقل فاصله نقاط ،حداقل نقطه رادار و نقطععه
مرکزی ،حداقل نقطه خارجی فاصله و نقطه داخلی

شکل -5نگاشت مسیر حداقل فاصله نقطه ،حداقل نقطه رادار
و نقطه مرکزی در فضای هدف

شکل -7نگاشت مسیر حداقل فاصله نقاط ،حداقل نقطععه رادار
و نقطه مرکزی ،حداقل نقطه خارجی فاصله و نقطه داخلی

29

32

30

33

)Minimum Distance Point (MDP
)Minimum Radar Point (MRP
31
)Central Point (CP

Pareto-optimal frontier
)Minimum Distance Outer Point (MDOP
34
)Input Point (IP
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روششناسی تحقیق
رویتتکتتتترد حتتتل مستتئله یتکتتتی از استاستتتیتتریتتتن
بتختشهتای یتک مقالته استت کته ایتن مهتم بته ایتن بختش
اختصاص یافته است .با تو ه به تعریف و متدل ریاضتی مستاله
این مقاله ،روش حلی که برای آن در نظتر گرفتته شتده استت،
الگوریتم چندین هدفه تکاملی بردار مر هدایت شده 35متی-
باشد که به منظور روش حل مساله پیشنهاد شده است.
طی سه دهه گذشته ،تعداد زیادی الگوریتم تکتاملی بترای
حل مسائل بهینه سازی چند هدفه ایجتاد شتده استت .بتا ایتن
و ود ،عدم و ود یک بستر نترم افتزاری بته روز و تام بترای
پژوهشگران برای ارزیابی صحیح الگوریتمهتای مو تود و بترای
استفاده پژوهشگران از الگوریتمهای انتختاب شتده ،بترای حتل
مسایل میتواند به عنوان یک چتالش مرترح باشتد .وقتتی کتد
منب بسیاری از الگوریتمهای پیشنهادی در دسترس عموم قرار
نگرفته باشد ،به منظور عدم موا ه بتا چنتین چالشتی ،در ایتن
تحقیق ،از یک سَکّو 36در بستر نرمافزار متلتب 37بترای بهینته-
سازی چند هدفه تکاملی ،به نام ِپلَت ای ام اّ ، 38استتفاده شتده
است که شامل بیش از  50الگوریتم تکاملی چند هدفه و بتیش
از  100مسئله آزمون چند هدفته ،همتراه بتا چنتدین عملکترد
پرکاربرد است .این سکو کامال متن بتاز استت ،بته گونتهای کته
کاربران می توانند براساس آن ،الگوریتمهای دیدی بسازند.
کد منب  ، platEMOدر آدرس [ ]8قابل دسترسی است.
این نرمافزار مبنای حل دقیق برای متدل پیشتنهادی ایتن
مقاله استت و هدف اعتبارسنجی مدل است .در بخش یافتههای
تحقیق ،مدل پیشنهادی با روش دقیق و با استفاده از این نترم-
افزار اعتبارسنجی خواهد شد.
این تحقیق از نظر هدف توسعهای میباشد ،چون به دنبال
یافتن روشی علمی مناسب برای حل یک مساله استت .از نظتر
ماهیتتت داده هتتا آمیختتته (کمتتی و کیفتتی) و از نظتتر روش
گردآوردی دادهها نیز توصیفی است .روش تحقیق در این مقالته
بتتر استتاس ماهیتتت و نحتتوه گتتردآوری دادههتتای آن ،توصتتیفی
(موردی و زمینه ای) است .با رویکرد آمیختته (کمتی و کیفتی)

است .چون قرار است در یک مورد خاص عمیقا پژوهش به عمل
آید.
در این مقاله ،در دامنه وسیعی ،آزمایشاتی به منظور نشان
دادن عملکرد مدل مفهومی پیشنهادی انجام شده است و روش
پیشنهادی با یک سری از الگوریتمها ،مقایسه و ارزیابی شدهاند.
این آزمایشات بر روی نمونته تستتهای مشتخص انجتام شتده
است .بدین منظور در ادامه این بخش ،ابتدا معیارهتای ارزیتابی
معرفی شدهاند .در بخش دوم ،شاخصهای متورد مرالعته قترار
گرفته در این آزمایشات ،معرفی میشود .بخش سوم ،تنظیمتاتِ
پارامترها در آزمایشات را نشان میدهد .سپس در بخش چهارم،
الگوریتمهای مقایسه شده را نشان میدهد .در بخشِ یافتههتای
تحقیق ،نتایج آزمایشات نشان داده میشود و در بخش بحتث و
نتیجهگیری ،بررستی الگوریتمهتای مقایسته و ارزیتابی شتده را
نشان میدهد.
توابع ارزیابی
روش پیشنهادی بر روی دو گتروه از مستایل بهینهستازی
چنتتد هدفتته ،یعنتتی دب ،تایتتل ،لومتتاس (دی تتتی ال زِد) 39و
مجموعه تست گروه ماهی متحر (دابلیو اِف تی) 40تستت و
پیادهسازی شدهاند.
مجموعه تست گروه ماهی متحر (دابلیو اِف ی) ،شامل
 9مساله میباشد] [9که در این تحقیق استفاده میشود.
همچنین ،نمونههای تست اصالح شتدهی زِد دی تتی 41و
دی تی اِل زِد ،42در  10تاب ِ  F1تا  ، F10ایجاد شدهاند[ ]10که
در روش الگوریتم بهینهسازی چنتد هدفته بتر پایته مدلستازی
معکوس ،استفاده شدهاند و اتصال بتین متغیرهتای تصتمیم ،بتا
استفاده از معادلهی زیر میباشد:

i 

x i → 1 +  n  x i



()4

1

i
1+ 
 x i2 → x i n
که در آن ، i ،اندیسِ هر متغیر تصتمیم استت و  و ، 
پارامترهای کنترلی هستند که   = 3و   = 5است و تعداد
متغیرهای تصمیم برابر با  n = 30است.

35

Reference Vector guided Evolutionary Algorithm
)(RVEA
36
Platform
37
Matlab
38
PlatEMO

)39 Deb K, Thiele L, Laumanns M, Zitzler E (DTLZ
40
WFG
41
ZDT
42
DTLZ
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معیارهای ارزیابی
یک روش ساده برای ارزیابی کیفیت مجموعهی
راهحلها ،شاخصهای کیفیت 43است .برور کلی ،شاخصهای
کیفیت به شش گروه زیر دستهبندی میشوند] -1 :[11شاخص
کیفیت برای همگرایی -2 44شاخص کفیت برای انتشار-3 45
شاخص کیفیت برای یکنواختی -4 46شاخص قدرتمندی-5 47
شاخص کیفیت برای انتشار و یکنواختی  -6شاخص کیفیت
برای چهار بخش اول.
دو گروه همگرایی در شاخصهای کیفیت و ود دارد:
-1ارزیابی رابرهی غلبگی پرتو 48بین راهحلها یا
مجموعهها.
 -2ارزیابی فاصلهی یک مجموعه راهحل از پرتو نما.
شاخص فاصله نسلی ،49میانگین مرب فاصله اقلیدسی
مجموعهی راهحلها ،نسبت به نزدیکترین نقره در پرتو نما را
اندازهگیری میکند] .[12کیفیت انتشار ،50مربوط به پوشش
ناحیه یک راه حل است .تنوع خالص ،51عدم شباهت هر راه
حل به بقیهی راه حلها را در یک مجموعه راه حل نشان
میدهد] .[13شاخص کیفیت برای یکنواختی ،توزی یکنواختی
یک مجموعه از راه حلها را ارزیابی میکند و تغییرات فاصله
بین راه حلها را اندازهگیری میکند ،همانند
فاصلهگذاری .[14]52شاخص قدرتمندی ،یک راه حل نامغلوب
متفاوت را به مجموعهی راه حلها اضافه میکند تا باعث
پیشرفت ارزیابی شود .شاخص کیفیت برای انتشار و یکنواختی،
به هم نزدیک میباشند و میتوانند با یکدیگر استفاده شوند تا
تنوع مجموعه راه حلها را نشان دهند و به دو گروه دستهبندی
میشوند:
شاخصهای بر مبنای فاصله
شاخصهای برپایه تقسیم نواحی53
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که یک ناحیه مخصوص را به تعداد زیادی سلولهای
هماندازه پارتیشن بندی میکنند و سپس تعداد سلولهایی که
دارای راه حلها هستند را محاسبه میکنند .بعضی از آنها،
سلولها را مانند توریهایی در نظر میگیرند که فضا را به تعدادِ
زیادی فرا عبه 54پارتیشنبندی میکنند ،همانند اندازهگیری
تنوع .[15]55شاخص کیفیت برای تمام نبهها ،همگرایی،
انتشار ،یکنواختی و اساسی را پوشش میدهد و به دو گروه
دستهبندی میشوند:
شاخص کیفیت بر مبنای فاصله که فاصله پرتو نما
نسبت به مجموعه راه حلهای در نظر گرفته شده را
اندازهگیری میکند ،همانند فاصله نسلی معکوس.[10, 16]56
شاخص بر مبنای حجم 57که اندازهی حجم را
اندازهگیری میکند و به مجموعه راه حلهای در نظر گرفته
شده ،اختصاص مییابد ،همانند فرا حجم.[17]58
شاخصهای مورد مطالعه
در ایتتن تحقیتتق ،شتتاخص فتترا حجتتم ،بتترای انتتدازهگیری
راندمان نمونههای تست ،به کار گرفته شده استت و  500نقرته
بصورت یکنواخت توزی شده در هر نمونه ،از پرتو نمتا ،انتختاب
میشود .دول  1ارتباط بین معیارهتای ارزیتابی و گتروهبنتدی
آنها را نشان میدهد.
جدول  - 1ارتباط بین معیارهای ارزیابی و دستهبندی آنها
معیارهای ارزیابی
دسته بندی

فراحجم

فاصله

اندازه

نسلی

گیری

معکوس

تنوع

همگرایی

✓

✓

تنوع

✓

✓

قدرتمندی

✓

نسلی

خالص

گذاری

✓
✓
✓

یکنواختی

فاصله

تنوع

فاصله

✓
✓

تنظیمات پارامترها
43

)Quality Indicators (QIs
convergence
45
Spread
46
Uniformity
47
Cardinality
48
Pareto dominance
49
)Generational Distance (GD
50
Spread quality
51
)Pure Diversity (PD
52
)Spacing (SP
53
Region division-based indicators
44

برای تمام الگوریتمهای مورد مقایسه ،تنظیمات پتارامتری
یکسانی از مسایل ،به کار گرفته میشود .اندازهی معیت بترای
الگوریتمهای پیشنهادی و مقایسهای ،برابتر بتا  100میباشتد و
 20ا رای مستقل برای هر الگوریتم مقایسهای بر روی هر یتک
54

Hyper box
)Diversity Metric (DM
56
)Inversed Generational Distance (IGD
57
Volume-based
58
)Hyper Volume (HV
55
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از نمونههای تست ،انجام میشود .شرط پایان برای هر الگوریتم،
حداکثر  100000ارزیابی برازش ،59برای تمام نمونههای تست،
در نظر گرفتته میشتود .تعتداد بردارهتای مر ت برابتر بتا 10
میباشد و اندازهی مدل گروهبندی برابر با  L = 3است.
تست مجموع رتبهبندی ویلکسون ،60برای مقایسته نتتایج
بدستتت آمتتده ،در یتتک ستترح اهمیتتت  0.05از الگوریتمهتتای
آزمایش شده به کار میرود .همچنین مقدار  pبرابر با 1.00E-6
در نظر گرفته شده است .در دول نتایج ،نتتایجِ آمتاری نشتان
داده میشود و برای هتر الگتوریتم ،میتانگین مقتادیر و انحتراف
معیار ،به ترتیتب در دو سترح ،نشتان داده میشتود .در تستت
مجموع رتبهبندی ویلکسون ،برچسب  +در لوی نتتایج ،بتدان
معنا است که الگوریتم مقایسه شده بهتر از الگوریتم پیشنهادی
است و برچسب  -بدان معنا استت کته الگتوریتم پیشتنهادی از
الگوریتم مقایسه شده بهتر است و برچسب  ، بدان معنا استت
که تفاوت آماری زیادی بین نتایج مقایسه شده و الگوریتمهتای
پیشنهادی و ود ندارد و همچنین بهترین نتتایج در هتر نمونته
آزمایش ،با رنگ مشکی پر رنگ ،مشخص شده است.

_IMMOEA
RF

NSGA-III

RVEA

5.99E-01

7.39E-01

8.06E-01

8.33E-01

F1

3.33E-01

6.12E-01

5.95E-01

6.84E-01

F2

2.81E-01

7.23E-01

6.21E-01

6.93E-01

F3

3.73E-01

6.55E-01

7.21E-01

5.92E-01

F4

4.71E-01

7.11E-01

7.93E-01

8.26E-01

F5

الگوریتمهای مقایسه شده

4.56E-01

7.84E-01

8.36E-01

8.72E-01

F6

1.18E-01

4.91E-01

5.78E-01

5.16E-01

F7

1.63E-01

6.29E-01

6.08E-01

6.54E-01

F8

2.06E-01

4.12E-01

4.38E-01

4.52E-01

F9

9/0/0

6/3/0

یافتههای تحقیق
در این بخش ،نتتایج آزمایشتات نشتان داده میشتود .نتتایج بتا
الگوریتمهای مقایسه شده ،بر روی تاب های تست و بتا استتفاده
از معیارهای شاخصهای ارزیابی بیان شده در بختش قبتل ،بتر
روی سَکّوِ ِپلَت ای اِم اُ ارزیابی شدهاند و در دول  2و دول 3
59

Fitness evaluation
Wilcoxon rank sum test
61
inverse model-based multi objective estimation of
distribution algorithm using Random-Forest variable
importance method
62
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA)III
63
Classification based Surrogate-Assisted Evolutionary
)Algorithm (CSEA
60

میشود .دول  ،2نتایج آماری بر اساس معیار ارزیابی فرا حجم
بتتر روی الگتتوریتمهتتای پیشتتنهادی و مقایستته شتتده ،بتتر روی
نمونههای تست اصالح شدهی زِد دی تی 64و دی تی اِل زِد 65را
نشان میدهد.
جدول  – 2نتایج آماری بر اساس معیار ارزیابی فععرا حجععم بععر روی
الگوریتمهای پیشنهادی و مقایسه شده بععر روی نمونععههای تسععت
اصالح شدهی زِد دی تی و دی تی اِل زِد

CSEA

7/2/0

Problem

اولین الگوریتم مقایسهای ،الگتوریتم تکتاملی چنتد هدفته
برپایه مدلسازی معکتوس بتا استتفاده از روش اهمیتت متغیتر
نگتتل تصتتادفی 61استتت[ .]18دومتتین الگتتوریتم مقایستتهای،
الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب 623-است[ ]19و ستومین
الگوریتم مقایسهای ،الگوریتم تکاملی به کمک ایگزینی بر پایه
کالسبندی 63است[ .]20قویتترین الگتوریتمهتای تکتاملی بته
منظور مقایسه انتخاب شدهاند.

نشان داده شده است .از تستت مجمتوع رتبهبنتدی ویلکستون،
برای مقایسه نتایج بدست آمتده ،در یتک سترح اهمیتت 0.05
برای نمایش نتایج ارزیابی الگوریتمهای آزمایش شتده استتفاده

=+/-/

بر اساس نتایج دول  ،2مشاهده میشود که ایتن مستاله
بر روی الگوریتم چنتدین هدفته تکتاملی بتردار مر ت هتدایت
شده ،66در  6مورد نسبت به الگوریتمهای مقایسه شده عملکترد
بهتری دارد و در  2مورد عملکرد ضعیفتری نسبت به الگوریتم
ژنتیک مرتبسازی نامغلوب 3-دارد .همچنین الگوریتم تکتاملی
چند هدفه برپایه مدلسازی معکوس با استفاده از روش اهمیت
متغیر نگل تصادفی در  2مورد نسبت به الگوریتمهای مقایسه
شده عملکرد بهتری دارد .الگوریتم مقایسهای ،الگوریتم ژنتیتک
مرتبسازی نامغلوب 3-در  6مورد عملکترد بهتتری نستبت بته
الگتتوریتم تکتتاملی چنتتد هدفتته برپایتته مدلستتازی معکتتوس بتتا
استفاده از روش اهمیت متغیر نگتل تصتادفی دارد .الگتوریتم

64

ZDT
DTLZ
66
Reference Vector guided Evolutionary Algorithm
)(RVEA
65
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مسیریابی بهینه پهپاد مبتنی بر...

تکتتاملی بتته کمتتک تتایگزینی بتتر پایتته کالسبنتتدی در بتتین
الگوریتمهای آزمایش شده ،عملکرد ضعیفتری دارد.
دول  ،3نتایج آماری بر اساس معیار ارزیابی فرا حجم بر
روی الگوریتمهای پیشنهادی و مقایسه شده ،بر روی نمونههای
مجموعه تست گروه ماهی متحر (دابلیو اِف تی) 67را نشتان
میدهد.
جدول  – 3نتایج آماری بر اساس معیار ارزیابی فععرا حجععم بععر
روی الگوریتمهای پیشنهادی و مقایسععه شععده بععر روی نمونععههای
مجموعه تست گروه ماهی متحرک (دابلیو اِف جی)
CSEA

_IMMOEA
RF

NSGA-III

RVEA

Problem

1.98E+01

2.48E+00

2.89E+00

2.12E+00

WFG1

4.82E+01

4.25E+01

4.97E+01

5.01E+01

WFG2

3.42E+00

3.97E+00

4.29E+00

4.60E+00

WFF3

2.65E+01

2.47E+01

2.45E+01

2.51E+01

WFG4

2.32E+01

1.60E+01

2.98E+01

2.67E+01

WFG5

2.12E+01

1.42E+01

2.73E+01

2.46E+01

WFG6

1.96E+01

1.78E+01

2.33E+01

2.65E+01

WFG7

2.33E+01

1.95E+01

2.06E+01

2.13E+01

WFG8

1.89E+01

1.57E+01

2.95E+01

2.41E+01

WFG9

2/7/0

8/1/0

5/4/0
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شده ،68در  4مورد نسبت به الگوریتمهای مقایسه شده عملکترد
بهتری دارد و در  4مورد عملکرد ضعیفتری نسبت به الگوریتم
ژنتیک مرتبسازی نامغلوب 3-دارد .همچنین الگوریتم تکتاملی
چند هدفه برپایه مدلسازی معکوس با استفاده از روش اهمیت
متغیر نگل تصادفی در  2مورد نسبت به الگوریتمهای مقایسه
شده عملکرد بهتری دارد .الگوریتم مقایسهای ،الگوریتم ژنتیتک
مرتبسازی نامغلوب 3-در  4مورد عملکترد بهتتری نستبت بته
الگتتوریتم تکتتاملی چنتتد هدفتته برپایتته مدلستتازی معکتتوس بتتا
استفاده از روش اهمیت متغیر نگتل تصتادفی دارد .الگتوریتم
تکاملی به کمتک تایگزینی بتر پایته کالسبنتدی در  1متورد
عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتمهای مقایسه شده دارد.
با مقایسه نتتایج ایتن دو تدول ،مشتاهده متیشتود کته
الگوریتم چندین هدفه تکتاملی بتردار مر ت هتدایت شتده ،در
مجموع عملکرد بهتری نسبت به ستایر الگتوریتمهتای مقایسته
شده دارد و بر طبق دول  ،1نرگ همگرایی ،تنوع و قدرتمنتدی
این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتمهتای مقایسته شتده بتاالتر
است .اشکال  8تا  11نمودار نتایج را بر روی تواب تستت نشتان
میدهند .شکل  8نمودار منحنتی نتتایجِ فترا-حجتم را بتر روی
نمونه تستِ گتروه متاهی متحتر (دابلیتو اِف تی ،69)7بترای
الگتتوریتم تکتتاملی چنتد هدفتته برپایتته مدلستتازی معکتتوس بتتا
استفاده از روش اهمیت متغیر نگل تصادفی را نشان میدهد.

شکل  -8نمودار منحنی نتایجِ فرا-حجم را بر روی نمونه
تستِ گروه ماهی متحرک (دابلیو اِف جی ،)7برای الگوریتم تکاملی

=+/-/

چند هدفه با استفاده از روش اهمیت متغیر جنگل تصادفی.

بر اساس نتایج دول  ،3مشاهده میشود که ایتن مستاله
بر روی الگوریتم چنتدین هدفته تکتاملی بتردار مر ت هتدایت
WFG

67

68

Reference Vector guided Evolutionary Algorithm
)(RVEA
)69 Walking Fish Group (WFG
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شکل  9نمودار منحنی نتایجِ فرا-حجم را بر روی نمونتهی
تستِ گروه ماهی متحتر (دابلیتو اِف تی ،)7بترای الگتوریتم
تکاملی به کمک ایگزینی بر پایه کالسبندی را نشان میدهد.

تکاملی چند هدفه برپایه مدلسازی معکوس آزمایشِ معرفی
شده ،نشان میدهد.

شکل  -9نمودار منحنی نتایجِ فرا-حجم را بر روی نمونه تستِ گروه

شکل  -11نمودار منحنی نتایجِ فرا-حجم را بر روی نمونه تستِ گروه

ماهی متحرک (دابلیو اِف جی ،)7برای الگوریتم تکاملی به کمک

ماهی متحرک (دابلیو اِف جی ،)7برای الگوریتم چندین هدفه

جایگزینی بر پایه کالسبندی.

تکاملی بردار مرجع هدایت شده.

شتتکل  10نمتتودار منحنتتی نتتتایجِ فتترا-حجتتم را بتتر روی
نمونهی تستِ گتروه متاهی متحتر (دابلیتو اِف تی ،)7بترای
الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب 3-را نشان میدهد.
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شکل  11نمودار منحنی نتایجِ فرا-حجم را بر روی نمونهی
تستِ گروه ماهی متحر

(دابلیو اِف ی ،)7برای الگوریتم

در این مقاله یک مدل مفهومی برای یافتن مسئله برنامه-
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