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منطق الضبابي في بناء المتحكمات. التي تعمل ال قائم على أسلوب للتقييم هذه الورقة سوف نقوم بتطوير في   الملخص:

 ن منلدينا اثني هذه النقطة في، الطائرات بدون طيار نظامل الحكم الذاتي درجة وتقييملطائرات بدون طيار علي التحكم في ا

تقييم درجة تقييم ل طريقة تطوير ثانياالتحكم ، عناصرتقييم أداء طريقة تقييم ل تطوير أوال، يتم تقييمها نريد أن السمات التي

وقد قمنا بتوفير بنية جديدة تعمل كأسلوب للتقييم في شكل رسم بياني  .وحدة التحكم مكوناتخالل  منوذلك  الحكم الذاتي

توفر حيث تمثل إحداثيات الرسم مجموعة سمات التقييم ،وهذا يعطي نموذج موحد للتقييم حيث   ) spidergraphأسميناه )

طريقة التقييم قيم أساسية لعملية اتخاذ القرارات اإلجرائية المناسبة في تطبيق استراتيجيات معمارية مفيدة لمجتمع مستخدمي 

أجهزة ، وتوافر وأداء االتصاالت مشاكل، ستوى المخاطرم لتقييم األساليب المستخدمة وتشملالطائرات من دون طيار، 

 .التفاعل اإلنسانيو، والتشغيل اآللي، االستشعار

: بنية برمجية للتقييم، المنطق الضبابي، متحكمات ذات تحكم ضبابي، تحكم مستند علي المنطق الضبابي، كلمات مفتاحيه 

 سمات الجودة.

 مقـــدمة : .1

الكامل في الطائرات بدون طيار التي تستند علي  الحكم الذاتي تقييمل طريقة يمكن أن توفر  دراسة منهجية لم يكن هناك أي

 .نظام تحكم مبني علي المنطق الضبابي 

من خاللها  التي يمكن، وكأداة األساليب لتستخدم أو مجموعة من المعايير يحتاجون إلي الطائرات بدون طيارين إن مستخدم

 .الطائرات بدون طيار السيطرة على نظام من استخدام المنطق الضبابي الذي يستند عليهجة النات الخصائص الهامة تقييم

لطائرات بدون طيار منطق الضبابي لالمستندة علي ال التحكم مكونات لتقييم كأداة للتقييم طريقة عملأو  لتطوير هناك حاجة

 .في الطائرات بدون طيار تحكممكونات الالحكم الذاتي ل وتقييم

  .الطائرات بدون طيار. استقاللية تحكم، ثانيا مكونات الجودة واألداء سمتان. أوال نقيم يجب أنالتحكم  المكونات منلكل 

، والسيناريوهات، و النمذجه محاكاةتقييم، منها الالكثير من األساليب في ال يمكن التعرف على الدراسات السابقة في

 .تجربةاالستدالل المبني على ال، والرياضية

و قد قمنا بدراسة األساليب المتبعة في التقييم و قمنا بتحديد عناصرها و سماتها التي تم تقييمها و ما هو القصور أو القيود 

 .علي تلك العناصر

mailto:seddegahmed@yahoo.com
mailto:seddegahmed@yahoo.com
mailto:hammar@wvu.edu


© Communications of the Arab Computer Society, Vol.9, No.1, December 2016, ISSN: 2090-102X 

 

2 
 

الطائرات بدون  في نظام التحكم مكونات وأداء الحكم الذاتي درجة التقييم على مثيرة لالهتمام حول قضية مفتوحة وقد وجدنا

 .طيار

 إلى تحسين، والتي تحتاج التقييم الحالية أساليب القدرة على التكيف مع العديد من المشاكل مع ال تزال هناك استطالعنا من

 .العامستخدام لال

االبتدائية الطبيعة وتعدد أبعادها، والتسلسل الهرمي، التنوع و يجب أن تنظر للطائرة بدون طيار الحكم الذاتي تقييم طريقة

 . الطائرات بدون طيارصف استقاللية في صياغة و الغموض تجنب يمكن بحيث، والنظام نفسه المطبق دفلله والثانوية

في هذه الورقة سوف نعرض طريقة للتقييم مصحوبة بالخطوات المنهجية للحل مع توضيح وافي لكل خطوة من الخطوات 

 ومن ثم نوضح نتائج ونقاط القوة الناتجة من تطبيق طريقة التقييم.

 

 الطــــريقة:

  :قييمهانبني طريقة محددة لت نريد أن السمات التي لدينا اثنين من

 .التحكم عناصرتقييم أداء طريقة تقييم ل تطوير :أوال

 .وحدة التحكم مكوناتخالل  منوذلك  الحكم الذاتيتقييم درجة تقييم ل طريقة تطوير :ثانيا

 للحل المنهجية الخطوات 1. 2

 .النظام بنية تحديد :1الخطوة 

 .ضبابيال تحكمال تحديد نموذج :2الخطوة 

 .الحكم الذاتياألداء و لتقييم السيناريو المعتمد على التقييم لطريقة الخطوات تحدد :3 الخطوة

 أسلوب التقييم. تطبيقل متعددة بعثات طيران سيناريوهات مع دراسات الحالة استخدام :4الخطوة 

 .الحكم الذاتياألداء و لتعزيز الممكنة التغييرات تحديد :5الخطوة 

 بنية النظام تحديد: 1خطوه 

 : رئيسين هما إلى عنصرين لطائرات بدون طيارل  العام مكونات النظام تم تصنيف

 لوصف هذا النظام يستخدممجموعة المحركات و واإلرشاد يحتوي على وهذا  :.والبيئة الديناميكا الهوائية (أ

 .بيئتها في طائرة بدون طيارال ديناميكيات

قد تستخدم المنطق  وحدات تحكم اثنين من، وهو مزيج من "لوحة التحكم" الذي يتكون من :نظام التحكم (ب

 شكل رقم (الطولي )وحدة التحكمللصعود و الهبوط الثانية  جانبي(و وحدة تحكم، واحدة منهم لاللتفاف )ضبابيال

 .واالتصاالتت، التحكم والثباوالمالحة و للتوجيه هذا النظام يستخدمو  .(3)

  لطائرات بدون طيارالنظام العام ل

 الرسم البياني فئة نظام التحكم باستخدام مكونات مع جميع على اتصالطائرة بدون طيار ال UAV يظهر  (1)الشكل

UML  رئيسية عناصر وظيفية لعرض.  
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  .طيارلطائرات بدون ل الوظيفية الرئيسية العناصر لعرض  UMLرسم تخطيطي  ( 1شكل )

          

التغذية  التوجيه عن طريق نظام من نظامطائرات الوضع الحالي لل تقرأ (2) الشكل موجودة فيال وحدة التحكم إن كتلة

 .تحقيق أهدافهاالتحكم ل المحركات من اجل اإلخراج إلى إشاراتيرسل المرتدة، و

)التكامل – PID (Proportional-Integral-Derivative)متحكمات  شبكة من التي كانت هذه الكتلة تم استبدال

 .بمتحكمات تستند إلي المنطق الضبابي في التحكم  المشتق( النسبي

 

 لطائرات بدون طيارل التحكم الرئيسية مكونات( 2شكل )

 

 ( نموذج المتحكمات3شكل )

 .الضبابي تحكمال تحديد نموذج :2الخطوة 
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و الذي   .(FIS) الضبابي االستدالل نظم تنفيذ يبين الهبوط و الدوران(، و )الصعودللمتحكمات  ضبابيال منطقال إن نموذج

الحركة  سيطرةمع وكذلك يتحكم في الدوران  الطائرات في حركة طولية سيطرةمع يدير عمليات الصعود و الهبوط 

 (4) الشكل .طائرةالجانبية لل

 استقرار الطائرة ،حيث تولد قيم للحفاظ علىتحسين السيطرة على و القيم تذليل من أجل منفصلة مرشحات تم استخدام وقد

  .الطائرة

 

 المتحكمات الضبابية في نموذج التحكم(  4شكل )

 

 .الحالية للطائراتوالحالة  المنشودة بين الحالة الخطأ عن طريق حساب إلى وحدة التحكم األوامر يرسل الطيران إن مدير

و القيم التي تم  القيم المطلوبة بين التوجهاالختالف في و السرعة الجوية في الفرقو  االرتفاعفي  الفرق ومن ثم يتم حساب

 .قياسها

 إلى التحريك تحكم قيم يتم إرسالسوف المدخلة  القيم وبناء على هذه .كمدخالت وحدات التحكم إلىالقيم  يتم تمرير هذه ثم

 .المحركات

الذي يطبق علي المتحكمات مبني من مجموعة من القواعد المنطقية التابعة للمنطق إن نظام التحكم الضبابي االستداللي 

 الضبابي لتمثيل المدخالت و المخرجات للنظام.

 

 يوضح المتحكمات الضبابية المستخدمة في الطائرة 5شكل 

 

 السيناريو القائم على التقييم لطريقة الخطوات تحديد :3الخطوة 
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 :الحكم الذاتي للطائرة من دون طيار وهي كاآلتياألداء و لتقييم السيناريو القائمة على التقييم طريقة خطوات

 

 .للطائرات بدون طيار البعثات أو الرحالتو سيناريوهات  أهداف (أ

 .المعمارية القرارات  (ب

 الحكم الذاتي(.)األداء و صفات الجودة (ت

 

 .للطائرات بدون طيار البعثات أو الرحالتو سيناريوهات  أهداف (أ

 .حالتنادراسة ل سيناريو واحد تمثل كل مهمةنموذجنا المقترح، ل كمدخل للطائرات بدون طيار لقد أخذنا عدد من البعثات

التي يتم تذويدها عن  الطائرات قيم التحكم في مع 172-سيسنا من طراز  ذات محرك واحدطائرة  نموذج هي هذه البعثات

 .ملف التكوين أو البناء طريق

 

 

 Aerosonde-Cessna-172 ( صورة توضح الطائرة 6شكل )

 

 .المعمارية )النموذج المقترح( القرارات (ب

هي  وهذه التقييم،من  جانبا كل محور يمثل .تشع منة عدة محاور مع نقطة أصل لديهلطريقة التقييم  النموذج المقترح

  .األداءو كذلك مستوي  الطائرات بدون طيار نظامل الحكم الذاتي التي من خاللها سوف نحدد درجة  الرئيسية التكنولوجيا

 محور لكلمستوى المقابلة و التقييم، ( لكل رحله  من رحالت spidergraphرسم )، هناك الطائرات بدون طيار لكل

 .(7تقييم لكل عنصر من عناصر التقييم كما في الشكل )مدى ال يشكل
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 ( spidergraph( يوضح )7شكل )

 .هي على النحو التالي الطائرات بدون طيار أنظمة في النموذج في المستخدمةالمتغيرات  معنى

 لكمبيوتر منطق ضبابي وحدات تحكم ثالث تم تصميم هناك الطائرات بدون طيار بحوث مجال في: على سبيل المثال

  .سرعة الطيرانو عنوانو ال االرتفاع، السيطرة على من أجل المالحة

 .إبحار الطائرات بدون طيار تمكن من في تركيبة معا تعمل الثالثة كافة وحدات التحكمإن 

 . i, jاحداثيات   و t الزمن مؤشر وحدة التحكم مع مكونات تمثلمهمة الطائرة  قيم على سبيل المثال

 ادني يعني ٪0و  أقصى درجة ٪100 + تعني حيث، ٪0إلى  ٪100 + من في النطاق داءاأل أو الحكم الذاتي حيث درجة

 مهماتل تحكم بالنسبة ال مكونات حيث، spidergraph من قبل من الممكن أن تعرض نتائج العمليات الحسابية .درجة

  .100T.وأ 50T  أو ، 0T الوقت في وضعت الطائرات بدون طيار

التي يقدمها الرسم  الطائرات بدون طيار أداء أو في درجة الحكم الذاتي الديناميكي التغيير بحث عنال تمكنا من هذه الطريقة

 .التحكم من خالل التغيير الذي يحدث في قيم اإلحداثيات من ناحية الزيادة أو النقصان في قيم قراءات عناصر

 الحكم الذاتيداء وبالنسبة لأل الجودة ت.  سمات

ييم علي مدي أو درجة الحكم الذاتي من اجل أن يتم التقوكذلك  السمات ألمرطبته بأداء الطائرات بدون طيار اقترحنا عدد من

 وهى كالتالي : :توفرها في تصميم مهمة أو رحلة الطائرة 

 التفاعل. -1

 .التعاون -2

 .القرار  -3

   .المالحة أو اإلبحار  -4

 .إدراك المطلوبات -5

 

 مع سمات الجودة spidergraph( 8شكل )

 

 أسلوب التقييم. تطبيقل متعددة بعثات طيران سيناريوهات مع دراسات الحالة() استخدام :4الخطوة 

 .التقييمتطبيق طريقة متعددة ل بعثات سيناريوهات مع دراسات الحالة() نحن نستخدم
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شكل  فيجعلها متاحة مناسب و على شكل البيانات و إخراجها في شكل معلومات لمعالجة هي دراسة الحالة هذه إن مهمة

 إلدخال عامةتوفير آلية البيانات ومعالجة وسيلة مشتركة ل و الهدف هنا هو توفير بدون طيارمجتمع الطائرات ل رسوم بيانية

 .للمعالجة الالزمةخوارزميات جديدة للبيانات و أشكال

وذلك إلجراء عدد من السيناريوهات المختلفة  السيناريوهات في كل قيمها تغيير تحكم التي من الممكنال فيما يلي عناصر

 إلجراء التقييم الالزم ألداء الطائرة :

 .االرتفاع  -1

 .سرعة الطيران  -2

 .الحركة الراسية -3

 .االنحدار أو الميل زاوية -4

 .الوقت شريحة -5

 .الخطوة حجم -6

 نقاط الطريق المرحلية. -7

 .الحكم الذاتياألداء و الممكنة لتعزيز التغييرات تحديد  :5خطوة

 .المبنية بداخلة النظم الفرعية ظل وجودعبارة عن نظام تحكم ذو حلقة تغذيه راجعة في  النموذج المطبق هنا هو

وهذا الزمن يسمي  ثانية 0.005 حلقة التغذية الراجعة يوضح حالة الرحلة بصوره دورية كل  ذو  هذا النظام تقارير

 .الوقت شريحة

 .متغير أو ثابت من نوع ويمكن أن يكون .ختيار المستخدموفقا ال الوقت شريحة ضبط زمن  يمكن

 .البعثات الوقت لكل شريحة يمكن أن نغير نحن

 المستخدم يحدده الذيتحقيق درجة تحمل النظام الخطأ ل استخدام وسائل منعب خطوةال حجمأو إنقاص  كما يمكننا زيادة

 التي اتخذتها البعثة أو الرحلة : حجم الخطواتدقة وطول الفترة الزمنية تعتمد على 

 أصغر كلما كانت هنالك دقة أكثر للنتائج ولكن هذا يؤدى إلي تأخر البعثة أو الرحلة. حجم الخطوةكل ما كان 

محدد من قبل المصنعين الجدول التالي خارج النطاق ال نطاقات من تم استخدام القيم تصبح غير مستقرة إذا الطائرات إن

 (1أو المخرجة كما في الجدول رقم ) يوضح مدي التغيير المسموح بتطبيقه في قيم التحكم في حالة القيم المدخلة

 

 

 جدول قيم الشركات المصنعة االفتراضية

 

 النتـــــائج .2
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 نوضح فيما يلي نتائج ونقاط القوة الناتجة من تطبيق طريقة التقييم :

 معينة. توفر طريقة التقييم قيم أساسية لعملية اتخاذ القرارات اإلجرائية المناسبة في تطبيق استراتيجيات معمارية 1

 . توفر الطريقة إجراء يمكن أن يحدد مستوى األداء لتغيير معين لعناصر تحكم النظام.2

. إن هذه الطريقة تساعد في تحليل و تقييم عناصر التحكم عن طريق اعتماد تلك االستراتيجيات المعمارية التي يتم من 3

 خاللها تعظيم المكاسب وتقليل المخاطر.

 .الخالصـــــة 4

بعد تحديد نقاط القصور في أنظمة وأساليب تقييم أداء و درجة التحكم الذاتي في الطائرات من دون طيار، اقترحنا            

توفير طريقة تقييم لعمل المتحكمات المنية علي أساس المنطق الضبابي، ومن ثم حددنا خطوات منهجية للحل توضح بنية 

السيناريوهات لتقييم األداء و الحكم الذاتي من خالل دراسة حاالت محددة و  النظام و نموذج التحكم الضبابي وطبقنا عدد من

 من ثم قمنا بتحديد التغييرات الممكنة لتعزيز األداء و تحديد درجة الحكم الذاتي و األداء. 
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