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بهینهسازی پایگاه قوانین سیستم فازی نوع  TSKبا استفاده از الگوریتمهای ترکیبی
فراابتکاری
حجت اله حمیدی
استادیار ،گروه مهندسی فنآوری اطالعات ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
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چکیده :یکی از چالشهای اصلی در استفاده از سیستمهای فاازی  ،چگاونگی طراحای پایگااه عواعاد فاازی باا پارامترهاای
بهینهسازیشده است؛ بهنحویکه منجر به عملکرد رضایتبخش سیستم شود .در این مقالاه از روش آماوزش ترکیبای تکاما
تفاضلی مبتنی بر تضاد ) (ODEو بهینهسازی انبوه ذرات ) (PSOبهمنظور بهینهسازی پارامترهای توابع عضویت گوسی پایگااه
عواعد در سیستم فازی نوع تاکاگی – سوگنو  -کانگ ( )TSKاستفاده شده است .همچنین از الگوریتم ترکیبی پیشنهادی ،بارای
آموزش سیستم فازی  TSKمرتبه صفر بهمنظور کنترل دو پلنت غیرِخطی استفاده شده است و نتایج بهدستآمده بیانگر این است
که برای کنترل پلنتهای غیرِ خطی مدل ،دعت شناسایی بهتری را نسبت به سایر رویکردهای آموزشی از خود نشاا مایدهاد.
همچنین در این مقاله از ترکیب الگوریتمهای  ODEو  PSOاستفاده شده است و آ را در دو مسالله طراحای سیساتم فاازی
دعت گرا به کار میگیرد .در این دو مدل ،همۀ پارامترهای آزاد سیساتم فاازی  TSKمرتباۀ یا  ،ازطریا  HODEPSOبهیناه
میشوند .مدلهای استفادهشده در این آزمایشها ،سری آشوبناک مکی گلس و ی

مسللۀ اعتصادی واععی هستند که مقادیر آینده

آ ها پیشبینی میشود .نتایج بهدستآمده بیانگر آ است که  HODEPSOحداع خطای متوسط تست و آموزش را در مقایسه
با دیگر روشهای آموزش دارد.
واژههای کلیدی :الگوریتم های فراابتکاری تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد ) ،(ODEبهینهسازی انبوه ذرات ) ،(PSOسیستمهای
فازی ،هوش جمعی ).(SI
سراسری نزدی

 -1مقدمه
1در سالهای اخیر ،استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری
گست رش چشمگیری در ح مسائ پیچیده محاسباتی داشته
است و امروزه نیز کاربردهای بسیار زیادی در شااخههاای
مختلفِ علوم دارد .این رویکردها برخالف روشهای دعی
بهینهسازی ،به دنبال نقاطی هستند که تا حد ممکن به بهیناه

تمامی پارامترهای مؤثر بر شرایط مسلله را وارد مدل کارد؛
بنابراین تضمینی وجود ندارد که بهترین ح بهدساتآمادة
مدل ،هما ح مطلوب برای شرایط واععی باشد [ .]1حال
این سؤال پیش می آید که ی

میسازند که ی

نام نویسندة مسلول  :حجت اله حمیدی
نصیرالدین طوسی

جهت بااهمیت است که در بیشتر مدلسازیها ،نمایتاوا

ح دعی از ی

ح تقریبی از ی

مدل تقریبی

مدل دعی  .در پاسخ به

این پرسش ،رویکردهای فراابتکاری ،این امکاا را فاراهم

تاریخ پذیرش مقاله 95/09/03 :
نشانی نویسندة مسلول  :ایرا  ،تهرا

سطحی پذیرفتنی برآورده سازند .توجه به این نکته از ایان

بهتر است یا ی

تاریخ ارسال مقاله 1394/06/01 :

باشند؛ بهطوریکه نظر تصمیمگیرنده را تا

دانشگاه صنعتی خواجه

ح تقریباً خوب از ی

مدل کامالً دعیا

بهدست آورده شود؛ زیرا افازایش پیچیادگی مسالله تاأثیر
چندانی در عملکرد روشهای فراابتکاری نخواهند داشات.
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به عبارت دیگر ،روشهای فراابتکاری روشهایی هستند که

برای استفاده از مزایا و کمرنگکرد معایب آ ها است [.]2

به بهینه را با هزیناه محاساباتی پاذیرفتنی

درواعع ،با ترکیب این دو الگوریتم ،تناوع جمعیتای ایجااد

جستوجو میکنند؛ ولی تضمینی برای رسید به ح بهینه

میشود و از افتاد الگوریتم در دام بهینه محلی جلاوگیری

ارائه نمیدهناد .باه روشهاای فراابتکااری ،در اصاطال ،

میشود .همچنین الگوریتم ،سریعتر و با تقریب بهتاری باه

روشهای غیردعی نیز گفته مایشاود؛ زیارا مکاانیزمهاای

جواب بهینه ،همگرا میشود .برخای از روشهاای ترکیاب

تصادفی در ایجاد ساختار آ ها نقش مهمی دارد .بهطورکلی

الگوریتمِ تکام تفاضلی و بهینهسازیِ انبوه ذرات در [ ]35و

نظام یاا عواعاد موجاود در

[ ]36پیشنهاد شدهاند و برای حا مساائ بهیناهساازی در

ح های نزدی

مبنای این رویکردها بر اساا

ارگانیسمهاای طبیعای اسات [ .]2تااکناو بارای طراحای
اتوماتی

زمینههای مختلفی به کار رفتهاند .سیستمهای فازی برای ح

سیستمهای فازی ،الگوریتمهای فراابتکاری زیادی

مسائ پیچیده که دچار عادم عطعیات هساتند و توصایف

معرفی شده اند [ .]7- 3یکی از روشهای مهم بهیناهساازی،

ریاضی آ ها سخت است ،بسیار مناساب هساتند .چاالش

اسااتفاده از الگااوریتمهااای تکاااملی اساات [ .]8ایاان نااوع

اصلی در استفاده از این نوع سیستمها ،چگاونگی طراحای

الگوریتمها ،ابتکاری و احتمالی هستند و دربردارندة جمعیتی

ی

پایگاه عواعد باا پارامترهاای بهیناهساازیشاده اسات؛

از افراد با رفتاری خاص مشابه پدیدههای بیولوژیکی هستند.

بهنحویکه منجر به عملکرد رضایتبخش سیستم شود .برای

مشهورترین سیستمهای فازی تکاملی ،سیساتمهاای فاازی

رویارویی با این مسلله به روشهای هوشمند برای طراحی

ژنتیکی هستند که در آ  ،طراحی سیستم فازی با استفاده از

سیستم فازی ترجیح داده میشود .در این مقاله ،پس از انجام

الگوریتم ژنتیا  1انجاام شاده اسات [ .]16- 9باه تاازگی

مطالعات الزم در این زمینه ،تالش شده است با بهرهگیری از

ناوین

الگوریتمهای فراابتکاری ،پارامترهای موجود در پایگاه عواعد

محاسبات تکاملی [ ]18[ ،]17برای ح مسائ بهینهسازی

فازی به روشی هوشمند ،بهینه شوند؛ بهنحویکاه حتای باا

اساتفاده مایشاود .تکاما تفاضالی باه بسایاری از دیگار

افزایش تعداد متغ یرهای ورودی و افزایش تعداد عواعد فازی

الگوریتم تکاما تفاضالی 2باه عناوا یا

روشهای تکاملی همچو الگاوریتم ژنتیا

تکنیا

[ ]20[ ،]19و

به صورت نمایی ،پایگاه عواعد فازی طراحیشاده همچناا

بهینهسازی انبوه ذرات 3ترجیح داده میشود و این به دلیا

عملکرد مناسب و رضایت بخش داشاته باشاد .باه هماین

ویژگی های درخور توجه آ همچو مفهوم ساده ،اجارای

منظور در این مقاله ،الگوریتمهای تکام تفاضلی مبتنی بار

آسا و همگرایی سریع است [.]18[ ،]17

تضاد و بهینهسازی انبوه ذرات باهصاورت ماؤثری باا هام

روش دیگر طراحی سیستم های فازی ،استفاده از مادل

ترکیب شدهاند .ترکیب ،بهمعنای بهکارگیری همزما دو یاا

مادل مشاهور هاوش

چند روش برای استفاده از مزایا و کمرنگکرد معایب آ ها

ازدحامی ،الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات اسات کاه بارای

است [ .] 2درواعع با ترکیب این دو الگوریتم ،تنوع جمعیتی

طراحی سیستمهای فازی به کار رفته است [ .]26- 22مادل

ایجاد میشاود و از افتااد الگاوریتم در دام بهیناه محلای

مشهور دیگر هوش ازدحامی ،الگوریتم بهینهساازی کلاونی

جلوگیری میشود .همچنین الگوریتم ،سریعتر و با تقریاب

مورچه 5است که برای طراحی سیستمهای فازی به کار رفته

بهتری به جواب بهینه ،همگرا میشود.

هوش ازدحاامی 4اسات [ .]21یا

است [ .]31- 27روش دیگر طراحای سیساتمهاای فاازی،

این مقاله به شر زیر سازماندهی شده است :در بخش

استفاده از الگوریتمهای ترکیبی است .هر الگوریتم ،مزایا و

دوم ،کارهای انجام شده بررسی شده است .در بخش ساوم،

معایبی دارد؛ باه هماین دلیا بارای داشاتن مزایاای چناد

الگوریتمهای تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهیناهساازی

الگوریتم ،این الگوریتمها با هم ترکیب میشوند [.]34- 32

انبوه ذراتِ بهکاررفته برای آموزش سیستم فازی ارائه شاده

در این مقاله ،الگوریتمهای تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و

است .در بخش چهاارم ،بارای ارزیاابی روش پیشانهادی،

بهینه سازی انبوه ذرات بهصورت مؤثری با هم ترکیب شاده

مثالهای شبیه سازیشده با اساتفاده از رویکارد پیشانهادی

است .ترکیب ،6بهمعنای بهکارگیری همزما دو یا چند روش

بررسی شده است و نتایج تمامی تکنی های موجود بارای
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رسید به نتیجهگیری کلی به بحث گذاشته شده است و در

مقدار  Qمبتنی بر یادگیری فازی  Qاست .بهتارین ترکیاب
سیساتم راباط فاازی طبا میازا

بخش پنجم و ششم بهترتیب ،بحث و نتیجه گیاری شاده و

مقادیر نتیجهدهندة یا

پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده مطر شده است.

فرومو و مقادیر  Qجستوجو می شود .در پایاا ACO-

 FQبه سه مسللۀ معروف ،اعمال شاده و نشاا داده شاده

 -2مروری بر ادبیات

است که در مقایسه با دیگر روشهای طراحی سیستم فازی

در [ ،]28کاربردهااای بهینااهسااازی تجمااع مورچگااا
) (ACOدر طراحی ی

تقویتی ،عملکرد مناسبتری دارد.
در [ ،]37ی

کنترلار فاازی ) ،(FCموساوم باه

شبکۀ فازی عصابی تکااملی ارائاه شاده

 ،ACO-FCباهمنظاور بهبااود کاارائی طراحای و عملکاارد

است که با استفاده از پیوند عملیااتی شابکۀ فاازی عصابی

کنترلی ،و نیز پیادهسازی سختافزار  ،ACOارائه شده است.

) (FLNFNو ی

الگوریتم جدید یادگیریِ تکاملی طراحی

کنترلر فازی ،یعنی بخاش ”  “ IFعاوانین

شده است .این الگوریتم جدید یادگیری تکاملی مبتنای بار

 IF-THENفازی تشکی دهندة آ  ،در عسمت ناوع شابکه

ی

مشارکت بهینهسازی انبوه ذرات و الگاوریتم فرهنگای

عرار می گیرد و پس از آ  ،همۀ مقادیر نتیجهدهنادة عاوانین

است؛ بنابراین آ را بهینه ساازی انباوه ذرات باا مشاارکت

سفر مورچه به عنوا ترکیبای از

فرهنگی ) (CCPSOمی نامند .روش  CCPSOارائهشده از

مقادیر نتیجهدهندة انتخابشده از هر عانو در نظار گرفتاه

رفتار مشارکتی چندین جمع بهره مای بارد و مایتواناد باا

ماتریس فرومو از بین همۀ مقادیر نتیجهدهندة

استفاده از فضای فرهنگی اجتماع ،ظرفیت جساتوجاوی

نامزد ایجاد میشود .جستوجو برای بهترین مقدار از باین

فرامحلاای (سراسااری) را افاازایش دهااد .رفتااار مشااارکتی

همۀ ترکیبات مقادیر نتیجهدهندة عاانو  ،عمادتاً مبتنای بار

دربردارندة جمعی از چندین جمعیت اسات کاه باا تباادل

ماتریس فرومو است .ازطری مثالهای شبیهسازی ،نشاا

اطالعات تعام میکند تاا مساللهای را حا کناد .فضاای

داده شده است که عملکرد  ACO-FCارائهشده ،نسبت باه

فرهنگی اجتماع ،گنجینۀ اطالعاتی اسات کاه در آ  ،افاراد

دیگر روش های طراحای فاراابتکااری بهتار اساتACO .

عادرند تجارب خود را به گونهای ذخیره کنند که دیگر افراد

بهکاررفتاه در  ACO-FCمبتنای بار سیساتم مشخصای از

بتوانند بهطور غیرِمستقیم از آ ها یاد بگیرند .مدل FLNFN

بخش مقدم ی

نامزد لیست می شوند .ی
میشود .ی

جمعیت مورچگا بوده است و سختافزار روی ی

تراشۀ

ارائهشده از پیوند عملیاتی شبکهها ی فازی عصبی بهعناوا

آرایۀ گیت منطقی درخاور برناماهریازی ) (FPGAعملای

بخش نتیجهدهندة عوانین فازی استفاده میکند .این مطالعه از

می شود .کاربرد تراشۀ  ACOدر کنترل فازی بهوسیلۀ یا

چندجمله ای های متعامد و توابع مساتق خطای در توساعۀ

مسللۀ کنترل دمای آب حمام شبیهسازی شده است و نتایج

پیوند عملیاتی شبکه های فازی عصبی بهره مای بارد .مادل

بهدستآمده نشا دهندة کارایی تراشۀ طراحی شده است.

 FLNFNمی تواند بخش نتیجاهدهنادة ترکیاب غیرخطای

در [ ،] 31طراحی کنترلرهای فازی توسط بهیناهساازی

متغیرهااای ورودی را تولیااد کنااد .درنهایااتFLNFN ،

جمعیت مورچگا ) (ACOدر ترکیب با یادگیری فازی ، Q

ارائااهشااده بااه همااراه  (FLNFN-CCPSO) CCPSOدر

موسوم به  ،ACO-FQبه همراه مقاومساازیهاای مربوطاه

چندین کاربرد پیش بینی اتخاذ شدهاند و نتایج آزمایشگاهی

مورچه بهصورت

نشا داده است روش  CCPSOارائاهشاده در پایشبینای

ترکیبی از عملیات نتیجهدهندة انتخابشده از هر عاانو در

مسائ مجموعه های زمانی ،عملکرد خاوبی را باه نماایش

نظر گرفته میشود .جستوجوی بهترین مورچه از بین همۀ

میگذارد.

ارائه شده است .در  ،ACO-FQسفر ی

ترکیبات تا حدودی مبتنی بر تعقیب فرومو است .در ایان
پژوهش برای هر نامزد موجود در بخش نتیجهدهندة عانو ،
ی

مقدار  Qمتناظر اختصاص داده شده است .بهروزرسانی

در [ ،]38برای کاهش لرزش ساختما ها با اساتفاده از
میراکنندههای مگنتورئولوژیکال ) ،(MRی

الگوریتم کنترل

بهینۀ منط فاازی ارائاه شاده اسات .میراکننادههاای MR
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منبع تغذیاۀ خاارجی

صحیح این روش ارزیابی ،در دادههای با ابعاد باالی مربوط

تجهیزات نیمه فعال هستند و با کم

پایش میشوند .در این مقاله ،پاایش ولتااژ میراکننادة MR

به فرایندهای صنعتی و دادههای اینترنت اعمال شده است و

ازطری استفاده از سیستم فازی تکاملی انجاام مایگیارد و

از منظر دعت و پیچیدگی سیستمهای فاازی باا روشهاای

سیستم فازی با کم

الگاوریتمهاای تکااملی ( )EAبهیناه
) (μ-GAو الگااوریتم

ماایشااود .الگااوریتم میکروژنتیاا

معروف آموزش گروهی مقایسه شده است.
کسااب دانااش ی ا

مسااللۀ بااا سااابقۀ طااوالنی در

بهینااهسااازی انبااوه ذرات ) (PSOبااهمنظااور بهینااهسااازی

سیستم های مبتنی بر عانو فاازی اسات .بااوجود چنادین

پارامترهای  FCLبه کار می روند .درنهایت ،عملکرد کنترلر

روش در این زمینه ،همچنا نیاز به تاالش زیاادی جهات

مادل

روش

فازی بهینهشده باه صاورت غیرخطای بار روی یا

سااختمانی ساه طبقاه و تحاات تحرکاات ارتعاشای اعمااال
می شود .مزیت اصلی استفاده از  FCLبارای کنتارلکارد
ولتاژ میراکنندة  MRاین است کاه یا

افزایش کارائی فرایند یادگیری است .در [ ،]40یا

جدید برای تکام تدریجی عانو فازی ارائه شده است که
شک دهندة ی

دانش سیستم خبره است .این راهبرد مبتنی

تغییار تادریجی و

بر استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات ) (PSOبرای دساتیابی

صاف در ولتاژ ایجاد میکناد؛ درنتیجاه ،روش ارائاهشاده،

به مقدمات ،نتیجهدهنده ها و ارتباطات بین عوانین است .در

کنترل بهتری را برای سا ختارهای تحت تنش فراهم میکند.

این مقاله ،برای آزمود امکا پذیری روش پیشنهادی ،مسللۀ

روش جدید یاادگیری مبتنای بار داده

پیشنهاد شده است .در آخر نیاز نشاا داده

در [ ،] 39ی

آونگ معکو

[سیستم های استنتاج فازی کم تعاداد ) ](SparseFISبارای

شده است که نتایج شبیهسازی مؤید این حقیقت است کاه

سیستمهای فازی تاکاگی  -سوگنو ) (T-Sبررسی شده است

راهبرد ارائهشده از نظر نتاایج نهاایی و تاالش محاساباتی

که برای دربرگیری وز های عوانین توسعه یافته است .روش

عملکرد بهتری دارد.

نسبت به روش های یادگیری کالسی

یادگیری دربردارندة سه مرحله است :مرحله نخست ،یا

در [ ،]41ی

فرایند دستهبندی را در فضای مشخصۀ ورودی/خروجی باا

مبتنی بر دسته بندی سلساله مراتبای ) (HCMSPSOبارای

کیمت بخشی بردار تکارار انجاام داده اسات و دساته هاای

بهینهسازی سیستم فازی ارائه شده است .هدف از این مقاله،

بُعدی تصویر میکند تا

یادگیری عاوانین فاازی ناوع تاکااگی – ساوگنو  -کاناگ

مجموعه های فازی (مراکز و عرضها) بخشهای مقادمات

) (TSKبا دعت زیاد باوده اسات .در سیساتم فاازی )(FS

رویاۀ

طراحیشده با  ،HCMSPSOهر عانو مجموعههای فازی

بهینه سازی شدیدترین نزول مقیاد باه تنکای ،وز عاوانین

مربوط به خود را تعریف میکند؛ باه ایان معناا کاه تعاداد

سیستم های فاازی را نسابت باه خطاای حاداع مربعاات

مجموعه های فازی برای هر متغیر ورودی با تعاداد عاوانین

اندازه گیریشده بهینه میکند .بساته باه آساتانۀ تنکای ،وز

فازی برابر است .برای تأیید عملکرد  HCMSPSOچندین

بسیاری یا تعدادی از عوانین را میتوا صفر کرد تا به ایان

شاابیهسااازی انجااام شااده اساات و در مقایسااه بااا دیگاار

ترتیب برخی عوانین از بین برود (انتخاب عاانو ) .مرحلاۀ

و  ،PSOنشاا داده

بهدست آمده را روی محورهای ی

عوانین را شک دهد .مرحله دوم ،ازطری اعمال ی

الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات چندگوناهای

الگوریتم های یادگیری عصبی ،ژنتیا

رویۀ بهینه سازی منظمشدة مقید به تنکی

شده است که عملکرد  HCMSPSOنسبت به آ هاا بهتار

بهصورت مجزا به هر عانو  ،پارامترهای نتیجهدهندة خطی را

اساات .در [ ،] 42ی ا

روش کنتاارل فااازی در ترکیااب بااا

حذف می کند (روش یادگیری محلای) .عیاود تنکای بارای

الگاوریتم بهینااهسااازی انباوه ذرات ) (PSOباارای کنتاارل

صفرکرد اجباری پارامترهای خطی به کاار مایروناد کاه

ترکیبای )(HESM

سوم ،ازطری ی

موجب ی

سازوکار انتخاب ویژگای بارای هار عاانو را

تضعیف شار موتور سنکرو با تحری

ارائه شده است .برای تعیین جریا بهینۀ تحریا  ،جریاا

می شود .هرگاه پارامترهای خطی برخی از ویژگی ها در هر

محورهای  dو  qدر ناحیۀ سرعت پایین ی

عانو برابر (نزدی ) صافر باشاند ،انتخااب ویژگای بهیناه

ک تلفات مسی ایجاد میشاود .ببارای بهباود مشخصاات

سراسری حاص می شود .نهایتاً بارای نشاا داد عملکارد

دینامیکی و کاهش آثار منفیِ تغییرات پارامتر روی عملکرد

مدل کاهشی از
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هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال هفتم ،شماره سوم ،پاییز 95
 ، HESMی

در [ ،]44ی

کنترلر فازی در ناحیۀ سرعت زیااد باه کاار

سیستم خبرة فازی مبتنی بر بهیناهساازی

گرفته شده است و در همین حین بارای بهباود رانادما و

انبوه ذرات ) (PSOبرای تشخیص بیماری شاریا اکلیلای

بهینهسازی جریا  ،الگوریتم  PSOدر طی عملکرد حالات

) (CADارائه شده است .سیستم طراحیشاده از اطالعاات
7

دائم در کنترلر فازی اعمال میشود .در شبیهسازی نیز نشا

واععاای پایگاااه دادههااای بیماااریهااای علباای کلولنااد در

داده شده است که سیستم  HESMبا راندما باالتر نسابت

مجارستا بهره برده اسات .ازآنجاکاه ایان پایگااه داده هاا

به سایر روشها ارائه شده است.

دربردارندة ویژگای هاای ورودی متعاددی اسات ،درخات

برای تولید خودکاار سااختار و پارامترهاای اساا
عانو فازی ،در [ ،]25ی

تصمیم ) (DTبرای بازبینی خصوصایاتی کاه باه تشاخیص

الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات با

بیماری مربوط اند به کار گرفته شده است .برای تنظیم توابع

طول مختلف ذرات ) (DLPPSOارائه شده اسات .مزیات

عضویت (MFهای) فازی از بهینهسازی انبوه ذرات )(PSO

اصلی این روش آ است که ساختار و پارامترهاای اساا

استفاده شده است .مزیت اصلی ایان روش در مقایساه باا

عانو فازی را میتوا بهطور خودکار باا  PSOارائاهشاده

دیگر روش ها ،توانایی آ در تفسیر تصیماتی اسات کاه از

تولید کرد .در این روش ،بهترین سازگاری ) (fgbestو بهترین

جانب سیستم خبرة فازی تولیدشده گرفته شده است.

تعداد عوانین فعال ) (Ngbestاز بهترین ذره در جمعیت کنونی

در [ ،]45نشااا داده شااده اساات کااه تنظاایم بهینااه

و بهترین سازگاری ) (fpbestکاه ذرة  iام تااکنو باه دسات

کنترلکننده ها با استفاده از سه الگوریتم بهینهسازی تکااملی

آورده است و بهترین تعداد عوانین فعال آ ) (Npbestموعاع

به ی

از سیستمهای  servoاختصاص داده می شود

بروز بهترین موععیت ،بهمنظور تعیین عوانین فعال ذرهی  iام

(الگوریتم جستوجو گرانشی " "GSAالگوریتم بهینهسازی

در هر نس به کار میروند .بارای افازایش تناوع سااختار،

انبوه ذرات " "PSOو الگوریتم شبیهسازی حرارتی ".)"SA

عملگر جهش برای تغییر تعداد عوانین فعال ذرات باه کاار

فرآیندها در این سیستم  servoبا مدل های مرتبه دوم و ی

گرفته میشود .این الگوریتم در مقایسه با دیگر PSOهای با

جزء انتگرال و پارامترهای متغیر مشخص میشوند؛ بنابراین،

طول مختلف ذرات ،عملکرد تطبیقی بهتری دارد .نهایتاً برای

توابع هدف در مسائ بهینهسازی دربردارندة توابع خروجی

تابع غیرخطی و دو

از مدلهای تعریفشاده باا توجاه باه تغییارات پاارامتری

مجموعۀ زمانی در آزمایش های شبیه سازی به کار میرود و

فرآیندها هستند .سیستمهاای  servoباا کنتارلکنناده هاای

نتایج بهدستآمده نشا دهندة این است که روش ارائهشاده

متناسااب انتگاارال  -فااازی T-S PI-( Takagi–Sugeno

توانسته است بهطور مؤثرتری تابع غیرخطی را تقریب بزند

 )FCSدربردارندة دو ورودی ،تواباع عضاویت مثلثای ،ناه

و مجموعههای زمانی را پیشبینی کند.

عانو در عانو پایه ،عملگرهای  SUMو  PRODدر موتور

نشا داد کارائی الگوریتم بیا شده ،ی

الگوریتم ژنتی

به دلی روش جستوجاوی ابتکااری

کال

استنتاج و روش میانگین وز دارشده در ماژول غیرفازی ساز

به دلی

هستند T-S PI-FCS .بهصورت کنتارلکننادههاای فاازی

تواناایی بهیناهسااازی باا ساادگی مفهااومی باعاث تسااهی

کمهزینه به دلی ساختار ساده ،از تنها سه پارامتر تنظیم باه

بهینه سازی عوانین می شود .در [ ،]43بهیناه ساازی چهاارده

دلی نگاشت پارامترهای کنترلکننده متناسب انتگرال خطی

عانو فازی برای اتوماسیو تصمیمگیری نیمه خبره درمورد

( )PIبر روی پارامترهای فازی از نظر اص همارزی معین و

تخمین مدت زما مبتنی بر فعالیت اولیه در مدیریت پروژة

از روش بهیناهسااازی متقاار گسااترشیافتاه پیااادهسااازی

نرم افزاری ارائه شده است .هدف از این بهینهسازی ،کاهش

میشوند .نهایتاً با مقایسه الگوریتمهای تکاملی در چارچوب

فوق العادة بسیار معروف است .سیستم فازی ژنتی

مطالعه موردیِ متمرکز بر تنظایم بهیناه T-S PI-FCS

پیچیدگی عبارات زبانی و بهبود دعت تخمین مجموعه عانو

ی

فازی و در عین حال ،حفظ میزا یکسانی از تفسایرپذیری

برای سیستم کنترل موععیت تجهیزات آزمایشگاهی سیساتم

بوده است.

 ،servoنتایج حاص بیانگر عملکرد رضایتبخش سیساتم

بهینهسازی پایگاه عوانین سیستم فازی نوع  TSKبا استفاده از الگوریتمهای ترکیبی فراابتکار ی
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با کاهش زما اجرای حجم کااری و تخصایص هوشامند

ارائهشده است.
انتخاب پروژه ،فرآیند تصمیمگیری پیچیدهای است که با

سیستم های فازی ،باعث بهباود عملکارد شابکه مایشاود.

اهداف متعدد و اغلب متضاد تحت تاأثیر عارار مای گیارد.

تصمیمات برنامهریزی براسا

دانش سیستم فاازی از ایان

پیچیدگی مشک انتخاب پروژه با توجه به بااالبود تعاداد

روش گرفته می شود .نهایتاً این مقاله نتایج مقایسه عملکرد

مجموعه از پروژهها ،نموناه

SFSsهای مختلف را ارائه داده است و  SFSsو سیستمهای

پروژهها است؛ زمانیکه از ی

فازی ژنتی

مناسب باید انتخاب شود.

را مقایسه کرده است .نتایج شبیهسازی بیاانگر

در [ ،]46استراتژی جستوجاوی پارامترهاای سیساتم

این است که  SFSsمیتوانند به همگرایای ساریعتار و باا

 PSOنااهمگن و

کیفیت باالتر و کاهش تعداد پارامترهای کنترلی (که آ ها را

چند گروه ( )MsPSOبهمنظور افزایش عملکرد جستوجو

جایگزین خوبی برای سیستمهای فازی ژنتیا

مای ساازد)

توسااعه داده شااده اساات MsPSO .ک ا جمعیاات را بااه

دست یابند PSO .در کاربردهای دیگر از تحقیقاات اخیار

زیرگروه های اشتراکی متعدد گروهبندی میکند تا روشهای

بهطور وسیعی استفاده شده است ].[53, 54

فازی  T-Sجدید بهنام  OptiFelبا یا

مختلف جستوجو را برای راهح های بالقوه انجام میدهد .
در این مقاله ،مشخص شده است که استراتژی زیرگروههای
متعددِ پیشنهادی تا حد زیادی برای پیاداکرد پارامترهاای
بهینه مناسب برای زیرفضاهای مدل فازی  T-Sمفید است.
اثبات نظری این موضوع نیز نشا داده اسات کاه اشاتراک
میا زیرگروه ها میتواند تعادلی بین اکتشاف و بهرهبرداری
برای اطمینا از ذرات همگرا برای نقاط پایدار را حفظ کند.
نتااایج تجرباای بیااانگر ایاان اساات کااه  MsPSOبااهطااور
چشمگیری بهتر از الگوریتمهای سنتی  PSOدر شش تاابع
معیار ،عم میکند و رویکرد  OptiFelمیتواند ی

مادل

سیستم فازی خوب و با دعت باال و توانایی تعمیم عاوی را
تولید کند.
در [ ،]47اسااتفاده از کسااب دانااش بیولااوژیکی باارای
سیستمهای فازی متکی بر گروه بهینهسازی انبوه اطالعاات
ذرات ( )SI-PSOپیشنهاد شده است .مدلهاای مبتنای بار
جمعیت به وجود دانش به صورت ذرات توجه میکنند کاه
در فضا برای رسید به کیفیات بااالتر حرکات مای کنناد.
سیستمهای فازی  SI-PSOبرای کسب دانش در ایان کاار
به صورت سیساتمهاای فاازی انباوه ( ،)SFSsدساتهبنادی
می شوند .بهطاور خااص ،دو روش آماوزش ( KASIAباا
استفاده از پایگاههای عاانو باه صاورت ذرات در  )PSOو
( KARPبا استفاده از عاوانین باه صاورت ذرات در )PSO
معرفی میشوند .عملکرد  SFSsبه صورت ی

مسلله مهام

عملی با مجموعه های داده و آموزش خوشهبندی فاازی در
شبکههای محاسباتی مطالعه شده است .خوشهبندی فاازی،

 -3الگوریتمهای بهینهسازی فراابتکاری
روشهای بهینه سازی ،روشهای جستوجویی هستند
که اهداف آ ها یافتن جوابی برای مسلله بهینهسازی است؛
بهگونهایکه کمیت مورد بررسی بهینه شود .براسا

شواهد

و سواب نتایج ،بهطور متوسط ،بهترین تقاب کیفیت و زما
برای بهینهسازی سیستمهای فازی با استفاده از الگوریتمهای
فراابتکاری فراهم میشود.

- 1- 3الگوریتم تکامل تفاضلی
الگوریتم تکام تفاضلی ) (DEیکی از روشهای مؤثر
بر مبنای جستوجو است [ .]13همانند سایر الگوریتمهای
تکاملی ،این الگوریتم نیز با ایجاد ی

جمعیت اولیه شروع

به کار میکند .سپس با اعمال عملگرهاایی شاام ترکیاب،
جهش و تقاطع نس  ،نوزاد تشکی میشود و در مرحله بعد
که مرحله انتخاب نام دارد ،نس نوزاد با نسا والاد بارای
تعیین میزا شایستگی (کاه تاابع هادف آ را مایسانجد)
مقایسه میشود .سپس بهترین اعضا بهعنوا نس بعدی وارد
مرحله بعد میشوند .این روند تا رسید به نتاایج مطلاوب
ادامه مییابد .در این عسمت بهترتیب ،مراح عملکرد ایان
الگوریتم بیا شده است.
ایجاد جمعیت اولیه:
تعداد متغیرهای مسلله در این الگوریتم با  Dنشاا داده
شده است .هر ی

از این متغیرها ی

حد باال و ی

حاد
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پایین دارند .جمعیت اولیه در اندازه  NPدر  Dباهصاورت

) Zi ,g 1  arg max( f ( zi , g ), zi , g  1

()4

تصادفی مطاب رابطه ( )1تشکی میشود.

()1

))X io  X i min  round ( i .( X i max  X i min
, i  1, 2 , ..., N P

که   iعددی تصادفی در بازه ]  X i max ، ( 0 ,1و

 X i minحدود بااال و پاایین متغیرهاای مسالله و N P
تعداد اعضا هستند.

در ایان رابطاه ،انادیس  gنشاا دهناده نسا اسات و
 Z i ,g 1جمعیت نس جدید (نوزادهاا) و  Z i ,gجمعیات
نس عب (والدها) هستند .تابع  fهما تاابع هادف مسالله
است.
تکرار:
انجام مراح  2و  3تا رساید باه مااکزیمم تکارار یاا

جهش و همبری:

همگرایی ک جمعیت.

در این الگوریتم میتوا از پنج استراتژی برای ترکیب و
تولید نوزاد بهره جسات [ .]13در ایان مقالاه از اساتراتژی
شخص بهترین  -شخص رندوم  -شخص رندوم ،برای انجام
جهش بهصورت زیر استفاده شده است.

()2

Z i ,G  X best,G  F .( X r1,G  X r 2,G 
) X r 3,G  X r 4,G

که در این رابطه F ،فاکتور معیار نامیده میشود X r .ها

- 2- 3الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد:
بهطورکلی در رویکردهای بهینهسازی الگوریتم تکاملی،
ی

حد

تصادفی متحد برای جمعیت اولیه در نظر گرفته

میشود .در هر نس  ،هدف ،شام حرکت به سمت راهح
مطلوب است و روند تحقی  ،زمانی خاتمه مییابد که برخی
از معیارهای از پیش تعیین شده ،عاانعکنناده باشاند .زماا
محاسبه معموالً به حد

اولیه بساتگی دارد؛ یعنای هرچاه

اعضای انتخابی بهصورت تصادفی هستند .همچنین X best

فاصله میا حد

بهترین عضو جمعیت حاضر است.

بیشتری برای خاتمه طول مایکشاد و بارعکس .یاادگیری

برای هر متغیر از هر عضو جمعیت ی

عدد رنادوم K

اولیه و راهح مطلوب بیشتر باشد ،زما

مبتنی بر تضاد ،شانس شروع با جمعیت اولیۀ بهتر را ازطری

عدد تصادفی  uدر باازه ] [ 0 ,1

بررسی راهح های مخالف بیشتر میکند .رویکرد مشابه این

انتخاب شده ا  ،.همبری مطاب با رابطه زیر انجام میشود:

میتواند نهتنها در راهح های اولیه استفاده شود ،بلکه مای-

در بازه ]  [ 1, Dو ی

jk

u  CR or

if

) then Z i , j  X r1, j  F ( X r 3, j  X r 2, j

()3

else Z i , j  X i , j

که  jشماره هر متغیر از  iامین عضاو جمعیات اسات.
همچنین عدد  CRثابت همبری است و عاددی باین  0و 1
انتخاب میشود.
مرحله تخمین و انتخاب:
در این مرحله ،نوزادها و والدها با توجه به تابع هادف،
ارزشدهی میشوند و درصورتیکه ناوزاد ،ارزشای بایش از
والد داشته باشد ،جایگزین والد میشود .در غیر این صورت،
والد ،خود به همراه نس بعدی به مرحله بعد میرود.

تواند در جمعیت حاضر برای هر راه حلی بهطور مداوم باه
کار گرفته شود].[19

تعریف عدد مخالف :فرض کنید ] x [a, bی

عدد

~
~ است که x  a  b  x
واععی باشد ،عدد مخالف x
آ را تعریف میکند.
تعریف نقطه مخالف:

فرض کنید )  p  ( x1 , x2 ,..., xdنقطه ای در فضای

 Dبعاادی باشااد کااه در آ

 x1 , x2 ,..., xd  Rو

]  xi [ai ,.biنقطاااه مخاااالف عباااارت اسااات از:

~
~( p 
~ x1 ,
~ x2 ,...,
~ xd ) where
xi  ai  bi  xi
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می گردند .در این محدوده فقط ی

بهینهسازی مبتنی بر تضاد:

فارض کنیااد )  p  ( x1 , x2 ,..., xdیا

فضای  dبعدی است؛ یعنی یا

نقطااه در

راهحا انتخاابی در نظار

تکه غذا وجاود دارد و

پرندگا هم از مح این غذا خبر ندارند؛ ولی در هر لحظه،
فاصله خود با مح غذا را میدانند» .در ایان حالات ،یا

بگیرید ) F(0تابع تناسب است که برای اندازهگیری تناسب

استراتژی مناسب برای یافتن مح دعی غذا ،دنبالکرد آ

انتخابشدهها به کار گرفته میشود .بر طب تعریاف نقطاه
مخااااااالف

~ مخااااااالف
~( p 
~ x1 ,
~ x2 ,...,
xd ) ،

پرندهای است که از بقیه پرندگا به غذا نزدیا تار اسات.
درواعع PSO ،هم از چنین سناریویی الهام گرفتاه اسات و

اکناااااو اگااااار

راهحلی برای مسائ بهینهسازی ارائه میدهد .در  PSOهار

)  p  ( x1 , x2 ,..., xdاسااااات.

~ (  fباشد ،آنگاه نقطه  pمیتواند بهوسیلۀ
)p )  f ( p

پرنده ی

راهح برای مسلله است .تمام پاسخهای موجود،

~ جایگزین شود؛ در غیر اینصورت با  pادامه میدهیم.
p

ی

ازاینرو ،نقطه و نقطه مخالف آ بهطور هامزماا ارزیاابی

تعریفشده برای مسلله به دسات مایآورناد .هادف ایان

میشوند تا با آ هایی که مناسبتر هستند ادامه دهیم.

تکنی  ،یافتن محلی است که بهترین مقدار شایستگی را در

شک ( )1نشا دهنده شبه کد الگوریتم تکام تفاضالی
مبتنی بر تضاد است [ .]21در این الگوریتم بهمنظور تعیاین
اعضای جمعیات اولیاه ،ابتادا بارای هار یا

از ژ هاای

تشکی دهنده اعضا ،جمعیت )  xi (tهمانناد ژ ) xij (t

ی حد باال  xmaxو ی حد پایین xmin

تعریف میشود؛

سپس ژ ها به طور تصادفی بین حد باال و حاد پاایین باه-
صورت )  xij (t )  U ( xmin , xmaxتعریف مایشاوند.
برای استفاده از اعداد متضاد در طول آغاز جمعیت ،بهازای

هاار ) xij (t

یا

~ در نظاار ماایگیااریم کااه بااا
) x ij (t

مقدار شایستگی دارند که آ را از روی تابع شایستگی

فضای مسلله دارد  .این مقدار شایستگی در جهت و سرعت
حرکت این پرندگا (پاسخ های مسلله) به سمت مح غذا
(پاسخ بهینه) تأثیر مستقیم دارد PSO .با تعدادی پاسخ اولیه
(ذرات) شروع به کار میکند و با حرکتداد این پاسخهاا
در تکرارهای متوالی ،به دنبال یافتن جواب بهینه برای مسلله
است .در هر تکارار دو مقادار  PBestو  GBestمشاخص
میشوند.
 : PBestمکا بهترین مقدار شایساتگی کاه هار ذره در
طول حرکت خود ،به آ رسیده است.

 xتعریف میشود .اگر

 : GBestمکا بهترین شایستگی ذره در جمعیت فعلی.

~ کمتر از تابع هزینه )  xij (tشد (یعنی
تابع هزینه ) x ij (t

پس از یافتن مقادیر فاوق ،سارعت حرکات ذرات از

اگر ))  f ( x (t ))  f ( x (tباشد) ،آنگااه نقطاه ) xij (t
ij
ij

رابطه ( )4و نیز مکا بعدی هر ذره از رابطاه ( )5محاسابه

) ij (t )  xmin  xmax  xij (t

~ جایگزین شود؛ در غیر اینصورت
میتواند بهوسیلۀ ) x ij (t

میشود.

با )  xij (tادامه میدهایم .ازایانرو ،ژ و ژ مخاالف آ

()5

)  c2 .r2 .( Gbesti  Pi ,t

()6

Pt 1  Pt  vt

بهطور همزما ارزیابی میشوند تا با آ هایی که مناسبتار
هستند ،ادامه دهیم.

در این روابط ،مقادیر  r1و  r2اعدادی تصاادفی باین
صفر و ی

 - 3- 3الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات
الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات ) (PSOبراسا

) Vi,t 1  w.vi ,t 1  c1 .r1 .( Pbesti  Pi ,t

رفتار

اجتماعی دسته های پرندگا عم میکند [ .]14بارای درک
بهتر این تکنی  ،سناریوی زیر را در نظر بگیرید« :دساتهای
پرنده به طور تصادفی در محادوده خاصای باه دنباال غاذا

هستند و ضرایب  c1و  c2هام کاه ضارایب

یادگیری نامیده مایشاوند را معماوالً برابارِ دو مقاداردهی
میشود.
در هر تکرار از الگوریتم ،سرعت حرکت ذرات (میزا
تغییرات برای هر ذره) در هر بعد را میتوا با ی

مقدار از

پیش تعیین شده  Vmaxمحدود کارد .در ایان حالات اگار
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سرعت هر ذره در هر بعد ،از این حد فراتر رفت ،با Vmax

به معنای بهکارگیری همزما دو یا چند روش برای استفاده

جایگزین میشود.

از مزایا و کمرنگکرد معایاب آ هاا اسات .در الگاوریتم

شمارشگر تعداد تکرارها را برابر صفر عرار میدهیمt =o .

پیشنهادی ،جمعیت اولیه در ابتدا بهصورت تصاادفی تولیاد

پارامترهای کنترلی , Pr

میشوند؛ سپس با اعمال مفهوم یادگیری مبتنای بار تضااد،

 را مقداردهی میکنیم.

تعداد  nsعضو را باه وجاود مایآوریام و آ را باهعناوا اعضاای
جمعیت اولیه ) C(0در نظر میگیریم.
تا هنگامی که شرایط خاتمه برآورده نشدهاناد ،مراحا زیار را انجاام
میدهیم:
به ازای هر عضو

) xi (t

که عضاو ) C(tاسات ،یا

) ~x (t
i

اعضا در مرحله اول با مقایسه مقادیر تاابع هزیناه انتخااب
میشوند .این موضوع ،شانس بازدیاد و یاا حتای باازبینی

باه

دست میآوریم و مراح زیر را انجام میدهیم:

~
تابع هزیناه ))  f ( xi (tو ))  f ( xi (tرا محاسابه مایکنایم و باا
مناسبترین اعضا مراح زیر را ادامه میدهیم:
بردار آزمو ) ui(tرا با استفاده از عملگر جهش به وجود میآوریم.
عضااو فرزنااد ) X'i(tرا بااا اسااتفاده از عملگاار تقاااطعی بااه دساات

مناط کشفنشده از فضای جستوجو را فراهم میآورد و
منجر به سرعتبخشید به میزا همگرایی و دستیابی به
ی

تقریب بهت ر در الگوریتم تکام تفاضلی خواهاد شاد؛

درواعع ،زما محاسبه در الگوریتمهای تکااملی باه حاد
اولیه بستگی دارد و هرچه فاصله میا حد

اولیه و راهح

مطلوب کمتر باشد ،زما کمتری برای خاتمه طول میکشد.

میآوریم.
فرزندا و متضادشا را در تابع هزینه با یکدیگر مقایسه مایکنایم و
بهترین جواب را به دست میآوریم.
اگر تابع هزینه فرزند )) f(X'i(tاز تاابع هزیناه والاد )) f(Xi(tبهتار

یادگیری مبتنی بر تضاد ،شانس شروع با جمعیت اولیه بهتر
را ازطری بررسی راهح های متفاوت بیشتر میکند .به این
صورت که پس از ارزیابی جمعیت اولیاه و اعماال مفهاوم

بود ،آنگاه:
عضااو فرزنااد ) X'i(tرا بااه اعضااای نس ا بعاادی ) C(t+1اضااافه
میکنیم.

مبتنی بر تضاد ،جمعیت جدید بهوجود میآید و با ارزیاابی
مجدد تابع هزینه ،مناسبترین اعضاا انتخااب مایگردناد.

در غیر این صورت:

عضو والاد ) Xi(tرا باه اعضاای نسا بعادی ) C (t  1اضاافه

سپس تعدادی از اعضای جمعیات نهاایی باهعناوا والاد،
استفاده میشوند و عملگرهای جهاش و تقااطع الگاوریتم

میکنیم.
پایا اگر.

تکام تفاضلی بر روی آ ها اعمال مایشاوند و جمعیات

پایا حلقه تکرار (به ازای).

فرزندا به وجود می آید .با درنظرگرفتن مفهاوم یاادگیری

پایا حلقه تکرار (تا هنگامی که).
ژ  jرا از مجموعه ( )0, nx-1بهطور تصادفی انتخاب میکنایم و آ
را به مجموعه  Jاضافه میکنیم.

تااا هنگااامی کااه U (0.1)  pr

راه ح ها یی از همین جمعیت نیز ،بررسای و مناسابتارین

 J  nx //اساات،

مراح زیر را تکرار میکنیم.
ژ  j +1را به مجموعه  Jاضافه میکنیم.

مبتنی بر تضاد به روش عب و مشخصشد مناسابتارین
فرزندا در این مرحله ،در ادامه ،بهترین اعضاای جمعیات
والدین و فرزندا (هر عض وی که دارای مقدار تاابع هزیناه
کمتاری باشااد) باارای حضاور در مرحلااه بعاادی انتخاااب

باعیمانده ژ  j+1بر  nxرا بهعنوا ژ  jعرار میدهیم.

میشوند .سپس عملگرهای الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات

پایا حلقه تکرار (تا هنگامی که).

با الگوی جستوجو ی محلی بر روی این جمعیت جدیاد

شکل ( :)1شبه کد الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد

اعمال میشوند و همین چرخه تا حصاول شارایط خاتماۀ
رویکرد پیشنهادی تکرار میشود .جزئیات دعیا گاامهاای

 - 4- 3رویکررد ترکیررا الگروریتمهررای تکامررل

اجرایی  ،فلوچارت الگوریتم و شابه کاد الگاوریتم ترکیبای

تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهینهسازی انبوه ذرات

تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهینهسازی انباوه ذرات در

در این مقاله ،ترکیب الگوریتمهای تکام تفاضلی مبتنی
بر تضاد و بهینهسازی انبوه ذرات 8ارائه شده است .ترکیاب

شک ( )2نشا داده شده است [.]51
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بهصورت زیر بیا میشود:

 -4طراحی سیستم فرازی برا بهررهگیرری از

Ri : If x is A and ... and xn
1
i1
) is Ain Then y is f i (x1 ,..., x n

()7

رویکرد پیشنهادی
 - 1- 4سیستم فازی بهکار برده شده
سیستم فازی بهکار بردهشده از نوع سوگنو است .در این
سیستم فاازی i ،اماین عاعاده فاازی باا  ، Riمشاخص و









































شکل ( :)2فلوچارت الگوریتم ترکیبی تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهینهسازی انبوه ذرات
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کاااه در آ  xn ، ... ، x1متغیرهاااای ورودیy ،
متغیر خروجی Aij ،ی
بخاش تاالی یا

مجموعه فازی و تاابع

i

 fدر

سیساتم فاازی ناوع  TSKمرتباه صاافر

برای طراحی سیستم فاازی توضایح داده شاده اسات کاه
دربردارندة خوشهبندی کاهشی و الگوریتم ترکیبای تکاما
تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهینهسازی انبوه ذرات است.

باهصاورت

طراحی سیستم فازی از دادههای آماوزش دربردارنادة

 ai 0   aij x jاست .مجموعه فازی  Aijبهکاررفتاه،

تعیین عواعد فازی و بهینهسازی همه پارامترها در هر عاعده

9

به صورت ( ai 0مقدار عطعای ) و مرتباه یا
n

j 1

تابع عضویت گوسی است که بهصورت زیر تعریف میشود:
2







()8







 x m

j
ij

A (x )  exp   
ij
j


 
ij



فازی است .سیستم فازی معادله ( )7که دربردارندة  riمتغیر
ورودی و  rعاعده فازی است ،در کا دارای )r (2n  1

پارامتر است کاه بایاد بهیناهساازی شاوند .ایان پارامترهاا
میتوانند با بردار زیر توصیف شوند:
()11

که در آ  mijمرکز و   ijپهنای مجموعه فازی گوسی
هستند.
اگاار در موتااور اسااتنتاج ،عملگاار  ANDفااازی بااا

مراح روش پیشانهادی دو مرحلاهای بارای طراحای
سیستم فازی در زیر بیا شده است:
مرحله اول :ابتدا دادهها از سیستم بهدسات مایآیاد و

حاص ضرب جبری در تلوری فازی پیاده سازی شود ،برای

ورودی معین )  x  ( x1 ,..., xnنیروی آتش یا وز تأثیر
)  i (xعاعدهام  iبهصورت زیر محاسبه میشود:
n

i ( x )   Aij ( x j ) 
j 1

2

()9














 x m

j
ij
 n
exp   


j

1

ij




s  [m ,  ,..., m ,  , a ,... ..., m ,
11 11
1n 1n 1
r1
r
(2
n

)1
 r1,..., mrn , rn , ar ]  

سپس ورودیهای سیستم فازی تعیین میشاود و در اداماه،
این دادهها با تکنی

خوشهبندی کاهشی به چندین خوشاه

تقسیم میشوند (برای تفکی بندی فضای ورودی از تکنی
خوشهبندی کاهشی استفاده میشود) که هر خوشه بیا کننده
ی

عاعده فازی در سیستم فازی اسات .باا اتماام فرآیناد

خوشهبندی ،مراکز خوشهها میتوانند برای تشاکی مراکاز
توابع عضویت در سیستم فازی استفاده شوند .در این مقاله،

اگر سیستم فازی دارای  rعاعده باشد ،خروجی سیستم
فازی با روش غیرفازی سازی میانگین وز دارشده بهصورت
زیر محاسبه میشود:
()10

r
 i (x ) f i
1
y  i r
)   (x
i 1 i

که در آ )  i (xنیروی آتش یا وز تأثیر عاعادهام i

مراکز توابع عضویت با استفاده از الگوریتم ترکیبی تکاما
ت فاضلی مبتنی بر تضااد و بهیناهساازی انباوه ذرات تولیاد
شدهاند .در این مرحله سیستم فازی خام بهدست میآید.
مرحله دوم :در این مرحله برای بهینهسازی پارامترهای
بخش مقدم و تالی سیستم فازی خاام از الگاوریتم ترکیبای
تکام تفاضلی مبتنی بر تضااد و بهیناهساازی انباوه ذرات
توسعه داده شده استفاده میشود.
برای مثال ،اگر پس از فرآیند خوشاهبنادی دو خوشاه

و  f iمقدار تالی عاعده فازی در معادله ( )7است.

بهدست آید ،این سیستم فازی دارای دو عاعده فازی  R1و

 - 2- 4روش پیشنهادی دو مرحلهای برای طراحی
سیستم فازی
در این بخش ،جزئیات روش پیشانهادیِ دو مرحلاهای

 R 2است که بهصورت زیر تعریف میشود:
()12

 R : If x is A
and x is A Then y is a
 1
1
11
2
12
1

R
:
If
x
is
A
and x is A Then y is a

1
21
2
22
2
 2
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کااه در آ  xو  xمتغیرهااای ورودی y ،متغیاار
2
1
خروجی A ،ی مجموعه فازی و  aی مقدار عطعی
i

ij

است .مجموعه فازی

ij

A

معادله زیر توصیف شده است:
) y (k
)  u 3 (k
2
) 1  y (k

()13

بهکاررفته ،تابع عضویت گوسی

است که بهصورت رابطه ( )8تعریف میشود که در آ

ij

کااااه در آ u (k ) ، y (0)  0 ،  2  y (k )  2

m

مرکز و  پهنای تابع عضویت گوسی هستند.
ij
سیستم فازی معادله ( )12که دربردارندة  n  2متغیر
ورودی و  r  2عاعااده فااازی اساات ،در کاا دارای
) r (2n  1پااارامتر اساات کااه بایااد بهینااهسااازی شااوند
). (2(2  2  1)  10

 - 3- 4شبیهسازی
در این بخش ،سیستم فازی طراحیشاده باا الگاوریتم
بهینهسازی ترکیبی ،شبیهسازی شده اسات .همچناین بارای

y (k  1) 

سیگنال کنترل و ] u (k )  [1 , 1است .هدف کنتارل
ردیابی خروجی مطلوب زیر:
k
k
( y (k )  sin
( ) cos
) , 1  y (k )  250
d
50
30

()14

بهوسیلۀ ی

کنترلکننده فازی است.

کنترلکننده فازی طراحیشده برای این مثال ،دو متغیار
ورودی و ی

متغیر خروجی دارد که متغیرهای ورودی این

کنترلکننده بهصورت زیر تعریف میشوند:
()15

Input 1  y

)(k  1
d
) Input 2  y (k

ارزیابی عملکرد سیستم فازی طراحای شاده باا الگاوریتم
بهینهسازی ترکیبی ،مقایسهای با سایر روشها انجاام شاده
است.
در این بخش ،چهار مثال برای نشا داد عملکرد روش

مقدار خروجی سیستم فازی )  ، u (kابتدا به کم

رابطۀ

( ،)10محاسبه و سپس برای کنترل خروجی پلنات ارساال
میشود تا مسیر حرکت مطلوب رابطۀ ( )14تعقیب شود.

پیشنهادی ارائه شده است .در مثال اول و دوم ،سیستم فازی

پارامترهااای سیسااتم فااازی بااا اسااتفاده از الگااوریتم

طراحیشده به عنوا کنترلکننده فازی به کار رفته است .در

 HODEPSOبهینهسازی شدهاند .بارای ارزیاابی عملکارد

این دو مثال ،فرآیندها غیر خطی هستند و دادههای آموزش

کنترلکننده فازی طراحیشده ،از  RMSEاستفاده شاد کاه

بهصورت آنالین در پیشروی تولید میشوند و هدف ،کنترل

بهصورت زیر تعریف میشود:

و ردیابی مسیر مطلوب است .همچنین سیستم فازی به کار
برده شده در مثال اول و دوم ،نوع سوگنو مرتبه صفر است.
در ادامه ،دو مثاال مشاهور کاه بارای ارزیاابی عملکارد و
عابلیتهای انواع مدلهای فازی بهکار میروند ،ارائاه شاده
است .در مثال سوم ،سیستم فاازی طراحایشاده باا روش
پیشنهادی برای پیشبینی مقادیر آینده سری زمانی آشوبناک
مکی -گلس 10و در مثال چهارم ،برای پیشبینی نار رهان
خانه 11به کار رفته است .درخور ذکر است در مثالهای سوم
و چهارم ،سیستم فازی به کار برده شده از نوع سوگنو مرتبه
ی

است.

 -1-3-4مثال اول :کنترل ردیاب پلنت غیرخطی
فرآیند تحت کنترل در مراجاع [ ]31و [ ]32و [ ]48باا

()16

249
2
)) ( y (k  1)  y (k  1
k 0 d
250

RMSE 

پارامترهای الگوریتم  HODEPSOبرای ایان مثاال در
جدول ( )1ارائه شده است .جادول ( RMSE ،)2میاانگین
 50اجرا را نشا میدهد .در شک ( RMSE ،)3میانگین در
هر ارزیابی را نشا می دهد .شک ( )4بیاا کننادة بهتارین
نتیجۀ کنترلی است که در آ مسایرهای حرکات خروجای
کنترلشده و مطلوب بسیار به هم نزدی اند.
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ODE
DE
PSO
HODEPSO

-0.4

جدول ( :)2مقایسه نتایج روشهای مختلف برای مثال کنترل

-0.6

ردیاب پلنت غیرخطی

-0.8

-1.2
-1.4

)log10 (RMSE

-1

میانگینRMSE

تعداد عوانین

روش

0.0260
0.0330
0.0223

5
5
5

0.0202

4

0.0348
0.0367
0.0417

4
4
4

][31
][32
][48
Our Method
)(HODEPSO
)Method (ODE
)Method (PSO
)Method (DE

-1.6
-1.8

500

450

400

350

250
300
Iteration

200

150

100

0

50

-2

شکل ( :)3مقادیر  RMSEبهدستآمده در هر تکرار با

0.5

Amplitude

0

مثال کنترل ردیاب پلنت غیرخطی

-0.5

250

200

100

150

50

0

-1
0.1
0

ردیاب پلنت غیرخطی
250

پارامترهای  HODEPSOبرای مثال 1

200

100

150

50

0

Error

جدول ( :)1پارامترهای روش پیشنهادی برای مثال کنترل

-0.1

Time Step

1
2
3
4
5
6
7
8

با توجه به نتاایج شابیهساازی در شاک ( )3مشااهده
می شود که الگوریتم ترکیبی با سرعت بیشاتری باه جاواب
بهینه همگرا میشود و عملکرد بهتری نسبت باه الگاوریتم
تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد ،الگوریتم بهیناهساازی انباوه
ذرات و الگوریتم تکام تفاضلی دارد.
همین مثال در مراجع [ ]31و [ ]32و [ ]48مطالعه شده
است .مقایسه نتایج به دستآماده از ایان روشهاا و روش
پیشنهادی در جدول ( )2ارائه شده اسات .همچناین نتیجاۀ
کنترل کننده فازی طراحی شده با روش پیشنهادی در شاک
( )4نشا داده شده است.

5
6
7

Desired Output
Actual Output

تکامل تفاضلی و الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد برای

10
0.2
0.8
0.2
1.49
1.49
0.72
500

4

1

الگوریتم ترکیبی ،الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات ،الگوریتم

PopSize
Beta_min
beta_max
Pr
C1
C2
W
MaxIt

1
2
3

شکل ( :)4نتیجة کنترلکننده فازی با استفاده از روش پیشنهادی
برای مثال کنترل ردیاب پلنت غیرخطی
عملکرد  HODEPSOبا عملکرد  PSO ،ODEو DE

مقایسه شد که در مسائ کنترلی یکسانی به کاار رفتناد .در
کارهای عبلی انجامشده در مراجع [ ]31و [ ]32و [ ]48بار
روی این مثال ،تعداد عواعاد فاازی برابار باا  ،5تعادادک
پارامترهاای بهیناهساازی برابار باا  25و کمتارین RMSE

بهدستآمده برای آ ها برابر با  0.0223بود؛ ولی در روش
پیشاانهادی ،تعااداد عواعااد فااازی براباار بااا  ،4تعااداد ک ا
پارامترهای بهینهسازی برابر با  20است.
در روش پیشنهادی برای این مثال ،عاالوه بار ساادگی
سیستم فازی (کاهش تعداد عواعد فاازی) ،مقادار RMSE

نیز به  0.0202کاهش یافت .با توجه به نتایج ارائهشاده در
جدول  ،2روش پیشنهادی به  RMSEمتوساط کمتاری در
مقایسه با سایر روشها دست یافته است.

 -2-3-4مثال دوم :کنترل درجه حرارت آب حمام
کنترل درجه حرارت آب حمام در مراجع [ ]31و []32

بهینهسازی پایگاه عوانین سیستم فازی نوع  TSKبا استفاده از الگوریتمهای ترکیبی فراابتکار ی

60

و [ ] 48با معادله زیر توصیف شده است:

y (k  1)   (Ts ) y (k ) 

()17

) b(Ts
u (k )  [1   (Ts )]Y
0
0.5
y (k )
1e

تضاااد و بهینااهسااازی انبااوه ذرات در مرحلااه دوم روش
پیشنهادی (بهینهسازی پارامترهای سیستم فازی) ،هر ی

این الگوریتمها بهصورت جداگاناه باه کاار رفتناد .نتاایج
بهکارگیری این الگوریتمها در مرحله دومِ روش پیشانهادی
با میانگین  50بار اجرا در شک  5نشا داده شده است.

که در آ

 T s
 (T s )  e
 T s

b (T s )  (1  e
)


()18
()19

جدول ( :)3پارامترهای روش پیشنهادی برای مثال کنترل درجه
حرارت آب حمام

پارامترهای HODEPSOبرای مثال 2

که )  u (kورودی کنتارل پلنات و 0  u(k )  5

30
0.2
0.8
0.2
1.49
1.49
0.72
500

اساااات .پارامترهااااای ایاااان مثااااال بااااهصااااورت
،   1.0015110

4

،   8.67973103

 Y 0  25 C ،   40و تنااااوب نموناااهبااارداری

 Ts  30ثانیه است .درجه حرارت آب مرجع ) yd (k
به صورت زیر توصیف شده است:
()20

از

k  30
34,

30  k  50
34  0.5(k  30),
y (k )  
44  0.8(k  50),
50  k  70

d
60  0.5(k  70),
70  k  90


70
,
90

k  120


1
2
3
4
5
6
7
8

PopSize
beta_min
beta_max
Pr
C1
C2
W
MaxIt

2.8
PSO
DE

2.6

ODE

2.2

کنترلکننده فازی طراحیشده برای این مثال ،دو متغیار
ورودی و ی

2

متغیر خروجی دارد .متغیرهاای ورودی ایان

1.8

کنترلکننده بهصورت زیر تعریف شدهاند:

Input 1  ( y (k  1)  50) / 20
Input 2  ( y (k  1)  50) / 20
d

()21

))C ost Function (log1 0 (SAE

HODEPSO

2.4

1.6

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

1.4

Number of Iteration

شکل ( :)5مقادیر  SAEبهدستآمده در هر تکرار با الگوریتم

و متغیر خروجی آ )  u (kاست که در آ  ،متغیرهای

ترکیبی ،الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات و الگوریتم تکامل

ورودی به بازه ]  [2 ,2و متغیر خروجی باه باازه ] [0 ,5

تفاضلی و الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد برای مثال

محدود شده است .برای ارزیابی عملکرد کنترلکننده فاازی

کنترل درجه حرارت آب حمام

طراحیشده با روش پیشنهادی از  SAE12استفاده شاد کاه
بهصورت زیر تعریف میشود:
()22

119
)SAE   y (k  1)  y (k  1
d
k 0

پارامترهای روش پیشنهادی برای این مثاال در جادول
( )3ارائه شده است .برای نشا داد کارایی الگوریتم ترکیبی
نسبت به ت ت

الگوریتمهای تکاما تفاضالی مبتنای بار

همین مثال در مراجع [ ]31و [ ]32و [ ]48مطالعه شده
است .مقایسه نتایج به دستآماده از ایان روشهاا و روش
پیشنهادی در جدول ( )4ارائه شده اسات .همچناین نتیجاۀ
کنترل کننده فازی طراحی شده با روش پیشنهادی در شاک
( )6نشا داده شده است.
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جدول ( :)4مقایسه نتایج روشهای مختلف برای مثال کنترل
درجه حرارت آب حمام

میانگین

تعداد

SAE

عوانین

38.9
78.5
35.4

9
9
9

29.6

8

54.3
74.8
79.8

8
8
8

مقادیر آینده ،ی

سری زمانی آشوبناک مکی -گلس به کار

رفته است .این سری زمانی با استفاده از معادله دیفرانسای
تأخیری مکی  -گلس بهصورت زیر تولید شد:
) 0.2 x(t  
x (t ) 
)  0.1x(t
()23
) 1  x10 (t  

روش
1
2
3

][31
][32
][48
Our Method
)(HODEPSO
)Method (ODE
)Method (PSO
)Method (DE

مسلله پیشبینی سر ی زمانی ،مبتنی بر معادله دیفرانسی

4

مکی -گلس ،ی

5
6
7

Refrense
Actual
Control Output

معیار مشهوری برای مقایسه عابلیتهاای

مدل های فازی مختلف است .از سری زمانی آشوبناک مکی
 -گلااس )  1000 ، x(tجفاات داده ورودی  -خروجاای

70

فازی به کار رفتند؛ درحالیکه مابقی  500جفت داده دیگر

60

بهعنوا دادههای آزمو برای ارزیابی عملکرد مدل فازی در

50

پیش بینی به کار رفتند .مدل فازی طراحیشده در این مثاال

40

Temperature

80

استخراج شد 500 .جفت داده اول بارای آماوزش سیساتم

30

دارای چهاار متغیار ورودی همانناد مراجاع [ ]49و []48
بهصورت زیر است:

20
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()24

0

)1  x (t  24
)2  x (t  18
)3  x (t  12
)4  x (t  6

Input
Input
Input
Input

شکل ( :)6نتیجه کنترلکننده فازی با استفاده از روش پیشنهادی
برای مثال کنترل درجه حرارت آب حمام

به منظور ارز یابی عملکرد مادل فاازی طراحایشاده از
 RMSEاستفاده شد که بهصورت زیر تعریف شده است:

در کارهای عبلی انجامشاده در مراجاع [ ]31و [ ]32و
[ ] 48برای این مثال ،تعداد عواعد فازی برابر با  ،9تعداد ک
پارامترهاااای بهیناااهساااازی برابااار  45و کمتااارین SAE

بهدستآمده برابر  35.4بود؛ ولی در روش پیشنهادی بارای
این مثاال ،تعاداد عواعاد فاازی برابار باا  8و تعاداد کا
پارامترهای بهینهسازی برابر  40است و در روش پیشنهادی،
عالوه بر سادگی سیستم فازی (کاهش تعداد عواعد فاازی)،
مقدار  SAEنیز به  29.6کاهش یافت .با توجاه باه نتاایج
ارائهشده در جدول  ،4روش پیشانهادی باه  SAEمتوساط
کمتری در مقایسه با سایر روشها دست یافته است.

 -3-3-4مثال سوم :پیش بینری مقرادیر آینرده سرری
زمانی آشوبناک مکی  -گلس
در این مثال ،سیستم فازی طراحیشده برای پیشبینای

1 n
 ( y  yˆ k ) 2
n k 1 k

()25

RMSE 

که در آ  riتعداد دادهها y k ،خروجی واععی و ŷ k
خروجی مدل فازی هستند.
پارامترهای روش پیشنهادی برای این مثاال در جادول
( )5ارائه شده است .برای نشا داد کارایی الگوریتم ترکیبی
نسبت به ت ت

الگوریتمهای تکاما تفاضالی مبتنای بار

تضاد ،بهینهسازی انبوه ذرات و تکام تفاضالی در مرحلاه
دوم روش پیشنهادی (بهینهسازی پارامترهای سیستم فازی)،
هر ی

از این الگوریتمها بهصورت جداگانه به کار رفتناد.

نتایج بهکارگیری ایان الگاوریتمهاا در مرحلاه دوم ،روش
پیشنهادی با میانگین  30بار اجرا در شاک ( )7نشاا داده
شده است.
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همین مثال در مراجع [ ]49و [ ]48مطالعه شده اسات.

 9.23E-4 ، RMSEو برای دادههای آزماو باه ،RMSE

مقایسه نتایج بهدستآمده از این روشها و روش پیشنهادی

 9.81E-4دست یافته است .با توجه به نتایج بهدستآماده

در جدول ( )6ارائه شده است .مقایسه میا خروجی واععی

مشاهده میشاود کاه مادل فاازی طراحای شاده باا روش

و خروجی مدل فازی برای دادههای آموزش در شاک  8و

پیشنهادی ،عملکرد بهتری نسبت به مدلهای فازی ارائهشده

مقایسه میا خروجی واععی و خروجی مادل فاازی بارای

در مراجااع [ ]48و [ ]49دارد و بااه  RMSEکمتااری در

دادههای آزمو در شک ( )9نشا داده شده است.

مقایسه با آ ها دست یافته است.

جدول ( :)5پارامترهای روش پیشنهادی برای مثال پیشبینی

Test Results

1.5
Desired Output

مقادیر آینده سری زمانی آشوبناک مکی  -گلس

Actual Output
)Output ( yd/y
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1
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شکل ( :)8مقایسه میان خروجی واقعی و خروجی مدل فازی
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برای دادههای آموزش در مثال پیشبینی مقادیر آینده سری

-1.8

زمانی آشوبناک مکی  -گلس
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شکل ( :)7مقادیر  RMSEبهدستآمده در هر تکرار با
الگوریتم ترکیبی ،الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات و الگوریتم
تکامل تفاضلی و الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد برای
مثال پیشبینی مقادیر آینده سری زمانی آشوبناک مکی – گلس

مدل فازی طراحیشده در این مثال ،دارای  10عاعاده
فازی و هر عاعده فازی دارای  13پاارامتر بهیناهساازی در
بخش مقدم و تالی است؛ بنابراین ،تعاداد کا پارامترهاای
بهینه سازی برابر  130است .با توجه به نتایج ارائاهشاده در
جدول ( ،)6روش پیشانهادی بارای دادههاای آماوزش باه

جدول ( :)6مقایسه نتایج روشهای مختلف برای مثال پیشبینی
مقادیر آینده سری زمانی آشوبناک مکی  -گلس
RMSE
(تست)
5.350E3
6.100E3
3.900E3
9.810E4
6.640E3
8.520E3
9.950E3

تعداد

RMSE
(آموزش)

عوانین

روش

5.380E-3

3

][49

1

9.400E-3

4

][48

2

---

10

][48

3

9.230E-4

10

Our Method
)(HODEPSO

4

6.510E-3

10

)Method (ODE

5

9.460E-3

10

)Method (PSO

6

9.780E-3

10

)Method (DE

7
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دوم روش پیشنهادی (بهینهسازی پارامترهای سیستم فازی)،

Train Results
1.5
Actual Output
System Output

هر ی
Output

1

از این الگوریتمها بهصورت جداگانه به کار رفتناد.

نتایج بهکاارگیری ایان الگاوریتمهاا در مرحلاه دوم روش
پیشنهادی با میانگین  10بار اجرا در شک ( )10نشاا داده
شده است.
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جدول ( :)7پارامترهای روش پیشنهادی برای مثال مدلسازی
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پیشبینی رهن خانه
پارامترهای  HODEPSOبرای مثال 4
0.35
40
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500

-0.01

شکل ( :)9مقایسه میان خروجی واقعی و خروجی مدل فازی
برای دادههای آزمون در مثال پیشبینی مقادیر آینده سری زمانی
آشوبناک مکی – گلس

 -4-4-4مثال چهارم :پیشبینی نرخ رهن خانه
این مثال ،ی

1
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4
5
6
7
8
9
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PopSize
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W
MaxIt

مسللۀ اعتصادی واععی است که نر رهن
-0.2

مرسوم  30ساله در آمریکا را پیشبینای مایکناد .در مادل
پیشبینی 15 ،ورودی و ی

خروجی وجود دارد .ی

ODE
PSO
DE
HODEPSO

پایگاه

-0.4

-0.6

می توا از ساایت  Keelباه آدر

http://www.keel.es/

-1

دانلود کرد 840 .نمونۀ اول بهعنوا دادههای آموزش و 209

-1.2

نمونۀ باعیمانده بهعنوا دادههای تست به کار رفتند.

-1.4

مدل فازی طراحایشاده در ایان مثاال ،همانناد مادل
ارائهشده در مرجع [ ]49است.

500

بارای ارزیااابی عملکارد ماادل فاازی طراح ایشااده از
 RMSE13استفاده شد که بهصورت زیر تعریف میشود:

)log10 (RMSE

دادة واععاای ،دربردارناادة  1049مثااال بااوده اساات و آ را
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شکل ( : )10مقادیر  RMSEبهدستآمده در هر تکرار با
الگوریتم ترکیبی ،الگوریتم بهینهسازی انبوه ذرات و الگوریتم
تکامل تفاضلی و الگوریتم تکامل تفاضلی مبتنی بر تضاد برای

()26

1 n
 ( y  yˆ k )2
n k 1 k

RMSE 

که در آ  riتعداد دادهها y k ،خروجی واععی و ŷ k

خروجی مدل فازی هستند.
پارامترهای روش پیشنهادی برای این مثاال در جادول
( )7ارائه شده است .برای نشا داد کارایی الگوریتم ترکیبی
نسبت به ت ت

الگوریتمهای تکاما تفاضالی مبتنای بار

تضاد ،بهینهسازی انبوه ذرات و تکام تفاضلی ،در مرحلاه

مثال مدلسازی پیشبینی رهن خانه

همین مثال مدلسازی در مرجع [ ]49مطالعه شده است.
مقایسه نتایج بهدستآمده از این روشها و روش پیشنهادی
در جدول ( )8ارائه شده است.
مقا یسه میا خروجی واععی و خروجی مدل فازی برای
دادههای آموزش در شک ( )11و مقایساه میاا خروجای
واععی و خروجی مدل فازی برای دادههای آزمو در شک
( )12نشا داده شده است.
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TRAIN RESULTS

TEST RESULTS
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شکل ( : )11مقایسه میان خروجی واقعی و خروجی مدل فازی
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برای دادههای آموزش در مثال مدلسازی پی شبینی نرخ رهن

شکل ( : )12مقایسه میان خروجی واقعی و خروجی مدل فازی

خانه

برای دادههای آزمون در مثال مدلسازی پیشبینی نرخ رهن
خانه

مدل فازی طراحیشده 5 ،عاعده فازی دارد و مجماوع

 -5بحث

تعداد پارامترهای بهینهسازی در بخش مقدم و تالی برابر با

ازآنجاییکه سیستمهای فازی میتوانند توابع غیرخطای

 66است .با توجه به نتایج ارائهشده در جادول ( ،)8روش

را بااا هاار پیچیاادگی دلخااواهی ماادل کننااد ،روش بساایار

پیشنهادی برای دادههای آماوزش باه  0.0614 ،RMSEو

عدرتمندی هستند .در مقایسه با ساایر روشهاای تقریاب،

برای دادههای آزمو به  0.0828 ،RMSEدست یافته است.

تجربه افراد خباره

عدرت اصلی آ ها این است که براسا

با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده میشود که مدل فازی

ساخته می شاوند .تعریاف یا

طراحیشده با روش پیشنهادی عملکرد تقریباً بهتری نسبت

تخصصی با سیستمهاای فاازی ،بسایار آساا تار از ساایر

به مدلهای فازی ارائهشده در مراجع [ ]49و [ ]48دارد و به

روشهای منطقی است .عدرت سیستمهای فازی از عابلیت

 RMSEکمتری در مقایسه با آ دست یافته است.

آ ها برای بیا مفاهیم مبهم و برعراری روابطی میا آ هاا
نشأت میگیرد .با اینکاه سیساتمهاای فاازی روش بسایار

جدول ( :)8مقایسه نتایج روشهای مختلف برای مثال

عدرتمندی هستند ،برخی محدودیتها را نیز دارند .یکی از

مدلسازی پیشبینی رهن خانه
تعداد

RMSE
(تست)

RMSE
(آموزش)

عوانین

سیساتم مبتنای بار داناش

محدودیتهای اصلی ،مشک ابعاد است و هنگامی مطار

روش

میشود که تعداد متغیرهای ورودی بیش از حد زیاد باشاد.

0.0913

0.0763

5

][49

1

توجه داشته باشید که مشک از تعریف اصلی سیساتمهاای

0.0828

0.0614

5

Our Method
)(HODEPSO

2

فازی نیست .سیستمهای فازی با هر تعداد متغیرهای ورودی

0.1117

0.0921

5

)Method (ODE

3

0.1245

0.1100

5

)Method (PSO

4

0.1302

0.1136

5

)Method (DE

5

میتوانند تعریف شوند .مشک از آنجایی به وجود میآیاد
که اگر تعداد متغیرهای ورودی بایش از حاد زیااد باشاد،
استخراج مجموعه عواعد الزم برای طراحی سیساتم فاازی
توسط تجربه سخت میشود .به هر حال ،تعداد عواعد فازی
در تعریف کالسی

سیستمهاای فاازی باا افازایش تعاداد
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متغیرهای ورودی بهصورت نمایی افزایش مییابد و باعاث

باعااث فاارار الگااوریتم از دام بهینااه محلاای و ایجاااد ی ا

میشود تقریباً فرآیند تعریف مجموعه عواعد فازی ،مدیریت

جستوجوی مؤثر در فضای راهح میشود .همچنین ضمن

نشود.

حفظ دعت پاسخها الگوریتم سریعتر به جواب بهینه همگرا

در این مقاله از سیستم فازی سوگنو استفاده شده است.

میشود .در ادامه برای ارزیاابی عملکارد روش پیشانهادی

مدلهای فازی سوگنو که دربردارندة عواعاد اگار  -آنگااه

چهار مثال شبیهسازی ارائه شده است .در مثال اول و دوم از

فاازی اساات ،بااهصااورت گسااتردهای باارای ح ا مسااائ

سیستم فازی طراحیشده به عنوا کنترلکنناده فاازی و در

مدلسازی و کنترل به کار میروند .با توجه به ساختار ساده

مثال سوم برای پیشبینی مقادیر آینده ،سری زمانی آشوبناک

و غیرخطی آ  ،مدل فازی سوگنو عادر به تقریب و پیشبین ی

مکی  -گلس و در مثال چهارم برای پیشبینای نار رهان

سیستم های پیچیده با استفاده از تعداد متوسط عواعد است.

استفاده شده است .ابتدا برای نشاا داد کاارایی الگاوریتم

مشک اصلی در طراحی مدلهاای فاازی ،پیاداکرد یا
پایگاه عواعد فازی مناسب ب رای ی

ترکیبی نسبت به ت ت

الگوریتمهای تکام تفاضلی مبتنی

عما خااص اسات.

بر تضااد و بهیناهساازی ازدحاام ذرات ،هار کادام از ایان

روش آزمو و خطا با بار محاسباتی بااال و کاارایی پاایین

الگااوریتمهااا بااهصااورت جداگانااه در مرحلااه دوم روش

به صاورت گساترده ای در اکثار ماوارد اساتفاده مایشاود.

پیشنهادی (تنظیم پارامترهای سیستم فازی) باه کاار رفتناد.

به طورکلی طراحی سیستم فاازی مایتواناد باه دو مرحلاه

نتااایج ،برتااری الگااوریتم ترکیباای را نساابت بااه ت ا ت ا

آموزش ساختار و تنظیم پارامتر تقسیم شود .مرحله آموزشِ

الگوریتمهای تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهیناهساازی

ساختار دربردارندة تعیین تعداد عواعد فازی و پارتیشنبندی

ازدحام ذرات نشا میدهد .درنهایت ،برای ارزیابی عملکرد

فضای ورودی است .مرحله دوم ،دربردارندة تعیاین تواباع

روش پیشنهادی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ،نتایج حاص

عضویت بخش مقدم و محاسابه پارامترهاای تاالی اسات.

از روش پیشنهادی با برخی کارهای انجامشده در این زمینه

الگوریتمهای فراابتکاری تکنی های جستوجوی سراسری

مقایسه شده است .نتایج ،نشا دهنده عملکرد مناسب روش

برای ح مسائ بهینهسازی هستند .این الگوریتمها با توجه

پیشنهادی نسبت به سایر روشها است.

بااه مقاااومبااود و عابلیاات جسااتوجااو ،ب ارای طراحاای
سیستمهای فازی به کار برده شدهاند.

برای پیشنهاد هایی جهت اداماه کاار ،ماوارد زیار بیاا
میشوند:
 انجام فرآیند با مدلهای آنالین و بهکارگیری روش

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مقاله ،روش دو مرحلهای مبتنی بر خوشهبنادی
کاهشی و الگوریتم ترکیبی تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و
بهینهسازی ازدحام ذرات برای طراحی مدل فاازی ساوگنو
ارائه شده است .در مرحله اول ،روش پیشنهادی خوشهبندی
کاهشی برای پارتیشنبندی فضاای ورودی و تعیاین تعاداد
عواعد فازی به کار رفته است .در مرحله دوم ،برای تنظایم
پارامترهای بخش مقدم و تالی سیساتم فاازی از الگاوریتم
ترکیبی تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهینهسازی ازدحاام
ذرات توسعه دادهشده اساتفاده شاده اسات .باا اساتفاده از
ترکیب این دو الگوریتم ،تنوع جمعیتای ایجااد مایشاود و

پیشنهادی در مسائ واععی متنوع ،با توجه به نتایج و کیفیت
روش پیشنهادشده در افزایش دعت سیستم فازی.
 در روش پیشنهادشده بیشاتر بار روی دعات مادل
فازی تأکید شده است؛ اما در این روش ،عابلیت تفسیر مدل
فااازی نادیااده گرفتااه شااده اساات .باارای مثااال ،مفاااهیم
زبا شناختی مجموعههای فازی ممکن است در طی فرآیند
بهینهسازی بدو محدودیت خراب شوند.
 اسااتفاده از روش پیشاانهادی مبتناای باار الگااوریتم
ترکیبی تکام تفاضلی مبتنی بر تضاد و بهینهسازی ازدحاام
ذرات برای بهدستآورد مدلهای دعی و با داشتن عابلیت
تفسیر بهتر بهصورت همزما .
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