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Abstract
Recently, many investigations have been done on field of PID controller design. In some papers
which their main subject matter is electrical machines speed control for aforementioned controller
optimization with various algorithm has been used but one of the most important challenges in this
field is controller design with high freedom degree. In this research we try to find a new method that
can tune PID controller parameters so that more efficient results as compared to others are achieved.
At previous researches IPSO and chaotic algorithms are applied for PID controller parameters such as
Ki, Kp and Kd design. In all work, it is assumed that object variables have same importance but in
this paper these variables have been weighted by proposed PSO-NM hybrid algorithm. Indeed in
proposed hybrid algorithm six variables such as PID controller coefficients and weight of object
parameters related to system response such as steeling time, maximum overshoot and rise time have
been tuned and optimized instead of three PID controller coefficients.
Keywords: PID Design, PSO-NM hybrid algorithm, weighted response parameters.
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چكيده :بهتازگي تحقیقات بسیاری در زمینۀ طراحي کنترلر  PIDانجام شده است .موضوع بحثشدد برخدي از مقدا ت ،کنتدرل
سرعت ماشینهای الکتريکي است که از الگوريتمهای گوناگوني برای بهینهسازی کنترولر مدنظر اسدتااده شدده اسدت و همدواره
يکي از مهمترين چالشها در ايدن حدوزه ،طراحدي کنترولدری بدا درآده آزادی بدا اسدت .در ايدن مقدا ت ،بیشدتر تمرکد بدر
آستوآوی الگوريتمي با نتايج بهینهتر نسبت به سايرين است تا پارامترها را به گونهای مناسد تدر تممدین ب ندد .در برخدي از
مقا ت ،پارامترهای کنترولر  PIDبه کمک الگوريتم بهبوديافته  ،PSOتعیین و بهینهسازی شدهاند و الگوريتم  PSOآشوبي معرفي
شده و برای تعیین پارامترهای کنترلي بهینۀ کنترولر  PIDبه کارگرفته شده است .در تمامي مراآع ،روش کار به گونهای بدوده کده
اهمیت متغیرهای هدف مسئله مدنظر به يک اندازه اهمیت داشته است؛ اما در اين پژوهش به کمک الگوريتم هايبريد PSO-NM

اين متغیرها وزن دهي شدند .درواقع ،به آای سه پارامتر برای بهینهسازی ،الگوريتم هايبريدد اآتمداع ارات و نلدرمیدد وزنهدای
مربوط به پارامترهای هدف را هم آ ء پارامترهايي به حساب ميآورد که بايد بهینه شوند.
واژههاي کليدي :طراحي  ،PIDالگوريتم هايبريد  ،PSO-NMپارامترهای وزن دار

 -1مقدمه
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پارامترها ازآمله دمای محیﻂ ،گرمازايي اآناس داخلي و باز

بیشددتر در ﺻنعت دسددتۀ اعظمددي از سیسددتمهددا رفتددار
غیرخطي دارند و مشمصه آنها با توآه به تغییدرات زمدان،
متااوت است؛ بدهطدور مادال در سیستم کورههای گرمايي و
تنظیم دما (که بسیار در ﺻنعت استااده شده است) به علدت
معاي

غیرخطيبودن و تغییرپﺬيری با زمان و با توآه بددددده

وآود مشکالت کنترل دما و به علت تداخﻞ بسیاری از

و بستهبودن درب کوره ،نتايج کنترلي آنهددددا رضايتبمش
نیست؛ بنابراين کنترل دقیﻖ دما بسیار اهمیت دارد .درواقددع،
اين موضوع ،کنترل و تنظیم چند کمیت معین بددددا هدددددف
نگهددداری کمیت دمايي در مقدار مطلوب اسددت و با در نظر
گرفتن نیاز کنترل دما در ﺻنايع ممتلﻒ ،ميتوان بده مقايسه
کنترلر  PIفازی و  PIDکالسیک در ﺻنايع تولید گاز اشاره
کرد [ .]2-1از ديدددددد گﺬشتگان ،پايهایترين کنترلر ،کنترلر
 PIDکالسیک اسددت؛ ولي در بررسيهای انجامشده به علت

تاريخ ارسال مقاله1395/10/09 :

اينکه در سالهای اخیر با پیشرفت فرضیه فازی و شبکههای

تاريخ پﺬيرش مقاله96/04/01 :

عصبي مواآه شدهايم؛ بندددددابراين ،در پیشینه اين مورد ،دما
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فازی با استااده از شبکه عصبي مقايسده شده اسدت کده اين
نوع به بهبود کیایت و پايداری بهتر سیستم و مقاومت در
برابر اختال ت ناگهاني منجر ميشود .در برخدي مطالعدات،
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حتي دما مطلوب سیستمهددای گرمددايش ،تهويدده و تهويدده

دقیﻖ و سريع خروآي سیسدتم ،در شدرايﻂ متاداوت بددون

مطبوع 1نی بررسي شدده است که کنترلر PIDفازی را با نوع

دانستن دقیﻖ رفتار سیستم در پاسخ به ورودی است .کنترلدر

تطبیقي وارد کردهاند و بدهکدار گرفتدهاندد [ .]3هدماکندون با

 PIDاز سدده قسددمت مج د ا بدده نددامهددای بمددش تناسددبي،3
5

4

پیشرفت الگوريتمهای هوشمند ،ضرورت استااده از PID

انتگرالي و مشتﻖ تشکیﻞ شده اسدت کده هرکددام از آنهدا

فازی خبره بهعنوان بهینهترين کنترلر برای ما بدیش از پدیش

سددیگنال خطددا را ورودی مدديگیرنددد و عملیدداتي را روی آن

آشکار شده است .تکنولوژی کنترل فازی  PIDبدرای کنترل

انجام مديدهندد و درنهايدت خروآدي آنهدا بدا هدم آمدع

دما کوره در مقايسه با نوع کالسیک و حتي  PIفازی آن به

مي شود .خروآي ايدن مجموعده کده همدان خروآدي PID

دلیدددددﻞ سادگي ،انعطافپﺬيربودن ،پايداری و دقت ،کاربرد

است ،برای اﺻالح خطا به سیستم فرستاده ميشود .برخالف

بهتری دارد و برای رهايي از بند محدوديتهايي که در عمﻞ

ظاهر ساده  ،PIDطراحي اين کنترولر درعمﻞ فراتر از تنظیم

برای کنترل دما بهﺻورت زمان واقعي 2پیش ميآيند ،استااده

سه پارامتر اﺻلي آن است .عوامﻞ ممتلاي در عملکدرد ايدن

از کنترلر  PIDفازی خبره پیشنهاد ميشود .از طددرف ديگددر،

کنترلکننده تأثیرگﺬار هستند؛ ازآمله سداختار کنتدرلکنندده،
6

همان طور که ميدانیم همواره طبیعت ،به دنبدال رسدیدن بده

درآه پروسه  ،نسبت ثابت زماني غال

بهینهترين حالت است .انسان هم بدا الگدوگرفتن از طبیعدت

پروسه ،7دينامیک عنصر محرک ،نوع فیلتر بمش مشتﻖگیدر

برای حﻞ مسائلي که همهروزه با آن مواآه است ،بده دنبدال

و تنظیم پدارامتر آن ،رفتدار غیدر خطدي در سیسدتم و غیدره.

رسیدن به بهترين آواب ممکن برای مسئله است .انسدان بدا

هريددک از ايددن عوامددﻞ نقشددي در رونددد طراح دي و تنظددیم

استااده از کامپیوتر و محاسباتي که در آن انجام ميدهدد ،بده

کنترلکننده  PIDدارند .عملکرد کنتدرل بهینده ،تنهدا پدا از

راحتي آوابي مناس

برای تمامي سؤا ت خود پیدا ميکندد

يافتن بهترين مجموعده از ضدراي

سیستم به زمان مرده
8

تناسدبي ) ،(Kpضدري

مشتﻖگیر ) (Kdامکانپدﺬير اسدت.

[ .]5-4در اينجددا مقدمددهای از روش پیشددنهادی ارائدده شددده

انتگرالي ) ،(Kiو ضري

است .همانطور که مديداندیم در يک کنترولر فازی خبره از

تحقیقات بسیاری برای يدافتن روشهدای طراحدي و تنظدیم

دانش بشری بددرای بهینددهشدن پاسخ با دقت زيدداد استااده

کنترولر  PIDبرای داشتن بهترين عملکرد ممکن انجام شدده

ميشود .در اين پژوهش ما با بررسي اطالعات بهدسدتآمده

است که برخي از آن تحقیقات مطابﻖ زير هستند:

و با مقايسه انجام شده بدددددددددددددا کنترلر  PIDدر آدول

در مرآع [ ]7نی برای رفع مشکﻞ عدمهمگرايدي دقیدﻖ

آسدددتوآدددوگر ،از نظر رسیدن به اهداف کنترلي ازآمله

بدده آددواب و بهبددود تنددوع آمعیددت روش بهینددهسددازی

پاسخ سريع ،فراآهش کم ،نتايج بهینهای نشان داده شدددددده

آست وآوی غﺬای حشره  -میدوه از روش مدﺬکور کمدک

است.

گرفته ميشود .الگوريتم پیشنهادی برای آزمون کارايي ،ابتددا

کنترلکننده  ،PIDيک کنترلکننده سه بمشي اسدت کده

به يک تابع تست اعمال ميشود .برای تأيید بازده بهتر روش

بمشهای تناسبي ،انتگدرالگیدری و مشدتﻖگیدری را شدامﻞ

اﺻالحشده الگوريتم بهینهسازی آست وآوی غﺬای حشدره

مدديشددود و پرکدداربردترين کنتددرلکننددده در ﺻددنعت اسددت؛

می دوه تعددداد محاسددبه مسددتقﻞ  100فرآينددد بددرای  FOAو

بهطوریکه حدود نود درﺻدد کدﻞ کنتدرلکننددههدای مدورد

 MFOAبا اعداد تصادفي متااوت برای مشاهده تغییرات در

استااده در ﺻنعت ،يا  PIDهستند و يا از آن در ساختارهای

مقددادير بهیندده بددرازش متناظرشددان انجددام شددد .اي دن نکتدده

کنترلي ديگر استااده ميکنندد .ايدن امدر بده تنهدايي گويدای

رؤيتپﺬير است که همگرايدي  MFOAسدريعتدر از FOA

اهمیت ايدن کنتدرلکنندده اسدت [ .]6کنتدرلکنندده  PIDاز

اﺻلي است و در عین حدال ،در روش پیشدنهادی دقدت يدا

رايجترين نمونههای الگوريتم کنترل بازخوردی است کده در

مقدار برازش بهتری بدهدسدت آمدده اسدت؛ بندابراين روش

بسیاری از فرآيندهای کنترلي ،نظیدر کنتدرل سدرعت موتدور

پیشنهادی مقدار بهینه تابع تست را سريع و کارا آستوآدو

 ،DCکنترل فشار ،کنترل دما و غیره کاربرد دارد .هدف از به

ميکند و برای يدافتن پاسدخ بهینده ،پايدداری و خصوﺻدیت

کار بردن کنترولر  PIDدر سیستم کنترل حلقه بسدته ،کنتدرل

همگرايي بهتری نشان ميدهد .در تست دوم نی پارامترهدای
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پايدار مرتبه دوم با يک (ﺻار) و دو (قط ) در نظدر گرفتده

محاسبه شده است .می ان پاسخ پلده کنترلدر  FOAکنددتر از

شده ،پاسخ خروآي روش پیشدنهادی بدا اخدتالل اسدتاتیک

 MFOAاست و  FOAاورشدوت دارد .الگدوريتم MFOA

بررسددي مدديشددود .نتددايج نشددان مدديدهندد الگددوريتم PSO

پارامترهای کنترلي بهتر و بدون خطای حالت پايدار و بدون

پیشنهادی ،تابع برازش برای عملکرد سیسدتم را در حضدور

اورشوت ،با زمان ﺻعود و زمان نشست کوتاهتدری را منجدر

اختالل استاتیک بهبدود مديدهدد و درنتیجده پاسدخ سیسدتم

ميشود.

حلقهبسته با اختالل استاتیک تأثیری بر پاسخ خروآي ندارد.

کنترولر  PIDبرای يک سیستم تنظیم اتوماتیک ولتاژ AVR

در مرآع [ ]8در طراحدي پارامترهدای کنترولدر  PIDاز

در مرآع [ ]10الگوريتم بهینهسازی آديد اﺻالحشده با

الگوريتم هوشمند شکارچي  -طعمه )PIO( 10الهامگرفتده از

نام غﺬايابي باکتری ارائه مديشدود .ايدن الگدوريتم غدﺬايابي

نهيابي کبوترهدا ( )PPPIOبدرای افد ايش تندوع آمعیدت

باکتری  E. Coliرا بهﺻورت يک فرآيندد بهیندهسدازی مددل

استااده ميشود .برای اعتبارسنجي بر روی يک سیستم تست

ميکند؛ بهﺻدورتيکده يدک آدانور تدالش مديکندد اندرژی

مرتبه دوم ،سه الگدوريتم  PIO ،PSOو  PPPIOدر تنظدیم

بهدستآورده در يک واحد زمداني آسدتوآدو را حدداکار

پارامترهای  PIDاستااده شد .سه الگوريتم مﺬکور به ورودی

کند .اين الگوريتم از نوع روشهای هوشمند گروهي اسدت.

پله پاسمي با کیایت مشابه دارند؛ اما سرعت همگرايي PIO

در شبیهسازیها الگوريتم روی چهار سیسدتم مرتبده يدک و

و  PPPIOسريعتر از  PSOاست .گاهي ممکن اسدت PIO

دوم ساده آزموده شده است که بعد از بهینهسدازی پارامترهدا

در بهینه محلي گیدر کندد؛ امدا  PPPIOبدهطدور مدؤثر از آن

با الگوريتم پیشنهادی ،شاخصهای عملکرد پاسخ سیستم به

اآتناب ميکند .بنابراين  PPPIOعملکرد بهتری نسدبت بده

سرعت بهبود مي يابدد ،اورشدوت کداهش مدييابدد و زمدان

 PIOو  PSOدارد .الگوريتم  PPPIOدر مقايسه بدا  PIOو

نشست حداقﻞ ميشدود و عملکدرد پايددار و پاسدخگدﺬرای

 PSOتوانددايي آسددتوآددوی گلوبددال بهتددر و همگرايددي

سیسددتم بددهوضددوح بهبددود م دييابددد .از نتددايج شددبیهسددازی

سريعتری وآود دارد.

درمي يابیم قابلیت سازگاری برای تنظیم پارامترهای کنترولدر

در مرآع [ ]9برای الگوريتم اﺻالحشده اآتمداع گدروه

 PIDو عملکرد کنترلي بهینه بدرای کنترولدر  PIDبدا روش

ارات  MPSOپیشددنهادی فرمو س دیون سددرعت اره تغییددر

پیشنهادی در مقايسه با فرمو سیون  Zeigler-Nicholsبهتر

دادهشده تا بازده محاسباتي اف ايش يابد .همچندین ،ضدراي

است.

متغیر با زمان وارد شدهاند؛ درنتیجه وابسدتگي مکدان بعددی

در مرآع [ ]11الگوريتم هوشمند گدروه مداهيهدا را در

اره به بهترين موقعیت قبلياش با زمدان کداهش مدييابدد و

بهینهسازی مقادير تنظیمي پارامترهای کنترولر  PIDپیشدنهاد

وابستگي مکان بعدی اره به بهتدرين مکدان آدامع بدا زمدان

م ديشددود .سدده رفتددار توﺻددیﻒشددده در الگددوريتم شددامﻞ

اف ايش مييابد .پا از اينکه دسته ،چند پاسخ بالقوه را ديدد

آست وآوی غﺬا (حرکت آزادانه ماهيها در آب به سدمت

که يکي از آنها بهترين اسدت ،دسدته بايدد تنهدا اطدراف آن

غﺬا) ،رفتار حرکت گروهي (تقسیم به بمدشهدای کوچدک

بهترين پاسخ را آستوآو کندد؛ چدون بده احتمدال بیشدتر

برای اآتناب از تراکم و گیرکردن در زمان حمله شکارچیان،

مقدار بهینده تدابع بدرازش يدا فیتدنا در آن اطدراف اسدت.

حرکت حدودی همآهت با ساير همراهان ،حرکت حدودی

احتمال اينکه ارات پراکنده در کﻞ فضای پاسخ نتیجه بهتری

به سمتي مرک مسیر حرکت همراهان ن ديدک) و رفتارهدای

نسبت به ارات متمرک شده در يک زيرفضای کوچک پاسدخ

رديابي (وقتي يک ماهي از گروه ماهيها غﺬای بیشتری پیدا

داشته باشند ،بسیار کم است .کدﻞ دسدته در اطدراف بهتدرين

ميکند ،ساير ماهيها به سرعت غﺬا را با دنبال کردن آن پیدا

نقطه مطلﻖ آمع ميشوند و در زمان بسیار کمي آستوآو

ميکنند) بدهکدارگیری الگدوريتم پیشدنهادی در بهیندهسدازی

را برای بهینه مطلﻖ در زيرفضدايي کوچدک اطدراف بهتدرين

پارامترهای کنترولر  PIDبر سیستمهای تست به نتايج خوبي

پاسخ ادامه ميدهند؛ درنتیجه ،بهینهسازی ،سدريعتدر و بهتدر

منجر شده است .پا الگوريتم ،ﺻرفاً از اعتبدار و امکدان در

خواهد بود .برای تست الگوريتم پیشنهادی ،ابتدا يک فرآيند

ارائۀ روش آديدی برای طراحي کنترلر  PIDبراساس الگوريتم هايبريد PSO-

66
NM

چنین مسائلي برخوردار است؛ اما نشان نميدهد که بهتدر از

ارتباطي خودشان دارند .م يت اﺻلي اين رويکرد نسبت بده

ساير الگوريتمها است يا خیر.

ساير استراتژیهای کمینهسازی مانندد آنیلیندش شدبیهسدازی

در مرآع [ ]11يدک تدابع ه ينده سداده بدرای ارزيدابي

شده اين است کده تعدداد زيداد افدرادی کده گدروه ارات را

عملکرد کنترولر  PSO-PIDبدرای يدک سیسدتم غیرخطدي

تشکیﻞ ميدهند ،تکنیکدي بسدیار ارتجداعي را بدرای مسدئله

دانشگاهي الگوی فازی  Takagi-Sugenoارائده مديشدود.

کمینهسازی محلي بدهکدار مديبرندد [ .]14ارات دو قابلیدت

اين تابع ه ينه در يافتن نتايج بهینه با حداکار سرعت ممکن

دارند )1 :حافظه مربوط به بهتدرين موقعیدت خدود و داندش

کمک ميکند .برای طراحي تابع ه ينه در اينجا حداقﻞسازی

بهترين موقعیت گدروه؛  )2افدراد يدک دسدته موقعیدتهدای

خطا مدنظر است .همچنین الگوسازی کنترولر  PIDديجیتال

خوب را با يکديگر ،مبادله و موقعیت و سرعت خود را بدر

به روش آديد  RSTاست .در اآرای الگوريتم پیشدنهادی،

مبنای اين موقعیتهای خوب تنظیم ميکنند .ايدن ارتبداط از

ابتدا پارامترهای  PSOمقداردهي اولیه ميشدوند .در مرحلده

دو راه ﺻورت ميگیرد:

دوم ،بمشهای غیرخطي سیسدتم در قدوانین فدازی حدﺬف

بهترين سراسری که برای همه شناخته شده است.

ميشوند .آنگاه پارامترهدای الگدوی  RSTکنترولدر محاسدبه

بهترينهای همسايه که هر اره تنها با زيرمجموعدهای از

ميشوند .تابع ه يه محاسبه ميشدود ،سدپا خطدا و مقددار

دسته دربار بهترين موقعیتها ارتباط دارد.
11

12

بهترين مکان هر اره بهدست ميآيد .سرعت و مکدان ارات

ابرهارت  ،کندی اولین بدار الگدوريتم دسدته ارات را

در دسته بهروزرساني مي شود و اگر شرط توقدﻒ الگدوريتم

در سال  1995مطرح کردند .در تدوين ايدن روش از پدرواز

ارضا نشود ،فرآيند از مرحله دوم از سر گرفته مديشدود .در

گروهي پرندگان و شنای گروهي ماهيها و زندگي اآتماعي

موارد بررسيشد مطالعاتي ،کنترل  PIDبدا روش قدراردادن

آنان الهام گرفته شده که با استااده از يکسدری روابدﻂ سداده

و  PSOمقايسه ميشود که در مقايسه درمدييدابیم در

فرمولبندی شده است؛ مانندد همدۀ الگدوريتمهدای تکداملي

الگوريتم اآتمداع گدروه ارات مداک يمم اورشدوت کداهش

ديگر ،الگدوريتم دسدته ارات نید بدا ايجداد يدک آمعیدت

مي يابد و زمان همگرايي حدداقﻞ مديشدود .پدا الگدوريتم

تصادفي از افراد شروع ميشود کده در اينجدا يدک گدروه از

پیشددنهادی بددرای کنتددرل سیسددتم چنددد ورودی و خروآددي

ارههددا خوانددده مدديشددوند .مشمصددات هددر اره در گددروه،

) (MIMOاستااده ميشود.

براساس مجموعهای از پارامترها تعیدین مديشدوند کده بايدد

قط

مطالعات مشابهي بهروز برای طراحدي  PIDکنترولدر در
حوزههای متنوعي در مراآع [ ]12و [ ]13آورده شدهاند.

مقادير بهینه آنها تعیین شوند .در ايدن روش ،هدر اره يدک
نقطه از فضای آواب مسئله را نشدان مديدهدد .هرکددام از
ارات حافظه دارند؛ يعندي بهتدرين مدوقعیتي کده در فضدای

 -2الگوريتم پيشنهادي PSO-NM
 -1-2بهينهسازي اجتماع گروه ذرات PSO
الگوريتم بهینهسازی سراسری برای بحث دربار مسائلي
است که در آنها بهترين راهحﻞ بهﺻورت يک نقطه يا سطح
در فضای چندبعدی نشان داده ميشدود .فرضدیههدا در ايدن
فضا رسم ميشوند و با يک سرعت اولیده و کاندال ارتبداطي
بین ارات شروع ميشوند .سدپا ارات در فضدای راهحدﻞ
حرکت ميکنند و بعدد از هدر مهدر زمداني ،براسداس معیدار
شايستگي ،ارزيابي ميشوند .بعد از مددتي ،ارات بده طدرف
اراتي سرعت ميگیرند که مقادير شايستگي بهتدر در گدروه

آستوآو به آن ميرسند را به خاطر مديسدپارند؛ بندابراين
حرکت هر اره در دو آهت ﺻورت ميگیرد.

 بهسوی بهترين موقعیتي که تا کنون اختیار کردهاند. بهسوی بهترين موقعیتي کده همدۀ ارات تدا بده حدالاختیار کردهاند.

 PSOاز تکنیکهای محاسبات تکاملي است و با تقلیدد
از پرواز پرندگان و تبادل اطالعات میدان آنهدا ابدداع شدده
اسددت .در  PSOهددر راهحددﻞ تنهددا يددک پرنددده در فضددای
آست وآو است و عضو نامیده ميشود .تمام پرندگان يدک
مقدار شايستگي دارند و با تابع شايستگي بهینهشده ارزيدابي
ميشوند .عالوه بر اين ،هر پرنده  ،iيک موقعیت در فضدای
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 Dبعدی مسئله دارد که در تکرار tام ،با يک بردار بهﺻورت

وزن آبری ب رگتر ،استکشاف عمومي و وزن آبری

رابطه ( )1نمايش داده ميشود.

کوچکتر ،استکشاف محلي را تسهیﻞ ميکند .در الگوريتم

()1

) X it  ( xt i1 , xt i 2 ,..., xt iD

همچنین اين پرنده سرعتي دارد که پدروازش را هددايت
ميکند و در تکرار  tام با بردار رابطه ( )2نشان داده ميشود.
()2

) Vi t  (vt i1 , vt i 2 ,..., vt iD

و اين پرنده نی در هدر تکدرار يدک حافظده از بهتدرين
موقعیت قبلي خودش را دارد که با بردار  Pرابطه ( )3نشدان
داده ميشود.
()3

 PSOاستاندارد آمعیت با راهحﻞهای تصادفي مقداردهي
اولیه ميشود و تا رسیدن به شرط خاتمه بهﺻورت تکراری
شايستگي آمعیت محاسبه ميشود و مقادير  Pbestو
 Gbestتعیین ميشوند .سپا سرعت و موقعیت نی به
ترتی

بهروزرساني ميشوند .در آخر هم Gbest ،و مقدار

شايستگياش بهعنوان خروآي بیان ميشوند .شرط خاتمه،
رسیدن به ماک يمم تعداد نسﻞها يا رسیدن به يک مقدار
خاص شايستگي در  Gbestاست.

) Pi t  ( p t i1 , p t i 2 ,..., p t iD

در هر تکرار آستوآو ،هر عضو با در نظر داشتن دو

 -2-2الگوريتم بهينهسازي نلدر  -ميد )(NM

مقدار بهترين بهروزرساني ميشود .اولي مربوط به بهترين

نلدر و مید اولین بدار الگدوريتم  NMرا در سدال 1965

راهحلي است که پرنده تا کنون آن را تجربه کرده است.

طددرح کردنددد و هدددف از ارائدده ايددن روش ،حددﻞ مسددائﻞ

(مقدار شايستگي اين بهترين راهحﻞ نی اخیره ميشود ).اين

بهینهسازی نامقید بود؛ اما با وآود گﺬشت زمدان طدو ني از

مقدار را بهترين  pيا اﺻطالحاً  Pbestمينامند .دومین

ابداع روش نلدر – مي ،امروزه اين روش بده دلیدﻞ سدادگي

بهترين که با  PSOدنبال ميشود ،بهترين موقعیتي است که

برای استااده و کدنويسدي در کدامپیوتر هندوز هدم انتمداب

که تا کنون در آمعیت به دست آمده است .اين مقدار بهینه

مناس

برای حﻞ مسائﻞ بهینهسدازی در زمیندههدای آمداری،

عمومي است و اﺻطالحاً  Gbestنامیده ميشود .زماني که

مهندسي ،فی يک و علوم پ شدکي و داروسدازی اسدت .ايدن

يک عضو ،بمشي از آمعیت را بهعنوان توپولوژی

الگوريتم ،روشي سريع برای يافتن آواب میندیمم محلدي در

همسايگانش در نظر ميگیرد ،بهترين مقدار يک بهترين

مسائﻞ بهینهسازی است و بدرای مسدائﻞ بهیندهسدازی چندد

محلي است و  Lbestنامیده ميشود .بعد از اينکه دو بهترين

بعدی نی استااده ميشود .همچنین ايدن روش بدرای يدافتن

مقدار پیدا شدند ،موقعیت و سرعت هر عضو با راوابﻂ ()4

آواب از مشتﻖ توابع برخالف روش گراديان بهره نميبدرد.

و ( )5بهروزرساني ميشوند.

الگوريتم نلدر -مید به مقددار میندیمم محلدي از راه تشدکیﻞ

Vi (t  1)  wVi (t )  c1r1,i (t )( Pi (t )  X i (t )) 
)) c 2 r2,i (t )( Pg (t )  X i (t

()4
()5

ساختار منحصربهفرد همگدرا مديشدود .بدا اسدتااده از ايدن
ساختار يگانه ،آستوآو در آهتهايي با پتانسیﻞ با برای
مینیممسازی تابع هدف اآرا ميشود .ساختار منحصدربهفدرد
در روش نلدر  -مید به فرم يدک شدکﻞ هندسدي مرکد

)X i (t  1)  X i (t )  Vi (t  1

در فرمولهای فوق t ،بیانکنند شماره تکرار و
متغیرهای  c1 ,c2فاکتورهای يادگیری هستند .بیشتر

از

 N+1گوشه تعريﻒ ميشدود کده  Nتعدداد متغیرهدای تدابع
هدف مسئلۀ بهینهسازی است .در هر تکرار الگوريتم نلددر-
مید شروع به محاسبه تصدوير بددترين نقطده (گوشده دارای
با ترين مقدار تابع هددف  )bestدر راسدتای نقطده مرکد ی

 c1  c2  2است که می ان آابهآايي يک پرنده را در

(گوشه با مقددار متوسدﻂ  )goodمديکندد .براسداس مقددار

يکبار تکرار کنترل ميکند r1 , r2 .دو عدد تصادفي

محاسبهشده در مرحله اول ،الگدوريتم ،عملیدات گسدترش و

يکنواخت در رنج ] [0,1هستند w .يک وزن آبری است

انقباض به شکلي با ساختار آديد اآرا ميکندد .بده عبدارت

که بهﺻورت نوعي در رنج ] [0,1مقداردهي اولیه ميشود.

ديگر ،مقادير تدابع هددف بدرای هدر تکدرار در گوشدههدای
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ساختار ايجادشده ارزيابي مي شوند و بدا ترين مقددار تدابع

ماال ،اگر پارامتر ديگری اهمیت بیشتری داشدته باشدد ،بداز

هدف برای هر گوشه ساختار در هر تکرار آايگ ين بدترين

ب رگ تری در انتماب آن پدارامتر در نظدر گرفتده مديشدود.

مقدار محاسبهشده از مرحلده قبدﻞ مديشدود و در غیدر ايدن

انتمدداب حددد بددا و حددد پددايین مناسد  ،عامددﻞ مهمددي در

ﺻورت ،ساختار به طرف بهترين نقطده (گوشده بدا کمتدرين

وزندهي هوشمند نوع اول است؛ بنابراين الگوريتم تکداملي

مقدار تابع هدف) انقباض مييابد .اين فرآيند تکرار ميشدود

عالوه بر تنظیم پارامترهای  P , I , Dکنترلکنندده بده تعدداد

تا اينکه خطدای مطلدوب حاﺻدﻞ شدود .سدرعت همگرايدي

پارامترهای خروآي ،ميبايد وزنهای مناسدبي را بدرای هدر

الگوريتم با سه پارامتر  β٬αو  γمتأثر ميشود کده بدهترتید

يددک از پارامترهددا تعیددین کنددد .بنددابراين تعددداد متغیرهددای

پارامتر  αثابت انعکاس ،پارامتر  βثابت انقباض و  γثابدت

الگوريتم بهینهسازی به تعداد  N+3است که در آن N ،تعداد

گسترش ساختار هستند[.]16-15

پارامترهای خروآي است که الگوريتم بايد بدرای هريدک از
آنها وزندهي مناس

 -3وزندهي پارامترهاي پاسخ خروجي به

انجام دهد .در قسدمت وزندهدي ،بدا

ايجاد بازهای برای هريک از پارامترها می ان تدأثیر و اهمیدت
هريک از آنها را تعیین ميشود؛ برای ماال ،فرض کنیدد کده

کمک الگوريتم هايبريد اجتماع گروه ذرات و

سه پارامتر در خروآي پاسخ سیسدتم وآدود داشدته باشدد،

نلدرميد PSO-NM

زمان نشست ،فراآهش يدا اورشدوت و زمدان خید کده بده

با تحلیﻞ پاسخ پله سیستم در حضور کنترلکنند ،PID

ترتی

با  Tr ، MP% ، Tsنمايش داده ميشوند؛ بنابراين اگر

بهبود پاسخ از لحاظ زمان نشست ،فراآهش و زمان خی

ماالً برای طراح کمبودن فراآهش از بقیه خصوﺻیات پاسدخ

هدف اﺻلي است .در طراحي کنترلکنند  PIDعالوه بر

خروآي اهمیت بیشتری داشته باشدد و بده نسدبت سدرعت

تنظیم پارامترهای آن ،روش پیشنهادشونده وزندهي به

رسیدن به آواب نهايي و ماندگار از سرعت گدﺬرای پاسدخ

خروآيهای بهدستآمده از پاسخ است .بدين منظور فرض

سیستم اهمیت بیشتری داشته باشدد (اهمیدت بیشدتر  Tsبده

ميشود پارامترهای خروآي زمان نشست ،فراآهش و زمان

نسبت  ،)Trآنگاه با ايجاد قیدی بدر روی برنامده ،بدازههدای

خی در پاسخ پله تعريﻒ شود .در اين ﺻورت ،الگوريتم

معناداری از حدودی که الگوريتم هوشمند اآاز آستوآو

ممکن است کنترلکنندهای را پیشنهاد کند که با آن

در آن فضا را داشته باشد ،انتماب ميشود تا به هدف خدود

پارامترهای به نظر بهینهشده قابلیت پیادهسازی نداشته باشند؛

از لحاظ می ان اهمیتدادن الگوريتم بده هريدک از پارامترهدا

بنابراين روشي که در اينجا پیشنهاد شده است روش

دسددت ياب دد .بنددابراين در روش پیشددنهادی ايددن پددژوهش،

وزندهي است؛ بهﺻورتيکه به هريک از پارامترهای پاسخ

الگوريتم هوشمند  ،PSOعالوه بر آست وآوی بهینهتدرين

خروآي وزن خاﺻي اختصاص داده ميشود .حال اين

مقدار در فضدای آسدتوآدوی هدر پدارامتر کنترلدي ،وزن

وزندهي بدين معني است که هريک از پارامترها در پاسخ به

مناس

با مطلوب طراح تعیدین مديشدود تدا ايدن  6پدارامتر

چه می ان اهمیت دارد؛ برای ماال ،اگر طراح بمواهد پاسخ

همزمان به ﺻورتي انتماب شدوند تدا مطلدوبتدرين پاسدخ

پله سیستم دارای فراآهش کمتری باشد ،ميبايد وزن

بهدست آيد.

کمتری به آن اختصاص دهد.

 -2-3تابع هدف بهينهسازي اجتماع گروه ذرات
 -1-3وزندهييي هونييمند پارامترهيياي پاسييخ
خروجي
در وزن دهي هوشمند به پارامترها ،وزندهي بهﺻدورت
انتماب بازهای دلمواه برای هريک از پارامترها اسدت؛ بدرای

 PSOو نلدرميد NM
اما مهمترين بمش يک مسئله بهینهسازی انتماب تابع
هدفي متناس

با شرايﻂ و قیود موآود است .تابع هدف

استاادهشده در اين بهینهسازی بهﺻورت رابطه ( )6است.
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که در آن Piها متغیرهدای بهیندهسدازی و ممدرک کسدر

()9

داخﻞ سیگما باز تعیینشد مربوط به هريک از متغیرهدا در
برنامه هستند .درواقع با اين کدار ،همگدي متغیرهدا نرمدالی ه
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خواهند شد؛ بنابراين به دلیﻞ تااوت ماهیت و فضای عدددی

در هر بار تکرار برنامه بهینهسازی ،ابتدا آواب بهینه

اتمااشد هريک از متغیرهای بهینهسازی ( 6متغیر =  3متغیر

اولیه با الگوريتم اآتماع ارات تعیین ميشود که اين

مربوط به پارامترهای کنترلکننده  3 +متغیر مربدوط بده وزن

آوابها ،آوابهای ورودی الگوريتم نلدرمید در نظر

هريک از پارامترهدای پاسدخهدای خروآدي) مديبايدد ايدن

گرفته ميشود .اگر الگوريتم هايبريد در يک تکرار ،موفﻖ به

متغیرها به گونهای در تابع ه ينه کنار يکديگر آورده شوند تا

يافتن پاسخ مناس تری نشود ،آنگاه در تکرار بعدی اعداد

در ه ينه نهايي خللي ايجداد نشدود .بددين منظدور مديبايدد

ديگری را با توآه به منطﻖ خود پیشنهاد ميدهد که ه ينه

هريک از مقادير پیشنهادی با الگوريتم  PSOرا در حدوزه و

کمتری داشته باشد تا درنهايت به بهینهترين پاسخ دست

فضای تعريﻒشد خود نرمالی ه شوند .در ادامه با اکدر يدک

يابد.

ماال مسئله روشنتر خواهد شد .با فدرض اينکده بدازههدای
انتمابي برای هريک از پارامترها از طراح بدهﺻدورت رابطده
( )7باشند.

الگوريتم بهیندهسدازی هايبريدد ازدحدام گدروه ارات و
ki  [0100],

()7

 -4مطالعات نبيهسازي و آناليز حساسيت

k p  [0100],
]k d  [0100

w2  [0 0.3],

w1  [0 0.5],
]w3  [01

در اين انتماب همانطور کده مشداهده مديشدود مید ان
فضای آستوآوی پارامترهای کنترلي ،يکسان انتماب شده
است تا الگوريتم تکداملي  PSOبدا آسدت وآدوی فضدای
ممکن در اين بازهها ،مقدار بهینده را انتمداب مديکندد؛ امدا
همانطور که در بازههای مربوط به وزندهي دادهها مشمص

نلدرمید ،در تنظیم و طراحي بهینه پارامترهدای کنترلدر ،PID
با توآه به وزندهي هوشدمند پارامترهدای پاسدخ خروآدي
برای تأيید کارايي و اعتبارسنجي عملکرد بر سیستم کنترلدي
حلقه بسدته ،مطدابﻖ شدکﻞ ( )1بدهکدار گرفتده و سدپا بدا
الگوريتم پیشرفته  GAمقايسه ميشدود .فلوچدارت بده کدار
گرفتددده شدددده بدددرای ازدحدددام گدددروه ارات و نلدرمیدددد
( )PSO-NMبا توآده بده وزندهدي هوشدمند پارامترهدای
پاسخ خروآي در ادامه آورده شده است.

شده اسدت وزن پارامترهدای خروآدي بدا اولويدت اهمیدت
بددهﺻددورت  w3  w1  w2هسددتند؛ بنددابراين در ايددن
ﺻورت پارامتر دارای وزن  w3اهمیدت بیشدتری بدرای تدابع
بهینهساز دارد؛ برای ماال يک پاسخ پیشدنهادی بدا الگدوريتم
 PSOبهﺻورت ( )8باشد و همچنین پاسخ خروآدي دارای

نكل ( :)1بلوک دياگرام کنترلر  PIDبا استفاده از الگوريتم
ازدحام ذرات و نلدرميد ()PSO-NM

 Ts=2 ms ، %MP=10%و  Tr=0.2 msباشد.
()8

k p  10, ki  25, kd  40

در شددکﻞ فددوق U ،سددیگنال ورودی و  ،Yسددیگنال

w1  0.3, w2  0.1, w3  0.5

خروآي است .اختالف بین سیگنال ورودی و خروآدي بدا

درنهايت بدرای ايدن پاسدخ (شدايد بهینده) تدابع ه ينده
بهدستآمده پا از نرمالی هکردن هريک از متغیرها بهﺻورت
( )9حاﺻﻞ ميشود.

نام سیگنال خطا ) e(tشناخته ميشود که بدهعندوان تضدمین
سیگنال کنترلي سیستم با کنترلر  ،PIDتنظیم ميشود .در اين
پروژه ،برای انجام شبیهسازی و آنالی حساسیت ،دو مطالعده
موردی ترتی

داده شده است .در مطالعات موردی اول ،دوم

ارائۀ روش آديدی برای طراحي کنترلر  PIDبراساس الگوريتم هايبريد PSO-
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يک سیستم مرتبه دوم و يک سیسدتم مرتبده سدوم

مقدددار عددددی پارامترهددای  𝑐1و  𝑐2بددرای تنظددیم مکددان و

مدنظر قرار گرفته است که توابع تبديﻞ الگوی کنترلي مدوارد

سرعت هر اره بدرای تکدرار 𝑖ام در فرمو سدیون الگدوريتم

مﺬکور مطابﻖ روابﻂ ( )10و ( )11هستند و با )𝑠( 𝑖𝐺 نمايش

اآتماع ارات به ترتید

معدادل بدا مقددار عدددی  2و 1.5

داده ميشوند.

انتماب ميشود.

به ترتی

()10

20
1.5s  4.5s  1

G1 ( s) 

()11

s2
s  1.5s 2  4.5s  1

G2 ( s) 

2

3

آواب بهینه و بهروزرسداني موقعیدت و سدرعت ارات هدر
گروه ،مبتني بر روند تکرار است .تعداد تکرار در اينجا برای

کدنويسي مربوط به مطالعات عدددی و شدبیهسدازی در
محیﻂ نرماف ار مطل

الگوريتم هوشمند اآتماع گروه ارات برای دستیابي بده

با کامپیوتر شمصدي دارای پردازشدگر

دو هستهای بدا قددرت پدردازش  2گیگدا هرتد  13و حافظده
آانبي  512مگابايت 14انجام شدده اسدت .درنهايدت ،نتدايج
عددی بهدستآمده در ارتباط با منحني همگرايي به آدواب
مسئله بهینهسازی ،پارامترهای مهم پاسخ سیستم برای طدراح
نظیددر :زمددان نشسددت ( ،)tsزمددان خیدد ( )trو فددراآهش
( )%MPو پاسددخ خروآددي ،بررسددي و مقايسدده شدددهانددد.
اطالعات ماروضات حﻞ مسئله در مطالعات انجامشده بدرای
الگوريتم هايبريد اآتماع گروه ارات و نلدرمید PSO-NM

معالعات شدبیهسدازی 50 ،بدار در نظدر گرفتده شدده اسدت.
انديا𝑤 ،پارامتر اينرسدي وزندي در فرمو سدیون الگدوريتم
اآتماع گروه ارات است که برای تضمین همگرايي بده کدار
ميرود .اينرسي وزني ،برای کنترل تأثیر سوابﻖ سدرعتهدای
پیشین بر سرعتهای آاری ارات کاربرد دارد که براسداس
آن معمو ً

تحقیقات انجامشده ،تا کنون مقدار عددی مناس

بین  0.4و  0.7گ ارش شده است .در اينجا نی اين مقدادير،
حددداقﻞ و حددداکار مقددادير عددددی 𝑤 ،بددرای مطالعددات
شبیهسازی انتماب شدهاند؛ اما مقدار عددی 𝑤 طبدﻖ رابطده
( ،)12محاسبه ميشود.
Wmax  Wmin
)
max iter

()12

( W  Wmax 

زير هستند؛ ضمناً اطالعات ماروض و فلوچدارت

اين مسئله شامﻞ دو تابع هدف ) f1(iو ) Cost(iمطدابﻖ

بهکارگرفته در مطالعدات شدبیهسدازی مربدوط بده الگدوريتم

روابﻂ ( )13و ( )14است که به ترتی

اولین تابع هدف ،بده

ژنتیک پیشرفته از مرآع [ ]17و [ ]18اقتباس شده است.

دنبال بهینهسازی پاسخ زماني سیستم اسدت و بده متغیرهدای

به ترتی

15

خطای حالت دائمي  ،ماک يمم اورشوت ،زمان خی و زمدان

 -1-4مفروضات براي الگوريتم هايبريد اجتماع
گروه ذرات و نلدرميد PSO-NM
تعداد کﻞ آمعیتهای اولیده برابدر  30عددد اسدت کده
بهعندوان آدوابهدای تصدادفي مسدئله بهیندهسدازی تنظدیم

نشست وابسته هستند؛ درحاليکه دومدین تدابع هددف ،کدﻞ
ه يندۀ ناشددي از هريددک از پارامترهددای کنترلددي سیسددتم بددا
اهمیتهدای متاداوت از ديدد طدراح کنترلدر  PIDرا دنبدال
ميکند.

پارامترهای کنترلر  ،PIDدر نظر گرفته شدهاند .برای هريدک

()13

مکان ارات لحاظ ميشدوند کده درواقدع ،متغیرهدای مسدئلۀ

()14

از آمعیتهدا 6 ،عضدو 𝑝𝐾𝑤𝑖 ،𝑤𝑝 ،𝐾𝑑 ،𝐾𝑖 ،و 𝑑𝑤 ،معدادل
بهینهسازی را شامﻞ ميشوند .مقدار حداقﻞ بدرای هريدک از
اعضای آمعیتها برابر  0است؛ اما برای مقدادير حدداکاری
آنها به ترتی

 0.3 ،0.5 ،5 ،8 ، 15و  1مياست .تحقیقدات

نشان داده است انتماب مقدار ب رگتری برای  c1نسبت بده
پارامتر اآتماعي  c2مناس تر است؛ اما بايدد همدواره شدرط
 𝑐1 + 𝑐2 ≤ 4رعايت شود .بدر اسداس ايدن ،در اينجدا

5  M ) 
2
p

i  1,..., n

| f1 (i)  (100 | Ess

0.5

,

Pi
) max( Pi )  min( Pi

) (100  t s  tr
n

Cost   wi 
i 1

اما الگوريتم اآتماع گدروه ارات ( )PSOبدا يدک تدابع
هدف کار ميکند؛ بنابراين تنها راهکار باقيماندده ،تلایدﻖ دو
تابع هدف بهعنوان يدک تدابع هددف بدرای بدهکدارگیری در
الگوريتم اآتماع گروه ارات ،مطابﻖ رابطه ( )15است.
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()15

Min( f (i)), f (i)  f1 (i)  (1  cos t (i)),
i  1,..., n

علت آمع ) Cost(iبا عدد يک آن است که با
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ايجاد آمعیت اولیه و انتماب متغیرهای مورد نیاز

ﺻارشدن وزنها ،مقدار ) Cost(iبرای هر مقدار از
پارامترهای کنترلي ﺻار خواهد شد .به عبارتي ،مقدار تابع

تولید موقعیت و سرعت اولیه ارات بصورت تصادفي

) f1(iدر تابع هدف نهايي ،بيتأثیر خواهد شد .به همین دلیﻞ
برای آلوگیری از اين اتااق ،تابع هدف نهايي بهﺻورت f
)(i

تعیین شده است؛ بنابراين با استااده از فلوچارت

ارائهشده در شکﻞ ( ،)2به طراحي و تنظیم پارامترهای کنترلر
 ،PIDبا توآه به پارامترهای پاسخ اقدام ميشود .روند کار

محاسبه تابع هدف
محاسبه موقعیت و سرعت آديد ارات
اآرای چهار مرحله الگوريتم نلدرمید NM

بدين شکﻞ است که ابتدا  30آمعیت اولیه ،هر يک شامﻞ 6
عضو با مقادير مکان و سرعت تصادفي اولیه ،در محدوده
مجاز تشکیﻞ ميشود و مقدار عددی تابع هدف مطابﻖ رابطه

آيا شرط پايان

( ،)15با توآه به مقادير اولیۀ تولیدشده برای متغیرهای

برقراراست؟

خ یر

سیستم کنترلي محاسبه ميشود .اگر شرايﻂ همگرايي به
بله

آواب بهینه مسئله فراهم شد آنگاه اآرای الگوريتم ،متوقﻒ
ميشود و در غیر اين ﺻورت ،محاسبه موقعیت و سرعت
آديد ارات برای بهروزرساني مقدار تابع هدف در تکرار
بعد با استااده از رابطه ( )4انجام ميشود.
 -1-1-4مطالعه اول :سيستم کنترلي مرتبه دومG(S) 16

پايان

نكل ( :)2فلوچارت الگوريتم هايبريد اجتماع گروه ذرات و
نلدرميد  PSO-NMبا توجه به وزندهي پارامترهاي پاسخ

الگوريتم پیشنهادی ،طي زمان  3.8ثانیه بعد از  50تکرار

در مطالعه حالدت اول ،يدک سیسدتم مرتبده دوم مطدابﻖ

به آواب بهینه ،همگرا ميشود اما همان طدور کده از نتدايج

رابطدده  ،10بددهعنددوان سیسددتم کنترلددي )𝑠( 𝑖𝐺 در مسددیر

شبیهسازی ديده ميشود منحني برازش مشمصده همگرايدي

پیشخور 17سیستم حلقه بسته شکﻞ ( ،)3در نظر گرفته شده

کندی از خود در مقايسه با الگوريتم ژنتیک بکار گرفته شده،

است .هدف اين است که پارامترهدای کنترلدي 𝑝𝐾 𝐾𝑑 ،𝐾𝑖 ،و

بر روی همین الگوی کنترلي نشان ميدهد.

همچنددین ضددراي

وزن متندداظر هريددک از آنهددا شددامﻞ

𝑝𝑤𝑤𝑖 ،و 𝑑𝑤 را در کنترلر  PIDکه در مسیر پیش خور بلوک
دياگرام مﺬکور قرار دارد با الگوريتم هايبريد اآتمداع گدروه
ارات و نلدرمید  PSO-NMطوری تعیین شدود کده پاسدخ
مطلددوب و بهیندۀ سیسددتم بدده ورودی دلمددواه ايجدداد شددود.
بنابراين ،در اين مطالعه نید پاسدخ بده ورودی پلده سیسدتم
ارزيابي شده است.

نكل ( :)3منحني همگرايي الگوريتم هايبريد اجتماع گروه
ذرات و نلدرميد  PSO-NMبه پاسخ بهينه با توجه به وزندهي
پارامترهاي پاسخ سيستم براي مطالعه حالت اول
()Weighted Response-PSO

ارائۀ روش آديدی برای طراحي کنترلر  PIDبراساس الگوريتم هايبريد PSO-
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آدددول ( )1نتددايج شددبیهسددازی بددرای تددابع هدددف،

کنترلددي خواهددد شددد .از مقايسدده نتددايج ب دهدسددتآمددده از

وزن متناظر با هريک از آنها در

بهکارگیری الگوريتم هايبريد اآتماع گروه ارات و نلدرمیدد

کنترلر  PIDرا با بهکارگیری الگوريتم هايبريد اآتماع گدروه

 PSO-NMو الگوريتم ژنتیک ( )GAبا توآه بده وزندهدي

ارات و نلدرمید  PSO-NMدر مقايسه با نتدايج حاﺻدله از

پارامترهای پاسخ بدر روی سیسدتم کنترلدي تسدت ،مشداهده

بهکارگیری الگوريتم ژنتیک ،نشان ميدهد.

ميشود الويتهای انتمدابشدده بدرای پارامترهدای کنترلدي

پارامترهای کنترلي و ضراي

جدول ( :)1نتايج نبيهسازي براي تابع هدف ،پارامترهاي
کنترلي و ضرايب وزن متناظر با هريک از آنها در

کنترلرPID

(مقايسه الگوريتم هايبريد اجتماع گروه ذرات و نلدرميد
 PSO-NMپيشنهادي با الگوريتم )GA

الگوريتم ژنتيک

ذرات و نلدرميد

بودهاند .از مقايسه نتايج شبیهسازی برای مشمصه همگرايدي
تابع هدف (برازش) درمیابیم الگوريتم ژنتیدک سدريعتدر بده
مقدار بهینه ،همگرا ميشود؛ اما کمینهسازی ( f1هدف) طدي
تکرارهای برابر برای حﻞ مسئله ضعیﻒتر تحقﻖ ميبمشدد؛
يعني در مقايسه با الگوريتم هايبريد اآتمداع گدروه ارات و

سيستم کنترلي مرتبه دوم (تنظيم پارامترهاي )PID
الكوريتم اجتماع گروه

تناسبي ،مشتقي و انتگرالي باوآود مقدادير متاداوت ،مشدابه

نلدرمید  PSO-NMبه مقادير با تر برازش ،همگرا ميشود.
مطالعه اول

در دياگرام حلقه بسته مورد مطالعده ( ،)Case1تدابع تبدديﻞ
سیستم کنترلي ما () ،)G(Sسیستم مرتبۀ دوم است و بعدد از

)15.36 (0.0035

)14.089 (0.0022

) 𝑃𝑤( 𝑝𝐾

)3.2012 (0.0550

)3.181 (0.0530

) 𝑖𝑤( 𝑖𝐾

)4.2943 (0.0457

)4.232 (0.04342

) 𝑑𝑤( 𝑑𝐾

2.39

2.2433

Cost-Best

7.43

6.666

f1-Best

25.24

21.620

F (Fitness)Best

حﻞ مسئله بهینهسازی بدا الگدوريتم هايبريدد اآتمداع گدروه
ارات و نلدرمید  ،PSO-NMتنظیم پارامترهای تدابع تبدديﻞ
کنترلر  PIDمشمص شده است؛ بنابراين تدابع تبدديﻞ کلدي
سیستم ،مطابﻖ رابطه ( )16بیان ميشود.
)Y ( s
84.46s  281.8s  63.627

U ( s) 1.5s 3  89.14s 2  282.8s  63.67
2

()16

آنچه از نتايج شبیهسازی در آدول ( )1استنباط ميشود،

پاسخ سیستم مورد مطالعه به ورودی پلده بدا توآده بده

اين است که بدرای تنظدیم پارامترهدای تناسدبي ،انتگرالدي و

تنظیم بهینه پارامترهای کنترلي  PIDبا الگدوريتم پیشدنهادی،

مشتقي در کنترلر  ،PIDبرای سیستم مرتبه دوم )𝑠( 𝑖𝐺 واقع

مطددابﻖ شددکﻞ ( )4خواهددد شددد .مقددادير عددددی مدداک يمم

در مسیر پیش خور سیستم حلقه بسدته کلدي ،بدا توآده بده

اورشوت يا فراآهش ،زمان خید  ،زمدان نشسدت و خطدای

وزن  0.0530پدارامتر انتگرالدي کنترلدر

حالت دائمي پاسخ سیستم به ورودی پلده در شدکﻞ مدﺬکور

مقدار عددی ضري

اولويت اول به اين پارامتر يعني 𝑖𝐾 تمصیص مييابدد .ايدن
کار سب

ميشود تا خطای ماندگار پاسخ سیسدتم در زمدان

به ﺻار برسدد و بدا توآده بده مقددار عدددی ضدري

نمايش داده شدهاند .هريک از آنها به ترتیبدي کده در ادامده
آورده شده است ،تعريﻒ و مقداردهي ميشوند.

وزن

 0.04342پددارامتر مشددتقي از اولويددت دوم ،نسددبت بدده دو
پارامتر تناسبي و انتگرالدي قدرار مديگیدرد .ايدن کدار سدب
ميشود که حساسیت سیستم به شی

تغییرات پاسخ (خطدا)

اف ايش يابد؛ درنتیجه به اف ايش ه ينهها بدرای فدراهمکدردن
اين امکان در بمش کنترلي منجر ميشود .درنهايت ضدري
وزن  0.0022برای پارامتر تناسبي بايد پدايینتدرين اولويدت
بهطور بهینه به اين پارامتر در کنترلدر ،يعندي 𝑃𝐾 اختصداص
يابد که درنتیجه پايینترين ه ينه ﺻرف اين بمش از سیستم

نكل ( :)4پاسخ ورودي پله سيستم با توجه به تنظيم بهينه
پارامترهاي کنترلي )Case1( PID
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انتظار ميرود با تنظیم بهینه پارامترهای کنترلي در کنترلر

قبلي اآراهای متوالي شبیهسدازی بدرای مطالعده حالدت دوم

 ،PIDپاسخ مطلوب سیستم از نظر طراح رقدم بمدورد و بدا

( )Case2با الگوريتم هايبريد اآتماع گروه ارات و نلدرمید

میﻞ به سمت زمانهدای بدا  ،خطدای حالدت دائمدي پاسدخ

 PSO-NMو الگوريتم ژنتیک ( )GAدرمیابیم در عین حال

سیستم به ورودی پله نی به دلیﻞ وآود بمش انتگرالدي ،بده

که مقدار عددی تابع هدف در الگوريتم اآتماع گدروه ارات

مقدار ﺻار برسد .شکﻞ ( ،)5خطدای حالدت دائمدي پاسدخ

به مقادير کمینه بهتری منجر ميشود ،سدرعت همگرايدي بده

سیستم به ورودی پله را نشان ميدهد.

آواب بهینه اين الگوريتم در مقايسه با الگوريتم ژنتیک کمتر
است .برای مطالعه حالت دوم ،آدول ( ،)2نتايج شبیهسازی
به ورودی پله سیستم برای تابع هدف ،پارامترهای کنترلدي و
ضراي

وزن متناظر با هريک از آنها در کنترلدر  ،PIDرا بدا

بهکارگیری الگوريتم هايبريد اآتماع گروه ارات و نلدرمیدد
 PSO-NMدر مقايسدده بددا نتددايج حاﺻددله از ب دهکددارگیری
الگوريتم ژنتیک ،نشان مي دهد.
جدول ( :)2نتايج نبيهسازي براي تابع هدف ،پارامترهاي
نكل ( :)5خطاي حالت دائمي پاسخ سيستم به ورودي پله با
توجه به تنظيم بهينه پارامترهاي کنترلي )Case1( PID

همانطور که در شکﻞ ( )5مشاهده ميشود با میﻞ زمدان

کنترلي و ضرايب وزن متناظر با هريک از آنها در کنترلر

(مقايسه الگوريتم هايبريد اجتماع گروه ذرات و نلدرميد
 PSO-NMپيشنهادي با الگوريتم ژنتيک)

به سمت بينهايت ( ،)t=0.006047خطدای مانددگار پاسدخ

سيستم کنترلي مرتبه سوم (تنظيم پارامترهاي ) PID

سیستم به مقدار عددی ﺻار میﻞ ميکند که با وآود کنترلدر

الكوريتم اجتماع

 ،PIDدقیقاً انتظار ميرفت.

PID

الگوريتم ژنتيک

گروه ذرات

مطالعه دوم

و نلدرميد
) 0.8990 (0.3050

)0.8861 (0.1086

) 𝑃𝑤( 𝑝𝐾

)2.9963 (0.0136

)2.8023 (0.0089

) 𝑖𝑤( 𝑖𝐾

اطالعات ماروض شبیهسازی بهطور مشابه با مطالعه حالدت

)2.7268 (0.1515

)2.6837 (0.0110

) 𝑑𝑤( 𝑑𝐾

اول ،ثابت فرض شده است .در تغییر اول ،مرتبه سیسدتم در

0.8708

0.8838

Cost-Best

تابع تبديﻞ ) G(Sمسیر پیش خور برای سیستم کنترلي حلقه

350.24

258.58

f1-Best

493.155

487.12

)F (Fitness-Best

 -2-1-4مطالعه دوم :سيستم کنترلي مرتبه سومG(S)18

در مطالعدده حالددت دوم بددا اعمددال دو تغییددر ،باقیمانددد

بسته (شکﻞ  )1از دو بده سده ،مطدابﻖ رابطده ( )11افد ايش
يافته است .در تغییر دوم ،زمان شبیهسازی از  2ثانیه به 7.87
ثانیه اف ايش داده شده است؛ به دلیﻞ آنکه در بدترين شرايﻂ
کنترلددي ،يعنددي بددهازای  ζن ديددک بدده ﺻددار ،میرايدديسددازی
نوسانات پاسدخ سیسدتم حدول مقددار مطلدوب بده ورودی
دلمواه با بهکارگیری کنترلر  ،PIDرؤيتپﺬير اسدت .مجددداً
مسئلۀ بهینهسازی تنظیم بهینه پارامترهدای کنترلدر تناسدبي –
انتگرالي  -مشتقي ،با الگوريتم هايبريد اآتماع گروه ارات و

نكل ( :)6منحني همگرايي الگوريتم هايبريد اجتماع گروه

نلدرمید  PSO-NMمبتني بر وزندهدي پارامترهدای پاسدخ،

ذرات و نلدرميد  PSO-NMبه پاسخ بهينه با توجه به وزندهي

حﻞ شده که منحني همگرايي به آواب بهینه طي  50تکدرار
در شکﻞ ( )6آورده شده است .بهطور مشابه با مطالعه حالت

ارائۀ روش آديدی برای طراحي کنترلر  PIDبراساس الگوريتم هايبريد PSO-
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کنترلر  ،PIDبا الگوريتم پیشنهادی اآتمداع گدروه ارات در

پارامترهاي پاسخ سيستم براي مطالعه حالت دوم
()Weighted Response- PSO

شکﻞ ( )7آمده است.

همانطور که از نتايج شبیهسازی در مطالعده حالدت دوم
مشاهده ميشود برای دستیابي به پاسخ مطلدوب بده ورودی
پله برای سیستم آديد ،طراح کنترلر  ،PIDميبايد بدا ترين
اولويت به پارامتر تناسبي ( 𝑝𝐾) با مقدار عددی ضدري

وزن

 ،0.1086دومین اولويت به پارامتر مشدتقي ( 𝑑𝐾) بدا مقددار
عددی ضدري
ضري

وزن  0.0110و پدايینتدرين اولويدت را بدا

وزن  0.0089به پدارامتر انتگرالدي ( 𝐼𝐾) اختصداص

نكل ( :)7پاسخ ورودي پله سيستم با توجه به تنظيم بهينه
پارامترهاي کنترلي )Case2( PID

دهد .اولويت با تر بدرای تنظدیم پدارامتر کنترلدي از کنترلدر
 ،PIDدست طراح را بهمنظور ﺻرف ه ينه بیشدتر بدرای آن
پارامتر بازميگﺬارد .بنابراين در اينجا بدرای الگدوی کنترلدي
آديد ،برای دستیابي به پاسخ مطلوب سیستم به ورودی پله
از ديد طراح ،بايد بیشدترين ه ينده ﺻدرف پدارامتر تناسدبي
( 𝑝𝐾) شود تا ب رگنمايي در خطاهای کوچک پاسخ سیستم،
به خوبي انجام شود .سپا در اولويت بعدی ،بیشترين ه ينه
برای پارامتر مشتقي ( 𝑑𝐾) ﺻرف شود تا شدی

اف ايشدي يدا

کاهشي خطا به درستي تعیین شود .درواقدع ،در پدايینتدرين
اولويت ،کمترين ه ينه بدرای پدارامتر انتگرالدي ( 𝐼𝐾) ،بدرای

مقدار عدددی مداک يمم اورشدوت يدا فدراآهش پاسدخ
( ،)%MPدر شرايﻂ آديدد سیسدتم ،در مطالعده حالدت دوم
برابر  0.0487اسدت .مقددار عدددی زمدان خید ( 𝑟𝑡) برابدر
 0.63063ثانیه است و زمان نشست سیستم ( 𝑠𝑡) نی با معیار
 ±%2در نظر گرفته شده است که مقددار عدددی ايدن زمدان
برابر  2.5225ثانیه است .شدکﻞ ( )8خطدای حالدت دائمدي
پاسددخ سیسددتم بدده ورودی پلدده را در شددرايﻂ آديددد نشددان
ميدهد.

رساندن خطای ماندگار سیستم به مقدار ﺻار است .البته بايد
متﺬکر شد اولويتبندی پارامترهای کنترلي  ،PIDدر هدر دو
روش  PSOو  GAمشابه بهدست آمددهاندد کده در مقدادير
تنظیمات متااوت هستند .با توآه به اينکه در دياگرام حلقده
بسته مورد مطالعه تحت شرايﻂ آديد ( ،)Case2تابع تبديﻞ
سیستم () )G(Sدر مسیر پیش خور سیستم مرتبه سوم است،
پا از حﻞ مسئلۀ بهینهسازی طراحدي پارامترهدای تناسدبي،

نكل ( :)8خطاي حالت دائمي پاسخ سيستم به ورودي پله با

مشتقي و انتگرالي کنترلر  ،PIDبا الگوريتم هايبريدد اآتمداع

توجه به تنظيم بهينه پارامترهاي کنترلي )Case2( PID

گروه ارات و نلدرمیدد  PSO-NMبدا توآده بده وزندهدي
پارامترهای پاسخ تابع تبديﻞ کنترلر  ،PIDمشمص ميشوند؛
بنابراين تابع تبديﻞ کلي سیسدتم حلقده بسدته مطدابﻖ رابطده
( )17بیان ميشود.

)Y ( s
1.649s 3  7.84s 2  10.38s  2.6
 4
U ( s) s  3.149s 3  12.34s 2  11.38s  2.6
()17
در مطالعه حالت دوم ،پاسخ سیستم بده ورودی پلده بدا
توآه به تنظیم بهینه پارامترهای تناسبي ،مشدتقي و انتگرالدي

در تنظیم بهینه پارامترهای کنترلدي تناسدبي ،انتگرالدي و
مشتقي در کنترلر  ،PIDبرای مطالعده حالدت دوم (،)Case2
پددايینتددرين ضددري

وزن بدده پددارامتر انتگرالددي () 𝑖𝑤( 𝑖𝐾)،

اختصاص داده شده است؛ بندابراين انتظدار مدي رود خطدای
حالت دائمي پاسخ مطلوب سیستم به ورودی پله ،طي زمدان
طو نيتری به مقدار ﺻار برسد.
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 نتيجهگيري-5
–  تنظددیم پارامترهددای کنترلددر تناسددبي،در ايددن تحقیددﻖ
) با الگوريتم هايبريد اآتماع گدروهPID(  مشتقي- انتگرالي
 نوآوری کدار. پیشنهاد شده استPSO-NM ارات و نلدرمید
در وزندهددي پارامترهددای پاسددخ سیسددتم شددامﻞ مدداک يمم
کده

 بدين ترتی. زمان نشست و زمان خی ش است،فراآهش

 بايدد وزنهدای، 𝐷𝐾 کنترلدر، 𝐾𝐼 ، 𝐾𝑃 عالوه بدر سده متغیدر
 𝐷𝑊 را با توآده، 𝑊𝐼 ، 𝑊𝑃 هريک از پارامترهای پاسخ شامﻞ
به ارزش آنها برای طراح و ه ينۀ تحمیلدي آن نید بدهعندوان
 پا شدش اره.متغیر در مسئلۀ بهینهسازی در نظر گرفته شود
با سرعت و مکانهای متااوت در الگوريتم هوشدمند اآتمداع
 الگوسددازی شددود و،ارات بايددد معددادل شددش متغیددر مسددئله
 آواب بهینه (مکان بهینه ارات) پا از پايان اآرای،درنهايت
 بداPSO  مبتندي بدر حلگدرPID  کنترلر. تعیین شود،الگوريتم
،توآه به ويژگيهای فوقالعادهاش نظیر خطای ماندگار ﺻدار
خطدای سیسدتم و غیدره

حساسیت کافي برای تشمیص شی

 با تحلیدﻞ. بهترين اب ار کنترلي معرفي شده است،در اين مقاله
نتايج نی اعتبارسنجي و تأيید بهینگي الگدوريتم پیشدنهادی در
مطالعات شبیهسازی پاسدخ بده ورودی پلده بدرای دو سیسدتم
،مرتبه دوم و مرتبه سدوم در يدک سیسدتم کلدي حلقده بسدته
 آنچه از نتايج شبیهسازی استنباط مي شدود.آزمايش شده است
حتدي بیشدتر از

اين است که الگوی پیشنهادی با دقت مناس

𝐾𝐷 ، 𝐾𝐼 ، 𝐾𝑃  به محاسبه تنظیم پارامترهدای،الگوريتم ژنتیک

 و وزنهای متناظر با هر يدک از پارامترهدایPID برای کنترلر
 𝐷𝑊 قادر است؛ اما سرعت همگرايي، 𝑊𝐼 ، 𝑊𝑃 پاسخ شامﻞ
به پاسخ بهینه کمتدر از الگدوريتمهدای هوشدمند ديگدر نظیدر
. است،الگوريتم ژنتیک
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9
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Kennedy
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