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Abstract:
In this paper, a new method of data-driven controller (DDC) design using Simultaneous
Perturbation Stochastic Approximation Algorithm (SPSA) and Neural Network (NN)
training is presented. This method can be used to control a variety of linear and nonlinear
systems. In the simultaneous perturbation stochastic approximation algorithm, the
controller is assumed to have a fixed structure and its parameters must be estimated. In
this paper, a Proportional, Integral, and Derivative controller (PID) is considered and the
parameters that should be estimated by the proposed algorithm are proportional, integral
and derivative terms of this controller. In the proposed method, the simultaneous
perturbation stochastic approximation algorithm is quantified by using neural network
training which increases the convergence speed and also improves the performance of the
algorithm against system input changes. Simulations performed on cement grinding
particle size distribution process and pitch angle control of aircraft show the high
efficiency and potential of the proposed method.
Keywords: Data-driven controller, Simultaneous perturbation stochastic approximation,
(PID) controller, Online tuning, Perceptron neural network.
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چکيده :در این مقاله ،روش جدید طراحی کنترلکنندۀ دادهمحور ،1با استفاده از الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات همزمان
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( )SPSAو آموزش شبکۀ عصبی ارائه شده است .در روش پيشنهادي ،الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات همزمان با استفاده از
آموزش شبکۀ عصبی ،مقداردهی میشود که این امر باعث افزایش سرعت همگرایی و همچنين بهبود عملکرد الگوریتم در برابر
تغييرات سيگنال مرجع میشود .در  SPSAفرض بر این است که کنترلکننده داراي ساختاري ثابت است .پارامترهاي این
کنترلکننده بهصورت برخط تخمين زده میشوند .در این مقاله ،کنترلکننده بهکاررفته ،کنترلکنندۀ تناسبی ،انتگرالی و مشتقگير
) (PIDاست .شبيهسازيهاي انجامشده روي پروسۀ توزیع اندازۀ ذرات سنگزنی سيمان و کنترل زاویۀ پيچ هواپيما نشاندهندۀ
مؤثربودن روش پيشنهادي در بهبود عملکرد سيستم است.

واژههاي کليدي:

کنترلکنندۀ دادهمحور ،تقریبات تصادفی انحرافات همزمان PID ،کنترلر ،کنترلکنندۀ برخط ،شبکۀ عصبی

پرسپترون.

 -1مقدمه

غيرممکن شده است؛ درنتيجه ،کنترل کننوده هواي مبتنوی بور
3

مدل در برابر کنترل چنين پروسه هایی با مشکالتی همچون

با توسعۀ علم و تکنولوويي و پيچيودهشودن فراینودهاي

دردسترس نبودن مودل ،دیناميوک هواي مودلنشوده و غيوره

توليد ،ارائۀ مدل براي پروسههواي صونعتی بسويار دشووار و

روبهرو هستند .نيوز بوا پيشورفت تکنولوويي اطالعوات ،در
بسياري از پروسههاي صنعتی ،در هر لحظه حجم زیوادي از

تاریخ ارسال مقاله1398/06/07 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/03/06 :
نام نویسنده مسئول :مليحه مغفوري فرسنگی
نشانی نویسنده مسئول :ایران  -کرمان  -دانشگاه شهيد باهنر
کرمان  -بخش برق

اطالعات سيستم مانند حاالت سيستم ،سيگنالهاي کنترلی و
سيگنالهاي خروجی و  ...اندازهگيري و ذخيره میشووند .از
این اطالعات بهصورت برخط ) (on-lineو برونخط (off-

) lineبهمنظور پيشبينی حالوت سيسوتم ،ارزیوابی عملکورد
سيستم ،تصميمگيري ،طراحی کنترلکننوده و غيوره اسوتفاده
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همچنين در مرجع ] [19یک کنترلکننده  PIDجدید معرفی

میشود.
در چند سال اخير ،با توجه به کارآمدي کنترلکنندههاي

میشود کوه از الگووریتم  SPSAهموراه بوا حافظوۀ جوانبی

داده محور براي سيستمهاي غيرخطی و پيچيوده ،روشهواي

استفاده میکند .این الگوریتم ) (M-SPSAمبتنی بر حافظوه،

کنترلی دادهمحور برخط و بورونخوط بسوياري توسوعه داده

توانایی به دست آوردن دقت بهينهسازي بهتوري نسوبت بوه

شده اند ] .[1-4ازجمله این روشها عبارتاند از :الگووریتم

 SPSAمعمولی دارد؛ زیرا پارامترهاي کنتورلکننوده را بهتور

تقریبات تصادفی انحرافات هم زمان ،کنتورل تطبيقوی بودون

تنظيم میکند .یکی از نقاط رعف این مقاله توجهنکردن بوه

موودل ،[5-7] 4کنتوورل ابطووالناپووذیر ،[8] 5تنظوويم بوور پای وۀ

سرعت همگرایی اسوت .همچنوين ،بوا توجوه بوه کارآمودي

همبستگی ،[9] 6تنظيم بازخوردي مرجع مجوازي،[10,11] 7

الگوریتم  SPSAدر کنترل سيستمهاي پيچيوده ،از آن بوراي

تنظيم بازخوردي بازگشتی.[12] 8

کنترل سيستم هاي صنعتی بسياري استفاده شده است؛ بهطور

در این مقاله ،از ميان روشهاي بواال ،الگووریتم SPSA

مثال ،نویسندگان در مرجع ] [20این الگوریتم را براي حول

که روشی برخط است ،براي مطالعه و بررسی در نظر گرفته

مسائل مدیریت انوريي در ماشوين هواي هيبریودي پيشونهاد

شده است Spall .این الگوریتم را نخستينبار در سال 1993

دادهاند.

پيشنهاد داد ] .[13در الگوریتم  SPSAبدون استفاده از مدل

نيز با توجه به پيشرفت هاي انجامشده در زمينوۀ هووش

سيستم ،تنهوا بوا اسوتفاده از اطالعوات ورودي ،خروجوی و

محاسباتی در چند دهه اخير ،استفاده از سيستمهاي هوشمند
9

استفاده از چند تابع ،هزینۀ پارامتر هاي کنترل کننده بهصورت

و بهویهه شبکۀ عصبی مصنوعی بسيار گسترده شوده اسوت؛

برخط محاسوبه مویشووند ] .[14الگووریتم  SPSAروشوی

بهطوريکه این ابزارها در ردیوف عمليوات پایوه ریاروی و

بازگشووتی و تکرارشووونده اسووت؛ بنووابراین ،پووهوهشهوواي

بهعنوان ابزارهاي عمومی و مشترک طبقوه بنودي موی شووند

صورتگرفته بر این روش ،تا کنون سعی داشتهاند سرعت و

] .[21یکی از پایهايترین مدلهواي عصوبی موجوود ،مودل

کيفيت همگرایی این الگوریتم را افزایش دهند؛ بوراي مثوال،

پرسپترون چندالیه (MLP) [22-24] 10اسوت کوه عملکورد

مرجع ] [15با تمرکز بور رورای

 SPSAو گرادیوان خطوا

انتقالی مغز انسان را شبيهسازي میکند.

سعی دارد الگوریتم را از جنبههاي متفاوتی همچون کيفيوت

در این مقاله ،بهمنظور بهبود سرعت همگرایی الگووریتم

پاسخ و سرعت همگرایوی بهبوود دهود .در مرجوع ] [16بوا

 ،SPSAاستفاده از شبکۀ عصبی پيشونهاد مویشوود .در ایون

کنترلکردن طول گام هاي این الگوریتم ،مشکل همگرانشدن

روش با کمک آموزش شبکۀ عصبی و تلفيق آن با ،SPSA

برخوی از مسووائل ،بررسووی و شوورایط الزم بووراي همگرایووی

کنترل کننده  PIDتطبيقی جدیدي پيشنهاد شده است کوه بوا

الگوریتم پيشنهادي ارائوه مویشوود .مرجوع ] [17بوا کموک

سرعت بسيار مناسبی پارامترهاي کنترلی را تخمين میزند و

جمعآوري اطالعات زمانی و مکانی ،الگوریتمی را پيشونهاد

حتی توانایی آن را دارد پاسخگوي تغييرات ناگهانی سيگنال

میدهد که این الگوریتم توانایی محودودکردن تويثير نوویز و

مرجع باشد .دستآوردهاي اصلی این مقاله به شرح زیرند:

باالبردن سرعت همگرایی را داراست .در مرجوع ] [18یوک
مدل بهبودیافته از الگوریتم  SPSAبراي تعيين محول حفور

 -1الگوریتم  SPSAازطریق تلفيوق بوا شوبکۀ عصوبی
توسعه یافته است.

چاه در ميادین نفتی با هدف افوزایش سووددهی ارائوه شوده

 -2سرعت همگرایی  SPSAبهبود یافته است.

است .در این مقاله با توجه به پيچيدگی بهينهسازي و وجود

 -3کنترلکننوده  PIDتطبيقوی جدیودي پيشونهاد شوده

متغيرهاي بسيار زیاد ،الگوریتم  SPSAراهکار کارآمد بوراي

است که ررای

آن با الگوریتم  SPSAبهطوور آنالیون بوه

اساسوی

دست میآید.

دستيابی به جواب بهينه معرفی شوده اسوت .عيو

روش پيشنهادي در این مقاله این است که الگوریتم کنترلوی

در ادامووه ،در بخووش  2اشووارهاي مختصوور بووه الگوووریتم

تنها براي حل بهينهیابی محل حفر چاه ارائوه شوده اسوت و

 SPSAو شوبکۀ عصوبی پرسووپترون مویشوود .در بخووش 3

باید آن را براي استفاده در دیگر مسائل مهندسوی تغييور داد.

الگوووریتم پيشوونهادي معرفووی موویشووود .در بخووش  4روش
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که در آن  b , A , مقادیري ثابتاند.

پيشنهادي روي دو مسئله ارزیوابی مویشوود و در بخوش 5



نتيجهگيري میشود.

همچنووين ،بووراي بووه دسووت آوردن  H iاز رابطووه ()6

 -2ساختار الگوریتم  SPSAو شبکۀ عصبي

استفاده میشود که تقریبی از گرادیان باال است:
)  (  ) ( 
 
J
J i
H i ( i ) i
2 f i i

()6

پرسپترون
 -1-2ساختار الگوریتم SPSA

این تابع برآورد پراکندگی ناميده میشود .در رابطۀ بواال

سيستم گسسته زمان ( )1را در نظر بگيرید.
) xi 1 i ( xi ,ui ,wi
) yi hi ( xi ,vi
هدف اصلی از بهکارگيري الگووریتم  SPSAبوه دسوت

آوردن پارامترهاي برداري مانند  است .با توجه بوه اینکوه
در این مقاله هدف اصلی به دست آوردن پارامترهاي کنترلی
 PIDاست ،بردار  شوامل سوه پوارامتر  kd ،ki ،kpاسوت.
براي به دست آوردن این پارامترها به یک توابع هزینوه نيواز
است که به فرم رابطه ( )2در نظر گرفته شده است.
J i (i )(( y (i ,i 1) yd (i 1))2

()2

همانگونه که مشخص است تابع هزینه از خطاي مطلق
حاصل شده است .حال براي رسيدن به مقدار مطلوب توابع
هزینه ( )2باید از رابطه ( )3استفاده کرد.
()3

3

J
H ( )  i 
i i
i
h  u
2( y (  , i  1)  y (i  1)) i 1 i i
i
d
xi 1 ui i

 fiرریبی مثبت است و براي به دست آوردن آن از رابطوه
( )7استفاده میشود:
f

()7

(i 1)r

fi 

در این رابطه  fو  مقادیري ثابتاند.
براي به دست آوردن
) ( 
ui

و

) ( 
سپس y i 1

) ( 
Ji

بایود ابتودا قوانون کنترلوی

را محاسبه کرد .براي رسيدن بوه ایون

هوودف بایود در ابتوودا انحرافووات  iرا بووه  iطبووق رابطووه
 i( ) i  fi iاعمال کرد و بعد با در دست داشتن
مقادیر

) ( 
y i 1

با

) ( 
اعمالکوردن u i

دست میآید و با در دست

) (

ui

بوه سيسوتم مودنظر بوه

) ( 
داشتن y i 1

) (

توابع هزینوه J i

محاسبه میشوند  i .بردار انحرافات است که داراي توزیع
برنولی با احتمال  0.5براي دو عدد  1است.
درخور ذکر است به دليل محدودیت در صفحات مقاله،

رابطه ( )3نشان میدهد براي دستيابی بوه پاسوخ ،مودل
سيستم باید دردسترس باشد؛ اما یکی از فرضهواي اساسوی

بحووث پایووداري و شووروط الزم بووراي همگرایووی الگوووریتم
 SPSAدر مرجع ] [25مشاهده میشود.

در کنترلکنندههواي دادهمحوور آن اسوت کوه مودل سيسوتم

نکته :1شایان ذکور اسوت الگووریتم  SPSAتنهوا بوا در

دردسترس نيست؛ بنابراین ،بوراي بوه دسوت آوردن مقوادیر

اختيار داشتن پاسخ خروجی ،توانایی تخمينزدن پارامترهاي

پارامترهاي مطلوب از رابطۀ بازگشتی ( )4استفاده میشود.

کنتوورلکننووده  PIDرا داراسووت؛ بنووابراین ،ایوون روش بووراي

 

()4





)  i 1 i bi H i ( i


در رابطه (  i ،)4نشاندهندۀ مقادیر تقریو
 iاست .همچنين  biرری
آن از رابطه ( )5استفاده میشود:
()5

زده شوده

بهبود است که براي محاسبۀ

سيستمهاي خطی و غيرخطی کاربردي است.

 -2-2شبکۀ عصبي پرسپترون
شبکۀ عصبی مصنوعی روشی ابداعی براي حول مسوائل
محاسباتی پيچيده است که بر پایۀ اتصال بههمپيوسته چندین

b

( Ai 1)

bi 

واحد پردازشی شکل مویگيورد .شوبکه از تعوداد مشخصوی
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سلول ،گره یا نرون تشکيل میشود کوه مجموعوه ورودي را
به خروجی ربط میدهد .هر یک از نرونها داراي یک توابع
فعاليت است که بسته به نوع مسوئله ،متفواوت اسوت .توابع
فعاليت وظيفه دارد با دریافت مجموعه سيگنالهاي واردشده
به نرون بهعنووان سويگنال ورودي ،سويگنال خروجوی را از
نرون فراهم کند .براي بهبود محاسبات بوين الیوۀ ورودي و
خروجی از چند الیۀ پنهان استفاده میشوود .شوبکۀ عصوبی
مصنوعی روشی عملی براي یادگيري توابع گونواگون نظيور
توابع با مقادیر حقيقی ،توابع با مقوادیر گسسوته و توابوع بوا
مقووادیر بوورداري اسووت .یووادگيري شووبکۀ عصووبی در برابوور
خطاهاي دادههاي آموزشی مصوون بووده و بوا موفقيوت بوه
مسائلی نظير شناسوایی گفتوار ،شناسوایی و تعبيور تصواویر،
یادگيري ربات و غبره پاسخگو است ].[26
یکی از انواع شبکههاي عصبی ،شبکۀ عصبی پرسوپترون
است؛ این شبکهها ساختاري رو به جلو 11دارند که از قوانون
دلتاي عمومی 12یا بازگردانودن خطوا( 13انتشوار خطوا) بوراي
یادگيري استفاده می کننود .یوک روش ،اسوتفاده از گرادیوان
کاهشی 14است که مجموع مربعات خطاي خروجی شبکه را
مينيمم کند .یادگيري این شبکه شامل سه مرحلوه اسوت .در
ابتدا باید وروديها را به شوبکه اعموال کورد و الیوهبوهالیوه
محاسبات را انجام داد تا به خروجی رسيد .سپس باید خطوا
را در خروجی محاسبه کرد و با استفاده از روش بازگرداندن
خطا به الیههایی قبول بازگشوت و در گوام آخور وزنهوا را
تنظيم کرد ] .[27شکل ( )1ساختار شبکۀ عصبی پرسوپترون
را به همراه یک الیۀ مخفی نشان میدهد.

xn



v1m

hm



 -3الگوریتم پيشنهادي
الگوریتم  SPSAبيانشوده در قسومت دوم ،مشوکالتی
دارد؛ یکووی از مهوومتوورین ایوون مشووکالت ،بوواالبودن زمووان
محاسبات است.
یکی از عوامل مؤثر در سرعت بخشويدن بوه الگووریتم،
مقادیر تخمين زده شدۀ هر تکرار است که بهعنووان شورایط
اوليه در تکرار بعدي براي تخموين مقودار مطلووب اسوتفاده
میشوند .این امر بهوروح در رابطۀ بازگشوتی ( )4مشواهده
میشود .به بيان سادهتر ،در این الگوریتم چون از بهينهسازي
استفاده میشود ،هرچه مقدار تقری

زده شدۀ هور تکورار از

شرایط مطلوبتري برخوردار باشد ،در تکرار بعد سوریعتور
جواب مطلوب به دست مویآیود؛ بنوابراین ،در هور تکورار،
مقادیر اوليه نقش بسوزایی در سورعت همگرایوی الگووریتم
دارند.
در این مقاله ،با آموزشدادن شوبکۀ عصوبی پرسوپترون،
مقادیر داده هاي مجهول در برخی دورههواي خوا

(بوراي

مثال ،بهصورت بازه اي یا وقوع تغييرات سيگنال مرجوع) در
اختيار الگوریتم  SPSAقرار مویگيورد .فاصولۀ زموانی ایون
دورههاي خا

با توجه به ميزان سرعت تغييورات سويگنال

مرجع و سيستم در کنترل تعيين میشود .به عبارتی ،هنگامی
که یک سيستم تغييرات شدید ندارد و سيگنال  SPSAهوم
همگوورا شووده اسووت ،اسووتفاده از خروجووی شووبکۀ عصووبی
بهصورت دائوم در هور تکورار نيواز نيسوت؛ بنوابراین ،اگور
تغييراتی ایجاد شود ،مانند تغيير سيگنال مرجوع ،آنگواه نيواز
است از خروجی شبکۀ عصبی براي مقداردهی به الگووریتم

x2

x1

v22

v11

h2

h1

w22

w11

بهعنوان پایگواه داده دردسوترس اسوت یوا براسواس تجربوه

y2

y1

دردسوترس

 SPSAاستفاده شود .براي رسيدن بوه ایون منظوور بایود از
تعدادي داده براي آموزش استفاده کرد .تعيوين ایون داده هوا
بسته به نوع پلنت کنترلی ،متفاوت است .میتوان آموزش را
به کمک تعدادي داده آغاز کرد که آنها داده هاي بوا اهميوت
نامگذاري میشوند .ایون دادههوا یوا بوهصوورت بورونخوط

wmo

yo



شکل ( :)1ساختار شبکۀ عصبي چندالیۀ پرسپترون با یک الیۀ
مخفي

بهازاي چند ورودي متفاوت چند پاسخ مناسو

است .در گام بعد ،پس از آمووزش اوليوه در دورههوایی کوه
مطلوب کاربر است ،با اجراشدن الگوریتم دادههاي آموزشی
بهروز می شوند .این بدان معنا اسوت کوه الگووریتم ،فراینود
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آموزش را بهصورت برخط انجام میدهد.

5

دادههاي آموزشی شبکۀ عصبی میشود .فلوچارت الگووریتم

بهمنظور آموزش بهتر الگوریتم  SPSAبهتر است عالوه
بر اسوتفاده از دادههواي آنالیون ،از دادههواي بااهميوت نيوز

پيشنهادي در شکل ( )2و ساختار کلی کنترلکننده در شوکل
( )3مشاهده میشود.

استفاده شود؛ بنوابراین ،ایون عمول باعوث بواالرفتن کيفيوت

شکل ( :)2فلوچارت الگوریتم پيشنهادي.

شکل ( :)3ساختار کلي طراحي کنترلکننده ) (PIDبه کمک الگوریتم پيشنهادي.

با توجه به شکل ( ،)3روند طراحی به صورت زیر بيوان
میشود.

دادههاي اوليۀ موجود آموزش داده میشود که روند به دست
آوردن این دادهها قبالً توروي داده شوده اسوت .بوا کموک

در ابتدا باید داده هاي اوليه مشخص شوند .ایون دادههوا

شووبکۀ عصووبی شوورایط اوليووه بووراي کنتوورلکننووده )(PID

عبارتاند از   , , f ,bکه براي محاسبات الگوریتم تقریبات

) (kp0,ki0,kd0مشخص میشود .در ادامه بعد از شروع به کار

تصادفی انحرافات هم زمان استفاده میشووند .انتخواب ایون

فرایند ،همواره دادههوایی همچوون مقودار مطلووب ورودي،

دادهها بسته به مسئله ،متفاوت است .سپس شبکۀ عصوبی بوا

مقدار خروجی و سيگنال خطا دردسترس اند .از ایون  3داده

6
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براي الگوریتم  SPSAاست ،این امور

مویتوووان بوهعنوووان دادههواي آموزشووی ورودي شووبکه و از

دادههاي اوليۀ مناس

پارامترهاي کنترلی توليدشده با الگوریتم تقریبوات تصوادفی

باعث تسریع الگوریتم براي رسويدن بوه مقودار مطلووب در

انحرافات همزمان بهعنوان دادۀ خروجی شبکه براي آموزش

تعداد گام کمتر میشود.

اسووتفاده کوورد .حووال بسووته بووه نيوواز کوواربر ،در دورههوواي
معلومشده ،داده هاي مورد نياز الگووریتم تقریبوات تصوادفی
انحرافات هم زمان (مشخصشده در شوکل (kp1,ki1,kd1 ))3

از شبکه دریافت میشود.
فرایند یادشده باعث باالرفتن دقت دادههاي آموزشوی و
افزایش تقاوم الگوریتم در برابر بوروز تغييورات ناگهوانی در
سيستم میشود .همانگونوه کوه اشواره شود در آمووزش بوا
نظوارت ،اساسوویتوورین مسوئله در فراینوود آموووزش ،کيفيووت
دادههاي آموزشی است .این امر بودان معناسوت کوه هرچوه
داده هاي آموزشی از کيفيت باالتري برخوردار باشند ،شوبکه
بوه دادههوواي ورودي ،بهتور پاسووخ مویدهوود و ایون اموور بووا
اجراشدن الگوریتم و تکرارهاي پياپی بهتر میشود؛ اما نکتوۀ
شایان توجه آنکه در سيستمهاي کنترلی واقعی امکوان بوروز
تغييرات ناگهانی در سيگنال مرجع سيستمهوا وجوود دارد و
اگر فرایند کنترل به صوورت بورخط صوورت گيورد ،باعوث
پدیدآمدن مشکالتی در سيستم میشود؛ براي مثوال ،فورض
کنيد هدف فرایند کنترل دستيابی به پاسخ مطلوب پله واحود
باشد .حال اگر در صوورت بوروز مشوکلی ،ناگهوان ورودي
مطلوب از پلۀ واحد با رریبی از این مقدار جایگزین شوود،
الگوریتمی که در پی پاسخدادن به ورودي پلوه واحود بووده
است ،باید به ورودي جدید پاسخ دهد .این امور بودان معنوا
است که الگوریتمی که مدت زمان زیادي را صرف رسويدن
به پاسخ مطلوب پلۀ واحد کرده است ،ناگهان از ایون پاسوخ

 -1-3آناليز همگرایي الگوریتم پيشنهادي
همووانگونووه کووه بيووان شوود یکووی از عواموول مووؤثر در
سرعتبخشيدن به الگوریتم ،مقوادیر تخموين زده شودۀ هور
تکرار است که بهعنوان شرایط اوليه در تکورار بعودي بوراي
تخمين مقدار مطلووب اسوتفاده مویشوود .تفواوت اساسوی
الگوریتم پيشنهادي با الگوریتم  SPSAدر این اسوت کوه در
روش پيشنهادي ،به منظوور دسوتيابی بوه سورعت همگرایوی
بيشتر ،شرایط اوليه الگوریتم  SPSAبوهصوورت هدفمنود و
براساس خروجی شبکۀ عصبی مقداردهی میشود؛ بنوابراین،
شرایط همگرایی الگوریتم  SPSAتحت تيثير قرار نمیگيرد
و تمامی شرایط همگرایوی بيوانشوده در مقالوه ] [25بوراي
روش پيشنهادي برقرار است.
همچنين اگر سيستم بوا تغييراتوی مواجوه شوود ،شوبکۀ
عصبی ،مقادیر اوليهاي را در اختيوار الگووریتم  SPSAقورار
میدهد که با توجه به آموزش صورتگرفته ،بسويار نزدیوک
بووه خروجووی مطلوووب الگوووریتم  SPSAاسووت؛ بنووابراین،
الگوریتم  SPSAدر تعداد گام کمتر یا به عبوارتی در زموان
کمتر ،به مقدار نهایی خود همگرا میشود.

 -4شبيهسازي
 -1-4توزیع اندازۀ ذرات سنگزني سيمان

فاصله میگيرد و دادههاي اشتباه را توليد میکند و حتی بعد

پروسۀ توزیع اندازۀ ذرات سونگزنوی سويمان ،یکوی از

از بازگرداندن سيگنال مرجع به مقدار مطلوب ،زمان زیوادي

پروسههاي صنعتی است که طراحوی کنتورلکننوده بوراي آن

صرف اصالح دادههواي اشوتباه مویشوود؛ اموا در الگووریتم

دشوووار اسووت ] .[28شووبيهسووازي زیوور کووارایی الگوووریتم

پيشنهادي با کمک شبکۀ عصبی این مشکل از بوين مویرود؛

پيشنهادي را در کنترل پروسۀ سنگزنی سيمان نشان میدهد.

زیرا شبکۀ عصبی به کمک حجم باالیی از دادههاي آموزشی

بهطور خالصه ،روند فرآیند سنگزنی سيمان در شوکل ()4

مناس

آموزش دیده اسوت و بوهازاي سويگنالهواي مرجوع

متفاوت مقدار اوليه مناس

را براي الگوریتم  SPSAتوليود

میکند .با توجوه بوه اینکوه خروجوی شوبکۀ عصوبی هموان

مشاهده میشود.
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شکل ( :)4فرآیند سنگزني سيمان

در فرایند سونگزنوی سويمان ،عوامول بسوياري هماننود
سرعت فنها ،سرعت جداکننده و  ...مؤثرند؛ البته باید توجه

()10

y (i  1)  c1 y (i )  c2 y (i  1)  d1u (i ) 
)d 2 u (i  1)  d 3u (i  2

داشت براي دستيابی به هر سایز مطلوب ،سورعت چورخش
فنها و جداکننده نقش متفاوتی دارند؛ براي مثال ،اگر سوایز
کمتر از  3ميکرومتر مدنظر باشد ،سرعت فنها اهميت پيودا
میکند؛ اما اگر اندازۀ مطلوب ذرات بين  3توا  32ميکرومتور

کوووووه در آن ،d1=-0.0159 ،c2=-0.1902 ،c1=1.879
 d3=0.0107 ،d2=0.0267است.
رابطه ( )11رابطۀ کنترلی در نظر گرفته میشود:

باشد ،کافی است سرعت جداکننده مدنظر قرار گيرد.
تابع سنگزنی سيمان ،یک تابع غيرخطی هماننود رابطوه

()11

( )8است:

)e(i ) e(i 1
 x (1)  


x (i )  x (2)   
) e(i

 x (3)  e(i )2e(i 1) e(i 2) 
)u (i ) T x (i )u (i 1

)) y (i 1)G((i

با توجه به شکل ( ،)3سيگنالهاي  k p1و  ki1و
مقادیر تخمين زده شده به کمک شبکۀ عصبی در دورههاي
kd 1

که در آن )   (iبا رابطه ( )9نشان داده میشود.
])(i )[ y(i ),..., y (i n),u (i ),...,u (i m

خروجووی  yنشوواندهنوودۀ نسووبت انوودازۀ ذرات و u

نشاندهندۀ سرعت جداکننده است .درخور ذکر اسوت  mو
 nبهترتي

مرتبههاي ورودي و خروجویانود y (i ) .و ) u (i

نشوواندهنوودۀ نمونووۀ کنووونی اسووت و )u (i m) ، y (i n

نشاندهندۀ  nو  mنمونه قبل و ) y (i1نشاندهنودۀ مقودار
نمونۀ بعد است.

معلوم است که براي استفاده در تکرار بعدي در اختيار
الگوریتم  SPSAقرار میگيرد.
شایان ذکر است بردار  با توجه به رابطه ( )12شوامل
همان پارامترهاي کنترلی است که هودف اصولی بوه دسوت
آوردن این پارامترها است.
()12

k p 
 
   ki 
k 
 d

طبق پهوهشهاي موجود ،مدلی سادهشده به فورم (،)10
براي شبيهسازي در نظر گرفته شده است ].[28

رابطه ( )13مقادیر مطلوب اندازۀ ذرات را نشان میدهد.
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()13
در این مقاله ،رری

 7  m, 0k 150

yd (i 1)14  m,150k 300
29  m,300k 450


 برابر بوا  0.602و روری

برابر  0.101و =2 ، bd =50 ، bi =5 ، b p =20 ،A=100

f i =2

اینکه در انتخاب  Aباید دقوت داشوت مقودار آن از مقودار


fp

=2 ،

fd

در نظر گرفته شده است .نکته شوایان توجوه

تکرارها کمتر باشد.
نتایج شبيهسازي در شکل ( )5مشاهده میشود.

،

شکل ( :)5منحني نشاندهندۀ اندازۀ ذرات حاصل از فرآیند سنگزني سيمان کنترلشده با کنترلکننده ) (PIDتطبيقي به همراه الگوریتم
) (SPSAو آموزش شبکۀ عصبي

به دليل باالبودن سرعت این روش و پاسوخدهوی آن در
تکرارهاي کم ،امکان مقایسه این روش با روش ارائهشده در

بنابراین ،نتایج حاصله از اجراشودن الگووریتم ارائوهشوده در
] [28در شکل ( )6مشاهده میشود.

] [28بوه دليول تکوورار بواال بوالب بوور  60000وجوود نوودارد؛

شکل ( :)6منحني نشاندهندۀ اندازۀ ذرات حاصل از فرآیند سنگزني سيمان کنترلشده با کنترلکننده ) (PIDتطبيقي به همراه الگوریتم
).[28] (SPSA
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با توجه به شکل ( ،)5الگوریتمی کوه از شوبکۀ عصوبی
استفاده میکند ،با توجه به آمووزش شوبکۀ عصوبی و بوا در

مجموعۀ بسيار پيچيده از شش معادلوۀ دیفرانسويلی تلفيقوی
غيرخطی است.

دست داشتن مقدار اوليۀ نزدیک به مقودار مطلووب ،خطواي
خروجی بهسرعت به سمت صفر نزدیک میشود.

9

دیناميک زاویۀ پيچ هواپيما با تابع تبدیل ( )14نشان داده
میشود:
1.15s 0.18
3
s 0.74 s 2 0.92 s

نکته درخور توجه دیگر اینکوه تقواوم بواالي الگووریتم
پيشنهادي در برابر تغييرات سریع مقدار مطلووب اسوت .بوا

G ( s )

توجه به شکل ( ،)5با اعمال سوه مقودار مطلووب متفواوت،

از این رابطه بهمنظور تعيين جهتگيري دماغوۀ هواپيموا

را تنها بعد از چند تکرار و با استفاده

با توجه به محور مجانبی با اسوتفاده از الگووریتم پيشونهادي

الگوریتم ،پاسخ مناس

از اولين آموزش شبکۀ عصبی و بودون انحوراف پاسوخ ،در

استفاده شده است.

اختيار کاربر قرار داده است؛ اما الگوریتم ارائهشوده در ][28

(که پاسخ آن در شکل ( )6آمده اسوت) ،بوراي دسوتيابی بوه
پاسخ مناس

مقادیر مطلوب به زمان نيواز دارد و توا تکورار

 6000ذرات با اندازۀ مناس

را فراهم نمیکند.

 -2-4کنترل زاویۀ پيچ 15هواپيما

بهمنظور شبيهسازي همانند قبل براي محاسبۀ گين  biو
 برابر با  0.602و رری

 برابور  0.101و

 fiرری
بقيه پارامترها بهصورت زیر در نظر گرفته میشوند:
،

fp

=100 A=30 ، b p =10 ، bi =40 ، bd =0.01 ،
=0.01 fi =0.01 ، f d .

عالوه بر روش پيشنهادي SPSA ،نيز براي مقایسوه بوه

سيستم مطالعه شدۀ دوم ،کنترل زاویۀ پيچ هواپيما اسوت

سيستم اعمال میشود .در شبيهسازي تعداد تکرارها براي هر

که برگرفته از مرجوع ] [29اسوت .هواپيموا بيشوتر ،توانوایی

دو الگوریتم ،یکسان و برابر با  20تکرار است .نتایج حاصله

چرخش به حول سهمحور را داراست .محور اول ،محووري

از شبيهسازي در شکل ( )7نشان داده شدهاند.

عمودي با نام یاو ،16محور دوم ،محور طولی با نوام رول 17و

با کمی دقوت در شوکل ( )7موی تووان دریافوت پاسوخ

در انتها محور جانبی با نام پيچ است .زاویۀ پيچ از دوران بوه

الگوریتم پيشنهادي ،سرعت و کيفيت باالتر و پاسخ ،انحراف

حول خطی فرری در نظر گرفته میشود که از انتهواي یوک

کمتري دارد و سيگنال خطا با سرعت بيشتري به سمت صفر

بال تا انتهاي بال دیگر است .معادالت حاکم بر هواپيما یوک

ميل میکند.

`
شکل ( :) 7منحني پاسخ کنترل زاویۀ پيچ هواپيما به کمک طراحي کنترلکننده ) (PIDتطبيقي و الگوریتم ) (SPSAدر قياس با طراحي
کنترلکننده ) (PIDتطبيقي و الگوریتم ) (SPSAو آموزش شبکۀ عصبي.

 تطبيقی با استفاده از الگوریتم تقریبات تصادفی انحرافات همزمان و آموزش شبکۀ عصبیPID طراحی کنترلکنندۀ
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 نتيجهگيري-5
 ارائۀ راهکاري بهمنظور به دسوت،هدف از این پهوهش
 بودون نيواز بوه مودلPID آوردن برخط پارامترهاي کنترلی
 روشهاي پيشنهادي که معموالً به کوار گرفتوه.سيستم است
 مستلزم آناند که مدل تقریبی سيستم را در اختيوار،میشوند
 به دسوت آوردن مودل، در بسياري از سيستمها.داشته باشند
، امري دشوار یا معموالً امکانناپذیر اسوت؛ بنوابراین،سيستم
 و بهورهگيوري از شوبکۀSPSA در این مقاله بوا اسوتفاده از
 الگووریتمی پيشونهاد، عصبی در انتخاب شرایط اوليۀ مناس
شد کوه تنهوا بوا اسوتفاده از دادههواي خروجوی و دادههواي
 را بوهصوورت بورخطPID  پارامتر هاي کنترل کننده،ورودي
.تخمين میزند
بهکوارگيري شوبکۀ عصوبی در روش پيشونهادي باعوث
 و افزایش سورعتSPSA کاهش حجم محاسبات الگوریتم
همگرایی الگوریتم و مقاومبودن سيسوتم در برابور تغييورات
.ناگهانی سيگنال مرجع میشود
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