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Abstract: In this paper, a new approach is proposed to design the fractional order fuzzy PID controllers. In the proposed method, all
of the fractional order fuzzy PID controller parameters including input scaling factors, output scaling factors, fractional order of
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simultaneously. Also, to reduce the length of solution vector, reduce computational complexity and increase the speed of finding
solution, a new method for coding the design parameters is developed. The simultaneous optimization of parameters is done by using
the particle swarm optimization algorithm and considering an objective function based on minimizing the error between the desired
and actual output of system. One of the advantages of this method is ability to solve the problem of optimization time for complex
systems. To evaluate the proposed method, the designed fractional order fuzzy PID controller is applied to a nonlinear inverted
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 -1مقدمه
افزایش روزافزون استفاده از سیستمهای کنترلی در بسیاری از کاربردها
منجر بهه توسهعه و ارائهه تکنیکههای کنترلهی متنهوعی شهده اسه د
بهطورمعمول کنترلکنندههای  PIDکالسیک بههعل داشهتن مزایهای
متعددی همچون طراحی ساده ،پیادهسازی آسهان و هزینهه کهم ،جهز
اولین انتخابهای مهندسین کنترل در صنع محسوب میشوندد
در دو دهه اخیر ،بهمنظور بهبود عملکرد این نوع کنترلکنندههها،
تکنیکهای گوناگونی ازجمله دخیل کردن حسابان کسری 1در ساختار
آنها بهجای حسابان مرتبه صحیح مورد توجه جامعهه مهندسهی قهرار
گرفته اس د در دهه  1339پودلوبنی 2با معرفی کنترلکننهدههای PID
مرتبه کسری ،)FOPID( 3زمینهساز تحهوالت شهگرفی در سیسهتمهای
کنترلی مرتبه کسری گردید []1د در کنترلکنندهههای  FOPIDعهالوه
بههر بهههرههههای تناسههبی ،مشههت گیر و انتگرالگیهر ،مرتبههه عملگرهههای
مشت گیر و انتگرالگیر نیز قابل تنظیم اس د این موضوع باعث افزایش
درجههه آزادی در طراحههی ایههن کنترلکننههدهها و همچنههین افههزایش
انعطافپذیری در تنظیم آنها میگرددد
از سههههال  2999تههههاکنون مطالعههههات گونههههاگونی در مههههورد
کنترلکنندههای  FOPIDو روشهای تنظیم آنها گزارش شده اسه د
بهعنوان نمونه ،نویسندگان مقاله در [ ]2بهمنظور دستیابی به برخهی از
اهداف طراحی برای سیستم حلقه بسته مانند مقاوم بهودن نسهب بهه
تغییرات در بهره سیسهتم و نهویز فرکهان بهاال و دفهع اغتشاشهات در
خروجی ،ضرایب کنترلکننده  FOPIDرا با ارائهه مجموعههای از قیهود
غیرخطی تنظیم نمودهاندد
در [ ]3پارامترهههای کنترلکننههده  FOPIDبهها اسههتفاده از روش هی
مبتنی بر اطالعات پاسهخ زمهانی سیسهتم و مسهتقل از مهدل سیسهتم
تنظیم شدهاندد در این مقاله مجموعهای از قواعد مشابه با قواعد زیگلهر
 نیکلز در تنظیم کنترلکنندههای  PIDمرتبه صحیح ،پیشهنهاد شهدهاسه د نتههایج بهدسه آمده از طراحهی کنترلکننههده  FOPIDبهها روش
ذکرشده با نتایج حاصل از طراحی کنترلکننده  PIDکالسیک با قواعد
زیگلههر  -نیکههولز مقایسههه شههده اس ه د مزی ه کنترلکننههده FOPID
پیشنهادشده این اسه کهه حتهی در زمهان تغییهرات بههره سیسهتم،
فههراجهش تقریبههث ثابهه بههاقی مههیمانههدد همچنههین در [ ]4و [ ]5از
الگوریتمهای جستجوی شهودی برای تنظیم پارامترهای کنترلکننهده
 FOPIDاستفاده شده اس د در هر یهک از روشههای ارائهشهده فهوق،
پارامترهای کنترلکننده  FOPIDدر یک نقطه کار و برای سیسهتمهای
خطی با دینامیک معلوم ،تنظیم شدهاندد لذا در صورت بروز اغتشاش یا
عدمقطعی در سیسهتم و نیهز تغییهر نقطهه کهار یها بهروز پدیهدههای
غیرخطی نظیر اشباع ،ممکن اس عملکهرد کنترلکننهدههای مهذکور
مختل شده و حتی منجر به ناپایداری سیستم گرددد
از طرفی با ظهور مفاهیم فازی ،استفاده از کنترل فهازی بهواسهطه
ارائه توصیف مناسب از یک سیستم و نیز فرموله کهردن دانهش بشهری
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گسترش روزافزونی داشته اس د تاکنون ساختارهای کنترلهی متفهاوتی
برای کنترلکنندههای منطقی فازی )FLC( 4بهمنظور تعدیل و کنتهرل
فرآیندهای غیرخطی پیچیده ازجمله سیستمهای قدرت ،معرفهی شهده
اس []6د لذا با توجه به مزایای کنترلکنندههای  FOPIDاز یکسهو و
عملکرد مناسب کنترلکنندههای فازی ،بهویژه در کنترل سیستمها بها
دینامیهکهههای غیرخطهی و دارای عههدمقطعی از سههوی دیگههر ،رونههد
مطالعات بهسم استفاده از  FLCهمراه با کنتهرلکننهدهههای مرتبهه
کسری پیش رف د
ترکیب مشخصههای هر دو نوع کنترلکننده  FOPIDو  ،FLCنوع
جدیدی از کنترلکنندهها با نام کنترلکننده  PIDفازی مرتبه کسری5
) (FOFPIDرا بهوجود آوردد کنتهرلکننهده  FOFPIDاز قهوام بهاالتر و
همچنین دامنه کهاربردی وسهیعتهری نسهب بهه کنتهرلکننهدهههای
کالسیک برخوردار اس []7د پ از معرفی کنترلکنندههای FOFPID
در سههال  ،2912تههاکنون مطالعههات متعههددی بههر روی ایههن نههوع
کنترلکنندهها انجام شده اس د بههطور مثهال در [ ]8از کنترلکننهده
 FOFPIDبرای کنترل سرع یک موتور  DCاستفاده شده اس که در
آن تنها پارامترهای کنترلکننده  ،PIDشامل ضهرایب اصهالح و مرتبهه
عملگرها با استفاده از الگهوریتم ژنتیهک تنظهیم و بهینهسهازی شهده و
بخش فازی (توابع عضوی و جدول قهوانین فهازی) دارای پارامترههای
تنظیمشده مشخص و ثاب اس د در این مقالهه عملکهرد کنترلکننهده
طراحیشده با کنترلکنندههای  PIDمرتبهه صهحیح و مرتبهه کسهری
مقایسه شده اس که نتهایج مقایسهه ،برتهری کنترلکننهده FOFPID
طراحیشده را نشان میدهدد
6
همچنین در [ ]9و [ ]10بهترتیب از الگوریتم جسهتجوی کوکهو و
الگوریتم بهینهسازی ازدحهام ذرات )PSO( 7بهرای تنظهیم پارامترههای
کنترلکننده  FOFPIDاستفاده شده اس د در دو مقاله فوق نیز بخهش
فازی یک بخش ثاب و مشخص در نظر گرفتهه شهده اسه د در [ ]9از
کنترلکننده  FOFPIDبهینه طراحیشده برای کنترل یک بازوی ربات
دولینکی که یک سیستم چندمتغیره اسه  ،اسهتفاده و عملکهرد آن بها
کنترلکننههدههای  PIDفههازی PID ،مرتبههه کسههری و  PIDکالس هیک
مقایسههه شههده اسهه د در [ ]10از کنترلکننههده  FOFPIDبهینهشههده
بهمنظور کنترل یک عملگر پیزوالکتریک اسهتفاده و عملکهرد آن بها دو
کنترلکننده  PIDفازی و  PIDکالسیک مقایسهه شهده اسه د نتهایج،
نشاندهنده برتری کنترلکننده  FOFPIDطراحیشده اس د
توجه به این نکته حائز اهمی اس که طراحی کنترلکننده فازی
بر پایه دانش فرد خبره و تنظیم یک سری مجموعههای فازی و یهافتن
قوانین اگر  -آنگاه فازی مناسب ،استوار اس د این مهورد بهرای مسهائل
ساده که دانش فهرد خبهره موجهود باشهد و بتهوان اطالعهات ورودی -
خروجی را بهدس آورد ،از طری سعی و خطا بهصورت رضای بخشهی
انجام میشود؛ اما در عمل ،اکثر مسائل کنترلی دارای پیچیدگی خاص
خود هستند و فرد خبره قادر به بازگویی تمامی مسائل مطرح در مهورد
پروسه کنترلی نیس تا بتوان از آن سود جس د
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لذا با ارائه روشهایی برای تنظیم پارامترههای کنترلکننهده فهازی
(جدول قوانین ،پارامترهای توابع تعله و ددد) و کهاهش میهزان دخاله
انسان در طراحی این کنترلکنندهها ،میتوان عملکرد کنترلکنندههای
فازی را بهنحو چشمگیری بهبود دادد تاکنون نیز کارهایی در این زمینه
انجام و روشهایی ارائهه شهده اسه []12 ،11د یکهی از ایهن روشهها
اسهههتفاده از الگوریتمههههای بهینهسهههازی شههههودی بهههرای طراحهههی
کنترلکنندههای فازی اس د به کمک این روش ،مسائل بسیار پیچیده
که شامل پارامترهای مختلف با قیود متعدد میباشند بههراحتی درنظهر
گرفتهشده و کنترلکنندهای بهینه ،پایدار و مقهاوم بها حهداقل دخاله
انسان برای آنها بهدس میآیدد
همانطور که اشاره شهد ،در تمهامی مطالعهات ذکرشهده در مهورد
کنترلکنندههای  ،FOFPIDبخش فازی بهصورت یهک قسهم بهدون
تغییر ،با جدول قوانین و توابع تعل ثاب در نظر گرفتهه شهده اسه و
تنها پارامترهای بخش  PIDتنظیم شدهاند؛ بنابراین در این مقاله هدف،
ارائه روشی برای تنظیم همزمهان پارامترههای کنترلکننهده ،FOFPID
شامل ضرایب اصالح در ورودیها و خروجی کنترلکننده فازی ،مرتبهه
عملگرهههای مشههت گیر و انتگرالگیههر ،جههدول قههوانین فههازی و نیههز
پارامترهای توابع تعل کنترلکننده فازی اسه د تنظهیم همزمهان ایهن
پارامترها منجر به طراحی کنترلکنندهای مقاوم و حداقل شدن میهزان
دخال انسانی در تنظیم کنترلکننده میشودد
از طرفی تنظیم همزمان پارامترهای ذکرشده موجب طوالنیشدن
بردار جواب و درنتیجه پیچیده شدن فرآیند بهینهسازی ،طوالنیشهدن
زمان محاسبات ،همگرایی زودرس و مشکالتی از ایهن قبیهل مهیشهودد
بههمین دلیل تاکنون مطالعات زیادی برای کاهش تعداد قوانین فهازی،
تعداد توابع تعل و ددد با ارائه روشههای گونهاگون در کنترلکننهدههای
فازی انجهام شهده اسه []18 ،19د یکهی از ایهن روشهها کهد کهردن
پارامترهای بهینهسازی در الگوریتمهای بهینهسازی شهودی اسه د در
[ ]11از یک روش جدید کد کردن در الگوریتم ژنتیک کهه ترکیبهی از
روشهای کدگذاری باینری و حقیقی اس  ،برای طراحی توابع تعله و
جدول قوانین فازی اسهتفاده شهده اسه د در روش پیشهنهادی مقالهه،
بخشی از کروموزوم بهصورت باینری و بخهش دیگهر بهصهورت حقیقهی
کدگذاری میشودد در این روش نیز ،طول بردار جهواب نسهبتث طهوالنی
اس و درنتیجه با افزایش تعداد پارامترهای بهینهسازی ،پیچیدگیهای
محاسباتی و زمان رسیدن به جواب افزایش مییابدد لهذا در ایهن مقالهه
یههک روش جدیههد بههرای توصههیف ،کههد و دیکههد کههردن پارامترهههای
بهینهسازی کنترلکننده فازی ،شامل پارامترهای توابع تعل و جهدول
قهوانین فهازی بها ههدف کههاهش طهول بهردار جهواب ،پیچیهدگیهههای
محاسباتی و افزایش سرع رسیدن به جواب ارائه شده اس د
ادامه مقاله بهصورت زیر سهازماندهی شهده اسه د در بخهش دوم
مفاهیم پایه مربوط به حسابان کسری بهاختصار شهرح داده مهیشهوندد
بخش سوم به معرفی ساختار کنترلکننهده  FOFPIDاختصهاص یافتهه
اس د روش طراحی کنترلکننده  FOFPIDبا استفاده از الگوریتم PSO
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و تنظیم همزمان پارامترهای طراحهی در بخهش چههارم تشهریح شهده
اس د در بخش پنجم نتایج حاصل از طراحی کنترلکننهده پیشهنهادی
برای یک نمونه سیستم غیرخطی ارائه و عملکرد آن با دو کنترلکننده
 FOFPIDبا  FLCثاب و  FOPIDمقایسه میگرددد درنهای در بخهش
ششم ،نتیجهگیری مقاله ارائه میشودد

 -2حسابان کسری و تقریب عملگرهای مرتبه کسری
در سالهای اخیر استفاده از ترکیب تئوری کنتهرل بها دانهش حسهابان
کسری رشد چشمگیری داشهته اسه د ویژگهی منحصهربهفرد حسهابان
کسری درواقع قابلی آن در استفاده از اعداد حقیقی در مرتبه مشت و
انتگرال بهجای اعداد صحیح اس د در ادامه برخی از عملگرهای ریاضی
مرتبه کسری بهاختصار معرفی میشوندد تعمیمیافتهه تعریهف مشهت و
انتگرال مرتبه صحیح با رابطه ( )1مشخص میشودد
 d
 
dt



D

1

a
t
 t

)  a (dT



 0
 0

()1

 0

که در آن  aو  tحدود عملیات و   مرتبه عملیات اس د نهوع
عملگر بسته به عالم  مشهخص مهیشهودد اگهر   مثبه باشهد
عملگر ،مشت گیر و اگر منفی باشد عملگهر از نهوع انتگرالگیهر اسه د
تاکنون تعاریف متفاوتی برای مشت و انتگرال مرتبه کسری ارائه شهده
اس د برخهی از تعهاریف رایهج عبارتانهد از -1 :ریمهان  -لیوویهل-2 8
کپوتو -9 9گرانوالد  -لتنیکوف 10که بهترتیب با روابط ( )2تا ( )8تعریف
میشوند []10د
 -1تعریف ریمان  -لیوویل
()2

f ( )d 

1
dm
(m   ) dt m

) Dt f (t

1
(t   ) m  1 f
(m   ) a

) Dt f (t

m  1

t

)  (t  
a

RL
a

 -2تعریف کپوتو
()9

( )d 

) (m

t

C
a

 -9تعریف گرانوالد  -لتنیکوف
()8

 
)  f (t  rh
r 

t a 
 h 



r

) (1
r 0

1
h

lim
h 0

) Dt f (t

GL
a

در روابههط فههوق a ، m    , (   ) ،و  tحههدود عملیهات و
) (تابع گاما یکی از توابع اصلی در مبحث حسابان کسری اس کهه
بهصورت

t z 1

dt , for all z 

t



e

)(z

تعریف میشودد

0

با توجه به اینکه عملگرههای مرتبهه کسهری دارای بعهد نامتنهاهی
میباشند ،استفاده از تقریبهای مرتبه صحیح در پیادهسازی سیستمها
و کنترلکنندههای مرتبه کسری موردتوجه قرار گرفته اس د روشهای
تقریب توابع تبدیل مرتبهه کسهری بهه دو دسهته تقریبههای پیوسهته
زمان 11و تقریبهای گسسته زمان 12تقسیم میشوندد در ایهن مقالهه از
روش تقریب استالوپ 13که یهک روش تقریهب پیوسهته زمهان اسه و
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نسب به سایر تقریبها تطاب بهتری را با عناصر مرتبه کسهری ایجهاد
میکند و همچنین قابلی پیادهسازی سخ افزاری را داراس  ،استفاده
شده اس د در این روش محل صفرها و قطبهای تابع تبهدیل تقریبهی
بهگونهای مشخص میشوند که این تابع تبدیل از نظر پاسهخ فرکانسهی
در محدوده دلخواه فرکانسی ]  ، [l ,hشبیه به عملگر مرتبهه کسهری
 s عمل کند []11د
s  k z

()1

s  k p

N



k  N

s   G f (s )  k 0

که  یک عدد حقیقی و  k 0ضریب بهره اس د محل صفرها
قطبهای )  (kتابع تبدیل تقریبی توسط روابط بازگشهتی ( )0و ()1
)

z

 (kو

p

و بهره  k 0با رابطه ( )4مشخص میشوندد
()0
()1

1 
k N  
2 2
2 N 1

l
)
h

1 
kN 
2 2
2 N 1

( k  h
z


) k  h ( l
h
p

k 0  l 

()4
در روابط فوق  ،مرتبه کسری مشت یا انتگرال N ،تعداد صفرها
و قطبها و  2N+1مرتبه تقریب اسه د هرچهه  Nافهزایش یابهد دقه
تقریب و در عین حال پیچیدگی محاسبات نیز افزایش مییابدد در ایهن
مقاله تقریب استالوپ مرتبه پهنج ( )N=2بهرای تقریهب عناصهر مرتبهه
کسری با محدوده فرکانسی [ ]19-2 ،192که یک محهدوده متهداول در
کاربردهای کنترل فرایند اس  ،در نظر گرفته شده اس []1د

 -3ساختار کنترلکننده  PIDفازی مرتبه کسری
در این بخش عالوه بر بررسی ساختار کنترلکننده  ،FOFPIDسهاختار
کنترلکننده  FOPIDنیز بهطور مختصر بررسی میگرددد

بهدس آوردن اطالعهات در فضهای سههبعدی بههدلیل اینکهه فراتهر از
قابلی سنجش فرد خبره اس  ،کار دشهواری اسه د بههمنظور کهاهش
ابعاد پایگاه قواعد و دستیابی به هر سه نوع عملکرد تناسبی ،انتگرالی و
مشههتقی میتههوان از ترکی هب کنترلکننههدههای  PIفههازی و  PDفههازی
استفاده نمودد برای ترکیب دو کنترلکننهده فهوق روشههای متفهاوتی
وجود داردد یکی از این روشها استفاده از ساختار شهکل  1اسه [،13
]29د در این ساختار پایگاه قواعد  FLCدوبعدی اس و تعهداد ضهرایب
اصالح نسب به ساختاری که از ترکیب دو کنترلکننده  PIفازی و PD
فازی با دو پایگاه قواعد مجزا ایجاد میشود ،کمتر اس []14د
پارامترههای }{Ke,Kd

در کنترلکننده  FOFPIDمطهاب شهکل ،1
ضرایب اصالح ورودیها و } {KPI,KPDضرایب اصالح خروجهی هسهتندد
در ساختار مرتبه صحیح این نوع کنترلکننده ،ورودیهای  ،FLCخطها
و مشت مرتبه صحیح آن و سیگنال کنترلهی ،حاصهلجمع مضهربی از
سیگنال خروجی کنترلکننده فازی و مضربی از انتگرال مرتبه صهحیح
آن اس ؛ اما در ساختار مرتبه کسهری کنترلکننهده ،مشهت خطها بها
مشت مرتبه کسری با مرتبه (  ) و انتگرال خروجی  FLCبها انتگهرال
مرتبه کسری با مرتبه (  ) جایگزین شده اس د ایهن مرتبهههها ماننهد
سایر پارامترهای کنترلهی } {Ke,Kd,KPI,KPDقابهل تنظهیم مهیباشهند؛
بنابراین طراحی کنترلکننده  FOFPIDبهدلیل وجود دو پارامتر بیشتر
برای تنظیم ،از انعطافپذیری باالتری نسب به نوع مرتبهه صهحیح آن
برخوردار اس د قانون کنترلی برای کنترلکننهده  FOFPIDمطهاب بها
رابطه ( )3بهدس میآید []1د
u FOFPID (t )  u FOFPI (t )  u FOFPD (t ) 

()3



) d u FLC (t
)  K PD  u FLC (t
dt  

K PI 

 -1-3کنترلکننده FOFPID

بهطورکلی میتوان کاربرد منط فازی در طراحی کنترلکننهده  PIDرا
با توجه به نوع ساختار به دو دسته زیر طبقهبندی کرد:
 -1بهرههای کنترلکننده  PIDکالسیک بههطور بالدرنه و بهر
اساس سیستم استنتاج فازی تنظیم و سهپ کنترلکننهده
 PIDکالسیک ،سیگنال کنترلی را تولید میکندد
 -2کنترلکننده فازی معمولی بهصهورت مجموعههای از قواعهد
کنترلی مشابه با رفتار کنترلکننده  PIDکالسیک طراحی و
سیستم استنتاج فازی سیگنال کنترلهی را بههطور مسهتقیم
تولید میکندد
کنترلکنندههای دسته دوم بهدلیل ساختار مشابه با  PIDمعمهولی
از نظر نوع ارتباط بین ورودی و خروجی ،کنترلکنندههای فازی از نوع
 PIDنامیده میشوند []14د
در کنترلکننههده  PIDفههازی بهههطور طبیع هی ی هک پایگههاه قواعههد
سهبعدی با سه ورودی خطا ،مشت خطا و انتگرال خطا نیاز اسه ؛ امها

Serial no. 83

شکل  :1بلوک دیاگرام کنترلکننده ]7[ FOFPID

 -2-3کنترلکننده FOPID

کنترلکننده  FOPIDکه ساختار آن در شکل  2نشان داده شده اسه ،
در حوزه زمان با رابطه ( )19تعریف میشود []21د
()19

) d  e (t
) d e (t
 KD 

dt
dt 

u FOFPID (t )  K P  e (t )  K I 

 و  بهترتیب مرتبه کسری عملگرههای مشهت گیر و انتگرالگیهر
میباشندد در این ساختار نیز مرتبه صحیح مشت و انتگهرال بها مرتبهه
کسری جایگزین شده اس د
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یک روش جدید در طراحی کنترلکننده د د د
سرع ذره  iام
موقعی ذره  iام
بهترین جواب محلی
بهترین جواب مطل
وزن اینرسی
فاکتورهای یادگیری
اعداد تصادفی مستقل با توزیع یکنواخ

vi
xi

Pbi
Pg



c1 ,c2
r1 , r2

شکل  :2بلوک دیاگرام کنترلکننده ]22[ FOPID

 -4طراحی کنترلکننده  PIDفازی مرتبه کسری بهینه
در این قسهم از الگهوریتم بهینهسهازی ازدحهام ذرات بهرای طراحهی
کنترلکننههده  FOFPIDبهینههه پیشههنهادی اسههتفاده م هیشههودد ابتههدا
الگههوریتم  PSOو سههپ بهههمنظور طراحههی همزمههان پارامترهههای
بهینهسازی ،نحوه کد کردن جدول قوانین فازی بهینه و بعد از آن نحوه
کد کردن پارامترهای توابع تعل بررسی خواهند شدد
 -1-4الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ()PSO
الگوریتم بهینهسازی ازدحهام ذرات یهک روش بهینهسهازی مبتنهی بهر
قوانین احتمال اس که ایده اولیه آن توسهط دکتهر راسهل ابرههارت و
دکتر جیمز کندی در سال  1331مطرح شهدد ایهن الگهوریتم از رفتهار
اجتماعی پرندگان و ماهیها در حهین جسهتجوی غهذا ،بهرای ههدای
جمعی به منطقهه امیهدبخش در فضهای جسهتجو اسهتفاده مهیکنهدد
پرندگان تنها با تنظیم حرک فیزیکی خود با اجتناب از تصادم بهدنبال
غذا میگردند و از نظر تئوری حداقل هر پرنده بهعنوان یکی از اعضهای
گروه از تجربه قبلی خود و یافتههای سایر اعضا برای یهافتن غهذا بههره
میبردد پایه اصلی نظریه  PSOتسهیم اطالعات بین اعضای یهک گهروه
اسه د فضههای جسههتجو در ایهن الگههوریتم از تعههداد مشخصهی از ذرات
تشکیلشده که بهطور تصادفی مقدار اولیهای به آنهها اختصهاص داده
میشودد برای هر ذره در فضای جستجو دو پارامتر موقعیه و سهرع
تعریف میشود که به ترتیب با یک بردار مکهان و یهک بهردار سهرع ،
مدل میشوندد موقعیه و سهرع ذرات برحسهب بهتهرین جوابههای
مطل و محلی در هر تکرار ،طب روابط زیر بهروز میشوند [:]23
()11

)xi (t  1)  xi (t )  vi (t  1

()12

)) vi (t  1)  vi (t )  c1r1 ( Pbi (t )  xi (t ))  c2r2 ( Pg (t )  xi (t

که  i  1,2,..., dو  t  1,2,..., nاس د مفهوم هر یک از پارامترها
در روابط فوق بهطور خالصه در جدول  1آورده شده اسه د همچنهین،
روند نمای الگوریتم  PSOدر شکل  9نمایش داده شده اس د در ادامه،
نحوه بهینهسازی پارامترههای کنترلکننهده بها ایهن الگهوریتم بررسهی
میشودد
جدول  :1پارامترهای الگوریتم PSO

Serial no. 83

مفهوم

پارامتر

تعداد جمعی
ابعاد مسئله (تعداد پارامترهای بهینه یابی)

n
d

شکل  :3مراحل مربوط به الگوریتم PSO

 -2-4تعیین عوامل جستجو و ابعاد آنها
برای طراحی کنترلکننده مربوطه ،قبل از ههر چیهز نیهاز بهه مشهخص
شدن تعداد توابع تعل برای هر متغیر ورودی و خروجی اس د بهه ایهن
منظور میتوان با در نظر گرفتن حداقل سهه تهابع عضهوی بهرای ههر
ورودی و خروجی ،طراحی را انجام داد و در پایان درصهورتیکهه نتهایج
رضای بخشی مشاهده نشد ،برای تنظیم بهتر کنترلکننده تعداد توابهع
تعل متغیرها را افزایش دادد درواقع مشخص شده اس که تعداد توابع
تعل روی دق کنترلکننده تأثیر مستقیم دارد؛ اما از طرفهی افهزایش
آن ،حجم و ابعاد محاسباتی را افزایش میدههدد معمهوالً بهین ایهن دو،
یعنی تعداد توابع تعله و ابعهاد مسهئله ،یهک انتخهاب بینهابین انجهام
میشودد
چون به دنبال جدول قوانین فازی بهینه هستیم قسمتی از فضهای
جستجو را جدولهای قوانین فازی ممکن ،تشکیل میدهنهدد بنهابراین
هههر پایگههاه قههوانین را میتههوان یههک عامههل جسههتجو در نظههر گرف ه د
کوچکترین عضو پایگاه قوانین ،یک قانون اس که تابع تعل خروجهی
کنترلکننده را به ازای حالتی از خطا و تغییر خطا بیان میکنهدد په
میتوان هر قانون را یک بُعد از فضای جستجو دانس د اگر توابهع تعله
برای هر متغیر کنترلکننده با یهک عهدد نشهان داده شهوند ،میتهوان
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جدول قوانین فازی را بهصورت مجموعهای از اعداد بیان کردد روند این
تبدیل زمانی که هف تابع تعل برای هر متغیهر کنترلکننهده در نظهر
گرفته شود ،بهصورت زیر اس :
Negative Large = 0
Negative Medium = 1
Negative Small = 2
Zero = 3
Positive Small = 4
Positive Medium = 5
Positive Large = 6

بنابراین اگر برای خطا و مشت خطها ،هرکهدام هفه تهابع تعله
بهصورت } {NL,NM,NS,ZE,PS,PM,PLدر نظر گرفته شهود ،جهدول
قوانین فازی شامل  49قانون و متناسب با این جدول قوانین فازی ،ههر
عامل جستجو دارای  49بُعد خواهد بودد هر قهانون ههم بههعنوان یهک
عامل جستجو بسته به تعداد ورودیها دارای بُعد اس د مطاب با شهکل
 4اگر سیستم فازی دارای  nورودی و یک خروجی باشد آنگاه بُعد ههر
قاعده برابر با  n+1خواهد بودد وقتی تعهداد ورودیههای کنترلکننهده
فازی زیاد باشد بهتر اسه تغییراتهی در روش کهد کهردن پارامترههای
جدول قوانین اعمال شود تا از ابعاد هر عامل جستجو کاسته شودد

شکل  :4کنترلکننده فازی ممدانی با بیش از یک ورودی

برای سیستمی با  nورودی و یک خروجی که تمام متغیرها در ههر
قانون شرک کنند ،تعداد قانونهای موجود در یک پایگاه قوانین ) (Rاز
n

رابطه  R   miبهدس میآیدد منظهور از  miتعهداد توابهع تعله
i 1

تعریفشده برای هر متغیر اس د
حهههال در گهههام اول متغیهههر  Tبههههعنوان مبنههها بههها رابطهههه
n 1
i 1

) T  max(mi

تعریف میشود که درواقع بیشترین تعهداد توابهع

تعل مربوط به متغیرها را نشان مهیدههدد در گهام بعهدی میتهوان بها
تبدیل مجموعه شامل هر قانون به یک عدد از ابعاد عوامل جستجو کهم
n 1

کردد به این منظور یک قانون طب

) ( n 1 i
I   LT
رابطه پیشنهادی
i
i 1

ک هد میشههود؛ کههه  L iیههک عههدد در مبنههای  miو جههز مجموعههه
} Li {0,1, , mi  1اسهه د بههرای سیسههتم شههکل  8یههک قههانون بهها
مجموعهههی } {L1, L2 , , Ln , Ln 1نمههایش داده میشههود کههه در ایههن
مجموعه منظور از  ، L1شماره تابع تعل مربوط به متغیر ورودی اول و
منظور از  ، Lnشماره تابع تعل مربوط به متغیر ورودی  nام و منظهور
از  Ln 1شماره تابع تعل متغیر خروجی مربوط به قهانون مهورد نظهر
اس د درنهای برای تبدیل عدد  Iبه اعداد مربهوط بهه جهدول قهوانین
رابطه ( )19پیشنهاد میشودد
()13

[ I .T  ( i 1) ] n  1
]
i 1
T
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بهعنوانمثال ،سیستمی دارای سه متغیر ورودی  X 3 ، X 2 ، X1و
متغیر خروجهی  Uاسه د بهرای ایهن سیسهتم  m9=1 ،m2=1 ،m1=9و
 m8=1در نظر گرفته شده اس د یعنی متغیر  X1دارای سه تابع تعله
} ،{N,ZE,Pمتغیرهههههای  X 2و  X 3دارای پههههنج تههههابع تعلهههه
} {NM,NS,ZE,PS,PMو متغیههههر  Uدارای هفهههه تههههابع تعلهههه
} {NL,NM,NS,ZE,PS,PM,PLهستندد این توابع تعله بههترتیهب بها
مجموعههههای { }0،1،2،3،4{ ،}0،1،2و { }0،1،2،3،4،5،6توصههیف
میشوندد فرض کنید برای این سیستم یک قانون بهصورت زیر در نظهر
گرفته شود:
PM

X 3 is

and

NS

X 2 is

and

N

PM

X 1 is
is

if

then U

این قانون طب مطالب قبلی بها مجموعهه { L=}9،1،8،1توصهیف
میشودد برای این مجموعه پارامتر  Tبهصورت  T=max}9،1،1،1{=7و
پارامتر  Iبهشهکل  I=])9*19(+)1*12(+)8*11(+)1*19([=42محاسهبه
میشوندد عدد  42معادل قانون فوق اس د حهال تبهدیل ایهن عهدد بهه
قانون ،طب رابطه ( )19بهصورت زیر انجام میشودد
] [82  7 0
]5
7
] [82  7 1
[ i  2 : L3  [82  7 1 ]  7 
]4
7
2
] [82  7
[ i  3 : L2  [82  7 2 ]  7 
] 1
7
] [82  7 3
[ i  4 : L1  [82  7 3 ]  7 
]0
7

[ i  1 : L4  [82  7 0 ]  7 

مسهئله بیهان جهدول قهوانین فهازی در قالهب عوامهل جسهتجو در
الگوریتمهای بهینهسازی شههودی بررسهی شهدد در ادامهه بهه بررسهی
مسائل مربوط به طراحی توابع تعل پرداخته میشودد
در کنترلکنندههای فازی از توابع تعل گونهاگونی بهرای متغیرهها
استفاده میشود که از مهمترین آنها میتوان توابع تعل گوسی ،مثلثی
و ذوزنقهای را نام برد که بهترتیب با  9 ،2و  8پارامتر تعریف میشهوندد
عالوه بر مراکز و عرض توابع تعل که هر دو بر پاسخ خروجی سیسهتم
اثر دارند ،میتوان همپوشانی توابع تعل را نیز متفاوت در نظهر گرفه د
اعمال هر کدام از موارد فوق در طراحی سیستم فهازی ،باعهث افهزایش
ابعاد مسئله بهینهسازی میشودد یکهی از اههداف در طراحهی سیسهتم
فازی با الگوریتمهای بهینهسازی شهودی ،کم کردن ابعاد مسئله بها در
نظر گرفتن تأثیر این کاهش ابعاد در بهینهسازی اس د
برای توضیح روش کد کردن پارامترهای توابع تعل  9 ،تهابع تعله
مثلثی و  2تابع تعله ذوزنقههای بها  1متغیهر  X 4 ، X 3 ، X 2 ، X1و
 X 5مانند شکل  5درنظر گرفته میشودد

[L( n  2  i )  [ I .T  ( i 1) ]  T .

شکل  :5توابع تعلق در نظر گرفتهشده برای سیستم
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برای استفاده از الگوریتمهای شهودی بهمنظور بهینهسهازی توابهع
تعل  ،باید عالوه بر تعیین کرانهای هر پارامتر ،محدودی های موجهود
بر روی هر پارامتر نیز مشخص شهودد بها توجهه بهه متغیرههای درنظهر
گرفتهشده در شکل  ،5محدودی های موجود بر روی این پارامترهها بها
روابط ( )14تعریف میشودد
()14

شامل یافتن پارامترههای توابهع تعله و جهدول قهوانین فهازی بههطور
همزمان اس  ،بهنحویکه تابع معیار خاصی حداقل شودد
در الگوریتمهای شهودی هر ذره در فضای جسهتجو دارای ابعهادی
اس که هر بُعد ،نشاندهنده پارامتری از کنترلکننده اسه د در مهورد
کنترلکننده  FOFPIDپارامترهها عبارتانهد از :جهدول قهوانین فهازی،
مشخصههات توابههع تعلهه  ،ضههرایب اصههالح در ورودیههها و خروجههی
کنترلکننده فازی و مرتبه کسری عملگرهای مشت گیر و انتگرالگیهرد
با توجه به این توضیح ،هر پارامتر کنترلکننده باید در یک بُعد تعریهف
شودد
بهطور مثال اگر کنترلکننده فازی درنظر گرفتهشده دارای  9تهابع
تعل برای خطا 9 ،تابع تعل برای مشت مرتبه کسری خطها و  9تهابع
تعل برای خروجی باشد و خطها و مشهت مرتبهه کسهری آن در تمهام
قوانین شرک کنند ،شهکل  0نمونههای از ابعهاد یهک ذره را در فضهای
جستجو در الگوریتم  PSOبرای این کنترلکننهده نشهان مهیدههدد در
شکل  I i ،0پارامترهای جدول قهوانین X i1 ،پارامترههای توابهع تعله
خطا X i 2 ،پارامترهای توابع تعله مشهت مرتبهه کسهری خطهاX i 3 ،
پارامترهای توابع تعله خروجهی و  Yiهها بههترتیب ضهرایب اصهالح در
ورودیها و خروجی کنترلکننهده فهازی و مرتبهه کسهری عملگرههای
مشت گیر و انتگرالگیر را نشان میدهندد
انتخهاب تهابع ههدف مناسهب ،عامهل بسهیار مهمهی در فراینهد
بهینهسازی اسه و ههر شهاخص عملکهرد ،مزایهای خهاص خهود را در
طراحی سیستم کنترلی بهدنبال داردد در این مقالهه ،بههمنظور کهاهش
زمان نشس ( )tsو میرایی هرچه سریعتر نوسهانات در خروجهی ،تهابع
هههدف ( )11بهصههورت انتگههرال زمههان در مجههذور خطهها ( )ITSEبههرای
محاسبه مقدار شایستگی هر عضو از جمعی انتخاب شده اس که این
معیار در طی فرایند بهینهسازی باید حداقل گرددد در رابطه (e(t) ،)11
سیگنال خطای بین خروجی واقعی و خروجهی مطلهوب سیسهتم و tsim
زمان شبیهسازی اس []1د

 X 2  X1  0

X3  X2  0
, LB  X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5  UB

X4  X3  0
X  X  0
4
 5

که  LBو  UBبهترتیب کران پایین و کران باال را مشخص میکنندد
درصههورتیکههه یکههی از نامسههاویها برقههرار نباشههد ،بهههعنوانمثال اگههر
 X k 1  X k  0باشد آنگهاه  X k 1بها رابطهه )X k 1  rand ( X k ,UB
بهدس میآیدد
 -3-4تنظیم کنترلکننده فازی با الگوریتم PSO

در قسم قبلی روند کد کردن پارامترهای کنترلکننده فازی بهصورت
عوامل جستجو بررسی شدد در ایهن قسهم عله و نحهوه اسهتفاده از
الگوریتم  PSOدر طراحی خهارج از مهدار کنترلکننهده فهازی بررسهی
میگرددد
الگوریتم  PSOعالوه بر اشتراکات زیاد با سهایر روشههای تکهاملی
مانند الگوریتم ژنتیک ،بهعل وجهود مزایهایی همچهون مفههوم سهاده،
حافظهدار بودن ،پیادهسازی آسهان ،همگرایهی سهریع بههدلیل ارتبهاط
اعضای جمعی با هم و رسیدن به حل مسئله از طری تبادل اطالعات
و همچنین انعطافپذیری بهتر در برابر مشهکل بهینهه محلهی بههدلیل
بهرهگیری از تعداد فراوان ذرات ازدحامکننده ،امروزه توجه زیادی را به
خود جلب کرده اس و کاربردهای وسیعی در زمینههای مختلف و حل
بسیاری از مسائل بهینهسازی گسسته و غیرخطهی پیوسهته دارد [،24
]25د روش یادگیری خارج از مدار در مواقعی که مدلی از پروسه موجود
باشد ،قابل استفاده اس د این مدل میتواند مدل ریاضی ،مهدل شهبکه
عصبی  -فازی و یا هر نوع دیگری باشدد روش کار مبتنی بهر قهراردادن
مهدل پروسهه بهههمههراه کنترلکننهده بهصهورت مداربسهته در محهیط
شبیهسازی کامپیوتری برای ارزیابی کارکرد کنترلکننده اس د
برای تنظیم کنترلکننده فازی با الگوریتمهای بهینهسازی شهودی
میتوان چندین روش را به کار بردد یک روش این اس که ابتدا توابهع
تعل انتخاب و سپ جدول قهوانین فهازی بهینهه ،متناسهب بها آنهها
تنظیم شودد مشکل این روش این اس که قهوانین بهدسه آمده فقهط
برای توابع تعل انتخابشده بهطور بهینه کار میکنند و ممکهن اسه
انتخاب بهتری وجود داشته باشد؛ پ مناسهبتر اسه توابهع تعله و
جدول قوانین فازی با هم تنظیم شوندد در روش یادگیری خارج از مدار
بر پایه الگوریتم  PSOاستفاده شهده در ایهن مقالهه ،مسهئله یهادگیری

… Y6

Y2

Y1

X 33

X 23

X 13

X 32

()11

te 2 (t )dt

tsim

fitness  J  

0

نحوه کد کردن پارامترهای توابع تعل و جهدول قهوانین فهازی در
استفاده از الگوریتم  PSOمانند روش ذکرشهده در قسهم  2-8اسه د
پ از تعیین ساختار کنترلکننده فازی (تعداد و نوع توابع تعل  ،روش
فهازیسهازی و ددد) مهوردنظر و بها توجهه بهه توضهیحات مطرحشهده در
بخشهای قبل ،مراحل بهینهسازی پارامترهای کنترلکننهده FOFPID
پیشنهادی )PFOFPID( 14با الگوریتم  PSOرا میتوان در مراحهل زیهر
خالصه نمود:

X 22

X 12

X 31

X 21

X 11

… I9

I2

I1

شکل :6مشخصه هر ذره در الگوریتم PSO
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-1
-2
-9
-8
-1
-0

انتخاب پارامترهای الگوریتم (اندازه جمعی  ،تعداد تکرارها و
ددد)
مقداردهی اولیه به جمعیه بههطور تصهادفی (تولیهد بهردار
سرع و موقعی برای هر ذره بهطور تصادفی)
محاسبه مقدار شایستگی ( )Jبرای هر ذره
تعیین بهترین موقعی هر ذره ( )Pbiو جمعی ذرات ()Pg
بهروزرسانی بردار سرع ( )viو بردار موقعی ()xi
بررسی شرط توقف الگوریتم که تعداد تکرار اس د در صورت
برقرار نبودن شرط توقف مراحل بهینهسازی از مرحلهه  2از
سر گرفته میشود ،در غیر این صورت  Pgکه در اینجا شامل
بردار جواب اس  ،بهعنوان پاسخ نهایی طراحی کنترلکننده
انتخاب میشودد

 -5شبیهسازی عددی و تحلیل نتایج
در این بخش ،کنترلکننده  PFOFPIDبهینهشده با الگوریتم  ،PSOبهر
روی سیستم پاندول معکوس 15بههمنظور کنتهرل زاویهه آن نسهب بهه
محهور عمههودی ،اعمهال مهیشههودد در ایهن راسههتا ابتهدا نحههوه تنظهیم
کنترلکننده  PFOFPIDبا الگوریتم  PSOبرای سیستم پاندول معکوس
تشریح میگرددد سپ در ادامه جه ارزیهابی و انجهام یهک مقایسهه،
عملکرد کنترلکننده  PFOFPIDبا عملکرد کنترلکنندههای  FOPIDو
 FOFPIDبا  FLCثاب (توابع تعل و جدول قهوانین فهازی مربهوط بهه
 FLCطب [ ]1تعریف میشوند) که هر دو با الگوریتم  PSOطراحهی و
بهینه شدهاند ،مقایسه و سپ نتایج حاصل بررسی میشهودد در انتهها
نیز بهمنظور بررسی مقاومبودن کنترلکنندههای بهینه طراحیشده ،اثر
عدمقطعی در پارامترهای سیسهتم در حضهور ایهن کنترلکننهدهها و
برای سیستم پاندول معکوس بررسی میگرددد
 -1-5طراحی کنترلکننده  PIDفازی مرتبه کسری بهینه برای
سیستم پاندول معکوس
سیستم پاندول معکوس یکهی از معروفتهرین سیسهتمهای غیرخطهی
اس که طبیع غیرخطی خاص آن باعث شهده تها بهه محکهی بهرای
سنجش کهارایی روشههای کنترلهی مختلهف تبهدیل شهودد معهادالت
دیفرانسیل حاکم بر سیستم پاندول معکوس طب رابطهه ( )10تعریهف
میشوند []20د

()10

) x 1 (t )  x 2 (t

) mlx 2 2 (t )sin x 1 (t ) cos x 1 (t

g sin(x 1 (t )) 

mc  m
x 2 (t ) 
) 4 m cos 2 x 1 (t

l( 
)

3
mc  m


) cos x 1 (t

mc  m


) u (t

4
) m cos 2 x 1 (t

l( 
)
3
mc  m


) y (t )  x 1 (t
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که ) x1(=yزاویه پاندول از محور عمود برحسب رادیان x2 ،سهرع
زاویهای پاندول g=3/4 m/s2 ،ثاب شتاب ثقل m=9/1 kg ،جرم پاندول،
 mc=1 kgجرم ارابه l=9/1 m ،نصف طول پاندول و  uسیگنال کنترلهی
برحسب نیوتن اس د
مطاب با توضیحات داده شده در بخش  ،9-8اولین قدم در طراحی
کنترلکننده  ،PFOFPIDمشخص نمودن ساختار سیستم فازی اسه د
بهمنظور طراحی این کنترلکننده برای سیستم پاندول معکهوس بها دو
) d e (t
ورودی ) e(tو
dt 

 9 ،تههابع تعل ه بههرای هههر ی هک از ورودیههها و

خروجی سیستم کنترل فازی درنظر گرفتهشده که ههر یهک شهامل 1
تابع تعل از نوع مثلثی و  2تابع تعل از نوع ذوزنقهای اسه ؛ بنهابراین
تعداد قوانین فهازی  3و بُعهد عوامهل جسهتجو یها اعضهای جمعیه در
الگوریتم  28خواهد بود ( 3تا مربوط به جدول قوانین 3 ،تا مربهوط بهه
پارامترهای توابع تعل ورودیها و خروجی سیستم فازی و  0تا مربوط
به ضرایب اصالح و مرتبهههای مشهت گیر و انتگرالگیهر)د همچنهین از
سیستم استنتاج ممدانی ،روش فازیسازی مینیمم  -مهاکزیمم و روش
غیرفازیسازی میانگین مراکز در شبیهسازیها استفاده شده اس د
همانگونه که قبالً بیان شد هدف ،یافتن پارامترهای توابهع تعله ،
جدول قوانین بهینه ،ضرایب اصالح و مرتبههای کسری عملگرها بهرای
کنترلکننده  FOFPIDاس بهگونههای کهه تهابع ههدف ( )11توسهط
الگههوریتم بهینهسههازی  PSOحههداقل گههرددد در ایههن حالهه چههون
کنترلکننهده از نهوع تنظیمکننهده 16در نظهر گرفتهه شهده اسه e(t) ،
سیگنال خطای بین خروجی واقعی سیستم و مقدار صفر اس د
محدوده جستجو بهرای پارامترههای کنترلکننهده بههطور تجربهی
] {K e , K d , K PI , K PD } [0,10و ] { , } [0,1در نظر گرفته شهده
اس د همچنین تعداد اعضهای جمعیه و تعهداد تکرارهها در الگهوریتم
بهترتیب  199و  299اس د
مقادیر بهینه پارامترهای کنترلکنندههای  FOFPID ،PFOFPIDو
 FOPIDو نیز جهدول قهوانین بهینهه حاصهل از طراحهی کنترلکننهده
 PFOFPIDبا الگوریتم  PSOبا شهرایط ذکرشهده در بهاال ،بههترتیب در
جدولهای  9 ،2و  8آورده شدهاندد همچنین ،توابع تعله بهینهه شهده
ورودیها و خروجی سیستم فازی در شکلهای  1تا  3نشان داده شده
اس د
جدول  :2جدول پارامترهای کنترلکنندههای FOFPID ،PFOFPID
بهینهشده توسط الگوریتم PSO

پارامترهای کنترلکننده




K PI

K PD

Kd

Ke

نوع
کنترلکننده

9/0049

9/1491

9/991

2/1392

9/9113

9/3218

PFOFPID

9/4499

9/991

9/1811

8/9121

1/9823

9/4932

FOFPID
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جدول  :3جدول پارامترهای کنترلکننده  FOPIDبهینهشده توسط

N

Z

P

1

الگوریتم PSO
0.8

پارامترهای کنترلکننده

9/4421

9/1991

29/91

11/999

213/428

FOPID

0.4

Degree of membership





KD

KI

KP

نوع
کنترلکننده

0.6

0.2

جدول  :4جدول قوانین بهینهشده کنترلکننده  PFOFPIDبا الگوریتم
0

PSO
300

e

P

Z

N

N

N

Z

N

P

Z

N

Z

P

N

P

P

P

N
1

0.8

0.4

Degree of membership

0.6

0.2

0

1.5

0.5

1

0
e

-1

-0.5

-1.5

شکل  :7توابع تعلق تنظیمشده برای e
Z

P

N

0.8

0.4

Degree of membership

0.6

0.2

0

1.5

2

1

0.5

0
dmue/dtmu

-0.5

-1

همچنین سیگنال کنترلی تولیدشده توسط هر یک از کنترلکنندههای
اعمالشده در شکل  11آورده شده اس د
همانطور که از شکل مذکور مشخص اس  ،حداکثر دامنه سیگنال
کنترلی در روش ارائهشهده در حهدود  189نیهوتن اسه  ،درحهالیکهه
حداکثر دامنه سیگنال کنترلی در روش کنترلکننده  FOPIDدر حدود
 999نیهوتن و در روش کنترلکننهده  FOFPIDبها  FLCثابه نیهز در
حدود  189نیوتن اسه د بها توجهه بهه مقایسهه سهیگنالهای کنترلهی
بهدس آمده از سه روش کنترلی ،کنترلکننده  FOFPIDپیشنهادی در
مقالههه ارائهشههده ،دارای تههالش کنترلههی کمتههری نسههب بههه روش
کنترلکننده  FOPIDاس د شکل  12نیهز نمهودار همگرایهی الگهوریتم
 PSOرا در رسیدن به جواب بهینه ،برای کنترلکننده  PFOFPIDنشان
میدهدد مقهدار تهابع ههدف بهدسه آمده از طراحهی کنترلکننهده بها
الگوریتم  PSOبرابر  J=13/1298اس د
همچنین بهمنظور مقایسهه بهتهر سهه روش مهورد بررسهی ،معیهار
عددی  PI 1بهصورت رابطه ( )11تعریف میشود:
()11

1

-1.5

-100

شکل  :9توابع تعلق تنظیمشده برای U

) d e (t
dt 

Z

200

100

0
u

-200

-300

-2

(te (t )) 2dt

t t sim

PI 1  

t 0

کههه در رابطههه فههوق  tsimزمههان شبیهسههازی و ) e(tس هیگنال خطهها
میباشندد معیار فوق معرف سرع رسهیدن بهه پاسهخ نههایی و زمهان
نشس اس د هر چه این معیار کوچکتر باشد بهتر اس د مقادیر عددی
بهدس آمده این معیار برای هر یک از کنترلکنندههای اعمالشده ،در
جدول  1آورده شده اس د با توجه به نتایج عددی حاصل ،کنترلکننده
 ،PFOFPIDعملکرد بهتری در پایدارسازی سیستم تح مطالعه نسب
به دو کنترلکننده  FOFPIDو  FOPIDداردد



شکل  :8توابع تعلق تنظیمشده برای

) d e (t
dt 

پ از اعمال کنترلکنندههای  FOFPID ،PFOFPIDو  FOPIDبهینه
طراحیشده بر روی سیستم پاندول معکوس ،نتایج بهصورت شکلهای
 11 ،19و  12بهدس میآیدد شکل  19زاویه پاندول نسب به محور
عمودی را در حضور هر سه کنترلکننده طراحیشده نشان میدهدد

Serial no. 83

جدول  :5جدول شاخص زمانی مربوط به کنترلکنندههای ،PFOFPID
 FOFPIDو FOPID
PI1

نوع کنترلکننده

13/98

FOPID

14/24

FOFPID

18/99

PFOFPID
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Angle of inverted pendulum
60
PFOFPID controller
FOFPID controller
FOPID controller

50
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)Angle(rad
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0

-20

)Time(sec

شکل  :11زاویه پاندول نسبت به محور عمود در حضور
کنترلکنندههای  FOFPID ،PFOFPIDو FOPID
Control signal
300
PFOFPID controller
FOFPID controller
FOPID controller
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میشودد بدین منظور جرم پاندول ( )mیک بار بهصورت کاهش  1و 19
برابری و یک بار بهصورت افزایش  1و  19برابهری ،تغییهر داده شهده و
کنترلکنندههای طراحیشده بر روی سیستم مورد نظر بهکار میرونهدد
شکلهای  19و  18زاویه پانهدول نسهب بهه محهور عمهود را بهه ازای
تغییرات جرم پاندول برای هر سه کنترلکننده نشهان مهیدهنهدد ایهن
روند برای تغییر جرم ارابه ( )mcبه ازای کاهش و افزایش  9و  1برابری
و نیز برای تغییر طول پانهدول ( )lبهه ازای کهاهش و افهزایش  1/1و 2
برابری تکرار میشودد نتایج حاصل ،در شکلهای  11تا  14نشهان داده
شههده اس ه د همههانطور کههه در شههکلهای مههذکور مشههاهده میشههود
کنترلکننده  PFOFPIDبهینه طراحی شده ،نسب به دو کنترلکننده
 FOFPIDو  ،FOPIDعملکههرد بهتههری در مواجهههه بهها عههدمقطعی در
پارامترهای سیستم دارد؛ با وجود اینکه هر سهه کنترلکننهده بههدلیل
بهرهبردن از حسابان کسری در ساختار ،پایهداری سیسهتم را بها وجهود
تغییرات در مقدار پارامترهای سیستم حفظ میکنندد

250

)a) Angle of inverted pendulum with uncertainty in mass of pedulum (m=0.01 kg
60

200

PFOFPID controller
FOFPID controller
FOPID controller

50
40
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)Control signal(N

100

20
10
0
-10
3.5

0

)Angle(rad
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30

3
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1

1.5

0

0.5

-20

)b) Angle of inverted pendulum with uncertainty in mass of pedulum (m=0.02 kg
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PFOFPID controller
FOFPID controller
FOPID controller
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0
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10
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30

0

)Time(sec

شکل  :11سیگنال کنترلی مربوط به کنترلکنندههای ،PFOFPID

-10
3

3.5

2

2.5

1

1.5

0

0.5

-20

)Time(sec

 FOFPIDو FOPID

شکل  )a :13زاویه پاندول بهازای کاهش  11برابری )b ،زاویه پاندول

Fittness value
110
120

بهازای کاهش  5برابری در جرم پاندول در حضور کنترلکنندههای

100

 FOFPID ،PFOFPIDو FOPID

100
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60

)a) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the mass of pedulum (m=0.5 kg
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0

PFOFPID controller
FOFPID controller
FOPID controller

10

40
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)b) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the mass of pedulum (m=1 kg
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0
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0

-10

60
PFOFPID controller
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10

50
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شکل  :12نمودار همگرایی الگوریتم  PSOمربوط به کنترلکننده

20

PFOFPID

10

)Angle(rad

Iteration

30

0

 -2-5بررسی اثر عدم قطعیت در پارامترهای سیستم

7

6

5

3

4

2

1

0

-10

)Time(sec

بهمنظور بررسی مقاوم بودن کنترلکننهدههای  FOFPID ،PFOFPIDو

شکل  )a :14زاویه پاندول بهازای افزایش  5برابری )b ،زاویه پاندول

 FOPIDبهینه طراحیشده ،اثر عدمقطعی در پارامترههای سیسهتم در
حضور این کنترلکننهدهها و بهرای سیسهتم پانهدول معکهوس بررسهی

بهازای افزایش  11برابری در جرم پاندول در حضور کنترلکنندههای

Serial no. 83

 FOFPID ،PFOFPIDو FOPID
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)a) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the length of pedulum (l=0.75 m

)a) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the mass of cart (mc=0.2 kg
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)b) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the mass of cart (mc=0.34 kg
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)b) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the length of pedulum (l=1 m
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شکل  )a :15زاویه پاندول بهازای کاهش  5برابری )b ،زاویه پاندول
بهازای کاهش  3برابری در جرم ارابه در حضور کنترلکنندههای

شکل  )a :18زاویه پاندول بهازای افزایش  1/5برابری )b ،زاویه پاندول
بهازای افزایش  2برابری در طول پاندول در حضور کنترلکنندههای
 FOFPID ،PFOFPIDو FOPID

 FOFPID ،PFOFPIDو FOPID

 -6نتیجهگیری

)a) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the mass of cart (mc=3 kg
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)b) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the mass of cart (mc=5 kg
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شکل  )a :16زاویه پاندول بهازای افزایش  3برابری )b ،زاویه پاندول
بهازای افزایش  5برابری در جرم پاندول در حضور کنترلکنندههای
 FOFPID ،PFOFPIDو FOPID
)a) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the length of pedulum (l=0.25 m
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)b) Angle of inverted pendulum with uncertainty in the length of pedulum (l=0.34 m
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شکل  )a :17زاویه پاندول بهازای کاهش  2برابری )b ،زاویه پاندول
بهازای کاهش  1/5برابری در طول پاندول در حضور کنترلکنندههای
 FOFPID ،PFOFPIDو FOPID

Serial no. 83

در این مقاله ،روش جدیدی برای طراحی کنترلکننده  FOFPIDبهینه
با استفاده از الگوریتم  PSOمعرفی و طراحی کنترلکننهده بها در نظهر
گرفتن یک تابع هدف مناسب مبتنی بر کاهش خطا بین حال مطلوب
و خروجی واقعی برای یک سیستم غیرخطی و ناپایدار پاندول معکوس،
انجام شدد در روش پیشنهادی مقالهه ،همهه پارامترههای کنترلکننهده
 FOFPIDاعم از جدول قوانین فازی ،پارامترهای توابع تعله  ،ضهرایب
اصههالح در ورودیههها و خروجههی  FLCو همچنههین مرتبههه کسههری
عملگرهای مشهت گیر و انتگرالگیهر بههطور همزمهان و بها اسهتفاده از
روشی جدید برای توصیف و کد کردن پارامترهای تابع تعله و جهدول
قههوانین فههازی ،باهههدف کههاهش طههول بههردار جههواب ،پیچی هدگیهههای
محاسباتی و افزایش سرع رسیدن به جهواب ،طراحهی گردیهدد نتهایج
شبیهسازیها نشاندهنده کهارایی و قابلیه کنترلکننهده PFOFPID
بهینه طراحیشده در پایدارسازی سیستم غیرخطهی مهورد مطالعهه در
مقایسههه بهها کنترلکننههدههای  FOFPIDبهها  FLCثابهه و  FOPIDو
همچن هین مقههاوم بههودن ای هن کنترلکننههده در برابههر عههدمقطعی در
پارامترهای سیستم اس د ذکر این نکته الزم اس که هرچنهد قابلیه
روش پیشنهادی نسب بهه دو روش دیگهر بهتهر اسه ؛ امها بهه عله
بهینهسازی همزمان پارامترها و افزایش تعداد پارامترهای بهینهسهازی،
فضهای جسههتجو وسهیعتر اسه ؛ بنههابراین احتمههال همگرایههی زودرس
الگوریتم بهینهسازی وجود داردد
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