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 چکیده 
 PIDکنترلر  افته ي  میتعم( FOPID)کسرررر   مرتبه با   PIDکنترلر 

شد که می آزاد  عمل در  دلیل وجودبه ، PIDبا کنترلر  سه يدر مقا با

ترل مدلساز  و کنبرا   ر ،گیانتگرال و کسر مرتبه مشتق دو متغیر

استفاده  باال بسیار دقت صحیح با مرتبه و کسر   مرتبه با ها سیستم  

شتقات      کنترلر ،در اين مقاله. شود می شتقی با م سبی، انتگرالی، م تنا

سر    ستفاده از الگوريتم با  ،(FOPID)مرتبه ک ساز  ازدحام   ا بهینه 

ستطیل    و نیز الگوريتم (PSO)ذرات  سیم م  طراحی (DIRECT) تق

ست.     سی قطب   شده ا ساس مکان هند غالب  ها طراحی کنترلر بر ا

ست. برا  يافتن مقادير بهینه پارامترها        صورت گرفته ا سته  حلقه ب

ست.        شده ا صه مینیمم  شخ صل،    کنترلر، معادله م ساس نتايج حا بر ا

تناسررربی، انتگرالی، مشرررتقی با مرتبه  اين کنترلر نسررربت به کنترلر

 عملکرد بهتر  دارد.  ،(PID)صحیح 

 

 واژه های کلیدی
، PID، کنترل کننده PSOساز  ، الگوريتم بهینهDIRECTالگوريتم 

 .مشتقات کسر 

 

 مقدمه

هايی با مشتقات کسر  به تازگی مورد توجه محققین   بررسی سیستم   

ها  کالسریک مکانیک در بعیری موارد   قرار گرفته اسرت  زيرا توور  

شکل می  ستم      دچار م سی ستفاده از  سر     شوند و ا شتقات ک هايی با م

  در کسر ساز  با مشتقات   کالت غلبه نمايد. مدلتواند بر اين مش می

ها  زمانی مکانیک جامدات از قبیل دمپرها  بسرریار  از سرریسررتم  

ستیک، ربات    سکوز، آکو ستم   وي سی ی ها  دينامیکها و توور  کنترل 

سیار  از   ساز  مدلدر به عنوان مثال،  [.1کاربرد دارد ] میرايی در ب

توور  کالسررریک مکانیکی برا  اين   ها و پلیمرها،   مواد مانند تفلون  

ست مواجه می      شک ضعی بودن اين توور  با  ود. ش میرايی به دلیل مو

ود که ش برا  بهبود اين میرايی از توور  مشتقات کسر  استفاده می   

                                                 
1 Proportional–Integral–Derivative 
2 Fractional Order PID 

 باشرردسرراز  اين گونه مواد میبدلیل کلی بودن آن، پاسررخگو  مدل

در  سررریاالت معادله بقا  جرم کسرررر       مکانیک  همچنین در  [.2]

ساز  جريان سیال، زمانی که حجم کنترل در مقايسه با مقیاس    مدل

همسررانی بزرن نباشررد و جريان داجل حجم کنترل غیرجطی باشررد، 

 [.3]کاربرد دارد 

دارا  مشرررتقات معمولی   1PIDکنترلر  نظیرها  موجود  کنترلر

بنابراين برا  کنترل يک سیستم با مشتقات کسر  معموال    باشند می

شتقات معمولی تبديل می         ستم با م سی ستم را به يک  د، ولی کننسی

ها جطا  زياد  اسرررت. بنابراين برا  اين سررریسرررتم  اين کار دارا 

يک کنترلر   یاز می  2FOPIDطراحی  يک     مورد ن  FOPIDباشرررد. 

 ار برده شود و نتايج نشان  که ها  معمولی نیز بتواند برا  سیستم  می

سبت به  می سیستم دارا  دقت    PIDدهد که ن معمولی جهت کنترل 

 [.4باشد ]بهتر  می

 [5] ايده طراحی کنترلر مرتبه کسررر  در ابتدا توسررت اسررتالو 

 3CRONEبیان شررد. او يک طرک کنترل مرتبه کسررر  قو  به نام  

سه با کنترلر   آنمزايا   و معرفی نمود شان داد  PIDرا در مقاي . پس ن

کالیکو  [6] بیساز آن توسرررت اکسرررتل و    باگلی و  کالوينو و  [7] ،   ،

هايی صرررورت گرفت،   تالش[ 9] مکراوغلو و همکارانش ، [8]ديمیتروا 

[، 11پتراس ] آغاز نمود.  [10] ولی مطالعه در حوزه زمان را پادلوبنی    

 ،قطب معادله مشرررخصررره در صرررفحه مختلت  يعبر توز یروش مبتن

ناگره  کارانش  وي کانس مبتن [ 12] و هم کانس   یروش حوزه فر بر فر

ش  یا  حالت بر  13] و همکارانش درکاک ،فاز هیتقاطع و حا [ روش ف

. ندرا پیشنهاد نمود  FOPIDاساس مکان قطب بازجورد برا  طراحی  

روش بهینه سررراز  برا  تنظیم پارامترها   [14] و همکارانش منجه

FOPID    [ ارائرره قوانین تنظیم زيگلر نیکولز برا                   15و والريو ]

FOPID ،   مانی پارامترها    16]ز فاده از     FOPID[ تنظیم  با اسرررت

PSO متعرردد  برا     هررا  ئرره نمودنررد و پس از آن کنترلر        ارا ار

 ها  مختلف با اين روش طراحی گرديده است.سیستم

ها  حاضر، طراحی کنترلر بر اساس مکان هندسی قطب    مقالهدر 

غالب حلقه بسررته صررورت گرفته اسررت. به اين صررورت که بر اسرراس 

3 Commande Robuste d’Ordre Non-Entier 


