
 DE-Fuzzyکنترلر 

 
  مجتبی روحانی 2، مهدي سعیدي مقدم1

 mahdi.moghadam62@gmail.com،  دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 1
 m.rouhani@ieee.org،  دانشگاه فردوسی مشهد 2
   

  چکیده

روشی کارآمد در حل  بوده وکالسی از الگوریتم هاي تکاملی است که ساختار آن از نظر مفهوم و پیاده سازي، بسیار ساده  (DES)استراتژي تکامل تفاضلی       

دهد که  نتایج تحقیقات مختلف نشان می. ناپذیر، غیرخطی، چندوجهی، چندهدفی و مسائل پیچیده و با ابعاد وسیع است مسائل بهینه سازي با توابع هدف مشتق

و  benchmarkو نتایج خوبی را در حل مسائل  است سازي دیگر برتري داشته هاي بهینه بر بسیاري از روش Robustnessاز جهت سرعت همگرایی و  DESالگوریتم 

یک سیستم خود . ، به کارگرفتن الگوریتم تکاملی تفاضلی در تنظیم پارامترهاي کنترلر فازي استقالهالگوریتم پیشنهادي این م .است مسائل دنیاي واقعی ارائه کرده

کنترلی کارآمد ود همواره یاد می گیرد که واکنش مناسب تري داشته و سیگنالهاي تنظیم که در طول اجراي فرایند با توجه به عکس العمل سیستم و شرایط موج

هاي این کنترلر بر روي مسأله پاندول معکوس مورد بررسی قرار  ویژگی .داراي توانمندي تعامل با محیط اطراف است DE-Fuzzyکنترلر در واقع . تري را ارسال کند

  .بودن آن است onlineو  DE-Fuzzyتاییدي بر سرعت همگرایی باالي کنترلر  GA-Fuzzyگرفته است که مقایسه آن با کنترلر 

  

  .کنترلر فازيسازي، پاندول معکوس، توابع عضویت،  الگوریتم تکامل تفاضلی، بهینه :کلیدي واژه هاي

 

  مقدمه -1

تا به امروز  (Evolutionary Algorithms) هاي تکاملی الگوریتم

توانایی خود را در یافتن پاسخی کارآمد و بدیع براي مسائل مشکل و 

ها برگرفته از  پایه و اساس این الگوریتم. اند پیچیده به اثبات رسانیده

محاسبات تکاملی یک روش  .نظریه تکامل داروین در طبیعت است

 جستجوي پیشرفته است که فرایندهاي تکامل و انتخاب طبیعی را به

صورت روابط ریاضی مدلسازي کرده ودر حل مسائل بهینه سازي به 

 .گیرد کار می عنوان یک راه حل ابتکاري و البته موفق به

 Stornتوسط  1995که در سال  (DES)استراتژي تکامل تفاضلی 

معرفی شد، کالسی از الگوریتم هاي تکاملی است که ساختار  Priceو 

یک  این الگوریتم. بسیار ساده استآن از نظر مفهوم و پیاده سازي، 

و در طیف وسیعی  روش بهینه سازي کارآمد در محیطهاي پیوسته است

 .از مسائل مهندسی به کار می رود

DES سازي با قابلیت اطمینان باال و فراگیر است  یک روش بهینه

مبتنی بر تکامل یک جمعیت بوده همچون سایر الگوریتم هاي تکاملی 

بهینه محلی نمی شود و پاسخی با دقت باال و در نقطه  گرفتار تله نقطهو

باالیی است،  robustnessکه داراي  بهینه سراسري مسأله ارائه می کند

سازي دنیاي واقعی عملکرد موفقی داشته  لذا در بسیاري از مسائل بهینه

  ]5[.است

کی از چالشهاي مهندسین در دنیاي واقعی، تنظیم مناسب ی

هاي کالسیک و  در مقاالت مختلف روش. کنترلرهاستپارامتر هاي 

خود در  و همکارانش در مقاله Wahsh .ابتکاري مختلفی ارائه شده است

را در بهینه سازي کنترلر فازي  PSOالگوریتم  IECON03کنفرانس 

. ]8[که در کنترل دور موتور به کار گرفته شده بود، اعمال کردند 

Stonier در هفتمین  2007ي که در سال و همکارانش در مقاله ا

کنفرانس بین المللی سیستم هاي هوشمند در پاریس ارائه کردند، از 

. ]6[الگوریتم تکاملی براي بهینه سازي کنترلر فازي استفاده کردند 

Dong  ارائه کرد، عملکرد الگوریتم  2009اي که در سال  در مقالهنیز

DES  را در تنظیم بهینه پارامترهاي کنترلرPID  داد مورد بررسی قرار

در تنظیم پارامترهاي یک کنترلر  DESبرد ردر این مقاله نتیجه کا .]2[

PID  که در کنترل یک فرایند مرتبه اول با تأخیر زمانی مورد استفاده

با روش کالسیک  PIDاست با حالتی که پارامترهاي کنترلر  قرارگرفته

کنترلر  FuzzyPIDنیکولز تنظیم شود و نیز حالتی که یک -زیگلر

کنترلري که پارامترهاي آن با استفاده از  PIDباشیم و در آخر  داشته

سازي  نتایج شبیه. است تنظیم شده، مقایسه شده PSOالگوریتم 

 .است عملکرد بهتري داشته DESدهند که الگوریتم  می نشان

هدف در این مقاله، تنظیم پارامترهاي توابع عضویت کنترلر فازي 

براي بررسی نتایج عملکرد . ی استاز الگوریتم تکامل تفاضل با استفاده

این الگوریتم براي مسأله معروف کنترل پاندول  DE-Fuzzyکنترلر 

  .معکوس پیاده سازي شده است

 اگوریتم تکامل تفاضلی -2

یک روش جستجوي  DESهاي تکاملی،  مشابه همه الگوریتم    

تصادفی مبتنی بر جمعیت است که سیکلهاي تکرارشونده 

گیرد تا  و انتخاب را به خدمت می  (Recombination)بازترکیب

اما با این . جمعیت را به سمت نقطه بهینه سراسري مسأله هدایت کند
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ویژگیهاي منحصر به فردي دارد که آن را از سایر  DEحال، الگوریتم 

برخالف سایر . هاي تکاملی متمایز می سازد ماعضاي الگوریت

ها را به جاي اینکه تحت شرایط اعمال offspringهاي تکاملی،  الگوریتم

شده در یک ساختار احتمالی در یک فرایند بازترکیب و جفت گیري 

کنند،  بین یک جفت فرد انتخابی از جمعیت که نقش والدین را بازي می

در فرد انتخاب شده بر اساس مقدار خود ایجاد کند، با اعمال تغییراتی 

فرد و ضریبی از دو فرد انتخاب شده به صورت تصادفی از میان جمعیت 

از اپراتور جهش دیفرانسیلی بر پایه  DESبه بیان دیگر . بوجود می آید

کند که براي فرایند بازترکیب  توزیعی از والدین در جمعیت استفاده می

در . را ایجاد کنند offspringمایشی باهم جفت شده اند تا بردار آز

ضمن استراتژي تکامل تفاضلی از منطق جایگزینی یک به یک استفاده 

ایجاد شده،  offspringکند تا اگر  می کند که این امکان را فراهم می

حلقه تکامل با ساختار انتخاب . برتر از والد خود باشد، جایگزین آن شود

. رود و والد جلو می Offspringین ، یک به یک ب(Greedy) "آزمندانه"

شود تا  بسته به اینکه چگونه تغییراتی بر روي والدین انجام می

offspringهاي مختلف و درنتیجه  ها حاصل شوند، استراتژي

ارت الگوریتم چ، فلو1شکل  .متنوعی وجود دارد DESهاي  الگوریتم

 ]7[ .تکاملی تفاضلی را نشان می دهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 کنترلر فازي -3

وقتی سیستم هاي فازي به عنوان کنترل کننده مورد استفاده     

. قرارمی گیرند، به آنها عنوان کنترل کننده هاي فازي اطالق می گردد

بنابراین کنترل کننده هاي فازي، کنترلرهاي غیرخطی با ساختاري 

د که کاربردهاي موفقیت آمیزي از تئوري فازي را در مسائل نخاص هست

  .یندعملی ارائه می نما

کنترل فازي مخصوصا زمانیکه سیستم مورد نظر پیچیده بوده 

وتجزیه و تحیل آن با مشکالت فراوانی همراه باشد، کارآیی خود را به 

یک کنترلر فازي، سیستمی مبتنی بر دانش . خوبی نشان داده است

نمایش داده شده است، شامل  2است و ساختار کلی آن که در شکل 

شامل مجموعه قوانین  ساز، ماشین استنتاجچهار قسمت اصلی فازي 

 ]3[ .فازي، پایگاه دانش و غیرفازي ساز می باشد

  

  

  

  

  

 کنترلر فازي ساختار کلی. 2شکل 

 ]4[ ]1[ :کنترلر فازي داراي چهار ویژگی برجسته است 

 پایه متغیرهاي زبانی تعریف می شود و  کنترلري است که بر

 .نیازي به مدل دقیق و ریاضی سیستم کنترل شونده ندارد

 کنترلري غیرخطی با قابلیت انعطاف مناسب می باشد. 

  حساسیت آن نسبت به تغییرات پارامترهاي سیستم تحت

 .کنترل بسیار کم است

 طراحی و پیاده سازي کنترلر فازي، ساده است. 

در فرایند کنترل یک  3بدین ترتیب یک کنترلر فازي مطابق شکل 

 سیستم قرار می گیرد

 

 

 

  کنترل فازي در حلقه کنترل فرایند. 3شکل

General initial population SPOP 
randomly and uniformly in the 

f(xn,opt)<ε or 
n>nmax? 

i  = 1 

Mutate to have a trial vector 
x'off = xt + F ( xr – xs ) 

Crossover x'off with a Selected 
Mother from previous generation 

(x n) to obtain x  

f(xoff)< f(xi
n)? 

xi
n+1 = xi

n xi
n+1 = xoff 

i  = Population 
size? 

i  = i+1 n  = n+1 

Save results 
and stop 

yes 

No  

y N

Ny

 DESفلوچارت الگوریتم . 1شکل 

 

 فازي ساز
مکانیزم 

 استنتاج

 

 غیرفازي ساز

 

پایگاه 

 دانش

فرایند تحت 

 کنترل

 

 fuzzy –کنترلر فازي 

Controller 
ورودي 

  مرجع

r(t) 

  ورودي 

u(t) 

  خروجی ها 

outputs 
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  در کنترل یک فرایند  DE-Fuzzyکنترلر . 4شکل

 فرایند تحت کنترل

(Process) 

 fuzzy Controller –کنترلر فازي 

  ورودي 

u(t) 

  خروجی ها 

outputs 

 الگوریتم تکامل تفاضلی

(Differential Evolutionary 
Algorithm) 

تشکیل جمعیت اولیه و 

تعیین مقادیر پارامترهاي 

 الگوریتم 

فازي با مسائل پیچیده و عمیقی ممکن است در طراحی کنترلر 

مواجه شویم که انتخاب مقادیر مناسب براي پارامترهاي کنترلر را بسیار 

در اینگونه موارد معموال به سختی می توان بر اساس . مشکل می سازد

تجربه تشخیص داد که چه مقادیري براي پارامترهاي توابع عضویت 

کارایی بهتري براي کنترلر ایجاد می  مناسب ترند و یا اینکه چه قوانینی

  .کنند

از طرفی وقتی یک کنترلر فازي براي سیستمی با مقادیر نامی 

طراحی می شود، ممکن است با گذشت زمان دیگر کارایی مناسبی در 

حلقه کنترلی نداشته باشد، زیرا با گذشت زمان سیستم دچار استهالك 

ند و این به معناي تغییر شده و پارامترهاي آن ممکن است تغییر بیایب

از طرفی نویز و اختالالت پیش بینی نشده نیز . مدل نامی سیستم است

از عواملی است که برعملکرد سیستم تأثیر گذاشته و ممکن است مانع 

تغییر عوامل محیطی نیز که در زمره . عملکرد مناسب کنترلر شود

را تغییر اختالالت پیش بینی نشده به حساب می آید، وضعیت سیستم 

  .می دهد

گاهی در طراحی کنترلر مواردي از نویز و اختالالت که قبال تجربه 

ایجاد آنها در سیستم یا محیط اطراف بوده است، در نظر گرفته می 

شوند، اما به هر حال همواره امکان ایجاد موارد پیش بینی نشده اي 

  .وجود دارد که می تواند عملکرد حلقه کنترلی را مختل سازد

، الگوریتم تکاملی تفاضلی را براي تنظیم DE-Fuzzyنترلر ک

نماي کلی کنترلر  4شکل . گیرد پارامترهاي کنترلر فازي به کار می

DE-Fuzzy دهد در حلقه کنترل یک فرایند را نشان می.  

در این مقاله تمرکز ما بر روي تنظیم توابع عضویت کنترلر فازي با 

در شبیه سازي هاي . لی خواهد بوداستفاده از الگوریتم تکاملی تفاض

انجام شده در این مقاله، شکل توابع عضویت کنترلر فازي، مثلثی در 

نظر گرفته شده و آنچه تنظیم خواهد شد، مراکز این توابع عضویت 

  .مثلثی است

که کنترلر فازي آن  DE-Fuzzyبه عنوان مثال در یک الگوریتم 

ازاي هر کدام از ورودي ها و  خروجی می باشد، و به 1ورودي و  2داراي 

تابع عضویت مثلثی  3خروجی، فضاي فازي ساز و غیر فازي ساز به 

، نحوه تنظیم توابع عضویت و شکل کروموزوم 5تقسیم شود، شکل 

  .انتخابی را نشان می دهد

برازندگی هر فرد، وابسته به خطاي سیستم نسبت به نقطه کار 

که پارامترهاي مراکز توابع تعیین شده در حلقه کنترلی است زمانی 

عضویت کنترلر فازي براساس مقادیر عناصر تشکیل دهنده آن فرد 

 .تنظیم شده باشند

 زياس شبیه -4

، عملکرد این کنترلـر  DE-Fuzzyبراي بررسی ویژگی هاي کنترلر 

بر روي سیستم پاندول معکوس با دو درجـه آزادي شـبیه سـازي شـده     

براي این منظور، یک کنترلر فازي با دو ورودي براي زاویه پاندول  .است

  .معکوس و سرعت زاویه اي آن طراحی شده است

 سیستم پاندول معکوس  4-1

در امتـداد   با حرکت دادن یک ارابـه  برقراري تعادل پاندول معکوس    

شـکل مسـأله   . یک مسیر افقی، یکی از مسائل کالسیک در کنترل است

به این صورت است که یک پاندول معکوس متصل به یک ارابه می شـود  

آنچه معمـوال  . که موتور آن، ارابه را در یک مسیر افقی جابه جا می کند

در فرایند کنترلی اجرا می شود، کنترل زاویه پانـدول بـا تغییـر سـرعت     

پاندول معکـوس  . جابه جایی ارابه و در حقیقت اعمال نیرو به ارابه است

هـدف ایـن کنتـرل کننـده     . ازیک  ارابه و پانـدول تشـکیل شـده اسـت    

  ورودي مرجع

r(t) 
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ایـن   ]9[.جابجایی ارابه به مکان مورد نظر بدون افتادن پاندول می باشد

شماتیک پانـدول معکـوس بـر    . سیستم به صورت حلقه باز ناپایدار است

  .نشان داده شده است 5در شکل  روي ارابه

 

  

  

 

 

  

  

  شماتیک پاندول معکوس. 5شکل

پارامترهاي مورد نظر در کنترل و هدایت پاندول معکوس به نقطه تعادل 

  .مشخص شده است 6ناپایدارش در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پارامترهاي کنترلی پاندول معکوس. 6شکل

  جرم ارابه راM  و جرم پاندول معکوس راm در نظر می گیریم. 

  پاندول داراي طولl جرم آن یکنواخت فرض می شود. 

  ارابه در راستاي محورx  حرکت می کند و زاویهθ که پاندول  زاویه اي است

 .می سازد xبا محور عمود بر محور 

  نیرويF(t)  نیرویی است که در راستاي محورx  به ارابه اعمال می شود تا

 .کندپاندول را به سمت نقطه تعادل ناپایدار هدایت 

 سیستم را بدون اصطکاك فرض می کنیم. 

با به کار بستن قوانین دینامیک معادالت حرکت سیستم ارابه پاندول، 

  :عبارتند از

 :مجموع نیروهاي وارده در دوجهت در امتداد محور افقی -

)1(  Mx” + bx’ + N = F 

)2(    N = mx” + mlθ”cosθ – mlθ’2sinθ 

)3((M+m)x”  + bx’ + mlθ”cosθ - mlθ’2sinθ = F                 

 :مجموع نیروهاي وارده در دوجهت در امتداد محور عمودي -

)4(  Psinθ + Ncosθ - mgsinθ = mlθ” + mx”cosθ 

)5(  -Plsinθ – nlcosθ = lθ” 

)6(  (I+ml2)θ”  + mglsinθ = -mlx”cosθ 

  کنترلر فازي  4-2

، ساختار کنترلر فازي را در مسءله شبیه سازي شده نشان 7شکل 

دو ورودي به ازاي زاویه و سرعت زاویه اي و یک خروجی بـرا  .  می دهد

فرم توابـع عضـویت   .  تعیین نیروي وارد شونده به ارابه تعریف شده است

در نظر گرفته شده و هدف اجراي الگوریتم کـه مثـال    به صورت مثلثی 

مـی باشـد، تنظـیم مراکـز      DE-Fuzzyاز کنترلر  ساده سازي شده اي

 . توابع عضویت ورودي ها و خروجی است

 

 

 

 

  

  ساختار کنترلر فازي با دو ورودي. 7شکل 

  و یک خروجی با سیستم استنتاج ممدانی 

  

  تعریف  [126 126-]توابع عضویت ورودي زاویه در بازه

شده اند و مقادیر اولیه که براي مراکز آنها در نظر گرفته شده 

  90و  45، 0،  45-، 90-: اند عبارتند از

 [63 63-]در بازه  اي توابع عضویت ورودي سرعت زاویه 

تعریف شده اند و مقادیر اولیه که براي مراکز آنها در نظر 

  45و  22.5، 0،  22.5-، 45-: گرفته شده اند عبارتند از

  تعریف شده  [14 14-]توابع عضویت ورودي زاویه در بازه

اند و مقادیر اولیه که براي مراکز آنها در نظر گرفته شده اند 

 10و  5، 0،  5-، 10-: عبارتند از

  :پیاده سازي شده اند 1قوانین کنترلر فازي نیز مطابق جدول 

     (Angle)زاویه 

PH  PL  Z  NL NH    

ي 
ه ا

وی
 زا

ت
رع

س
(A

n
gl

e)
 

  

Z  NL  NH  NH  NH  NH  NH :Negative High  

PL  Z  NL  NH  NH  NL  NL :Negative Low  

PH  PL  Z  NL  NH  Z  Z :Zero  

PH  PH  PL  Z  NL  PL  PL :Positive Low  

PH  PH  PH  PL  Z  PH  PH :Positive High  

 قوانین کنترلر فازي.1جدول
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  DEالگوریتم   4-3

هر . را نشان می دهد DEساختار کروموزوم افراد الگوریتم  8شکل 

این اعداد . عنصري از اعدادحقیقی است 15فرد جمعیت، آرایه اي 

 9حقیقی همان مراکز توابع عضویت کنترلر فازي هستند که در شکل 

برازندگی هر فرد، وابسته به خطاي سیستم . نمایش داده شده است

در حلقه کنترلی است زمانی که نسبت به نقطه کار تعیین شده 

پارامترهاي مراکز توابع عضویت کنترلر فازي براساس مقادیر عناصر 

 با توجه به فلوچارت الگوریتم . تشکیل دهنده آن فرد تنظیم شده باشند

DE آورده شده است، نحوه عملکرد آن در تنظیم کنترلر  1 که در شکل

   .فازي در ادامه توضیح داده می شود

  
  DEساختار کروموزوم افراد الگوریتم . 8شکل 

  
  1توابع عضویت ورودي. 1-9شکل

  

  2توابع عضویت ورودي. 2-9شکل

  

  1یجروختوابع عضویت . 3-9شکل

گام اول در اجراي الگوریتم بهینه سازي تکاملی، تشکیل جمعیت 

در الگوریتم پیاده سازي شده در این پروژه، تشکیل جمعیت . اولیه است

ابتدا مقادیري براي . اولیه به عبارتی با نوعی نمونه برداري همراه است

پارامترهاي مراکز توابع عضویت در نظر گرفته شده و برازندگی 

ست آمده، بر اساس تأثیر کنترلر در رفتار سیستم و مقایسه کروموزوم بد

خروجی سیستم با آنچه نقطه کار مطلوب نامیده می شود، محاسبه می 

سپس با ایجاد تغییر در پارامترهاي توابع عضویت، کروموزوم . گردد

بعدي نیز ایجاد شده و برازندگی آن نیز همانند کروموزوم قبلی محاسبه 

عضو تشکیل  Nجلو می رویم تا جمعیت اولیه با همینطوي . می شود

اینکه جمعیت چه سایزي داشته باشد بسته به نوع مسأله تغییر . گردد

  .می کند

، پس از تشکیل جمعیت اولیه 1طبق فلوچارت ارائه شده در شکل 

ابتدا شرط توقف مورد بررسی قرار می . وارد حلقه تکاملی می شویم

کمتر  εرین فرد جمعیت از یک مقدار اگر معکوس برازندگی بهت. گیرد

باشد یا اینکه تعداد تکرار مشخصی از حلقه تکامل انجام شده باشد، 

  ام از جمعیتiدر غیر اینصورت فرد . الگوریتم متوقف می شود

(i ∈ {1,2,… ,N})  انتخاب شده و عملگر جهش بر روي آن اعمال می

بدست  Offspringآنگاه . جدید بدست بیاید  Offspringشود تا یک 

آمده در فرایند برش با والدي که از جمعیت به طور تصادفی انتخاب 

. در این مرحله فرزند جدید ایجاد شده است. شده است، شرکت می کند

ام جمعیت مقایسه می شود و اگر برازندگی باالتري iاین فرزند با فرد 

به همین ترتیب حلقه ادامه . داشته باشد، جایگزین آن فرد خواهد شد

می یابد تا تمام افراد جمعیت یک بار در فرایند تکامل شرکت کرده 

  . در این مرحله جمعیت یک نسل جلوتر می رود. باشند

الگوریتم مطابق آنچه گفته شد، پیش می رود تا به مقـادیر بهینـه   

  .براي پارامترهاي توابع عضویت کنترلر فازي برسیم

  نتایج شبیه سازي  4-4

 Matlab، مدل پیاده سازي شده در محیط سیمولینک 10شکل 

آنچه در شکل نیز مشخص است، اجراي برنامه در هر . را نشان می دهد

  :مرحله از دو قسمت اصلی تشکیل شده است

 محاسبه خطاي عملکرد کنترلر 

  اجراي الگوریتمDE 

در ســـــه نســـــل متـــــوالی بـــــراي  Xoffspringمقــــادیر  

i={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} به شده و نتـایج عملکـرد الگـوریتم    محاس

DE  با توجـه  . نسل براي تنظیم کنترلر فازي ثبت شده است 3در طول

،  (Fitnessmin)مقـادیر کـوچکترین برازنـدگی     به مقادیر بدسـت آمـده،  

و برازنـدگی متوسـط افـراد جمعیـت      (Fitnessmax)باالترین برازنـدگی  

(Fitnessaverage)این نتیجه تایید مـی   ، روند صعودي را طی می کند که

  .کند که الگوریتم در حال همگرا شدن به سمت جواب بهینه است

منحنی تغییرات مقادیر برازندگی هاي شـاخص عملکـرد    11شکل

  . الگوریتم را در طول سه نسل نشان می دهد
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بهترین فرد در پایان هر نسل را نشان  RMS، مقادیر خطاي 2جدول

این مقادیر نیز تایید مجددي بر همگرا شدن سیستم به سمت . می دهد

  . جواب بهینه است

  

n=3  n=2  n=1   

 RMSخطاي   2.4655  1.7343  0.9546

 مقایسه خطاي کنترلر فازي بهینه در پایان هر نسل. 2جدول 

  مقایسه با الگوریتم ژنتیک  4-5

را با کنترلر  GA-FUZZYکنترلر در این بخش نتایج پیاده سازي 

DE-FUZZY در کنترلر . کنیم مقایسه میGA_FUZZY سازي  بهینه

پارامترها توسط الگوریتم تکاملی ژنتیک انجام  Onlineو تنظیم 

الگوریتم ژنتیک نیز یکی از روش هاي بهینه سازي تکاملی . شود می

ارائه شد و تا به امروز نیز نتایج بسیار  DEاست که قبل از الگوریتم 

  .خوبی در زمینه هاي مختلف ارائه کرده است

  

مدل پیاده سازي شده در محیط سیمولینک. 10شکل   

برازندگی ، باالترین (Fitnessmin)منحنی مقادیر کوچکترین برازندگی  .11شکل 

(Fitnessmax) برازندگی متوسط افراد جمعیت  و(Fitnessaverage)  
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  . نشان داده شده است 12هاي ژنتیک در شکل الگوریتمساختار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  یژنتیک هاي الگوریتم گردشی نمودار. 12شکل

در  10در این حالت نیز سایز جمعیت الگوریتم تکاملی برابر 

نظر گرفته شده است و این برنامه براي مدت سه نسل اجرا شده 

در ضمن رابطه محاسبه مقدار برازندگی نیز دقیقا مشابه  .است

قرار داده شده است تا بتوان مقایسه درستی  DEفرمول الگوریتم 

  .انجام داد

بهترین برازندگی در میان افراد جمعیت، متوسط  ر، مقادی12شکل 

برازندگی افراد جمعیت و پایین ترین مقدار برازندگی در میان افراد 

  .مقایسه می کند GAو  DEجمعیت را براي دو الگوریتم 

همانطور که در شکل نیز مشاهده می شود، سرعت یافتن فرد 

  .باالتر است DEبهتر در الگوریتم 

  

  

، باالترین  (Fitnessmin)مقایسه منحنی مقادیر کوچکترین برازندگی . 12شکل 

 در  (Fitnessaverage)و برازندگی متوسط افراد جمعیت  (Fitnessmax)برازندگی 

 GAو  DE هاي الگوریتم

مقادیر خطاي کنترلر فازي در پایان هر نسل در هر  3جدول 

  .مقایسه می کند GA-FUZZYو  DE-FUZZYکدام از روش هاي 

n=3  n=2  n=1     

0.9546  1.7343  2.4655  DE-FUZZY  
 RMSخطاي 

1.8541 2.06123 2.7643 GA-FUZZY  

  مقایسه خطاي کنترلر فازي بهینه در پایان هر نسل. 3جدول 

  

به طور کلی مقایسه نتایج شبیه سازي دو الگوریتم را می توان در موارد 

  :زیر جمع بندي کرد

 یکی از مزایاي الگوریتم : سرعت همگراییDE  که در این بررسی

بسیار پررنگ تر نمایان شده است، سرعت همگرایی بیشتر نسبت 

این مسأله نشان می دهد که به روز شدن . به الگوریتم ژنتیک است

پارامترها،  Onlineجمعیت در حین اجراي حلقه تکاملی در تنظیم 

 .سزایی داشته است تأثیر به

 اگر کد نوشته شده براي پیاده سازي : سازي دگی پیادهساGA-

FUZZY  و نحوه اجراي آن باDE-FUZZY  مقایسه شود، کامال

تر  بسیار ساده DE-FUZZYمشخص است که اجرا و پیاده سازي 

است و این موضوع از نظر بررسی عملکرد الگوریتم و ایجاد تغییرات 

 .آید شمار می هسازي عملکرد آن، نکته مثبتی ب جهت بهینه

 Robustness :DE-FUZZY  وGA-FUZZY  هر دو نهایتاً به

منتهی می شوند و به جرأت می توان گفت هر   Robustیک پاسخ 

  .دو روش در این مورد توانمند هستند

  

 شروع

یبرازندگ یابیارز  

 توقف شرط ایآ

است؟ برقرار تمیالگور  

تر برازنده يها کروموزوم انتخاب  

 يرو بر جهش و برش اعمال انجام

شده انتخاب يها کروموزوم  

تیجمع يبعد نسل لیتشک  

نهیبه جواب  

انیپا  

یتصادف هیاول تیجمع لیتشک  

 بله

ریخ  
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 يریجه گینت -5

که در این مقاله ارائه شـد، یـک سـاختار     DE-fuzzyکنترلر 

در تنظیم پارامترهـاي   DEکلی براي کاربرد الگوریتم بهینه سازي 

بدیهی . کنترلر فازي و دست یافتن به یک کنترلر خود تنظیم است

است که بررسی موارد مختلف و از جله به کار گرفتن اصالحات بـه  

می تواند عملکـرد بهتـري را ارئـه     DEروز ایجاد شده در الگوریتم 

   . کند

ــاي الگــوریتم    ــی و  DEویژگــی ه از جملــه ســرعت همگرای

سادگی پیاده سازي، کاربر ایـن الگوریـت را مـی توانـد بـه مـوارد       

بودن خودتنظیمی یـک   online صنعتی نزدیکتر سازد زیرا رویاي

  .کنترلر را می تواند تحقق ببخشد

ل اینست که بتـوان کلیـه پارامترهـاي کنترلـر و     حالت ایده آ

هـدف بعـدي ادامـه ایـن     همچنین قوانین را بهینه  سازي کرد که 

  . مقاله می باشد
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