ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا

طراﺣﯽ  PIDﮐﻧﺗرﻟرﺑرای
ﺳﺗون ﺗﻘطﯾر ﺑﺎ GA

ﮐﻧﺗرل ﻣدل ﺳﺎده ﺷده ﯾﮏ ﺳﺗون ﺗﻘطﯾر
در اﯾن ﻣﺛﺎل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣدل ﺳﺎده ﺷده ﯾﮏ ﺳﺗون ﺗﻘطﯾر ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت ﻣﺎﺗرﯾس ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺻورت زﯾر
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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در اﯾن ﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﻓراﺟﮭش و زﻣﺎن ﻧﺷﺳت وﺷﺎﺧص ﭘﺎﯾداری ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﺣل ﻗطﺑﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﯾﺗوان
ﻣواردی دﯾﮕر را ﻧﯾز اﮔر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﻣﯾﺗوان در ﻧظر ﮔرﻓت

ﻣوﺿوع دﯾﮕر ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﮕﻧﺎل ﭘﻠﮫ ھﻣوار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم از ﻓﯾﻠﺗر ﭘﺎﯾﯾن ﮔذر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻓرﮐﺎﻧس ھﺎی ﺑﺎﻻی آن
ﺣذف ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر اﺳت

ﺑرای درک ﺑﮭﺗر ﻣﺳﺋﻠﮫ آن را در ﺳﯾﻣوﻟﯾﻧﮏ ﻣﺗﻠب ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻧﺗﺎﯾﺞ زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اﯾن ﺳﯾﺳﺗم را ﺑﺎ اﻟﮕوزﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﮐﻧﯾم
اﻟﮕورﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ اﻟﮕورﯾﺗﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﭘردازد ﺑﺎ اﯾﺟﺎد اﻋداد ﺑﺎﯾﻧری واﻋﻣﺎل ﯾﮑﺳری از ﻋواﻣل

اﻟﮕورﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ
 lاﻟﮕورﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ روش ﯾﺎدﮔﯾری ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺗﮑﺎﻣل ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ اﺳت.
 lاﯾن روش در ﺳﺎل  1970ﺗوﺳط  John Hollandﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾد
 lاﯾن روﺷﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم  Evolutionary Algorithmsﻧﯾز ﺧواﻧده ﻣﯾﺷوﻧد.

اﯾده ﮐﻠﯽ
 lﯾﮏ  GAﺑرای ﺣل ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرﮔﯽ از راه ﺣﻠﮭﺎی ﻣﻣﮑن را ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮑﻧد.
 lھر ﯾﮏ از اﯾن راه ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ “ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻧﺎﺳب ”ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
 lآﻧﮕﺎه ﺗﻌدادی از ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻋث ﺗوﻟﯾد راه ﺣﻠﮭﺎی ﺟدﯾدی ﻣﯾﺷوﻧد .ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﺑﺎﻋث ﺗﮑﺎﻣل راه ﺣﻠﮭﺎ ﻣﯾﮕردد.
 lﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓﺿﺎی ﺟﺳﺗﺟو در ﺟﮭﺗﯽ ﺗﮑﺎﻣل ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ راه ﺣل ﻣطﻠوب ﺑرﺳد
 lدر ﺻورت اﻧﺗﺧﺎب ﺻﺣﯾﺢ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎ ،اﯾن روش ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد

ﻓﺿﺎی ﻓرﺿﯾﮫ.
 lاﻟﮕورﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ ﺑﺟﺎی ﺟﺳﺗﺟوی ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی  general-to specificو ﯾﺎ  simple to complexﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ی
ﺟدﯾد را ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر و ﺗرﮐﯾب ﻣﺗواﻟﯽ اﺟزا ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﺑدﺳت ﻣﯾﺎورد.
 lدر ھرﻣرﺣﻠﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ) (populationﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷوﻧد از طرﯾق ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑﺧﺷﯽ از
ﺟﻣﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ از ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ﺣﺎﺻل ﺷده اﻧد ﺑدﺳت ﻣﯾﺂﯾد.

وﯾژﮔﯾﮭﺎ
اﻟﮕورﯾﺗم ھﺎی ژﻧﺗﯾﮏ در ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎی ﺟﺳﺗﺟوی ﺑزرﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮑﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
 lھﻣﭼﻧﯾن در ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺿﺎی ﻓرﺿﯾﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾر اﺟزا آن در ﻓرﺿﯾﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯾﺗوان از  GAﺑرای
ﺟﺳﺗﺟو اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
 lﺑرای discrete optimizationﺑﺳﯾﺎر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد.
 lاﻟﮕورﯾﺗم ھﺎی ژﻧﺗﯾﮏ را ﻣﯾﺗوان ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﺻورت ﻣوازی اﺟرا ﻧﻣود از اﯾﻧرو ﻣﯾﺗوان ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗرھﺎی ارزان ﻗﯾﻣت
ﺗری را ﺑﺻورت ﻣوازی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داد.
 lاﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺗﻠﮫ اﻓﺗﺎدن اﯾن اﻟﮕورﯾﺗم در ﻣﯾﻧﯾﻣم ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻣﺗر از ﺳﺎﯾر روﺷﮭﺎﺳت.
 lاز ﻟﺣﺎظ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﭘرھزﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
 lﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟواب ﺑﮭﯾﻧﮫ وﺟود ﻧدارد.

اﻟﮕورﯾﺗم ھﺎی ژﻧﺗﯾﮏ

 lروش ﻣﺗداول ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی اﻟﮕورﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ:
 lﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ﮐﮫ  populationﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود ﺗوﻟﯾد وﺑطور ﻣﺗﻧﺎوب ﺑﺎ ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی ﺟدﯾدی ﺟﺎﯾﮕزﯾن
ﻣﯾﮕردد.
 lدر ھر ﺑﺎر ﺗﮑرارﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻧﺎﺳب ﯾﺎ  Fitnessﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار داده ﻣﯾﺷوﻧد .آﻧﮕﺎه
ﺗﻌدادی از ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺗﻣﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﺷده و ﺟﻣﻌﯾت ﺟدﯾد را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد.
 lﺗﻌدادی از اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ھﺎی اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده واﻗﻊ ﺷده و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﭘراﺗورھﺎی
ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻧظﯾر  Crossoverو Mutationﺑرای ﺗوﻟﯾد ﻓرزﻧدان ﺑﮑﺎر ﻣﯾروﻧد.

ﺑﻌد از ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺑدﺳت ﻣﯽ آﯾد

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدون ﻓﯾﻠﺗر ﭘﺎﯾﯾن ﮔذر

ﺷﮑل  1ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )1و(1
ﺷﮑل  2ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )1و(2
ﺷﮑل  3ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )2و(1
ﺷﮑل  4ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )2و(2
ﺣﺎل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻟﮕورﯾﺗم ژﻧﺗﯾﮏ آن را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم

ﺷﮑل  5ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )1و(1
ﺷﮑل  6ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )1و(2
ﺷﮑل  7ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )2و(1
ﺷﮑل  8ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺑدﯾل )2و(2

ﺣﺎل اﮔر ﻓﯾﻠﺗر را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾم

وﻧﺗﺎﯾﺞ ژﻧﺗﯾﮏ آن

ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در ﺳﮫ ﻣورد از ﭼﮭﺎر ﻣورد ﺑﺎﻻ ﺗﺎﺑﻊ  fitneesﻣﺎ از ھﻣﺎن اول ﺻﻔر ﺑوده اﺳت
در اﯾﻧﺟﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﺛر ﻣﺧرب ﻣﺷﺗق ﮔﯾر ﺗﺎﺑﻊ زﯾر را ﺑﮫ ﻓرﻣول ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﮫ ﺻورت زﯾر اﺳت
;K= kp + ki/s+ kd*s

ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺑﮫ ﺻﻮرت روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد
;)K= kp + ki/s+ kd*s/(Tf*s+1

ﺣﺎل ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑدﺳت ﻣﯽ اﯾد

در ﻣورد ﻧﺗﺎﯾﺞ ژﻧﺗﯾﮏ ان ﻧﯾز ھﻣﮫ ﺻﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺗﻠب و ﺳﯾﻣوﻟﯾﻧﮏ ﻟن در ﭘﯾوﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

