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 اين. مقعر ارائه شده است-  مقيد براساس بهينهسازی محدبPID  در اين مقاله الگوريتمي برای بهبود طراحي کنترلکنندهی:چکیده
روش طراحي مبتنيبر بهينهسازی يک تابع عملكرد با درنظرگرفتن قيود پايداری و کارايي با تحليل در حوزهی فرکانس ميباشد که در آن از
 برای دستهای از سيستمها، با يک مثال نقض نشان داده ميشود که روشهای قبلي.مفاهيم حساسيت و مكمل حساسيت استفاده شده است
، به شرايطي که مسئلهی بهينهسازی، برای رفع اين مشكل. به صورت نامحدود از باال شده و متوقف ميشود،کارايي ندارد و مسئلهی بهينهسازی
 با طراحي، کارايي روش پيشنهادی. محدوديتهای قبلي برطرف ميگردد،دارای جواب نيست پرداختهشده و با ارائهی روش جديد طراحي
. کنترلکننده برای يک سيستم ناپايدار طراحيميشود، در انتها. برای مثال نقض نشانداده ميشودPID کنترلکنندهی
. قيود حساسيت و مكمل حساسيت، پايداری، مقعر-  بهينهسازی محدب،PID  طراحي کنترلکنندهی:کلمات کلیدی

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.1.6.4 ]

Constrained Optimal PID Controller Design: Convex-Concave
Optimization Approach
Behrooz Yonesie, Ashkan Sebghati, Saeed Shamaghdari
Abstract: In this paper, an algorithm is proposed to improve the constrained PID control design
based on the convex-concave optimization. The control system is designed by optimizing a
performance cost function, taking into account the stability and efficiency constraints with frequency
domain analysis in which the sensitivity and complementary sensitivity concepts are used. It is shown,
using a counter example, the previous methods are not effective for some systems, the optimization
problem becomes unbounded and interrupted. To solve the problem, conditions where the
optimization problem fails to have a response are analyzed and the previous limitations are eliminated
by representing a new designing method. The performance of the proposed scheme is shown by
applying it to the counter example. Moreover, the control system is designed for an unstable system.

[ DOI: 10.29252/joc.14.1.1 ]

Keywords: PID control design, convex-concave optimization, stability, sensitivity and
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 -1مقدمه

عي

کنترلکنندههای  PIDبه علت سااادگي ،مقاوم بودن ،دارا بودن طيف

باش ند
[ .]9روشهای ساادهای همانند زيگر نيكولز دارای پاسا مناسا نمي ا

گساااتردهای از کااربردهاا و قاابليات عملكرد نزداي ک باه بهيناه ،باهعنوان
پرکاربردترين کنترلکنندهها در صاانعت اسااتفاده ميشااوند .براساااس يک
پژوهش ،نود درصااد کنترلکنندهها در صاانعت از نو  PIDهسااتند [.]1
يكي از مهمترين موضاااوعاات ،نحوهی منااسااا تنظيمنمودن پاارامترهاای
کنترلکنندهی  PIDاسات بهنحوی که سايساتم حلقهبساته دارای پاسا مقاوم
نسبت به تغيير پارامترهای مدل ،دارای بيشترين کاهش اثر نويز در خروجي
و دارای قابليت حداکثری از بين بردن اغتشااش در خروجي باشاد .تاکنون
اساات .از جمله ،روش زيگلر-نيكولز اساات که از اولين روشهای مطرح
شاده برای تنظيم پارامترهای کنترلکنندهی  PIDاسات [ .]2،3،4اين روش
باهدليال اساااتفاادهی حاداقلي از ديناامياک سااايساااتم ،باا تنظيم پاارامترهاای
کنترلکننده ،معموالً پاس ا مناساابي را نتيجه نميدهد .اينگونه روشها بر
تضاااعيف اغتشااااش خروجي تمرکز دارد اما در اين کنترلکنندهها مقاوم
بودن دربرابر عادم قطعيات فرآيناد و نويز انادازهگيری ،لحاا نشااااده و
درنتيجاه قانونهای تنظيم مربوطه ،کنترلکننادههايي با ضاااعف مقاوم بودن
دربرابر عادم قطعيات فرآيناد و نويز انادازهگيری را ارائاه مينماايناد .روش
کنترل مادل داخلي ( )IMC1اي ک روش عمومي برای طراحي اساااات و
ميتوان از آن برای طراحي کنترلکنندهی  PIDاساااتفاده نمود [ .]5روش
تنظيم پارامترهای کنترلکنندهی  PIDبا اساااتفاده از کنترل مدل داخلي که
توسا نويساندگان [ ]6انجام شاد ،ثابت زماني اس يساتم حلقهبساته را بهعنوان
پارامتر تنظيم درنظر ميگيرد تا ميان عملكرد و مقاومبودن ،مصاالحه برقرار
نماااي د ،Skogestad .اصاااتحااتي بر اين روش باا هادف بهبود عملكرد
توسااا  Skogestadو  Grimholtبرای فرآيندهای delay-dominant

بهبود يافت [ .]6روش هالمن و روش تنظيم پارامتر ،دارای اسااس مشاتر
حذف قط ها و صفرهای سيستم با قط ها و صفرهای کنترلکننده است.
نقطهضااعف اين روش ،آن اساات که حذف قط

و صاافر ممكن اساات به

حالت غيرقابل کنترل در سا يسااتم حلقهبسااته منجرشااود [ .]7در روشهای
گرافيكي که جزو روشهای ح اس ي هساتند ،هدف ،بهدسات آوردن مراکز
نواحي پاااي دار در فضااااای پاارامترهاای کنترلکنناده برای انتخااب نقطاهی
مناساا اساات بهنحوی که به مقدار کافي از مرز نواحي پايداری فاصااله
داشاااتاه بااشااااد [ .]8روش بهيناهسااااازی ضاااريا

انتگرالي مقاي د ،3برای

ااس يت ميباشاد.
بي اش ينهنمودن ضاري انتگرالي با در نظر گرفتن حداکثر حس ا

دارابودن پاسا مناسا  ،دارای محاسابات فراوان اسات .بههمينعلت ،روش
 AMIGO4و روش تنظيم  Kappa-Tauاباادا شااااد [ Astrom .]10و
 Hagglundدر قوانين تنظيم  ،AMIGOمعاي ار  IE5را باا لحاا قاي د مقااوم بر
حسااس يت ترکيبي ،کمينهکردهبودند اما نويز اندازهگيری را لحا ننمودند
ا
[.]6
اراح ي پاااراماتارهااای
اماروزه روشهااای اپاي اچ يا دهتار ،کااه عاتوهبار ط ا
کنترلکننده به بهينهساااازی کنترلکننده هم ميپردازند ارائه شااادهاسااات.
مرجع [ ]11روشاااي برای طراحي تنظيمکننادهی تناسااابي  -انتگرالي برای
دساتهی خاصاي از سايساتمهای غيرخطي ارائهنمودهاسات که در آن ،طراحي
باهکماک بهيناهساااازی مجمو مربعاات ،انجاام ميگيرد .روش ارائاهشاااده،
برمبنای تابعي بهنام تابع چگالي ،تبديلبه يک مسائلهی بهينهساازی محدب
ميگردد و مقاوم بودن آن دربرابر عدم قطعيت ،تضاامين شاادهاساات .يكي
از مزايای اينروش ،عدم نيازبه پايدار بودن سايساتم مورد بررساي اسات .در
[ ،]12کنترل فرکااانس بااار 6در دو شااابكااهی قاادرت بااا اساااتفاااده از
اراح ي
کاناتارلکاناناادهی  ،PIDماورد ماطااالاعااه قارار ام ي اگاي رد .روشهااای ط ا
کنترلکنناده در اين مقاالاه ،عباارتناد از :بهيناهسااااازی ازدحاام ررات،7
8

9

10

بهيناهسااااازی وزدندار تطبيقي ازدحاام ررات  AACPSO ،و .ANFIS
روشا ي که در [ ]13ارائه شااده اساات ،با اسااتفاده از الگوريتم آموزشا ي -
يادگيری 11مبتنيبر بهينهسازی ،به طراحي کنترلکنندهی  PIDبرای کنترل
تولاي د نيروی خودکاار 12دو سااا يساااتم گرماايي متصااالباههم باا منطقاههاای
بررسي شاده در [ ،]13نشاانداده شادهاسات که
متفاوت ،ميپردازد .در مثال ا
اين روش نسااابات باه روشهاای  PS15 ،GA14 ،LCOA13و  SA16کاه
مبتنيبر  PIDهساتند ،از منظر زمان نشاسات ،باالزدگي و پايينزدگي ،دارای
عملكرد ديناميكي بهتری ميباشااد .همچنين نشااانداده شاادهاساات که اين
کنترلکننده دربرابر تغييرات وسايع پارامترهای سايساتم ،مقاوم بوده و نياز به
طراحي مجدد کنترلکننده نيسااات .روش ديگر ،طراحي کنترلکنندههای
 ،IT2FPID17مبتنيبر بهينهسااازی برای مساائلهی کنترل فرکانس بار اساات.
در الگوريتم  BB-BC18برای تنظيمنمودن ضااارااي

وزندهي و اثر عادم

قطعيت ،توابع عضاااويت کنترلکنندههای  IT2FPIDبهکاربردهميشاااود تا
انحرافهای فرکانسي سيستم دربرابر اغتشاشهای بار را کمينه نمايدBB- .

 ،BCيک الگوريتم بهينهساازی عمومي اسات و دارای بار محاساباتي کم و
سااارعات همگرايي بااال ميبااشاااد و بناابراين هنگااميکاه تعاداد پاارامترهاای
بهينهسااازی زياد باشااد ،مناس ا

اساات [ ]15[ .]14روشا ي درمورد طراحي
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فرآينادهاای  lag-dominantانجاام داد کاه  SIMC2ناام دارد .اين روش

انتگرالي مقياد ،درضااامن
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روشهاای مختلفي برای تنظيم پاارامترهاای کنترلکننادهی  PIDارائاه شاااده

اين روش ،محدب نبودن مسئله ،پيچيدگي و محاسبات زياد آن است
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 PIDبهينه برای سا يسااتمهای  ،IPT1ارائه نموده اساات .اين سا يسااتمها راتاً

بهيناهنمودنايک معايار ميپردازناد اين روشهاا باا اينکاه از روشهاای قبال،

شبكههای نوساني مرتبه باال ميباشند .بههمين علت اگر مشخصات متنوعي

کاربردیتر ميباشاند ،محدوديتهای اس يساتم را درنظر نميگيرند و از اين

از پاسا اس يساتم مدنظر باشاد ،با يک مسائلهی چندهدفه روبهرو ميشاويم

جهت دارای ضاعف ميباشاند .يكي از روشهايي که عتوهبر بهينهنمودن

منجربه يک

يک تابع هزينه ،قيود ساا يسااتم را برای طراحي کنترلکنندهی  PIDدر نظر

مساائلهی غيرمحدب ميشااود .برای رفع اين مشااكل ،اين مقاله ،شاا يوهی

ميگيرد در سااال  2013در [ ]18ارائهشااد .در آنجا ،روشا ي برای طراحي

بهينهساازی آزاد از مشاتق 2مبتنيبر الگوريتم ژنتيک را برای تعيين ضاراي

کنترلکنندهی  PIو  ،PIDبهصااورت حل يک مساائلهی بهينهسااازی مقيد

بهيناهی  ،PIDباي اننمودهاسااات .اين روش ،باار محااسااابااتي معقولي دارد و

برای اس يساتمهای خطي ارائه شادهاسات .يک محدوديت مهم و قابل توجه

در نقطهی کمينهی محلي ،متوقف نميشااود .در [ ،]16برای طراحي

اين روش ،واگراشادن الگوريتم ارائهشاده برای برخي اس يساتمها اسات .در

که بهينهساااازی مساااتقيم ضاااراي

اغل

 PIDدر اين حالت ،اغل

3

 ، AVR4يک روش ارائه شاادهاساات .در [ ،]17يک طراحي با بهينهسااازی

محادوديت در الگوريتم مقااله [ ،]18يک قضاااياه که بيانگر شاااراي الزم

چناد هدفه ،برای کمينه سااااختن بيشترين درصاااد باالزدگي ،زمان اوج،

برای همگرا شادن مسائلهی طراحي کنترلکننده اسات ،آورده شادهاسات.

زماان نشاااسااات و خطاای حاالات مااناای ولتااژ انتهاايي ژنراتور سااانكرون،

روشاي که در اين مقاله ،ارائهميشاود ،کنترلکنندهی  PIDبا هدف کاهش

معرفيگرديدهاسات .با اين روش ،پاسا پلهی اس يساتم  AVRميتواند بهبود

خطای رديابي با لحا نمودن قيود حساااساايت اساات .تفاوت اصاالي اين

يابد.

پژوهش با [ ]18اضاافهنمودن يک قيد محدب اضاافه اسات تا الگوريتم حل
در ادامه ،روشهای ارائهشااده برای طراحي کنترلکنندهی  PIDبهينه

مسئله ،موفق به طراحي کنترلکننده با عملكرد مورد نظر شود.

درضامن وجود قيدهايي بر سا يساتم آوردهشادهاسات .اين روشها بهعلت

در ادامه در بخش  ،2روش طراحي کنترلکنندهی  PIDمقيد بر اساس

اينکه محدوديتهای سايساتم را در نظر ميگيرند ،نسابتبه روشهای قبل

بهينهساااازی محدب – مقعر بيان ميگردد .بخش  ،3محدوديت اين روش

برای پياادهساااازی منااسااا تر ميبااشاااناد .در [ ،]17روشااا ي برای طراحي

را با يک مثال نقض نشاااان ميدهد .در بخش  ،4روش پيشااانهادی در اين

کنترلکنندههای  PIDبراسااس بهينهساازی غيرمحدب ،بيان شاده اسات .اين

مقاله معرفي ميشاود و با ارئهی چند مثال در بخش  ، 5نشاان دادهميشاود

ااس يت و
روش ي عددی اسات که هدف ،حذف اغتشااش با قيود حس ا
روش ،ا

که روش پيشانهادی ضامن رفع مشاكل نامحدود شادن الگوريتم ،عملكرد

وزندهي پاس به ورودی مرجع ميباشد .مقاوم بودن در برابر عدم قطعيت

مناسبي دارد.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-11

بهينهی کنترلکنندهی  PIDبا اسااتفاده از شاا يوهی  ،TCGAبرای ساا يسااتم

اين پژوهش ،عتوهبر ارائااهی يا ک مثااال برای نشااااان دادن وجود اين

سايساتم ،اغتشااش بار و سايگنال مرجع ،در اين روش لحا شادهاسات .در

 -2طراحی کنترلکنندهی  PIDمقید براساس

اينجا ،يک مسائلهی بهينهساازی حلميشاود .تابع هدف ،کاهش اغتشااش
خروجي اسااات و قايد روی حاداکثر حسااااساااايت ميبااشاااد و معاادالت،
کنندهی وزندهي به ساا يگنال

هدف اصلي اين پژوهش طراحي کنترلکنندهی  PIDبا بهينهسازی

مرجع .در [ ]18روشي را برای طراحي کنترلکنندهی  PIو  ،PIDبهصورت

کارايي در ضمن قيدهای حساسيت و مكمل حساسيت ميباشد .ساختار

حل يک مساائلهی بهينهسااازی مقيد ،ارائه نمودهاساات .تابع هدف درنظر

کنترلکننده در رابطهی زير آمدهاست و ساختار سيستم حلقهبسته بهصورت

آناليز قيود حساااساا يت و شاا يوهی مشااخ

گرفتهشااده ،بيشاا ينه نمودن ضااري

انتگرالگير ميباشااد .اينکار سااب

ميشاود تا معيار  ،IEکمينه شاود و چنانچه اس يساتم در حالت نوسااني قرار
اگاي رد ،مااع يا ار  IAE5اناي ز ک ااماي نااه ام يگاردد .هاماچانايان افازااي ش ضاااري ا
نا
انتگرالگير  ، kiقدرت دفع اغتشااش را افزايش داده و زمان پاسا اس يساتم
را کاهش ميدهد .دو قيد حسااااساا يت و مكمل حسااااساا يت ،برای مقاوم
نمودن ساا يسااتم حلقهبسااته و جلوگيری از بزرگ شاادن بيش ازحد ، ki

فيدبک واحد ميباشد P(s) .تابع تبديل سيستم و ) C (sتابع تبديل
کنترلکننده ميباشد.
()1

k
C (s) = k p + i + kd s
s

از آنجايي که هدف ،کاهش خطای حالت ماندگار است ،ابتدا رابطهی

درنظر گرفته شدهاست.
بهعلت درنظر نگرفتن قيود موجود در سا يسااتمهای عملي ،روشهای
ابتدايي ،همانند [ ]7 [ ،]2و [ ]8که به طراحي پارامترهای  PIDميپردازند،

()2



IAE =  e ( t ) dt
0

کنترلکننااده ،بااه
1

4

2

5

Inductive Power Transfer
Derivative-Free
3
Taguchi Combined Genetic Algorithm
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399

Automatic Voltage Regulator
Integral of Absolute Error
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پاسا گوی نيازهای پژوهشاگران نميباشند .روشهايي که در مقاالتي نظير
[ ]14و [ ]15آماادهاساااات عتوهبر طراحي ضااارايا

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.1.6.4

باهصااا ورت جبری خواهنادبود .رويكردهاای جاداي د اين مقاالاه عباارتناد از:

بهینهسازی محدب – مقعر
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را که بيانگر معيار  IAEاست ،درنظر ميگيريم .در رابطهی فوق ، e

رابطهی زير را دارد که مسئلهی بهينهسازی محدب-مقعر  ،نامگذاری

سيگنال خطای سيستم حلقهبسته است .از طرفي حاصل معيار  IEبا استفاده

شدهاست.

از رابطهی ( )1به ازای ورودی مرجع پله با دامنهی  ، krدر رابطهی

kr
k

= , = r
P ( 0 ) ki k i
)P ( 0

()3



= IE =  e ( t )dt

) f0 ( x ) − g0 ( x

()7

min

subject to fi ( x ) − gi ( x )  0 i = 1,..., m

0

کنترلکننده و ) g 0 ( x ) ، f 0 ( x

در مسئلهی ( x ،)7بردار ضراي

متحظهميشود .با توجه به رابطهی ( ،)2تابع هزينه بيشينهنمودن  kiانتخاب

 fi ( x ) ،ها و )  gi ( xها ،توابع محدب هستند .همچنين متحظه ميشود

ميشود .برای سيستمي با ميرايي زياد ،رابطهی ( )2و ( )3تقريباً برابر هستند

که در مورد رابطهی ( )6داريم:

بنابراين معيار  IEو بهعبارتيديگر بيشينهنمودن  kiرا بهعنوان تابع هزينه
انتخاب مينماييم.

g 0 ( x ) = ki ,

f 0 ( x ) = 0,

f 2 ( x ) = ki ,

f1 ( x ) = rs ,

منجربه نوساني شدن شديد پاس شود .بنابراين ،از قيود حساسيت و مكمل

g 2 ( x ) = L − ct

حوزهی

حساسيت استفاده شدهاست .اين قيود ،در صفحهی مختل

فرکانس ،بيانگر مفاهيم خاصي ازنظر مكان هندسي ميباشد [ .]8برای
نشاندادن اين موضو  ،توابع حساسيت () )S(sو مكمل حساسيت ())T(s
در رابطهی
()4

)L (s
1
= ) ,T ( s
), L (s) = P (s)C (s
)1+ L (s
)1+ L (s

= )S (s

روشي که در ادامه استفاده ميشود ،بدينصورت است که بخش مقعر
حول يک مقدار اوليه برای ضراي  PIDخطي ميشود .اين مقدار اوليه که

با x0

نمايش داده ميشود ،بايستي پايدارساز باشد .بنابراين يک مسئلهی

محدب وجود دارد که تفاوت آن با مسئلهی اصلي ،محافظهکارانه شدن
قيود ،ميباشد .جواب بهدست آمده نقطهی جديد درنظر گرفته ميشود و
دوباره روش برروی آن اجرا ميگردد و همينطور تا همگرا شدن پاس ،

تعريفميشوند .در اين رواب  P(s) ،و ) C (sبهترتي

تابع تبديل

بهصورت مرحلهبهمرحله ادامه مييابد .بنابراين:

سيستم و کنترلکننده ميباشد .پارامترهای طراحي هم که مطابق رابطهی
( )4به سيستم حلقهبسته مربوط ميشوند ،در رابطهی زير تعريف شدهاند.
()5

) M s = max S ( i ) , M t = max T ( i




()8

T
) hˆ ( x ) = f ( x ) − g ( xk ) − g ( xk ) ( x − xk

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-11

اما اين هدف ،به تنهايي کافي نيست زيرا ميتواند با افزايش زياد ki

g1 ( x ) = L − cs ,

بايد دقت شود که در حل اين مسئله ،فرکانس زاويهای متغير نبوده بلكه
تعدادی نمونهی گسسته از آن در بازهای که دارای اهميت است

حلقهباز ( ) ،) L(sخارج از دايرهای به مرکز  cs = −1و شعا
 r = 1قرارگيرد .همچنين قيد مكمل حساسيت ،بيانميدارد که
s
Ms
منحني نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز ،خارج از دايرهای به مرکز
2
Mt
 c = − M tو شعا
2
t
2
M t −1
M t −1

= rt

انتخاب ميشود .حداقل فواصل نقاط فرکانس زاويهای انتخاب شده،
بستگي به ميزان پيچيدگي منحني نايكوئيست دارد بهطوریکه اطتعات

سيستم از دست نرود .بنابراين بهازای هر  ، يک قيد خواهيم داشت.
قيود دايره را ميتوان بهصورت رابطهی زير نمايش داد.

قرارگيرد [.]10

r − L−c  0

()9

با توجه به [ ]18مسئلهی بهينهسازی بيشينه نمودن ضري انتگرالگير با
قيود حساسيت و مكمل حساسيت به صورت زير ميباشد.

− ki

min

subject to
()6

rs − L − cs  0

چالشي که در اين روش وجود دارد ،اين است که مسئلهی بهينهسازی
مقيد توصيف شدهی فوق ،غيرمحدب ميشود ،اما قابليت تبديلشدن بهفرم

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399

دايرهی مربوطه ميباشد .با اعمال رابطهی ( )8بر رابطهی ( ،)9رابطهی زير
بهدست ميآيد.

) ( L − c

r − real  k
L − c)  0
(
 Lk − c





()10

در اين رابطه،



نشاندهندهی مزدوج شدن عبارت است.
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rt − L − ct  0

که در آن L ،تابع تبديل حلقهباز  c ،مرکز دايرهی مورد نظر و  rشعا

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.1.6.4

در اين حالت ،قيد حساسيت بيانميدارد که منحني نايكوئيست تابع تبديل

درنظرگرفتهميشود .اين نمونهها با دقت دلخواه و بهصورت لگاريتمي
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حلقهبسته با افزايش  kiميباشد .با توجه به اينکه روش توصيف شده با

 -3ارزیابی روش و بیان مثال نقض
صحت روش بيان شده در بخش  2برای برخي از سيستمها با  4مثال در
[ ]18بررسي شده است .روش فوق ،روش بهينهسازی ضري

انتگرالي با

قيد  Mرا بازنويسي نموده است .اين مقاله با اضافه نمودن قيود دايرهای
يا قيود حساسيت و مكمل حساسيت ،به يک رابطهی محدب برای طراحي
کنترلکنندهی  PIDرسيدهاست .محدوديتي که در اين روش وجود دارد،
آن است که نو سيستمهايي را که ميتوان براساس آن برايشان
کنترلکننده طراحي نمود ،آورده نشدهاست .مثتً برای سيستم
s

، P ( s ) = e−کنترلکننده بهصورت

حل چند مسئلهی بهينهسازی به طور متوالي ،بايستي به جواب مسئلهی
بهينهسازی اصلي همگرا شود ،در يكي از مراحل اوليهی اين الگوريتم،
قيود دايره ،قادر به جلوگيری از افزايش بيشازحد  kiنميباشند و در
نتيجه الگوريتم متوقف ميشود .با متوقف شدن الگوريتم ،حلکنندهی
انتگرالگير را برابر  1قرار ميدهد .اين موضو ،

مسئله مقدار ضري

حاکي از ضعف روش فوق است .در اين حالت ،منحني نايكوئيست
سيستم

بههمراه

جديد

قيدها

در

شكل3

با

ضراي

 k p = 0.7, ki = 10, kd = 0رسم شده است.
] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-11

 C (s) = 7.40 + 48.25 + 0.46sبهدست ميآيد .نايكوئيست اين
s
سيستم بههمراه قيدها ،در شكل 1رسم شدهاست .در اين شكل ،نايكوئيست
سيستم بر قيدهای دايرهای مماس ميباشد يعني بيشترين مقدار  kiبا
لحا نمودن قيدها بهدستآمدهاست.
اکنون به عنوان مثال ،حالتي را درنظر بگيريد که منحني نايكوئيست با
افزايش  ، kiاز مرز قيود دايره ،فاصله بگيرد .دراينصورت ki ،نامحدود
بهدست ميآيد و الگوريتم متوقف ميگردد .در ادامه ،سيستمي را که
چنين شرايطي داشته باشد ،بهعنوان مثال نقض اين روش ،بيان مينماييم.
2
1

شكل :2نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی  PIDاوليهی پايدار (منحني

0

2

-3

1

-4

0

-5
-5

-1
-2

شكل :1نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی ( PIDمنحني مشكي)
بههمراه قيدهای دايرهای (دايرههای نقطهچين و خ چين با ) M s = M t = 1.4

-3

را در نظر بگيريد .اگر

-4

مثال نقض :سيستم 1
s +1
کنترلکنندهی  PIDبا مقدار اوليهی دلخواه برای ضراي
= )P (s

کنترلکننده

1

-2
-1
))Real(L(iw

0

به نحوی که سيستم پايدار باشد ،طراحي شود ،حل مسئلهی بهينهسازی

-5
-5

شكل :3نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی  PIDمحاسبهشده توس

عبارتند از  k p = 1, ki = 10, kd = 0و نتيجه در شكل 2رسم شده

روش محدب مقعر(منحني توپر) ،قيدهای دايرهای (دايرههای نقطهچين و خ چين

است .علت اين که يک جواب بهينهی محلي يک جواب شدني با کارايي

با ) M s = M t = 1.4

نامناس

را نتيجه ميدهد ،نحوهی تغيير منحني نايكوئيست سيستم
Unbounded Above
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399

1
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نامحدود از باال 1ميشود .ضراي

اوليهی کنترلکننده برای اين سيستم

-3

-4

))Im(L(iw

1

0

-2
-1
))Real(L(iw

-3

-4

) M s = M t = 1.4
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.1.6.4

-2

))Im(L(iw

-1

توپر) بههمراه قيدهای دايرهای (دايرههای نقطهچين و خ چين با
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max x j

 -4بهبود طراحی کنترلکنندهی  PIDمقید

x

s.t :

براساس بهینهسازی محدب  -مقعر
در اين پژوهش طراحي کنترلکنندهی  PIDبا بهينهسازی کارايي در
ضمن قيدهای حساسيت و مكمل حساسيت انجام ميشود .معيار کارايي در
اين مقاله کمينه نمودن  IAEميباشد .در سيستمهای با ميرايي زياد برای
سهولت ميتوان از معيار  IAEبهجای معيار  IEاستفاده نمود .در اين مسئلهی
بهينهسازی ،قيود حساسيت و مكمل حساسيت بهمنظور جلوگيری از
افزايش بيرويهی  kiاستفاده شدهاست که در مورد بعضي از سيستمها
همانند مثال نقض فوق ،کافي نميباشد .بهمنظور رفع مشكل واگرايي
نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز ،بيرون از دو دايره قرارگيرد .مطابق رابطهی
زير بهازای تمام فرکانسهای انتخاب شده ،فاصلهی منحني نايكوئيست تابع
تبديل حلقهباز از هريک از دو دايره ،محاسبه ميگردد:
()11

dij = L ( j j ) − ci − ri , for j = 1,..., N , i = s, t

 mيک عدد طبيعي و  x jيكي از درايههای بردار  xهستند .اگر

مجموعه ی شدني فوق ،وجود داشته و بسته باشد و  fi ( x ) |x =0محدود
j
f i ( x ) − f i ( x ) |x j = 0

و

شعاعي

نامحدود

3

 ،) lim fi ( x ) → آنگاه جواب اين مسئله حتماً محدود خواهد
x j →

بود.
اثبات -با استفاده از برهان خلف ،قضيهی فوق اثبات ميگردد .فرض
ميشود مقدار تابع هدف ،نامحدود باشد .بهدليل خاصيت نامحدود شعاعي

بودن fi ( x ) − fi ( x ) |x =0 ،نيز نامحدود خواهد شد .و بنابراين بايد
j
)  fi ( xنامحدود باشد که با فرض مسئله يعني ثابت بودن مقادير  aو b

در تناقض است.

ميباشد.

dij2 , for j = 1,..., N , i = s, t

N
j =1



LBi = 

max ki
for i = 1,..., N

s.t :
hˆ ( x )  0

for i = 1,..., N

− f1i ( x )  LB1

نيزLBi  dij , for j = 1,..., N , i = s, t :

for i = 1,..., N

hˆ2i ( x )  0

سپس  − LBiبهعنوان کران پايين )  fi ( x ) − gi ( xدر نظر گرفته

for i = 1,..., N

− f 2i ( x )  LB2

معيار جذر جمع مربعات 1تعريف ميشود .که در آن    1ضري
تنظيم و  dijفاصلهی منحني نايكوئيست از دايرههای حساسيت ميباشد و

()14

1i

در مسئلهی بهينهسازی ( N ،)14تعداد نقاط انتخاب شده از بازهی
فرکانسي f1i ( x ) ،و )  f 2i ( xبهترتي

gi ( x ) − fi ( x )  LBi for i = s, t

فاصلهی نقطهی متناظر با

فرکانس  iام منحني نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز از دايرههای حساسيت
اين دو دسته قيد ،بيانگر داخل قرارگرفتن منحني نايكوئيست تابع تبديل

و مكمل حساسيت و )  hˆ1i ( xو )  hˆ2i ( xبهترتي

محدب شدهی توابع

حلقهباز  ،درون دو دايره بهشعا  LBi + riو بهمرکز  ciاست .اکنون

)  f1i ( xو )  f 2i ( xتوس

فرض مينمائيم دو قيد حساسيت و مكمل حساسيت محدب بوده و

بهينهسازی ،منحني نايكوئيست ،بين دو دايرهی اوليه و دو دايرهی ثانويه

بهعبارتي نيازی به تقري زدن آنها و استفاده از الگوريتم مرحلهای نباشد.

قرار ميگيرد .بنابراين جواب مسئلهی بهينهسازی هيچوقت نامحدود

با توجهبه قضيهی زير اگر کنترلکنندهی طراحي شدهی اوليه ،بهعنوان

رابطهی ( )8ميباشند .در اين مسئلهی

نمي شود مگر در حالت خاصي که با نامحدود شدن L ( j j ) ، ki

مقدار اوليهی مسئلهی بهينهسازی جديد ،وارد الگوريتم گردد ،اين مسئله

محدود بماند اما در اينجا ،اين اتفاق نميافتد .زيرا توابع قيد ،مربعي

حتماً شدني 2خواهد بود زيرا در بدترين شراي  ،فق يک جواب خواهد

هستند .اما از آنجاييکه قيود حساسيت و مكمل حساسيت ،محدب نيستند
و بهصورت محافظهکارانه تقري

داشت که همان کنترلکنندهی طراحي شدهی اوليه ميباشد.

خطي آنها درنظر گرفته ميشود،

نميتوان مستقيماً از قضيهی فوق استفاده نمود .برای رفع اين مشكل ،بايستي
حد بااليي برای خطای ناشي از تقري

اين دو دسته قيد در تمامي مراحل

الگوريتم يافت .سپس هنگام طراحي کنترلکنندهی اوليه ،عتوهبراينکه
منحنيهای نايكوئيست بايد بيرون از دايرههای حساسيت و مكمل

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399
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قضیه :در مسئلهی بهينهسازی زير

RSS: Root of Sum of Squares
feasible

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.1.6.4

ميشود .بنابراين:
()13

باشد(

مسئلهی اصتح شدهی طراحي کنترلکننده  PIDمطابق رابطهی زير

سپس در
()12

که در آن a ،و  bمقادير ثابت و محدود،

مجموعهی اعداد حقيقي،

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-11

الگوريتم ،ابتدا کنترلکنندهای طراحي ميشود که پايدارساز بوده و منحني

a  fi ( x )  b for i = 1,..., m ; a, b 
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حساسيت قرارداشتهباشند ،همچنين بايد بهمقدار حد باالی محاسبهشده از

2

150

1

دايرهها ،فاصله داشتهباشند.

100

0

-2
-3

در ادامه نشان داده مي شود چگونه روش معرفي شده ،برای مثال نقض
بخش قبل ،کنترلکنندهی مناس

را طراحي مينمايد.

0

-4
0

1

-2
-1
))Real(L(iw

-3

-4

-50

-5
-5

مثال )1الگوريتم روش طراحي کنترلکنندهی  PIDمقيد براساس
بهينهسازی محدب – مقعر ،قادر بهطراحي کنترلکنندهی  PIو  PIDبرای

-100

150

100

50

0
))Real(L(iw

-50

-150
-150

-100

(منحني توپر) ،قيدهای دايرهای (دايرههای نقطهچين و خ چين با

مسئلهی بهينهسازی اصلي است .با الگوريتم اصتح شدهی اين مقاله،

 ) M s = M t = 1.4و قيدهای  ( RSSدايرههای نقطهخ با )  = 1

ميتوان کنترلکنندهی  PIبا عملكرد مطلوب را طراحي نمود .با شراي

اوليهی  x0 = 5 0و  ،  = 1الگوريتم پساز مرحلهی  ،6به
 x =  k p ki  =  0.1033 1.1779همگرا ميشود .برای اين


مسئله  از  0.01تا  100و به تعداد  1000نقطه به صورت لگاريتمي

انتخاب شدهاست .توجه شود که تغيير شرط اوليه ،ميتواند منجربه همگرا
شدن به نقطهی کمينهی محلي ديگری شود .نتايج پاس سيستم حلقهبسته
به ورودی پلهواحد ،در شكلهای  4و  5رسمشدهاست .همچنين شكل،6

شكل :6نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی  PIجديد و پايدارساز

مثال )2در اين مثال برای سيستم با تأخير زماني e −0.25 s
)( s + 1

= )P (s

کنترلکنندهی  PIطراحي شده است .کنترلکنندهی اوليه بهصورت
 C0 ( s ) = 5در نظر گرفتهميشود .با اضافهنمودن قيدهای  RSSبا
  = 1و  M s = M t = 1.4و شراي اوليهی  ، x0 = 5 0در 6

مرحله الگوريتم به مقدار x =  k p ki  =  7.7419 1.4925
همگرا ميشود .برای اين مسئله  از  0.01تا  100و به تعداد  1000نقطه


نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی  PIحاصل از الگوريتم را

به صورت لگاريتمي انتخاب شدهاست .شكلهای  7و  8به ترتي

نشانميدهد .درواقع در تعدادی از مسائل بهينهسازی مرحلهای ،قيود اضافه

پلهی سيستم حلقهبسته و سيگنال کنترلي و شكل  ،9نايكوئيست تابع تبديل

شده فعال گرديده تا مانع متوقف شدن الگوريتم گردد .برای اين مثال

حلقهباز و قيدهای دايرهای مربوطه را برای کنترلکنندهی جديد

 IE = 0.849, IAE = 1.482بهدست آمده است.

نشانميدهد .برای اين مثال  IE = 0.860, IAE = 1.394بهدست

پاس

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-11

سيستم 1
s +1
شده درمورد حل يكي از مسائل بهينهسازی مرحلهای برای رسيدنبه پاس

نميباشد و علت آن ،برقرار نبودن فرضهای قضيهی بيان

))Im(L(iw

 -5ارزیابی روش با چند مثال عددی

))Im(L(iw

-1

50

آمده است.

کنترلکنندهی PI

شكل :7پاس

خروجي سيستم حلقهبسته به ورودی پلهی واحد با

کنترلکنندهی PI

کنترلکنندهی PI

شكل :8سيگنال کنترلي سيستم حلقهبسته به ورودی پلهی واحد با
کنترلکنندهی PI
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شكل :4پاس

خروجي سيستم حلقهبسته به ورودی پلهی واحد با
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بهروز يونسي ،اشكان سبقتي ،سعيد شمقدری

شكل :11سيگنال کنترلي سيستم حلقهبسته به ورودی پلهی واحد با
شكل :9نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی ( PIDمنحني توپر)،

کنترلکنندهی PI

قيدهای دايرهای (دايرههای نقطهچين و خ چين با ) M s = M t = 1.4
2

مثال )3هدف در اين مثال طراحي کنترلکنندهی  PIبرای سيستم

1

= )  P ( sميباشد .برای فرآيندهای ناپايدار

0

20

-2

0

-3
0

-0.5

-1

-2.5
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))Real(L(iw

-3

-3.5

-4

))Im(L(iw

پايدار گردد .کنترلکنندهی پايدارساز اوليه بهصورت 1
s
در نظر گرفتهميشود .درصورت استفاده از الگوريتم محدب – مقعر بدون

40

-1

بايد ،مقدار اوليهی کنترلکننده را بهنحوی قرارداد که سيستم حلقهبسته
C0 ( s ) = 5 +

))Im(L(iw

10
ناپايدار
)( s + 20 )( s − 1

60

-20
-40
-60

قيدهای  RSSالگوريتم واگرا ميشود و علت آن ،برقرار نبودن فرضهای

-80
-80

قضيهی بيان شده درمورد حل يكي از مسائل بهينهسازی مرحلهای برای

80

رسيدن به پاس مسئلهی بهينهسازی اصلي است .با اضافهنمودن قيدهای
و  M s = M t = 1.4و شراي

شكل :12نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز با کنترلکنندهی  PIجديد و

اوليهی

پايدارساز (منحني توپر) ،قيدهای دايرهای (دايرههای نقطهچين و خ چين با

به

مقدار

 RSSبا  = 0.1
، x0 = 5 1

در

5

الگوريتم

مرحله

60

40

0
20
))Real(L(iw

-20

-40

-60
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3

80

 ) M s = M t = 1.4و قيدهای ( RSSدايرههای نقطهخ با )  = 0.1

 x =  k p ki  =  7.7419 1.4925همگرا ميشود .برای اين


مسئله  از  0.01تا  100و به تعداد  1000نقطه به صورت لگاريتمي


 P ( s ) = e−ميبااشاااد.کنترلکننادهی

حلقهبسته و سيگنال کنترلي و شكل  ،12نايكوئيست تابع تبديل حلقهباز و

انتقاال حرارتي 1باا تاابع تباديال

اين مثال  IE = −1.34, IAE = 1.736بهدست آمده است.

اولياه بهصاااورت  C0 ( s ) = 1 + 3در نظر گرفتهميشاااود .درصاااورت
s
اساااتفااده از الگوريتم محادب – مقعر باا پاارامترهاای طراحي ،  = 3

قيدهای دايرهای مربوطه را برای کنترلکنندهی جديد نشانميدهد .برای

s

 M s = M t = 1.4و شااراي اوليهی  ، x0 = 1 3 0در  5مرحله

الگوريتم باه مقادار 48.25 0.46

kd  =  7.37

ki

x =  k p

همگرا ميشاود .برای اين مسائله  از  0.01تا  100و به تعداد  1000نقطه
بهصااورت لگاريتمي انتخاب شاادهاساات .پاساا پلهی خروجي ساايسااتم
حلقهبسااته و ساايگنال کنترلي مربوطبه آن در شااكلهای  13و  14رساام

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.1.6.4

انتخاب شدهاست .شكلهای  10و  11به ترتي

پاس

پلهی سيستم

مثال )4هدف در اين مثال طراحي کنترلکنندهی  PIDبرای سايساتم

شااادهاند .شاااكال ،15نايكوئيسااات تابع تباديل حلقهباز و قيدهای دايرهای
مربوطاه را برای کنترلکنناادهی جادياد نشااااانميدهاد .برای اين مثااال

کنترلکنندهی PI

heat conduction
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399
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شكل :10پاس

خروجي سيستم حلقهبسته به ورودی پلهی واحد با

 IE = 0.0181, IAE = 0.1821بهدست آمده است.
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فرم اصااتحشاادهی الگوريتم محدب – مقعر با قيود حساااساايت و مكمل
ض ي برای نشااندادن محدوديت
 با ارائهی مثال نق ا.حسااسايت ارائه گرديد
 عادم کاارايي آنهاا، مقيادPID روشهاای قبلي طراحي کنترلکننادهی
 در انتها با انجام طراحي براساااس روش پيشاانهادی برای مثال.بررسااي شااد
 نشااااندادهشاااد کاه اين محادوداي ت رفع،نقض و ياک سااايساااتم نااپاايادار
.شدهاست
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