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Abstract
Purpose: Nowadays, robotic systems are widely used in advanced industrial operations. Therefore, making appropriate
control decisions to ensure the efficiency of these systems is critical. An appropriate controller should be proposed to
ensure effective industrial operations by satisfying desired performance indices such as high response speed, low
operation time, control effort, and tracking error. Therefore, the first objective of this paper is controlling the robotic
system based on fractional-order calculus so that it can control the system despite its complexity and non-linearity; The
second objective is presenting the meta-heuristic algorithm "Improved Grey Wolf" to optimize the system response.
Methodology: First, the mathematical model of the robot is presented based on Lagrange rules, and then the fractionalorder calculus is used to design the controller. In addition, the efficiency of the grey wolf algorithm is increased with the
introduction of an improved method.
Findings: Different cost functions based on the main performance criteria of the robotic system are introduced, and
an improved algorithm is applied. The comparison results of the proposed algorithm and other algorithms, indicate its
satisfying performance. In addition, the efficiency of the fractional-order controller is compared with its integer-order
counterpart, and the results show a significant improvement in system performance.
Originality/Value: The proposed controller can confront the complexities and non-linearities of the system model
and fulfill a satisfactory performance. In addition, inspired by the Grey Wolf algorithm, an improved optimization
method is proposed that can increase the efficiency of the controlled system. Numerical results show the satisfying
performances of the proposed controller and the improved optimization algorithm.
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fractional-order controller.
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تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای
بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی
نازیال نیکدل*
دانشکده مهندسی الکنرونیک و کامپیوتر ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

چکیده
هدف :امروزه از سیستمهای رباتیک بهصورت وسیعی در پیشبرد عملیات صنعتی بهره گرفته میشود .بنابراین ،اتخاذ تصمیمات کنترلی
همچون سرعت پاسخ باال ،مدت زمان عملیات ،هزینه کنترلی و خطای سیستم کم ،عملیات صنعتی را به صورت کارآمد انجام دهد .لذا
هدف اول این مقاله  ،کنترل سیستم رباتیک بر اساس حسابان مرتبه کسری بهصورتی که قادر باشد با وجود پیچیدگی و غیرخطیگری در
سیستم آن را کنترل کند؛ هدف دوم ،ارائه الگوریتم فراابتکاری "بهبود یافته گرگ خاکستری" جهت بهینه سازی پاسخ سیستم.
روششناسی پژوهش :ابتدا مدل ریاضی ربات بر مبنای قوانین الگرانژ ارائه میشود و سپس از حسابان مرتبه کسری جهت طراحی کنترلکننده
بهره گرفته میشود .عالوه بر آن ،کارایی الگوریتم گرگ خاکستری ،با ارائه روش بهبود یافته افزایش مییابد.
یافتهها :توابع هزینه مختلف برمبنای معیارهای عملکردی اصلی سیستم رباتیک معرفی و الگوریتم بهبود یافته بر آنها اعمال میشود .نتایج
حاصل از مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتمهای دیگر ،نشاندهنده عملکرد مطلوب الگوریتم پیشنهادی هستند .عالوه بر آن ،کارایی
کنترلکننده مرتبه کسری با معادل مرتبه صحیح آن مقایسه میشود و نتایج نشاندهنده بهبود قابل توجه عملکرد سیستم هستند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :کنترلکننده پیشنهادی قادر است با پیچیدگیها و غیرخطیگریهای مدل سیستم مقابله کند و عملکردی
سیستم کنترلشده باشد .نتایج عددی عملکرد مطلوب کنترلکننده و الگوریتم بهینهسازی بهبود یافته را نشان میدهند.
کلیدواژهها :الگوریتمهای فراابتکاری ،الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته ،سیستم رباتیک صنعتی ،کنترلکننده مرتبه کسری.

 -1مقدمه
بازوها دسته مهمی از سیستمهای رباتیک را تشکیل میدهند که در عملیات صنعتی مختلفی به کار گرفته میشوند :از بازوهای سبک
رنگآمیزی قطعات گرفته تا بازوهای عظیم مورد استفاده در ساخت و ساز ساختمانها .در دهه اخیر روشهای متنوعی جهت کنترل این
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 ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

مطلوب را نتیجه دهد .عالوه بر آن با الهام از الگوریتم گرگ خاکستری ،روش بهینهسازی بهبود یافتهای ارائه میشود که قادر به افزایش کارایی

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره

مناسب جهت تضمین کارایی این سیستمها امری حیاتی است .الزم است یک کنترلکننده مناسب پیشنهاد شود که با تضمین معیارهایی

سیستمها به کار گرفته شدهاند .گیوستی 1و همکاران از یک رویکرد ترکیبی برای کنترل بازوی ربات با مفاصل االستیکی بهره گرفتهاند
(گیوستی و همکاران .)2018 ،به این منظور ،ابتدا دینامیک معکوس ربات حاصل شده ،و سپس از ترکیب آن با روش انفعال-محور جهت
کنترل حرکت مفاصل استفاده شده است .هدف از مقاله ارائه شده توسط کالی 2و همکاران ،کنترل یک بازوی ربات به روش مدلغزشی است
(کالی و همکاران .)2018 ،جهت نیل به این هدف ،ابتدا مدل سیستم به روش خطیسازی با فیدبک ورودی/خروجی ،خطی شده است و
در مرحله بعد یک کنترلکننده مد لغزشی برای سیستم طراحی شده است .در نهایت از یک الگوریتم فراپیچشی جهت تضمین تعقیب مسیر
دقیق در سیستم بهره گرفته شده است .در مقاله ارائه شده توسط آرتگاپرز 3و همکاران فرض شده است که سرعت مفاصل ربات در دسترس
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نیست و ابتدا رویتگری جهت تخمین این حالت طراحی شده است (آرتگاپرز و همکاران .)2020 ،در گام بعدی یک کنترلکننده تطبیقی

بر مبنای تخمین سرعت جهت کنترل سیستم ارائه شده است .هدف از تحقیق انجام گرفته توسط جینژو 4و همکاران ،ارائه یک ساختار

کنترلکننده/رویتگر برای بازوی ربات است (جینژو و همکاران .)2020 ،به این صورت که ابتدا سرعت سیستم توسط یک شبکه عصبی
تخمین زده شده است و در مرحله بعدی روشی تطبیقی مبتنی بر شبکههای عصبی و رویکرد امپدانسی برای کنترل موقعیت سیستم ارائه

شده است .تانگ 5و همکاران از روش فازی جهت کنترل سیستم استفاده کردهاند (تانگ و همکاران .)2020 ،کنترلکننده مورد استفاده در
این مرجع ،از ترکیب رویکرد سطح پویای تطبیقی و منطق فازی تشکیل شده است.
نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

روشهای معرفی شده قادر هستند مفاصل ربات را به خوبی کنترل کنند اما پیچیدگی محاسباتی آنها سبب دشواری پیادهسازی کنترل-
کنندهها میشود .سادگی ساختار کنترلکننده ،به ویژه در عملیات صنعتی یکی از معیارهای اصلی در طراحی کنترلکننده است .به دلیل
همین ساختار ساده ،در این مقاله از کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی )PID( 6استفاده شده است .اما در کنترلکننده ارائه شده از

عملگرهای مرتبه کسری 7بهجای مشتق و انتگرال مرتبه صحیح رایج ،بهره گرفته است ،زیرا طراحی کنترلکننده برمبنای این عملگرها سبب
بهبود عملکرد سیستمها در تعقیب سیگنالهای مرجع میشود .بنابراین ،هدف اول این مقاله طراحی یک کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-
مشتقی مرتبه کسری برای بازوی ربات است .در مرحله بعدی ،الزم است این کنترلکننده بهصورتی بهینهسازی شود که قادر باشد به خوبی
ورودیهای مرجع را تعقیب کند .لذا ،در این بخش به مرور برخی از تحقیقات انجام گرفته در زمینه کنترلکننده بهینهسازی شده در

سیستمهای مختلف میپردازیم .پرادهان 8و همکاران از یک الگوریتم فراابتکاری الهام گرفته شده از طبیعت بر اساس رفتار شیر مورچهها
برای طراحی کنترلکننده جهت کنترل سیستمهای مرتبه اول و مرتبه باالتر تاخیردار استفاده کردهاند (پرادهان و همکاران .)2020 ،این
الگوریتم بر اساس رفتار شیر مورچهها هنگام شکار شکل گرفته است که شامل مراحل اصلی راه رفتن تصادفی ،ساخت تله ،به دام افتادن
مورچهها در تله ،کشیدن مورچهها به سمت شیر مورچه ،شکار طعمه و بازسازی تله است .از آنجا که سیستم تاخیردار و یژگیهای غیرمینیمم

فاز دارد ،بهبود حد فاز و حد بهره نیز در مساله بهینهسازی در نظر گرفته شده است .هدف از تحقیق انجام گرفته توسط حکیماوغلو ،9استفاده

از الگوریتم بهینهسازی جستجوی اتم و یک نسخه آشوبی جدید از آن برای تعیین پارامترهای بهینه کنترلکننده برای کنترل سرعت موتور
 DCاست (حکیم اوغلو .)2019 ،الگوریتم جستجوی اتم ،از نظر ریاضی حرکت اتم را در طبیعت مدلسازی میکند و برای حل مجموعه
متنوعی از مسائل بهینهسازی توسعه یافته است .از طرف دیگر ،روش آشوبی پیشنهادی باعث میشود الگوریتم اصلی بتواند از گیر افتادن
در نقاط اکسترمم محلی فرار کند و میزان همگرایی و دقت نتیجه آن را بهبود بخشد .پاسخ گذرا ،پاسخ فرکانسی (نمودار بود) و مقاومت

کنترلکننده مورد بررسی قرار گرفتهاند و نتایج نشاندهنده کارایی روش پیشنهادی هستند .در مقاله ارائه شده توسط عبدالقادر 10و همکاران

 ،یک کنترلکننده بر اساس منطق فازی به منظور افزایش نفوذ در ریزشبکهها برای سیستم قدرت طراحی شده است (عبدالقادر و همکاران،
 .)2019سپس ،از یک الگوریتم ترکیبی فراابتکاری برای بهبود عملکرد میرایی نوسان الکترومکانیکی سیستم قدرت جهت افزایش پایداری
دینامیکی بهره گرفته شده است .به این منظور ،ابتدا مساله تنظیم پارامترهای به یک مساله بهینهسازی تبدیل شده و با استفاده از الگوریتم
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ترکیبی ژنتیک )GA( 1پو یا و جستجوی باکتری کمینهسازی شده است .قابلیت کنترلکننده پیشنهادی در میرایی نوسانات با فرکانس پایین

در سیستم با نسبتهای مختلف نفوذ ریزشبکه از طریق شبیهسازیهای غیرخطی در حوزه زمان ارزیابی شده است .هدف از مقاله جومانی2

و همکاران ،کنترل سیستم خودکار تثبیت کننده ولتاژ است (جومانی و همکاران .)2020،جهت نیل به این هدف ،در مرحله نخست،
سیستم تثبیت کننده ولتاژ مدلسازی شده و در مرحله بعدی ،تابع هزینهای براساس انتگرال قدر مطلق خطا تعریف شده است .در نهایت

از روش بهینهسازی جایا جهت یافتن ضرایب کنترلکننده استفاده شده است .اصغرنیا 3و همکاران ،یک کنترلکننده برای تنظیم زاو یه
توربین بادی طراحی کردهاند (اصغرنیا و همکاران .)2020 ،در توربینهای بادی ،کنترل زاو یه برای تنظیم سرعت روتور و تولید توان

اعمال میشود .پارامترهای کنترلکننده از طریق یک شبکه عصبی  4RBFتعیین شدهاند .تمرکز اصلی در مقاله ارائه شده توسط شاه 5و
همکاران بر روی بهینهسازی عملکرد کنترلکننده سیستمهای دینامیکی با استفاده از رو یکرد نسبتا جدید هوش رقابتی است (شاه و
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همکاران .)2018 ،این الگوریتم بر مبنای رفتار تعاملی و رقابتی بین اعضای یک گروه شکل گرفته است .به منظور بررسی عملکرد
بهینهسازی ،تابع هزینهای بر اساس انتگرال مربع خطا در نظر گرفته شده است .نتایج بهینهسازی نشانگر عملکرد مطلوب الگوریتم

هوش رقابتی در مقایسه با روشهایی همچون الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرندگان )PSO( 6است .هدف از تحقیق انجام گرفته توسط
ظهیرالدین 7و سینگ ،8طراحی یک کنترلکننده برای کنترل فرکانس در ریزشبکه است (ظهیرالدین و سینگ .)2020 ،این ریزشبکه
متشکل از توربین بادی ،سیستم فتوولتائیک خورشیدی ،تجزیهگر آبی ،چرخ طیار ،ابرخازن ،ذخیرهساز ،موتور دیزل و پیل سوختی است.
الگوریتم جستجوی گرانشی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرندگان بهره گرفته شده است .از الگوریتمهای بهینهسازی در زمینههای

تحقیقاتی دیگری نیز به صورت وسیع استفاده میشود .در مقاله ارائه شده توسط علیزاده فیروزی 9و همکاران ،یک الگوریتم ژنتیک
بهبودیافته جهت حل مساله مکانیابی دادهها در سیستم پستی ارائه شده است .الگوریتم معرفیشده در این مقاله ،با بهبود جستجوی
محلی و سرعت همگرایی ،سبب افزایش کارایی الگوریتم ژنتیک شده است (علیزاده فیروزی و همکاران .)2022،رجبی مشتاقی 10و
همکاران یک الگوریتم فراابتکاری جدید با نام الگوریتم نظامی ،جهت بهینهسازی مسائل غیرخطی ارائه کردهاند (رجبی مشتاقی و

همکاران .)2021 ،این الگوریتم بر اساس عملیات نظامی شامل مراحلی همچون بخشبندی مناطق ،جستجوی سوارهنظام و پیادهنظام
حاصل شده است .هدف از تحقیق انجام گرفته توسط یوسفی هنومرور 11و همکاران ،استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و پرندگان چندهدفه
برای بهینهسازی یک شبکه با فعالیتهای چندگانه است (یوسفی هنومرور و همکاران .)2021 ،در این تحقیق ،از شبکه عصبی جهت
مدلسازی سیستم استفاده شده است و بهینه سازی به نحوی انجام شده است تا زمان و هزینه انجام فعالیتها کمینه و کیفیت آنها بیشینه
شود .خلیلی 12و همکاران از الگوریتمهای مشابهی جهت بهینهسازی مساله زمانبندی نوبت کاری در بیمارستان استفاده کردهاند
(خلیلی و همکاران .)2020 ،نتایج نشان میدهند استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه منجر به همگرایی سریعتر و نتایج بهتر در
مقایسه با الگوریتم پرندگان چندهدفه شده است.
هدف اول این مقاله طراحی یک کنترل کننده مرتبه کسری بهینه برای بازوی ربات صنعتی است .استفاده از عملگرهای مرتبه کسری سبب
بهبود عملکرد سیستم میشود .هدف دوم مقاله این است که با الهام از الگوریتم گرگ خاکستری ،)GWO( 13یک الگوریتم فراابتکاری
بهبود یافته ارائه شود ،به صورتی که قادر باشد توابع هزینه مختلف عملکردی سیستم را بهینهسازی کند .علت استفاده از الگوریتم گرگ
خاکستری در این مقاله ویژگیهایی همچون تعداد کم پارامترها ،ساختار ساده و انعطافپذیری باالی الگوریتم است .این الگوریتم در
مقایسه با بسیاری از رویکردهای مبتنی بر هوش جمعی از قابلیت ایجاد تعادل باالتری بین مراحل استخراج و اکتشاف برخوردار است .با
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ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

به منظور تعیین ضرایب کنترلکننده چهار تابع هزینه بر اساس معیارهای عملکردی مختلف در نظر گرفته شده و از الگوریتمهای ملخ،

این وجود ،عملکرد این روش در بهینهسازی توابع پیچیده دچار افت میشود .لذا در این مقاله ،الگوریتم بهبود یافته گرگ

خاکستری1

( )IGWOارائه میشود .روش بهبود ی افته در مقایسه با الگوریتم گرگ خاکستری قابلیت باالتری در ایجاد تعادل بین مراحل اکتشاف و
استخراج در فضای جستجو دارد ،به نحوی که سبب اجتناب از گیر افتادن الگوریتم در اکسترممهای محلی و افزایش سرعت همگرایی آن
میشود .توابع هزینه مختلفی بر مبنای مشخصات اصلی عملکرد سیستم در نظر گرفته میشوند و عملکرد الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی
با سایر رویکردهای پرکاربرد مقایسه میشود.
بخشبندی مقاله بهصورت زیر است :بخش  2به معرفی و مدل سازی بازوی ربات مورد مطالعه اختصاص دارد .حسابان مرتبه کسری و
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ساختار کنترلکننده مورد استفاده در بخش  3ارائه میشوند .بخش  4الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی را مورد بررسی قرار میدهد .در نهایت،
نتایج در بخش  5ارائه شده و تجزیه و تحلیل میشوند .بخش  6به بیان نتیجهگیری و نکات مهم اختصاص داده شده است.

 -2مدلسازی بازوی ربات
جهت اعمال کنترلکننده بر روی بازوی ربات ،الزم است معادالت دینامیکی آن حاصل شوند .مدل دینامیکی بازوی ربات بهصورت نرخ

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

تغییر متغیرهای مفصلی نسبت به گشتاور اعمالی توسط موتورهای محرک تعریف میشود (فرخی 2و محمودآبادی .)2018 ،3یک بازوی

ربات  nدرجه آزادی میتواند دارای مفاصل چرخشی و کشو یی باشد .برای بهدست آوردن معادالت دینامیکی بازوی ربات از قوانین الگرانژ
استفاده میشود .این قوانین بهصورت معادالت ( )1و ( )2بیان میشوند:
()1

L= K −P

() 2

d  L  L
= i

−
dt  qi  qi

که در آن  Lتابع الگرانژین است و  Kو  Pمجموع تمام عبارتهای انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل میباشند .متغیرهای  qiو
بهترتیب نشاندهنده مختصات و نیروی تعمیم یافته در مفصل  iام هستند .با بهرهگیری از این قوانین ،معادله دینامیکی بازوی ربات  nدرجه
i

آزادی عمومی مطابق رابطه ( )3بهدست میآید:
() 3

D(q)q + C(q, q)q + G(q) = 

که در آن  q  R nو    Rnبهترتیب بردار متغیرهای مفصلی و گشتاور اعمالی هستند.

D(q)  R nn

ماتریس اینرسی و مثبت معین

است C (q, q)  R nn .ماتریس نیروهای کریولیس و سنتریفیوژ است G (q)  R n .بردار گرانش است.

شکل  -1بازوی ربات موازی دو درجه آزادی (بادامچیزاده 4و همکاران.)2010 ،

1

Improved grey wolf optimization
Farokhi
3
Mahmoodabadi
4
Badamchizadeh
2

Figure 1- The 2-degree of freedom parallel manipulator.

جدول  -1مقادیر عددی پارامترهای ربات (بادامچیزاده و همکاران.)2010 ،
Table 1- The numerical values of robot parameters.

مرکز جرم (متر) lci

شماره لینک

جرم (کیلوگرم) mi

طول لینک (متر) li

1

0.2880

0.3300

0.1660

2

0.0324

0.1200

0.0600

3

0.3702

0.3300

0.1660

4

0.2981

0.4500

0.0750

103

بازوی ربات دو درجه آزادی چرخشی با ساختار موازی برای شبیهسازی کنترلکننده بهکار رفته است .شکل  1این سیستم را نمایش
میدهد .به منظور بهدست آوردن ماتریسهای مورد بحث ،با محاسبه انرژیهای جنبشی و پتانسیل برای بازوی ربات و استفاده از قوانین
الگرانژ ،معادالت دینامیکی بازوی ربات بهصورت زیر حاصل میشوند:
()4

d12 2
) q2 + g (m1lc1 + m3lc3 + m4l1 ) cos(q1
q2

1 = d11q1 + d12 q2 +

d 21 2
()5
) q1 + g (m2lc 2 + m3l2 − m4lc 4 ) cos(q2
q1
که در آن   iو ) qi (i = 1, 2به ترتیب گشتاورها و متغیرهای مفصلی هستند .جرم و طول بازو  iام به ترتیب با متغیرهای  miو  liنشان
داده میشوند lci .فاصله مرکز جرم است و اینرسی با  I iنمایش داده شده است .پارامترهای  d 21 ، d12 ، d11و  d 22بهصورت زیر
محاسبه میشوند:

 2 = d22 q2 + d21q1 +

d11 = I1 + I 3 + m1lc21 + m3lc23 + m4l12

()6

d 22 = I 2 + I 4 + m2lc22 + m4lc24 + m3l22
) d12 = d 21 = (m3lc 3l2 − m4lc 4l1 ) cos(q1 − q2

مقادیر عددی پارامترهای ربات در جدول  1ارائه شدهاند (بادامچیزاده و همکاران .)2010 ،بنابراین ،میتوان معادالت سیستم را به فرم
ماتریسی ( )3به کمک ماتریسهای زیر بازنو یسی کرد.
()7

 g (m1lc1 + m3lc3 + m4l1 ) cos(q1 ) 
G=
 , C = 022
 g (m2lc 2 + m3l2 − m4lc 4 ) cos(q2 ) 

0
d
D =  11
,
 0 d22 

 -3حسابان مرتبه کسری و ساختار کنترلکننده
استفاده از عملگرهای مرتبه کسری برای کنترل سیستمها در دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .خواصی همچون حافظهدار بودن
عملگرهای مرتبه کسری سبب شده است که از آنها در شناسایی و مدلسازی سیستمها و نیز طراحی کنترلکننده و تضمین پایداری
سیستم بهره گرفته شود (مندس 1و همکاران .)2019 ،عموما کنترلکنندههای طراحیشده بر مبنای عملگرهای مرتبه کسری عملکرد بهتری

Mendes

1

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

ماتریسهای  C (q, q)  R nn ، D(q)  R nnو  G (q)  R nبا توجه به ساختار مکانیکی بازوی ربات تعریف میشوند .در این مقاله،

در تعقیب سیگنالهای مرجع ،نسبت به کنترلکنندههای مرتبه صحیح مشابه ،نشان میدهند (مندال 1و دی .)2021 ،2در این مقاله قصد
داریم از کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری برای کنترل بازوی ربات استفاده کنیم لذا در ادامه به معرفی اجمالی عملگرهای
مرتبه کسری و و یژگیهای آنها ،میپردازیم.
تعریف  :1انتگرال مرتبه کسری تابع )  f (tعبارت است از (میلیسی)2018 ،3
) 1 t f (
d
( ) t0 (t −  )1−

() 8
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= ) I  f (t ) = t0 Dt− f (t

t0 t

که در آن  نشاندهنده مرتبه عملگر است t0 .و  tنشاندهنده محدوده عمل انتگرال هستند.
در طول سالها تعاریف مختلفی برای مشتقات مرتبه کسری ارائه شدهاند .رایجترین تعاریف عبارتند از :ریمان-لیوو یل ،)RL( 4گرانوالد-
لتنیکف )GL( 5و کاپوتو.)C( 6
تعریف  :2مشتق ریمان-لیوو یل تابع

) f (t

از مرتبه  برابر است با (میلیسی:)2018 ،

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

) f (
d
(t −  ) −n +1

() 9

t



t0

) d  f (t
1
dn
=

dt
(n −  ) dt n

= ) Dt f (t

RL
t0

که در آن  nعددی صحیح است که در رابطه  n − 1    nصدق میکند.
تعریف  :3مشتق مرتبه  تابع

) f (t

بر اساس تعریف گرانوالد-لتنیکف عبارت است از (مندس و همکاران:)2019 ،

()10
تعریف  :4مشتق مرتبه کسری کاپوتو از تابع
()11

)( + 1
)f (t − jh
)( − k + 1)(k + 1

) f (t

N

j

) (−1
j =0

1
h

Dt f (t ) = lim

N →

GL
t0

بهصورت زیر تعریف میشود (میلیسی)2018 ،
t
1
) f ( n ) (
d

(n −  ) t0 (t −  ) +1−n

= ) Dt f (t

C
t0

برای کالس وسیعی از توابع ،تعاریف گرانوالد-لتنیکف و ریمان-لیوو یل نتایج یکسانی دارند ولی عملگر مشتق کاپوتو اندکی با آنها تفاوت
دارد ،این تفاوت ناشی از شرایط اولیه است .در واقع ،در معادالت مرتبه کسری که بر اساس تعاریف گرانوالد-لتنیکف و ریمان-لیوو یل
شکل میگیرند ،تفسیر واضحی از شرایط اولیه وجود ندارد .از سوی دیگر ،در تعریف مشتق کاپوتو شرایط اولیه دقیقا مشابه معادالت مرتبه
صحیح بوده و تفسیر آنها بسیار سادهتر است .عالوه بر آن استفاده از مشتق کاپوتو مزایای بسیاری در سادهسازی روابط ریاضی دارد .این
عوامل سبب شدهاند که عملگر کاپوتو بیش از دو تعریف دیگر در علوم مهندسی مورد استفاده قرار گیرد (مندس و همکاران .)2019 ،در
ادامه و یژگیهای اصلی انتگرال و مشتق مرتبه کسری بررسی میشوند:
و یژگی  :1مشتق و انتگرال مرتبه کسری عملگرهای خطی هستند (میلیسی:)2018 ،
()12

)) D (1 f (t ) + 2 g (t )) = 1D ( f (t )) + 2 D ( g (t

که در آن  1و  2ضرایب ثابت میباشند.

1

Mondal
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3
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4
Riemann-Liouville
5
Grunvald-Letnikov
6
Caputo
2

و یژگی  :2بهازای عدد صحیح  ، nاگر   = nباشد ،عملگر مشتق و انتگرال مرتبه کسری نتیجهای مشابه عملگر مرتبه صحیح خواهند
داشت (مندس و همکاران.)2019 ،
و یژگی  :3بهازای   = 0رابطه زیر برقرار است (مندس و همکاران،)2019 ،
()13

) D0 f (t ) = f (t

و یژگی  :4میتوان انتگرال مرتبه کسری و مشتق کاپوتو را با یکدیگر ترکیب کرد (آقابابا:)2014 ،1
()14

) Dt ( t0 Dt− f (t )) = tC0 Dt − f (t

()15

) Dt ( t0 Dt−  f (t )) = f (t

()16

) Dt− ( tC0 Dt f (t )) = f (t ) − f (t0
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C
t0

C
t0
t0

و یژگی  :5رابطه ( )17برای مشتق کاپوتو برقرار است (نصیری 2و نیکدل:)2022 ،3

ساختار کنترلکننده مورد استفاده در این مقاله بهصورت تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری  PI  Dدر نظر گرفته شده است و با
رابطه ( )18حاصل میشود:
()18

) u(t ) = k pe(t ) + kd D e(t ) + ki 0 Dt − e(t

که در آن )  u (tمعرف سیگنال کنترلی است e(t ) .خطای تعقیب سیگنال مرجع است  .و  به ترتیب مرتبه مشتق و انتگرال مرتبه
کسری هستند kd ، k p .و  kiبه ترتیب ضرایب تناسبی ،مشتقی و انتگرالی کنترلکننده هستند.

 -4الگوریتم بهینهسازی پیشنهادی
در این مقاله از کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری برای کنترل بازوی ربات موازی استفاده شده است .به این منظور الزم
است پنج پارامتر کنترلکننده ،یعنی ضریب تناسبی ،ضریب انتگرالی ،ضریب مشتقی و مرتبه مشتق و انتگرال کسری بهصورتی تعیین شوند
که سیستم حلقه بسته پاسخ مناسبی داشته باشد .به این منظور در این بخش ،الگوریتم پیشنهادی بهینهسازی بهبودیافته گرگ خاکستری
ارائه خواهد شد .لذا ،ابتدا به معرفی اجمالی الگوریتم گرگ خاکستری ( )GWOمیپردازیم .این الگوریتم که از رفتار دسته جمعی
گرگهای خاکستری برای شکارکردن در طبیعت الگوبرداری شده ،در سال  2014میالدی توسط میرجلیلی 4و همکاران ارائه شد (فاریس5

و همکاران .)2018 ،این روش جزو الگوریتمهای هوش جمعی است و جوابهای مساله در آن توسط موقعیت گرگها در فضای حل
مساله نشان داده میشوند .گرگهای خاکستری بهصورت دسته جمعی زندگی و شکار میکنند .آنها برای شکار کردن ابتدا دور طعمه
حلقه زده و طعمه را محاصره میکنند و با تنگتر کردن حلقه محاصره شروع به خسته کردن طعمه میکنند .سپس بهصورت نوبتی و با
دستور گرگ رهبر به طعمه حمله کرده و در نهایت طعمه را از پای در میآورند (قهرمانی 6و بطحائی .)2021 ،7گرگهای خاکستری

بهصورت سلسله مراتبی زندگی میکنند .این سلسله مراتب در شکل  2نشان داده شده و در ادامه توضیح داده میشود:
•

رده آلفا (  ) به عنوان رهبر گروه شناخته میشود و تصمیمگیری دربارهی شکار و ...را بر عهده دارد .تصمیمات آلفا به کل گروه اعمال
میشود.
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ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

()17

))) x(t ) = C0 Dt1−  ( C0 Dt ( x(t

رده ی بتا (  ) رده دوم گرگها هستند و در تصمیمگیریها و سایر فعالیتهای دسته کمک میکنند .این گرگها در مواقعی که

•

آلفا بسیار پیر شده و یا میمیرد ،بهترین انتخاب برای آلفا شدن هستند.

رده امگا (  ) پایینترین رده گرگها هستند .این گروه از گرگها نقش پیشمرگ را در دسته بازی میکنند .آنها باید مطیع تمام

•

گرگهای دیگر باشند و همچنین آخرین گرگهایی هستند که غذا میخورند.
به گرگهایی که در سلسله مراتب باال ذکر نشدهاست ،گرگهای دلتا (  ) گفته میشود .گرگهای دلتا تحت فرمان آلفا و بتا بوده

•

ولی نسبت به امگا برتری دارند.
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نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

شکل  -2سلسله مراتب گرگهای خاکستری (فاریس و همکاران.)2018 ،
Figure 2- Grey wolf hierarchy.

شکل  -3موقعیت گرگها در یک مساله سه بعدی (فاریس و همکاران.)2018 ،
Figure 3- The positions of wolve in a three-dimensional problem.

همانطور که اشاره شد ،گرگهای خاکستری در طی فرآیند شکار ،طعمه را محاصره میکنند .برای مدل کردن شکار ،از روابط زیر استفاده
میشود:
()19
()20

)D = C. X p (i) − X (i
A = 2ar1 − a, C = 2r2

X (i + 1) = X p (i ) − A.D,

در روابط فوق  iبرابر تکرار الگوریتم است .بردارهای  Aو  Cضرایب بردار مکان طعمه و  Xموقعیت گرگ خاکستری استa .

بهصورت خطی و در طی تکرارها از مقدار  2به  0کاهش مییابد r1 .و  r 2بردارهای تصادفی در بازهی  0,1هستند X p .موقعیت طعمه
است .در یک مساله دو بعدی موقعیت گرگها بهصورت شکل  3خواهد بود.
فرض میشود در فضای جستجو موقعیت طعمه  X pنامشخص است .از این رو موقعیت شکار را همان موقعیت آلفا (بهترین جواب
بهدست آمده) در نظر میگیرند .با این فرض موقعیت گرگها با در نظر گرفتن سلسله مراتب حاصل میشود.
()21

)D = C1.X (i) − X (i

X1 (i) = X (i) − A1  D (i),

()22

) D = C2 . X  (i) − X (i

X 2 (i) = X  (i) − A2  D (i),

()23

)D = C3.X  (i) − X (i

X 3 (i) = X (i) − A3  D (i),

) X 1 (i ) + X 2 (i ) + X 3 (i
3

()24

= )X (i + 1

با استفاده از این روابط موقعیت گرگها در هر تکرار حاصل میشود .در نهایت با برآورده شدن شرط توقف ،الگوریتم به پایان میرسد.
شکل  4فلوچارت این الگوریتم را نمایش میدهد.
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در ادامه الگوریتم بهبود یافته پیشنهادی ارائه خواهد شد .الگوریتم گرگ خاکستری از جمله الگوریتمهای بهینهسازی مبتنی بر هوش جمعی

قدرتمند است .اما عملکرد الگوریتمهای هوش جمعی در مواجهه با توابع هزینه پیچیده دچار افت میشود (یو 1و همکاران .)2021 ،لذا
به منظور پوشش این ضعف ،الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری در این بخش معرفی میشود .و یژگیهای اکتشاف و استخراج دو رکن
اساسی بهینهسازی کارآمد هستند .منظور از اکتشاف این است که کل فضای متغیرها مورد جستجو قرار گیرد .داشتن این و یژگی سبب
خواهد شد که الگوریتم قادر باشد کل فضای جستجو را کاوش نماید و از گیر افتادن در اکسترممهای محلی اجتناب کند .وجود پارامتر
 Aدر الگوریتم گرگ خاکستری سبب ایجاد تعادل بین خاصیت اکتشاف و استخراج میشود .زمانی که پارامتر  Aدر بازه  A  1و یا
 A  −1قرار دارد ،الگوریتم بهصورت اکتشافی عمل میکند و زمانی که این پارامتر در بازه  −1  A  1قرار میگیرد ،خاصیت
استخراجی الگوریتم بیشتر خواهد شد .با توجه به رابطه ( )20این پارامتر بهصورت  A = 2ar1 − aتعریف شده است و مقدار آن وابسته
به مقدار  aاست .در الگوریتم اصلی مقدار این پارامتر در ابتدای الگوریتم برابر  2است و با گذشت تکرارها بهصورت خطی به مقدار
صفر میرسد .به منظور بهبود عملکرد این الگوریتم ،در روش پیشنهادی از رابطه زیر جهت اعمال تغییرات  aاستفاده میشود:

Yu

1

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

شکل  -4فلوچارت الگوریتم گرگ خاکستری.
Figure 4- The Grey wolf algorithm flowchart.

i
()25
) +1
T
که در آن  iبرابر تکرار الگوریتم است و  Tبیشینه تکرار الگوریتم است .شکل  5تغییرات پارامتر  aرا برای تعداد تکرار  50در روش
a = cos(

پیشنهادی و الگوریتم اصلی نشان میدهد .در این شکل نقاط گسسته قرمز و مشکی رنگ به ترتیب نشاندهنده مراحل اکتشاف و استخراج
هستند .همانطور که مشخص است ،مقادیر پارامتر  aدر روش پیشنهادی در مرحله اکتشاف بزرگتر از مقادیر آن در روش اصلی هستند.
این به معنی افزایش قدرت اکتشاف در این مرحله از روش پیشنهادی است .از سوی دیگر ،مقادیر پارامتر  aدر مرحله استخراج کمتر از
مقادیر آن در الگوریتم اصلی هستند .این امر به افزایش سرعت همگرایی الگوریتم بهبود یافته در مقایسه با روش اصلی کمک میکند.
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شکل  -5م قایسه رویکرد الگوریتم اصلی و الگوریتم بهبودیافته برای تغییر پارامتر .a
Figure 5- Comparison of the main approach and the improved algorithm regarding the change of parameter a.

عالوه بر استفاده از رابطه ( )25برای بهروز رسانی پارامتر  ، aجهت بهبود عملکرد الگوریتم بهجای میانگینگیری از موقعیت گرگهای



  ،و  ، در رابطه ( ،)24از میانگین وزندار آنها استفاده میشود .بدین ترتیب که ضریب وزنی هر یک از موقعیتها متناسب با عکس
مقدار تابع هزینه حاصل از آن ،در نظر گرفته میشود .بنابراین بهجای استفاده از رابطه ( ،)24میتوان از روابط زیر جهت حصول موقعیت
در تکرار بعدی استفاده کرد:
1
1
1
= , G
= , G
cost
cost
cost

()26

) G X 1 (i) + G X 2 (i ) + G X 3 (i

()27

G + G + G

در روابط فوق cost ،نشاندهنده مقدار تابع هزینه موقعیت متناظر با آن است، X 1 .
 هستند و

)X (i + 1

= G

= )X (i + 1
X2

و

X3

به ترتیب بیانگر موقعیتهای   ، و

موقعیت در تکرار بعدی الگوریتم است.

 -5بررسی و تحلیل نتایج
جهت اعمال کنترلکننده  PI  Dالزم است ضرایب آن یعنی  ki ، k pو  kdو مرتبه انتگرال و مشتق مرتبه کسری  و  حاصل شوند
بهصورتی که پاسخ سیستم بهینه باشد .به این منظور این پنج پارامتر به عنوان جمعیت اولیه برای الگوریتمهای بهینهسازی فرض شده و در
مرحله نخست تابع هزینهای بهصورت رابطه ( )28در نظر گرفته میشود .جهت بهینهسازی مناسب ،الزم است فاکتورهای اصلی پاسخ
سیستم در تابع هزینه در نظر گرفته شوند .این فاکتورها بر اساس پاسخ گذرا و حالت دائم پاسخ پله سیستم مد نظر قرار گرفتهاند و عبارتند
از :فراجهش (  ،) Mpزمان نشست (  ،) t sزمان صعود (  ،) t rخطای حالت دائم (  ) Essو مقدار متوسط سیگنال کنترلی ( ) .) u (t

1

1 T
])  (   u ( )d
1 T 0

()28

cost1 = k[1  ((1 − e− 1 )( Mp + Ess ) + e− 1 (ts + tr )) +

در رابطه فوق  1 ، 1و  kضرایب وزنی هستند که درجه اهمیت فاکتورهای مختلف را در تابع هزینه مشخص میسازند .مقادیر عددی
ضرایب وزنی به کار رفته در این تابع هزینه و توابع هزینه ( )29و ( )30در جدول  2نمایش داده شدهاند .چهار الگوریتم بهینهسازی بهبود
یافته پیشنهادی  ،IGWOژنتیک ،پرندگان و گرگ خاکستری بر روی تابع هزینه اعمال شدهاند .الگوریتم ژنتیک بر مبنای تکامل و الگوریتم

پرندگان براساس هوش جمعی شکل گرفتهاند (ربانی 1و همکاران .)2018 ،جمعیت اولیه هر چهار الگوریتم برابر  16و حداکثر تکرار برابر

 50در نظر گرفته شده است .جدول  3و جدول  4نتایج حاصل از اعمال الگوریتمها بر روی تابع هزینه ( )28برای مفصل اول و دوم ربات
را بهصورت خالصه ارائه میدهند .معیارهای زمانی نمایش داده شده در این جدول یعنی زمان صعود و زمان نشست ،برحسب ثانیه هستند.
فراجهش بهصورت درصد نشان داده شده است .خطای حالت دائم و زوایای نمایش داده شده در شکلهای این بخش برحسب رادیان
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میباشند و واحد سیگنال کنترلی (گشتاور) ،نیوتنمتر است.
جدول  -2مقادیر عددی ضرایب مورد استفاده در توابع هزینه.
Table 2- Numerical values of coefficients used in cost functions.

مقادیر عددی

14

1.3

30

500

5

جدول  -3مقایسه نتایج پیادهسازی الگوریتمهای مختلف بر روی تابع هزینه ( )28برای درجه آزادی اول ربات.
Table 3- Comparison of the results of different algorithms regarding the cost function (28) for the
manipulator's first degree of freedom.

الگوریتم

IGWO

GWO

GA

PSO

برازندگی

422.5

423.3

477.5

475.5

زمان صعود

1.27

1.28

1.30

1.29

زمان نشست

2.10

2.14

2.47

2.14

0

0

4.2

16.3

خطای حالت دائم

0.008

0.01

0.005

0.005

متوسط سیگنال کنترلی

15.4

15.5

15.1

15

فراجهش

همانطور که از نتایج جدولها مشخص است ،با وجود اینکه هر چهار الگوریتم عملکرد مطلوبی در بهینهسازی تابع هزینه داشتهاند ،استفاده از
الگوریتم گرگ خاکستری بهبود یافته پیشنهادی منجر به نتایج بهتری شده است .شکل  6مقدار کمینه تابع هزینه را در هر تکرار به ازای
الگوریتمهای مختلف برای مفصل اول ربات نمایش میدهد .شکل  7این نمودار را برای مفصل دوم نمایش میدهد.
با توجه به این شکلها ،عملکرد الگوریتم گرگ خاکستری بهبودیافته از نظر سرعت یافتن کمینه تابع هزینه و مقدار آن بهتر از بقیه الگوریتمها بوده
است .بر اساس این نتایج ،در ادامه مقادیر حاصل از بهینهسازی به روش  IGWOبرای کنترلکننده در نظر گرفته میشوند.
جدول  -4مقایسه نتایج پیادهسازی الگوریتمهای مختلف بر روی تابع هزینه ( )28برای درجه آزادی دوم ربات.
Table 4- Comparison of the results of different algorithms regarding the cost function (28) for the
manipulator's second degree of freedom.

الگوریتم

IGWO

GWO

GA

PSO

برازندگی

406.5

407.2

490.2

574.8

زمان صعود

1.29

1.29

1.36

1.30

زمان نشست

2.11

2.10

2.66

3.35

0

0

4.7

7

فراجهش

Rabbani

1

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

ضرایب

1

1

k

k1

k2

خطای حالت دائم
متوسط سیگنال کنترلی

0.001

0

0

0.001

8.1

8.4

7.4

8.7
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شکل  -6عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی مختلف در کمینهسازی تابع هزینه ( )28مفصل اول ربات.
Figure 6- Performance of various optimization algorithms in minimizing (28) regarding the first robot joint.

شکل  -7عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی مختلف در کمینهسازی تابع هزینه ( )28مفصل دوم ربات.
Figure 7- Performance of various optimization algorithms in minimizing (28) regarding the second robot joint.

پاسخ پله حاصل از پیادهسازی کنترلکننده مرتبه کسری بر روی درجه آزادی اول ربات با استفاده از ضرایب بهینهسازی شده با استفاده از
الگوریتم  ،IGWOدر شکل  8نمایش داده شده است .سیگنال کنترلی اعمال شده به سیستم در شکل  9نشان داده شده است .با توجه به
اینکه در عمل سیگنال کنترلی اعمالی به مفصل ربات دارای محدودیت است ،به منظور مدلسازی صحیح سیستم ،سیگنال کنترلی در بازه
] [−3, 3محدود شده است .شکلها نشانگر عملکرد مطلوب کنترلکننده مورد استفاده هستند.

بهصورت مشابه ،پاسخ پله حاصل از پیادهسازی کنترلکننده مرتبه کسری بهینهسازی شده بر روی درجه آزادی دوم ربات مورد بررسی قرار میگیرد.
پاسخ پله مربوط به مفصل دوم در شکل  10و سیگنال کنترلی مرتبط با آن در شکل  11نشان داده شدهاند .این شکلها نتایج قبلی در عملکرد
مطلوب کنترلکننده را تائید میکنند.
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Figure 8- Closed loop system response for the first joint of the robot based on the optimal IGWO coefficients.

شکل  -9سیگنال کنترلی اعمال شده برمفصل اول ربات بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 9- The control signal applied to the first joint of the robot based on the IGWO optimal coefficients.

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

شکل  -8پاسخ پله سیستم حلقه بسته برای مفصل اول ربات بازای ضرایب بهینه .IGWO
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شکل  -10پاسخ پله سیستم حلقه بسته برای مفصل دوم ربات بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 10- Closed loop system response for the second joint of the robot based on the optimal IGWO coefficients.

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

شکل  -11سیگنال کنترلی اعمال شده برمفصل دوم ربات بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 11- The control signal applied to the second joint of the robot based on the IGWO optimal coefficients.

به منظور بررسی تاثیر استفاده از عملگرهای مرتبه کسری انتگرال و مشتق ،پاسخ پله درجه آزادی اول و دوم بازوی ربات ،بازای
کنترلکنندههای  PI  Dو  PIDبا همان ضرایب بهینهسازی شده ،به ترتیب در شکلهای  12و  13نمایش داده شدهاند .با توجه به شکلها،
تفاوت عملکرد این دو کنترلکننده در تعقیب ورودی مرجع هر دو بازو مشهود است و استفاده از عملگر مرتبه کسری تاثیر قابل توجهی در
بهبود پاسخ سیستم حلقه بسته داشته است.
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شکل  -12پاسخ پله بازای کنترلکننده با عملگرهای مرتبه صحیح و کسری برای مفصل اول بازای ضرایب بهینه .IGWO

جهت بررسی دقیقتر عملکرد الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی از دو تابع هزینه دیگر نیز بهره گرفته میشود .ابتدا تابع هزینه  1IAEمورد
استفاده قرار میگیرد .این تابع بهصورت زیر تعریف میشود:
()29

tf

Cost2 = k1  e( ) d
0

که در آن )  e(خطای تعقیب مسیر و  k1ضریب وزنی است .به منظور بهینهسازی تابع هزینه مورد نظر جمعیت اولیه  16و حداکثر تعداد تکرار
 50برای هر چهار الگوریتم در نظر گرفته شده است .جدول  5نتایج حاصل از بهینهسازی به ازای الگوریتمهای مختلف را برای دو مفصل ربات
نمایش میدهد .شکلهای  14و  15به ترتیب نشاندهنده عملکرد الگوریتمها در بهینهسازی تابع  ،IAEبرای مفصل اول و دوم ربات هستند .با
توجه به این جدول و شکلها الگوریتم پیشنهادی  IGWOعملکرد بهتری در مقایسه با سایر روشها داشته است.

شکل  -13پاسخ پله بازای کنترلکننده با عملگرهای مرتبه صحیح و کسری برای مفصل دوم بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 13- Step response regarding the fractional-order and integer-order controllers for the second joint using
the IGWO-optimized coefficients.

جدول  -5مقایسه نتایج پیادهسازی الگوریتمهای مختلف بر روی تابع هزینه ( )29برای درجه آزادی اول و دوم ربات.

Integral of absolute error

1

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

Figure 12- Step response regarding the fractional-order and integer-order controllers for the first joint using
the IGWO-optimized coefficients.

Table 5- Comparison of the results of different algorithms regarding the cost function (29) for the manipulator's
first and second degrees of freedom.

الگوریتم

IGWO

GWO

GA

PSO

درجه آزادی اول

686.4

687.8

693.4

691.5

درجه آزادی دوم

595.9

596.3

605.8

600.7
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شکل  -14عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی مختلف در کمینهسازی تابع هزینه ( )29مفصل اول ربات.
Figure 14- Performance of various optimization algorithms in minimizing (28) regarding the first robot joint.

با استفاده از ضرایب بهدست آمده از الگوریتم  IGWOدر این مرحله ،پاسخ سیستم به ورودی سینوسی مورد بررسی قرار میگیرد .به این
منظور ورودی سینوسی )  1.5  sin( tرادیان در نظر گرفته شده است .پاسخ به ورودی سینوسی برای مفصل اول ربات ،در شکل  16نمایش
4

داده شده است .شکل  17سیگنال کنترلی مرتبط با آن را نمایش میدهد .عملکرد مفصل دوم در مقابل سیگنال مرجع سینوسی و سیگنال
کنترلی مرتبط با آن به ترتیب در شکلهای  18و  19نشان داده شدهاند .همانطور که در شکلها مشخص است ،با استفاده از کنترلکننده
بهینهسازی شده ،سیستم حلقه بسته قادر است ورودی مطلوب را به خوبی تعقیب کند.

شکل  -15عملکرد الگوریتمهای بهینهسازی مختلف در کمینهسازی تابع هزینه ( )29مفصل دوم ربات.
Figure 15- Performance of various optimization algorithms in minimizing (28) regarding the second robot joint.

در نهایت تابع هزینهای با رابطه ( )30برای سیستم در نظر گرفته شده است .این تابع هزینه ترکیب وزندار توابع  1ITSEو  2ISCOاست.

()30

tf

tf

0

0

Cost3 = k1  t.e2 ( )d + k2  u 2 ( )d

که در آن )  e(و )  ، u(خطای تعقیب مسیر و سیگنال کنترلی هستند k1 .و  k2ضرایب وزنی میباشند .جدول  6نتایج حاصل از
بهینهسازی تابع هزینه ( )30را به ازای چهار الگوریتم مختلف نشان میدهد .با توجه به نتایج ،با وجود عملکرد مطلوب هر چهار الگوریتم،
روش  IGWOقادر است مقدار کمینه تابع هزینه را بهدست آورد.

115

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

شکل  -16پاسخ سیستم حلقه بسته به ورودی سینوسی برای مفصل اول ربات بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 16- The sinusoidal response of the first joint based on the IGWO-optimized coefficients.

شکل  -17سیگنال کنترلی اعمال شده بر مفصل اول ربات در حضور ورودی مرجع سینوسی بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 17- The control signal applied to the first joint of the robot regarding the sinusoidal desired signal,
based on the IGWO optimal coefficients.

Integral of time multiplied squared error
Integral of squared control output

1
2

هدف از به کارگیری عملگرهای مرتبه کسری در ساختار کنترلکننده  ، PI  Dبهبود پاسخ سیستم حلقه بسته سیستم است .این موضوع
پیش از این در شکلهای  12و  13مورد بررسی قرار گرفت .جهت تحلیل بیشتر ،ضرایب حاصل از اعمال الگوریتم  IGWOبا در نظر
گرفتن تابع هزینه ( )30در ساختار کنترلکننده  PI  Dو  PIDبا یکدیگر مقایسه میشوند .شکل  20و  21پاسخ پله مفاصل اول و دوم
را به ازای این ضرایب نمایش میدهند .این شکلها به خوبی نقش عملگرهای مرتبه کسری را در بهبود عملکرد سیستم نمایش میدهند.
استفاده از عملگر مرتبه کسری در بهبود پاسخ ربات در عملیات صنعتی تاثیر بسزایی دارد .وجود خطا و فراجهش مشاهده شده در پاسخ
سیستم با کنترل کننده مرتبه صحیح ممکن است سبب ایجاد لطماتی در محیط کار صنعتی شود و حتی برای کاربر دستگاه ایجاد مشکل
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کند .این مشکالت توسط کنترلکننده مرتبه کسری برطرف شدهاند.
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شکل  -18پاسخ سیستم حلقه بسته به ورودی سینوسی برای مفصل دوم ربات بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 18- The sinusoidal response of the second joint based on the IGWO-optimized coefficients

شکل  -19سیگنال کنترلی اعمال شده بر مفصل دوم ربات در حضور ورودی مرجع سینوسی بازای ضرایب بهینه .IGWO
Figure 19- The control signal applied to the second joint of the robot regarding the sinusoidal desired signal,
based on the IGWO optimal coefficients.

جدول  -6مقایسه نتایج پیادهسازی الگوریتمهای مختلف بر روی تابع هزینه ( )30برای درجه آزادی اول ربات.
Table 7- Comparison of the results of different algorithms regarding the cost function (30) for the manipulator's
first degree of freedom.

الگوریتم

IGWO

GWO

GA

PSO

درجه آزادی اول

471.5

471.9

472.6

472.6

درجه آزادی دوم

329.2

332.1

345.9

334.0
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Figure 20- Step response regarding the fractional-order and integer-order controllers for the first joint using
the IGWO-optimized coefficients.

شکل  -21پاسخ سیستم حلقه بسته به ورودی پله بازای کنترلکننده با عملگرهای مرتبه صحیح و مرتبه کسری برای مفصل دوم ربات با ضرایب
بهینه .IGWO
Figure 21- Step response regarding the fractional-order and integer-order controllers for the second joint using
the IGWO-optimized coefficients.

نتایج مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی بهبود یافته  IGWOبر روی سه تابع هزینه مختلف در این بخش نشاندهنده کارایی این الگوریتم
در مقایسه با الگوریتمهای مورد بررسی دیگر است .از سوی دیگر استفاده از کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری و بهینه-
سازی شده سبب میشود که سیستم کنترلشده به خوبی ورودیهای مختلف پله و سینوسی را تعقیب کند .همچنین نتایج موید تاثیر
استفاده از عملگرهای مرتبه کسری در بهبود پاسخ سیستم هستند.

ارائه یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته جهت بهینه سازی کنترلکننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی

شکل  -20پاسخ سیستم حلقه بسته به ورودی پله بازای کنترلکننده با عملگرهای مرتبه صحیح و مرتبه کسری برای مفصل اول ربات با ضرایب
بهینه .IGWO

 -6نتیجهگیری
با توجه به متداول بودن استفاده از بازوهای رباتیک در عملیات صنعتی ،ارائه کنترلکنندهای کارآمد برای آنها سبب افزایش بهرهوری این
سیستمها خواهد بود .ساختار ساده و به دور از پیچیدگی کنترلکنندههای تناسبی-انتگرالی-مشتقی از یک سو و قدرت عملگرهای مرتبه
کسری از سوی دیگر ،سبب شده است که کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری در این مقاله مورد استفاده قرار گیرد .لذا هدف
اول این مقاله طراحی یک کنترلکننده بهینه مرتبه کسری برای بازوی ربات دو درجه آزادی است .به این منظور ،در مرحله نخست ،معادله
دینامیکی سیستم رباتیک براساس معادالت الگرانژ ارائه شدند .جهت پیادهسازی کنترلکننده الزم است ضرایب تناسبی ،انتگرالی ،مشتقی
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و مرتبه انتگرال و مرتبه مشتق تعیین شوند .برای مشخص کردن مقادیر این پارامترها از بهینهسازی هوشمند استفاده شده است .به این منظور،
به عنوان هدف دوم ،یک الگوریتم فراابتکاری بهبود یافته با الهام از الگوریتم گرگ خاکستری ارائه شده است .در مرحله بعدی به منظور
بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی و نیز کنترل کننده مرتبه کسری مورد استفاده ،سه تابع هزینه مختلف بر مبنای مشخصات پاسخ پله،
 IAEو  ITSE-ISCOدر نظر گرفته شدهاند و ضرایب کنترلی و مرتبههای کسری بر اساس بهینهسازی این توابع هزینه حاصل شدهاند.
عملکرد الگوریتم بهبود یافته پیشنهادی  IGWOبا عملکرد الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم پرندگان و الگوریتم گرگ خاکستری مقایسه شد و
نتایج نشاندهنده کارایی روش پیشنهادی هستند .لذا از مقادیر حاصل شده توسط این الگوریتم برای تنظیم کنترلکننده استفاده شده است.

نویسندگان مقاله  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،xشماره  ،xفصل  ،xxصفحهx-x :

جهت بررسی نتایج ،ابتدا سیگنال پله به عنوان ورودی مرجع در نظر گرفته شده و کنترلکننده قادر بوده به خوبی ورودی مرجع را تعقیب
کند .جهت بررسی کاملتر عملکرد سیستم کنترل شده ،در مراحل بعدی از ورودی سینوسی به عنوان مرجع استفاده شده است و بر اساس
نتایج ،سیستم حلقه بسته به خوبی این ورودی مرجع را تعقیب کرده است .در نهایت ،به منظور بررسی تاثیر استفاده از عملگرهای مشتقی
و انتگرالی مرتبه کسری ،پاسخ پله حاصل از اعمال کنترلکننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه صحیح با مشابه مرتبه کسری آن ،مقایسه
شده است .نتایج نشاندهنده تاثیر بسزای استفاده از عملگرهای مرتبه کسری در ساختار کنترلکننده است .با توجه به ساختار ساده ،نتایج
بهدست آمده و تحلیلهای انجام گرفته ،کنترلکنندههای تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری میتوانند گزینه مناسبی برای کنترل
سیستمهای رباتیک صنعتی باشند.
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داشته است.
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