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 یهري در ایها باضد. ازیمُم م ياربس یآضًب مرتبٍ کسر یَايستمي کىترل س یجُت َمسمان ساز يستمٍ سبپارامترَا ي مرت ضىاسایی - چکيدٌ

 يىٍبُ یتماز الگًر در ایه مقالٍ استفادٌ ضًد.یم تبدیل یساز يىٍمسالٍ بُ یکبٍ  یآضًب مرتبٍ کسر يستمس پارامترَا ي مرتبٍ ییضىاسا يقتحق

در تحقيقات قبلی برای حل . پيطىُاد ضدٌ استمسالٍ  حل یبرا کٍ دارای سرعت ي دقت باالیی است (،TLBO) یستدر– یادگيریبر  یمبتى یساز

کٍ ایه ريش بسيار پيچيدٌ ي دارای راٌ حل ، استفادٌ ضدٌ است. با تًجٍ بٍ ایهAdams-Bashforth-Moultonمعادالت مرتبٍ کسری از ريش 

در ایه تحقيق از الگًریتم  ،ضًد ضىاسایی پارامترَا ي مرتبٍ مطتق معادالت مرتبٍ کسری پيچيدٌ ي طًالوی ضًد. بىابرایهطًالوی است، باعث می

 یها یبرتردادن وطان  یبرا کىد.تر ي حجم محاسبات را کمتر میيود حل معادالت مرتبٍ کسری را سادٌعددی جایگسیىی استفادٌ ضدٌ است کٍ ر

 یساز يٍضب یجوتا .استفادٌ ضدٌ استchen ي  Lornezسيستم  ديَای پيطيه کٍ برای ضىاسایی پارامترَا ي مرتبٍ کسری ريشبٍ وسبت  ريش

وسبت بٍ  يطتریاز سرعت ي دقت ب یتمالگًر یهضًد ایي وطان دادٌ مضد خًاَد  یسٍمقا IPSOي  PSO ،APSO یَاگًریتمبا الريش پيطىُادی 

 .برخًردار است یابتکار یَایتمالگًر یرسا

 

 .یستدر-یادگيریبر  یمبتن یساز ينهبه یتمالگور ی،ساز ينهبه ی،مرتبه كسر یهامتيسس ينه،به شناسایی -كليد واژه

 مقدمٍ -1

ػاصی ایي  ّای آؿَب ٍ ّوضهاىؼتنػی پاساهتشّا ًمؾ هْوی دس

ّای وٌذ. دس دِّ اخیش ؿٌاػایی ػیؼتنّا ایفا هیگًَِ ػیؼتن

. [6-1] آؿَب هشتثِ صحیح تؼیاس هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت

تحمیماتی وِ دس ایي هَضَع اًجام ؿذُ اػت ؿاهل دٍ تخؾ 

ٍ تخؾ دٍم  [3-1] ّای تْیٌِ ػاصی؛ یه تخؾ سٍؽاػت

. اها تحمیك دس صهیٌِ [6-4] اصی اػتّای ّوضهاى ػسٍؽ

ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی تِ ًذست اًجام 

 ؿذُ اػت. 

ّای آؿَب، هؼادالت حَصُ تَصیف هذل ػیؼتن طَس ولی دستِ

-تش ػیؼتندیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی، لاتلیت تَصیف تْتش ٍ دلیك

جِ تِ سؿذ دّذ. تا تَّای ٍالؼی سا دس اختیاس هحمماى لشاس هی

سٍص افضٍى واستشد اپشاتَسّای هشتثِ وؼشی ٍ اّویت آًْا دس هذل 

ّای تیَلَطیىی، ّای فیضیىی، ؿیویایی، پذیذُػاصی ػیؼتن

هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ  اًیه رسات ٍ ...، هطالؼِ سفتاسهى

سػذ. هحاػثات هشتثِ وؼشی، وؼشی، اهشی ضشٍسی تِ ًظش هی

ّایی وِ سفتاس هیىشٍػىَپی اجضاء دس هَسد هذل ػاصی ػیؼتن

آى، تش سفتاس هاوشٍػىَپی ػیؼتن تاثیشگزاس اػت، واستشد داسد. تا 

ّای هشتثِ وؼشی ًؼثت ای وِ ػیؼتنتَجِ تِ دیٌاهیه پیچیذُ

تِ هشتثِ صحیح داسًذ، ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك 

هؼادالت تشای ّوضهاى ػاصی یه ػیؼتن هشتثِ وؼشی ضشٍسی 

. دس تحمیمی وِ لثالً دس ایي صهیٌِ صَست گشفتِ اػت اص ذتاؿهی

جْت ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت  PSOالگَسیتن 

داسای یه ػشی هؼایة  PSO الگَسیتن [.7] اػتفادُ ؿذُ اػت

 :هؼایة ؿاهل هَاسد صیش اػت تاؿذ وِ تطَس ولی ایيهی

 گیشد.گاّاً دس هیٌیون هحلی لشاس هی (1

ای آخش اسصیاتی الگَسیتن ایی دس تىشاسّػشػت ّوگش (2

 یاتذ.واّؾ هی

ؿَد، الگَسیتن اهی وِ تِ ساُ حل تْیٌِ ًضدیه هیٌّگ (3

 آیذ.ؿذُ ٍ دلت الگَسیتن پاییي هیتْیٌِ ػاصی هتَلف 

ّای تْیٌِ ػاصی ًیاص تِ اص سٍؽ تؼیاسیػالٍُ تش هَاسد فَق 

تاؿذ. هثالً هیپاساهتشّایی دس الگَسیتن داسًذ وِ دس ًتایج آى هَثش 

الگَسیتن طًتیه تِ پاساهتشّای جْؾ ٍ ّوگزسی ًیاص داسد ٍ 

َى ٍصى ایٌشػی ٍ ّای دیگشی ّوچتِ فاوتَس PSOالگَسیتن 

تْیٌِ ػاصی هثتٌی  دس ایي تحمیك اص الگَسیتنػشػت ًیاص داسد. 

بر  یمبتى یساز ىٍيبُ تمیالگًر با استفادٌ از یمرتبٍ کسر َایستميس ییضىاسا

 سیتدر-یريادگی

  2جؼفش صاسػی، 1اهیي ّذایت ًظاد
  a.hedayatnejad@vu.shirazu.ac.ir، داًـگاُ ؿیشاص دس صٌایغ ًفت، واسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی اتضاسدلیك ٍ اتَهاػیَى1

 zarei@sutech.ac.ir، اػتادیاس گشٍُ وٌتشل، داًـگاُ صٌؼتی ؿیشاص2
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ایی پاساهتشّای ( جْت ؿٌاػTLBOتذسیغ )-تش یادگیشی

ّای سیتنهؼایة الگَتش ایٌىِ  ػالٍُوِ وٌین ػیؼتن اػتفادُ هی

الگَسیتن  [.8] داسای ػشػت ٍ دلت تیـتشی اػت ،لثلی سا ًذاسد

TLBO  وِ اص اثش آهَصؽ هؼلن تش  اػتتْیٌِ ػاصی یه سٍؽ

 TLBOدس الگَسیتن . گیشدداًؾ آهَصاى ٍ ًوشُ آًْا الْام هی

اص تْتشیي ساُ حل دس یه تىشاس تشای تغییش  PSOّواًٌذ الگَسیتن 

ؿَد ٍ اص هیاًگیي پاساهتشّای ّای جوؼیت اػتفادُ هیساُ حلدس 

ؿَد. تٌاتشایي ّا اػتفادُ هیجوؼیت، جْت تشٍص سػاًی جَاب

 یاتذ. ػشػت ّوگشایی افضایؾ هی

-تایؼت اتتذا اص الگَسیتنجْت ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن هی

ّای ػذدی تشای حل هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی اػتفادُ 

دس تحمیمات لثلی  تشای حل ایي هؼادالت اص سٍؽ الگَسیتن  .وشد

تا  [.7] اػتفادُ ؿذُ اػت Adams-Bashforth-Moultonػذدی 

وِ ایي سٍؽ تؼیاس پیچیذُ ٍ داسای ساُ حل طَالًی تَجِ تِ ایي

ؿَد پشٍػِ ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك اػت، تاػث هی

دس ایي  ،. تٌاتشایيهؼادالت هشتثِ وؼشی پیچیذُ ٍ طَالًی ؿَد

تحمیك اص الگَسیتن ػذدی جایگضیٌی اػتفادُ ؿذُ اػت وِ سًٍذ 

تش ٍ حجن هحاػثات سا ووتش حل هؼادالت هشتثِ وؼشی سا ػادُ

ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك ، دس ایي تحمیك .[9] وٌذهی

، تا Lorenz  ٍChenوؼشی ػیؼتن آؿَب هشتثِ  دٍهؼادالت 

ٍ سٍؽ جایگضیي تشای  TLBOن تْیٌِ ػاصی اػتفادُ اص الگَسیت

تشسػی لشاس خَاّذ گشفت ٍ حل هؼادالت هشتثِ وؼشی هَسد 

 PSO ،APSO  ٍIPSOًتایج ؿثیِ ػاصی آى تا الگَسیتن ّای 

 ؿَد.همایؼِ هی

 یستدر-یادگيریبر  یمبتى یساز يىٍبُالگًریتم  -2
(TLBO) 

تصش یِ تِ طَس هخپا TLBOدس ایي تخؾ هحتَای اصلی الگَسیتن 

 ؿشح دادُ هی ؿَد.

یه سٍؽ اتتىاسی جذیذ اػت وِ اٍلیي تاس  TLBOالگَسیتن 

ایي سٍؽ جذیذ ؿاهل دٍ فاص  [.8] ، هؼشفی ؿذُ اػتRaoتَػط 

فاص اٍل هؼلن وِ ؿاهل اطالػات فشدی دس والع اػت وِ  .اػت

تشای افضایؾ ػطح اطالػات ػایش داًؾ  اطالػات تیـتشی داسد ٍ

ایي دّذ. ا دس اختیاس ػایشیي لشاس هیسآهَصاى اطالػات خَد 

ؿَد. ّش چمذس ػطح اطالػات ؿخص تِ ػٌَاى هؼلن ؿٌاختِ هی

هؼلن تاالتش تاؿذ، داًؾ آهَصاى ًیض تاصدّی ٍ ًوشات لاتل لثَل 

تَاًٌذ تا داًؾ آهَصاى هی ،تشی سا وؼة خَاٌّذ وشد. دس فاص دٍم

ُ هیاًگیي اؿتشان گزاسی ٍ تؼاهل تا یىذیگش ػطح اطالػات ٍ ًوش

دس دٍ  TLBOدس الگَسیتن فشآیٌذ والع سا تاال تثشًذ. توام ایي 

فاص هؼلن ٍ فاص داًؾ آهَص. فاص هؼلن  تِ  ؛تخؾ خالصِ هی ؿَد

هؼٌی یادگیشی تا اػتفادُ اص هؼلن ٍ فاص داًؾ آهَص تِ هؼٌی 

 آهَصؽ تا تؼاهل داًؾ آهَصاى تا یىذیگش اػت.

 فاز معلم -2-1

ٍالغ تْتشیي داًؾ آهَص والع  اػت دسفاص هؼلن، هؼلن وِ دس 

تالؽ هی وٌذ تا اػتفادُ اص هؼلَهات خَد، هیاًگیي اطالػات 

ت ّش داًؾ آهَص والع سا افضایؾ دّذ. تْش حال افضایؾ اطالػا

ّای اٍ داسد. فاص هؼلن تا اػتفادُ اص ساتطِ صیش تؼتگی تِ تَاًایی

 هحاػثِ هی ؿَد:

(1)       , ,new i old i i new f iX X R M T M   

دس ایي ساتطِ
iM ٍ ًوشُ هؼلن

newM  هیاًگیي ًوشات داًؾ

ًوشات ّش داًؾ آهَص اػت . Xهَصاى ٍ آ
iR  تصادفییه ػذد 

تیي صفش ٍ یه اػت. 
fT تاؿذ وِ یه ػذد فاوتَس آهَصؽ هی

 ؿَد.ساتطِ صیش تؼییي هی اػت وِ تا اػتفادُ اص تصادفی

(2)           1 0,1 2 1fT round rand     

 
,new iXؿَد وِ اسصیاتی شفتِ هییؼٌی ًؼل جذیذ دس صَستی پزی

آى تْتش اص
old,iX الع ًیض تِ ػٌَاى ذ. تْتشیي داًؾ آهَص واؿت

 ؿَد.هؼلن ؿٌاختِ هی

 فاز داوص آمًز -2-2

دس ایي فاص داًؾ آهَصاى تا اؿتشان گزاسی اطالػات تیي یىذیگش 

دٌّذ. تشای تؼاهل ٍ ػات ٍ اسصیاتی خَد سا افضایؾ هیػطح اطال

تاال تشدى اطالػات داًؾ آهَصاى، دٍ داًؾ آهَص تِ صَست 

اػتفادُ اص ساتطِ  ؿًَذ ٍ اطالػات خَد سا تااًتخاب هی تصادفی

 تاؿذ:تط فاص داًؾ آهَص تِ صَست صیش هیدٌّذ. سٍاصیش افضایؾ هی

 

   

 , ,

1:

,

.

n

i j

i j

new i old i i j i

new

For i P

Randomly select two learners X and X where

i j

If f X f X

X X r X X

End If

End For

Accept X if it gives abetter functionvalue







  
 

 

 وٌذ. سا هـخص هیاًذاصُ جوؼیت  nP دس ایي سٍاتط

ir  تیي صفش ٍ یه اػت. ٍ فیتصادیه ػذد,new iX  دس صَستی

old,ؿَد وِ اسصیاتی آى تْتش اصپزیشفتِ هی iX .تاؿذ 
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َای آضًب ش جایگسیه برای حل معادالت سيستمري -3
 مرتبٍ کسری

تشای ایٌىِ تتَاًین پاساهتشّای یه ػیؼتن هشتثِ وؼشی سا 

شی آى سا حل تایؼت هؼادالت هشتثِ وؼیاتتذا ه ؿٌاػایی وٌین

ّای پیـیي تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اص وٌین. دس سٍؽ

تذلیل  .اػتفادُ ؿذُ اػت Adams-Bashforth-Moultonسٍؽ 

داسای ساُ حل طَالًی اػت تاػث ایي سٍؽ تؼیاس پیچیذُ ٍ ایٌىِ 

 .ؿَد سًٍذ ؿٌاػایی پاساهتشّا وٌذ ٍ دلت ووی داؿتِ تاؿذهی

اص یه سٍؽ ایي تحمیك تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی  دس

دس  .[9] اػتفادُ خَاّین وشدٍ تا حجن هحاػثات ووتش تش ػادُ

سا ًتایج ؿثیِ ػاصی ًْایت تشای ًـاى دادى تشتشی ایي سٍؽ، 

 .وٌینّای پیـیي همایؼِ هیدُ ٍ تا سٍؽداشاس هَسد تشسػی ل

 وٌین:دس اداهِ تِ اختصاس سٍؽ جذیذ سا هؼشفی هی

( 3)ساتطِ  وِ یه هؼادلِ هشتثِ وؼشی تِ صَستیدس صَست

 داؿتِ تاؿین.

(3)                 ,q

tD y t f y t t  

تاؿذ. تا اػتفادُ اص سٍؽ هشتثِ هـتك هی qوِ دس ایي ساتطِ 

تِ صَست ساتطِ  y(t)هشتثِ وؼشی، حاصل جایگضیي، حل هؼادلِ 

 .اػت( 4)

(4)            ,
k

qq

k k k j k j

j

y t f y t t h c y t






     

ٍ ًیض ضشیة  Nٍ همذاس  .υ=1 ،k=1,2,3,..Nوِ دس ایي ساتطِ 
 q

jc( تذػت هی6( ٍ )5، تا اػتفادُ اص سٍاتط ).آیذ 

(5)  simT
N

h
 

 (6) 
   

 

1

0

1
1 ,

1

q q

j j

q

q
c c

j

c



 
  
 



  

 َای مرتبٍ کسریمعرفی سيستم -4

 َب هشتثِ وؼشی وِ دس ایي تحمیكّای آؿهؼادالت ػیؼتن

 تاؿذ.( هی8)ٍ ( 7)گیشًذ تِ صَست ساتطِ هَسد تشسػی لشاس هی

( هشتَط تِ 8ٍ هؼادلِ ) Lorenz( هشتَط تِ ػیؼتن 7هؼادلِ )

 تاؿذ.هی Chenػیؼتن 

(7)   
 

1 2

1 2

3

3

d x d y
σ x y , xz ρx y,

dt dt

d z
xy bz,

dt

q q

q q

q

q

      

 

 
 

(8 ) 
   

1 2

1 2

3

3

α α

α α

α

α

d x d y
α y x ,      c a x xz cy,

dt dt

d z
xy bz

dt

     

 

 

. هؼادالت هشتثِ وؼشی اػت هشتثِ هـتكqٍαدس ایي دٍ ساتطِ

هتغیشّای حالت ٍ پاساهتشّای x  ، y ٍ z(، پاساهتشّای7دس ساتطِ )

σ،ρ ٍbتاؿذ. دس ساتطِ پاساهتشّای لاتل ؿٌاػایی ػیؼتن هی

 ،αهتغیشّای حالت ٍ پاساهتشّای x  ، y ٍ z( ًیض، پاساهتشّای8)

bٍc تا تَجِ تِ  تاؿذ.پاساهتشّای لاتل ؿٌاػایی ػیؼتن هی

شی ّای آؿَب هشتثِ وؼّایی وِ هؼادالت ػیؼتنپیچیذگی

ّای ػذدی ذا اص الگَسیتنداسًذ، جْت ؿٌاػایی پاساهتشّای آى اتت

 تشای حل هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی اػتفادُ خَاّین وشد

ٍ تا اػتفادُ اص الگَسیتن تْیٌِ ػاصی پاساهتشّای ػیؼتن سا 

 وٌین. ؿٌاػایی هی

 تابع َدف -5

ست ؿَد تِ صَتشای حل ایي هؼالِ تىاس گشفتِ هیتاتغ ّذفی وِ 

 تاؿذ:ساتطِ صیش هی

(9)     
1

1 ˆ ˆ ˆ
N

k k k k k k

k

F X X Y Y Z Z
N 

      

ای تخویي صدُ تایذ تِ گًَِ x ،y  ٍzوِ دس ایي ساتطِ پاساهتشّای 

 ؿًَذ وِ تاتغ ّذف هیٌیون ؿَد.

 ضبيٍ سازی -6

دس تخؾ ؿثیِ ػاصی اتتذا دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی وِ دس 

همالِ هؼشفی ؿذًذ سا تا اػتفادُ اص سٍؽ حل ػذدی  4تخؾ 

Adams-Bashforth-Moulton  وِ تشای هؼادالت هشتثِ وؼشی

دس تحمیمات گزؿتِ تىاس گشفتِ ؿذُ اػت ؿثیِ ػاصی وشدُ ٍ 

ّای هؼشفی یتنّای ّش دٍ ػیؼتن سا تا اػتفادُ اص الگَسپاساهتش

ؿذُ ؿٌاػایی خَاّین وشد. ػپغ تشای ًـاى دادى الگَسیتن 

 وٌین.تْتش ًتایج ؿثیِ ػاصی سا تا یىذیگش همایؼِ هی

دس تخؾ دٍم ؿثیِ ػاصی اص سٍؽ جایگضیي تشای حل هؼادالت 

ّای آؿَب اػتفادُ خَاّین وشد. اتتذا ّش هشتثِ وؼشی ػیؼتن

ؿثیِ ػاصی وشدُ ٍ دس  دٍ ػیؼتن سا تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ

-ًْایت پاساهتشّای ایي دٍ ػیؼتن سا ًیض تا اػتفادُ اص الگَسیتن

ّای لثل همایؼِ ّای هؼشفی ؿذُ ؿٌاػایی ٍ ًتایج سا تا سٍؽ

 خَاّین وشد.
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يستم آضًب مرتبٍ پارامترَای س ضىاسایی -6-1
-Adams از ريشکسری با استفادٌ 

Bashforth-Moulton 

ٍ  Lorenzآؿَب هشتثِ وؼشی  دس ایي تخؾ اتتذا دٍ ػیؼتن

Chen  سا تا اػتفادُ اص سٍؽAdams-Bashforth-Moulton ِؿثی ،

ػاصی وشدُ ٍ ػپغ پاساهتشّای ّش دٍ ػیؼتن سا تا اػتفادُ اص 

 TLBOٍ الگَسیتن  ّای تْثَد یافتِ آىٍ ًؼخِ PSO الگَسیتن

 تشسػی ٍ همایؼِ خَاّین وشد.

هشتثِ  Lorenz  ٍChenّای آؿَب تشای ؿثیِ ػاصی ػیؼتن

، ًیاص Adams-Bashforth-Moultonوؼشی، تا اػتفادُ اص سٍؽ 

تاؿذ. همادیش ٍ ؿشایط تِ پاساهتشّا ٍ ؿشایط اٍلیِ هتغیشّا هی

 هـخص ؿذُ اػت. 1ٍ2اٍلیِ ّش دٍ ػیؼتن دسجذٍل 

 هشتثِ وؼشی Lorenz: همادیش اٍلیِ هتغیشّا ٍ پاساهتشّای ػیؼتن 1جذٍل 

 

 

 

 

 

 
 

 هشتثِ وؼشیChen همادیش اٍلیِ هتغیشّا ٍ  پاساهتشّای ػیؼتن  :2جذٍل 

 همذاس هتغیش همذاس هتغیش همذاس هتغیش

1q 1 b 3 x(1) 2 

2q 1 c 28 y(1) 1 

3q 0.98 h 0.01 z(1) 3 

a 35 N 500   

 

 ٍ Lorenzام ؿذُ تشای ؿٌاػایی دٍ ػیؼتن دس ؿثیِ ػاصی اًج

Chen ُهحذٍدُ آى هطاتك  اًذ ٍپاساهتشّایی وِ ؿٌاػایی ؿذ

 اػت.  3ٍ4جذٍل 

 Lorenzهحذٍدُ پاساهتشّای ػیؼتن  :3جذٍل 

 هاوضیون هیٌیون پاساهتش
q1

 0.9 1.1 
ρ 20 30 
b 2 3 

 

 

 Chenهحذٍدُ پاساهتشّای ػیؼتن  :4جذٍل 

 نهاوضیو هیٌیون پاساهتش
a 32 38 
b 0 5 

3q
 0.9 1.1 

 

ٍ تؼذاد تىشاس ًیض  44ّا تشاتش ًذاصُ جوؼیت دس تواهی الگَسیتنا

ّش دٍ  c1 ٍ c2، ضشایةPSOّای تاؿذ. دس الگَسیتنهی 44 تشاتش

اػت وِ تِ صَست واّـی دس  4.9ٍ ٍصى ایٌشػی اٍلیِ  2تشاتش 

ٍصى  APSOسػذ. الثتِ دس الگَسیتن هی 4.4اًتْای الگَسیتن تِ 

ؿثیِ ػاصی اًجام ؿذُ وٌذ. ایٌشػی تِ صَست تطثیمی تغییش هی

 Lorenzتشای ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی 

 4 الی 1 ّایهطاتك ؿىل ّای روش ؿذُالگَسیتناػتفادُ اص تا 

 تاؿذ.هی

 
تا اػتفادُ اص  Lorenzؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  :1ؿىل 

 PSOالگَسیتن 

 
تا اػتفادُ اص  Lorenzؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب : 2ؿىل 

 APSOالگَسیتن 

 همذاس هتغیش همذاس هتغیش همذاس هتغیش

1q 1  28 x(1) 5 

2q 1 b 8/3 y(1) 8 

3q 0.98 h 0.038 z(1) 25 

 10 N 500   
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تا اػتفادُ اص  Lorenzؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب : 3ؿىل 

 IPSOالگَسیتن 

 
تا اػتفادُ اص  Lorenzؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  :4ؿىل 

 TLBOالگَسیتن 

تِ تشتیة ًتیجِ ؿثیِ ػاصی ؿٌاػایی  4الی  1ؿىل ؿواسُ 

تا اػتفادُ اص  Lorenzپاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب 

دّذ. سا ًـاى هی PSO ،APSO ،IPSO  ٍTLBOّای الگَسیتن

، ًتایج ؿثیِ ػاصی پاساهتشّا دس جذٍل تشدلیكجْت تشسػی 

ّواًطَس وِ هـخص اػت الگَسیتن  ذُ اػت.روش ؿ 5ؿواسُ 

TLBO  تا دلت تیـتشی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت

ًتایج تذػت آهذُ اص  6ػیؼتن سا تخویي صدُ اػت. دس جذٍل 

ًیض  Chenؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی 

 جْت تشسػی تیـتش هـخص ؿذُ اػت.

 Lorenzتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب ًتایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هش :5جذٍل 

 الگَسیتن
1q  b صهاى)ثاًیِ( خطا 

PSO 0.980464 28.0147 2.266681 0.0036978 1.9348 

APSO 0.0980146 28.0041 2.66576 0.001608 1.9719 

IPSO 0.980001 28 2.66666 4.8813e-6 1.9929 

TLBO 0.98 28 2.66667 9.9978e-7 3.4867 

 Chenهشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب : ًتایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ 6جذٍل 

a b 3 الگَسیتن
q ثاًیِصهاى) خطا 

PSO 34.9967 2.90581 2.970242 0.0009702 2.3493 

APSO 34.9947 4.36831 1.09838 0.006179 2.3442 

IPSO 35.0001 3.00016 0.980057 2.8708e-5 2.4064 

TLBO 35 3.00001 0.98001 2.8024e-7 4.28 

ضىاسایی پارامترَای سيستم آضًب مرتبٍ  -6-2
کسری با استفادٌ از ريش جایگسیه حل معادالت 

 مرتبٍ کسری

ٍ  Lorenzدس ایي تخؾ اتتذا دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی 

Chen ت هشتثِ وؼشیحل هؼادال سا تا اػتفادُ اص سٍؽ جایگضیي 

، ؿثیِ ػاصی وشدُ ٍ وِ داسی هحاػثات تؼیاس ووتشی اػت

ػپغ پاساهتشّا ٍ هشتثِ هؼادالت ّش دٍ ػیتؼن آؿَب سا تا 

ٍ  ّای تْثَد یافتِ آىٍ ًؼخِ PSOّای الگَسیتناػتفادُ اص 

ؿٌاػایی وشدُ ٍ ًتایج حاصل اص ؿثیِ ػاصی سا  TLBOالگَسیتن 

 .وشدهمایؼِ خَاّین تا سٍؽ لثلی 

تِ تشتیة ًتایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك  8ٍ  7جذٍل 

فادُ اص اػتتا ، Lorenz  ٍChenدٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی 

دّذ. ًتایج ًـاى هی سا ِ وؼشیسٍؽ جایگضیي حل هؼادالت هشتث

 تخؾ دٍم ؿثیِ ػاصی وِ اص سٍؽدّذ دس ؿثیِ ػاصی ًـاى هی

جایگضیي تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اػتفادُ ؿذُ اػت، 

تا دلت تیـتشی تَاًؼتِ  TLBOالگَسیتن  ،ّواًٌذ تخؾ لثل

اػت پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی سا ؿٌاػایی 

ٍ  PSOًؼثت تِ الگَسیتن  TLBOالگَسیتن  . دس ًتیجِوٌذ

. هذت صهاى ی اػتّای تْثَد یافتِ آى داسای دلت تیـتشًؼخِ

-Adamsاجشای الگَسیتن دس ایي دٍ جذٍل دس همایؼِ تا سٍؽ 

Bashforth-Moulton ًصف واّؾ یافتِ اػت وِ ًـاى هیت ِ-

دّذ سٍؽ حل جایگضیي هؼادالت هشتثِ وؼشی تاػث واّؾ 

 ؿَد.ٌاػایی پاساهتشّا هیحجن هحاػثات ٍ افضایؾ ػشػت ؿ

تا اػتفادُ اص سٍؽ  Lorenzتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب ًتایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هش :7جذٍل 

 جایگضیي

q1 الگَسیتن

 
ρ

 
b صهاى)ثاًیِ( خطا 

PSO 0.975884 28.0085 2.66912 0.0076913 1.5093 

APSO 0.98 27.9989 2.66654 0.00033476 1.4586 

IPSO 0.979992 28 2.66666 6.1091e-006 1.4431 

TLBO 0.98 28 2.66667 7.4694e-007 2.5449 

تا اػتفادُ اص سٍؽ  Chenساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب ًتایج ؿٌاػایی پا :8جذٍل 

 جایگضیي

a b الگَسیتن
 

3q صهاى)ثاًیِ( خطا 

PSO 34.9929 1.72076 0.962871 0.0046807 1.4989 

APSO 35.0009 3.02785 0.980338 0.00012105 1.4859 

IPSO 35.0003 3.00706 0.980087 3.0771e-005 1.6185 

TLBO 35 2.99997 0.98 9.0322e-007 2.7387 

 

 وتيجٍ گيریجمع بىدی ي  -7

ّای آؿَب هشتثِ وؼشی ٍ تطَس ولی تا تَجِ تِ ایٌىِ ػیؼتن

-وؼشی، لاتلیت تَصیف تْتش ٍ دلیك هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ
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ذ، لزا دّاى لشاس هیلؼی سا دس اختیاس هحممّای ٍاتشی اص ػیؼتن

ػیؼتن  دٍدس ایي تحمیك ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك 

دس تحمیمات لثلی  آؿَب هشتثِ وؼشی هَسد تشسػی لشاس گشفت.

-Adams-Bashforth تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اص سٍؽ

Moulton.وِ ایي سٍؽ تؼیاس تا تَجِ تِ ایي ، اػتفادُ ؿذُ اػت

طَالًی اػت، پشٍػِ ؿٌاػایی پاساهتشّا  پیچیذُ ٍ داسای ساُ حل

ؿَد. هیٍ هشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی پیچیذُ ٍ طَالًی 

تن ػذدی جایگضیٌی اػتفادُ ؿذ دس ایي تحمیك اص الگَسی ،تٌاتشایي

سًٍذ حل هؼادالت هشتثِ ایي سٍؽ  ًـاى داد ٍ ًتایج ؿثیِ ػاصی

تَاًذ دس هی وٌذ ٍتش ٍ حجن هحاػثات سا ووتش هیوؼشی سا ػادُ

. تْثَد ػشػت ٍ دلت ؿٌاػایی پاساهتشّا تؼیاس تاثیش گزاس تاؿذ

ػاصی وِ دس تحمیمات لثلی جْت ؿٌاػایی الگَسیتن تْیٌِ

تىاس سفتِ،  پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی

ّای تْثَد یافتِ آى اػت. دس ایي تحمیك ٍ ًؼخِ PSOالگَسیتن 

ًتایج اػایی پاساهتشّا اػتفادُ ؿذ. ، جْت ؿTLBOٌاص الگَسیتن 

 تا ػشػت ٍ دلت تاالتشی ي الگَسیتنای دّذًـاى هی ؿثیِ ػاصی

. تِ هٌظَس اسصیاتی سا ؿٌاػایی وٌذ ی ػیؼتنتَاًذ پاساهتشّاهی

ّا ٍ هشتثِ هـتك دٍ ػیؼتن آؿَب سٍؽ پیـٌْادی، پاساهتش

 تا اػتفادُ اص سٍؽ جایگضیي حل Lorenz  ٍChenهشتثِ وؼشی 

ًتایج  ، ؿٌاػایی ؿذ.TLBOهؼادالت هشتثِ وؼشی ٍ الگَسیتن 

ّای الگَسیتن تحمیمات لثلی وِ اص تادس همایؼِ ؿثیِ ػاصی 

PSO ،APSO ٍIPSO ،  ،دّذ سٍؽ ًـاى هیاػتفادُ ؿذُ اػت

ّای پیـیي پیـٌْادی اص ًظش ػشػت ٍ دلت ًؼثت تِ سٍؽ

 تشتشی داسد.

 عمراج

[1] Tang Y, Guan X, “Parameter estimation for time-delay chaotic 
system by particle swarm optimization, “Chaos Solitons Fract,” 

Vol. 40, No. 139, pp. 1-8, 2009.  

[2] Modares H, Alfi A, Fateh M, “Parameter identification of chaotic 
dynamics systems through an improved particle swarm 

optimization,” Expert Syst Appl, Vol. 37, No. 37, pp. 14-20, 2010. 

[3] Tang Y, Guan X, “Parameter estimation of chaotic system with 
time-delay: A differential evolution approach,” Chaos Solitons 

Fract, Vol. 42, No. 313, pp. 2-9, 2009. 

[4] Ma J, Zhang A, Xia Y, Zhang L. “Optimize design of adaptive 
synchronization controllers and parameter observers in different 

hyperchaotic systems,” Appl Math Comput, Vol. 215, No. 33, pp. 

18-26, 2010. 
[5] Ma J, Su W, Gao J, “Optimization of self-adaptive 

synchronization and parameters estimation in chaotic Hindmarsh–

Rose neuron model,” Acta Phys Sin, Vol. 59, No. 15, pp. 54-61, 
2010. 

[6]  Pourmahmood M, Khanmohammadi S, Alizadeh G, 

“Synchronization of two different uncertain chaotic systems with 
unknown parameters using a robust adaptive sliding mode 

controller,” Commun Nonlinear Sci Numer Simul, Vol. 16, NO. 

28, pp. 69-79, 2011. 
[7] Li-Guo Yuan, Qi-Gui Yang, “Parameter identification and 

synchronization of fractional-order chaotic systems,” Commun 

Nonlinear Sci Numer Simulat, vol. 17, pp. 305-316, 2012. 
[8]  R.V. Rao, V.J. Savsani, D.P. Vakharia, “Teaching–learning-based 

optimization: A novel method for constrained mechanical design 

optimization problems,” Computer-Aided Design, Vol. 43, pp. 
303-315, 2011.  

[9] Ivo Petras. Fractiona-Order Nonlinear System. Springer 

Heidelberg Dordrecht London New York: 2011. 

 

 

 

2373 

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران،دانشگاه شیراز،21 تا 23 اردیبهشت 1395
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

