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ضىاسایی سيستمَای مرتبٍ کسری با استفادٌ از الگًریتم بُيىٍ سازی مبتىی بر
یادگيری-تدریس
2

اهیي ّذایت ًظاد ،1جؼفش صاسػی
1
واسؿٌاػی اسؿذ هٌْذػی اتضاسدلیك ٍ اتَهاػیَى دس صٌایغ ًفت ،داًـگاُ ؿیشاصa.hedayatnejad@vu.shirazu.ac.ir ،
2
اػتادیاس گشٍُ وٌتشل ،داًـگاُ صٌؼتی ؿیشاصzarei@sutech.ac.ir ،

چکيدٌ  -ضىاسایی پارامترَا ي مرتبٍ سيستم جُت َمسمان سازی ي کىترل سيستمَای آضًب مرتبٍ کسری بسيار مُم میباضد .از ایهري در ایه
تحقيق ضىاسایی پارامترَا ي مرتبٍ سيستم آضًب مرتبٍ کسری بٍ یک مسالٍ بُيىٍ سازی تبدیل میضًد .در ایه مقالٍ استفادٌ از الگًریتم بُيىٍ
سازی مبتىی بر یادگيری –تدریس ( ،)TLBOکٍ دارای سرعت ي دقت باالیی است برای حل مسالٍ پيطىُاد ضدٌ است .در تحقيقات قبلی برای حل
معادالت مرتبٍ کسری از ريش  ،Adams-Bashforth-Moultonاستفادٌ ضدٌ است .با تًجٍ بٍ ایهکٍ ایه ريش بسيار پيچيدٌ ي دارای راٌ حل
طًالوی است ،باعث می ضًد ضىاسایی پارامترَا ي مرتبٍ مطتق معادالت مرتبٍ کسری پيچيدٌ ي طًالوی ضًد .بىابرایه ،در ایه تحقيق از الگًریتم
عددی جایگسیىی استفادٌ ضدٌ است کٍ ريود حل معادالت مرتبٍ کسری را سادٌتر ي حجم محاسبات را کمتر میکىد .برای وطان دادن برتری ایه
ريش وسبت بٍ ريش َای پيطيه کٍ برای ضىاسایی پارامترَا ي مرتبٍ کسری دي سيستم  Lornezي  chenاستفادٌ ضدٌ است .وتایج ضبيٍ سازی
ريش پيطىُادی با الگًریتمَای  APSO ،PSOي  IPSOمقایسٍ خًاَد ضد ي وطان دادٌ میضًد ایه الگًریتم از سرعت ي دقت بيطتری وسبت بٍ
سایر الگًریتمَای ابتکاری برخًردار است.

كليد واژه -شناسایی بهينه ،سيستمهای مرتبه كسری ،بهينه سازی ،الگوریتم بهينه سازی مبتنی بر یادگيری-تدریس.
 -1مقدمٍ
پاساهتشّا ًمؾ هْوی دس ػیؼتنّای آؿَب ٍ ّوضهاى ػاصی ایي
گًَِ ػیؼتنّا ایفا هیوٌذ .دس دِّ اخیش ؿٌاػایی ػیؼتنّای
آؿَب هشتثِ صحیح تؼیاس هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت [.]6-1
تحمیماتی وِ دس ایي هَضَع اًجام ؿذُ اػت ؿاهل دٍ تخؾ
اػت؛ یه تخؾ سٍؽّای تْیٌِ ػاصی [ ٍ ]3-1تخؾ دٍم
سٍؽّای ّوضهاى ػاصی اػت [ .]6-4اها تحمیك دس صهیٌِ
ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی تِ ًذست اًجام
ؿذُ اػت.
تِطَس ولی دس حَصُ تَصیف هذل ػیؼتنّای آؿَب ،هؼادالت
دیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی ،لاتلیت تَصیف تْتش ٍ دلیكتش ػیؼتن-
ّای ٍالؼی سا دس اختیاس هحمماى لشاس هیدّذ .تا تَجِ تِ سؿذ
سٍص افضٍى واستشد اپشاتَسّای هشتثِ وؼشی ٍ اّویت آًْا دس هذل
ػاصی ػیؼتنّای فیضیىی ،ؿیویایی ،پذیذُّای تیَلَطیىی،
هىاًیه رسات ٍ  ،...هطالؼِ سفتاس هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ
وؼشی ،اهشی ضشٍسی تِ ًظش هیسػذ .هحاػثات هشتثِ وؼشی،
دس هَسد هذل ػاصی ػیؼتنّایی وِ سفتاس هیىشٍػىَپی اجضاء
آى ،تش سفتاس هاوشٍػىَپی ػیؼتن تاثیشگزاس اػت ،واستشد داسد .تا

تَجِ تِ دیٌاهیه پیچیذُای وِ ػیؼتنّای هشتثِ وؼشی ًؼثت
تِ هشتثِ صحیح داسًذ ،ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك
هؼادالت تشای ّوضهاى ػاصی یه ػیؼتن هشتثِ وؼشی ضشٍسی
هیتاؿذ .دس تحمیمی وِ لثالً دس ایي صهیٌِ صَست گشفتِ اػت اص
الگَسیتن  PSOجْت ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت
اػتفادُ ؿذُ اػت [ .]7الگَسیتن  PSOداسای یه ػشی هؼایة
هیتاؿذ وِ تطَس ولی ایي هؼایة ؿاهل هَاسد صیش اػت:
 )1گاّاً دس هیٌیون هحلی لشاس هیگیشد.
 )2ػشػت ّوگشایی دس تىشاسّای آخش اسصیاتی الگَسیتن
واّؾ هییاتذ.
ٌّ )3گاهی وِ تِ ساُ حل تْیٌِ ًضدیه هیؿَد ،الگَسیتن
تْیٌِ ػاصی هتَلف ؿذُ ٍ دلت الگَسیتن پاییي هیآیذ.
ػالٍُ تش هَاسد فَق تؼیاسی اص سٍؽّای تْیٌِ ػاصی ًیاص تِ
پاساهتشّایی دس الگَسیتن داسًذ وِ دس ًتایج آى هَثش هیتاؿذ .هثالً
الگَسیتن طًتیه تِ پاساهتشّای جْؾ ٍ ّوگزسی ًیاص داسد ٍ
الگَسیتن  PSOتِ فاوتَسّای دیگشی ّوچَى ٍصى ایٌشػی ٍ
ػشػت ًیاص داسد .دس ایي تحمیك اص الگَسیتن تْیٌِ ػاصی هثتٌی
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تش یادگیشی-تذسیغ ( )TLBOجْت ؿٌاػایی پاساهتشّای
ػیؼتن اػتفادُ هیوٌین وِ ػالٍُ تش ایٌىِ هؼایة الگَسیتنّای
لثلی سا ًذاسد ،داسای ػشػت ٍ دلت تیـتشی اػت [ .]8الگَسیتن
 TLBOیه سٍؽ تْیٌِ ػاصی اػت وِ اص اثش آهَصؽ هؼلن تش
داًؾ آهَصاى ٍ ًوشُ آًْا الْام هیگیشد .دس الگَسیتن TLBO
ّواًٌذ الگَسیتن  PSOاص تْتشیي ساُ حل دس یه تىشاس تشای تغییش
دس ساُ حلّای جوؼیت اػتفادُ هیؿَد ٍ اص هیاًگیي پاساهتشّای
جوؼیت ،جْت تشٍص سػاًی جَابّا اػتفادُ هیؿَد .تٌاتشایي
ػشػت ّوگشایی افضایؾ هییاتذ.
جْت ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن هیتایؼت اتتذا اص الگَسیتن-
ّای ػذدی تشای حل هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی اػتفادُ
وشد .دس تحمیمات لثلی تشای حل ایي هؼادالت اص سٍؽ الگَسیتن
ػذدی  Adams-Bashforth-Moultonاػتفادُ ؿذُ اػت [ .]7تا
تَجِ تِ ایيوِ ایي سٍؽ تؼیاس پیچیذُ ٍ داسای ساُ حل طَالًی
اػت ،تاػث هیؿَد پشٍػِ ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك
هؼادالت هشتثِ وؼشی پیچیذُ ٍ طَالًی ؿَد .تٌاتشایي ،دس ایي
تحمیك اص الگَسیتن ػذدی جایگضیٌی اػتفادُ ؿذُ اػت وِ سًٍذ
حل هؼادالت هشتثِ وؼشی سا ػادُتش ٍ حجن هحاػثات سا ووتش
هیوٌذ ] .[9دس ایي تحمیك ،ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك
هؼادالت دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی  ،Chen ٍ Lorenzتا
اػتفادُ اص الگَسیتن تْیٌِ ػاصی  ٍ TLBOسٍؽ جایگضیي تشای
حل هؼادالت هشتثِ وؼشی هَسد تشسػی لشاس خَاّذ گشفت ٍ
ًتایج ؿثیِ ػاصی آى تا الگَسیتن ّای IPSO ٍ APSO ،PSO
همایؼِ هیؿَد.
 -2الگًریتم بُيىٍ سازی مبتىی بر یادگيری-تدریس
()TLBO
دس ایي تخؾ هحتَای اصلی الگَسیتن  TLBOپایِ تِ طَس هختصش
ؿشح دادُ هی ؿَد.
الگَسیتن  TLBOیه سٍؽ اتتىاسی جذیذ اػت وِ اٍلیي تاس
تَػط  ،Raoهؼشفی ؿذُ اػت [ .]8ایي سٍؽ جذیذ ؿاهل دٍ فاص
اػت .فاص اٍل هؼلن وِ ؿاهل اطالػات فشدی دس والع اػت وِ
اطالػات تیـتشی داسد ٍ تشای افضایؾ ػطح اطالػات ػایش داًؾ
آهَصاى اطالػات خَد سا دس اختیاس ػایشیي لشاس هیدّذ .ایي
ؿخص تِ ػٌَاى هؼلن ؿٌاختِ هیؿَدّ .ش چمذس ػطح اطالػات
هؼلن تاالتش تاؿذ ،داًؾ آهَصاى ًیض تاصدّی ٍ ًوشات لاتل لثَل
تشی سا وؼة خَاٌّذ وشد .دس فاص دٍم ،داًؾ آهَصاى هیتَاًٌذ تا
اؿتشان گزاسی ٍ تؼاهل تا یىذیگش ػطح اطالػات ٍ ًوشُ هیاًگیي
والع سا تاال تثشًذ .توام ایي فشآیٌذ دس الگَسیتن  TLBOدس دٍ

تخؾ خالصِ هی ؿَد؛ فاص هؼلن ٍ فاص داًؾ آهَص .فاص هؼلن تِ
هؼٌی یادگیشی تا اػتفادُ اص هؼلن ٍ فاص داًؾ آهَص تِ هؼٌی
آهَصؽ تا تؼاهل داًؾ آهَصاى تا یىذیگش اػت.
 -1-2فاز معلم
دسفاص هؼلن ،هؼلن وِ دس ٍالغ تْتشیي داًؾ آهَص والع اػت
تالؽ هی وٌذ تا اػتفادُ اص هؼلَهات خَد ،هیاًگیي اطالػات
والع سا افضایؾ دّذ .تْش حال افضایؾ اطالػات ّش داًؾ آهَص
تؼتگی تِ تَاًاییّای اٍ داسد .فاص هؼلن تا اػتفادُ اص ساتطِ صیش
هحاػثِ هی ؿَد:
()1

دس ایي ساتطِ ً M iوشُ هؼلن ٍ  M newهیاًگیي ًوشات داًؾ
آهَصاى ٍ ً Xوشات ّش داًؾ آهَص اػت  R i .یه ػذد تصادفی
تیي صفش ٍ یه اػت T f .فاوتَس آهَصؽ هیتاؿذ وِ یه ػذد
تصادفی اػت وِ تا اػتفادُ اص ساتطِ صیش تؼییي هیؿَد.
()2

T f  round 1  rand  0,12  1

 X new ,iیؼٌی ًؼل جذیذ دس صَستی پزیشفتِ هیؿَد وِ اسصیاتی
آى تْتش اص  X old,iتاؿذ .تْتشیي داًؾ آهَص والع ًیض تِ ػٌَاى
هؼلن ؿٌاختِ هیؿَد.
 -2-2فاز داوص آمًز
دس ایي فاص داًؾ آهَصاى تا اؿتشان گزاسی اطالػات تیي یىذیگش
ػطح اطالػات ٍ اسصیاتی خَد سا افضایؾ هیدٌّذ .تشای تؼاهل ٍ
تاال تشدى اطالػات داًؾ آهَصاى ،دٍ داًؾ آهَص تِ صَست
تصادفی اًتخاب هیؿًَذ ٍ اطالػات خَد سا تا اػتفادُ اص ساتطِ
صیش افضایؾ هیدٌّذ .سٍاتط فاص داًؾ آهَص تِ صَست صیش هیتاؿذ:
For i  1: Pn
Randomly select two learners X i and X j ,where
i  j



X i

j

j

If f  X i   f  X


 r X
i

X new ,i  X old ,i
End If
End For

Accept X new if it gives abetter functionvalue .

دس ایي سٍاتط  Pnاًذاصُ جوؼیت سا هـخص هیوٌذ.
 riیه ػذد تصادفی تیي صفش ٍ یه اػت X new ,i ٍ .دس صَستی
پزیشفتِ هیؿَد وِ اسصیاتی آى تْتش اص  X old ,iتاؿذ.
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 -3ريش جایگسیه برای حل معادالت سيستمَای آضًب
()8

مرتبٍ کسری
تشای ایٌىِ تتَاًین پاساهتشّای یه ػیؼتن هشتثِ وؼشی سا
ؿٌاػایی وٌین اتتذا هیتایؼت هؼادالت هشتثِ وؼشی آى سا حل
وٌین .دس سٍؽّای پیـیي تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اص
سٍؽ  Adams-Bashforth-Moultonاػتفادُ ؿذُ اػت .تذلیل
ایٌىِ ایي سٍؽ تؼیاس پیچیذُ ٍ داسای ساُ حل طَالًی اػت تاػث
هیؿَد سًٍذ ؿٌاػایی پاساهتشّا وٌذ ٍ دلت ووی داؿتِ تاؿذ.
دس ایي تحمیك تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اص یه سٍؽ
ػادُتش ٍ تا حجن هحاػثات ووتش اػتفادُ خَاّین وشد [ .]9دس
ًْایت تشای ًـاى دادى تشتشی ایي سٍؽً ،تایج ؿثیِ ػاصی سا
هَسد تشسػی لشاس دادُ ٍ تا سٍؽّای پیـیي همایؼِ هیوٌین.
دس اداهِ تِ اختصاس سٍؽ جذیذ سا هؼشفی هیوٌین:
دس صَستیوِ یه هؼادلِ هشتثِ وؼشی تِ صَست ساتطِ ()3
داؿتِ تاؿین.
Dtq y t   f  y t  ,t 

()3

وِ دس ایي ساتطِ  qهشتثِ هـتك هیتاؿذ .تا اػتفادُ اص سٍؽ
جایگضیي ،حل هؼادلِ هشتثِ وؼشی ،حاصل ) y(tتِ صَست ساتطِ
( )4اػت.
y t k   f  y t k  , t k  h q   c jq  y t k  j 
k

()4

دس ایي دٍ ساتطِ  α ٍ qهشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی اػت.
دس ساتطِ ( ،)7پاساهتشّای  z ٍ y ،xهتغیشّای حالت ٍ پاساهتشّای
 b ٍ ρ ، σپاساهتشّای لاتل ؿٌاػایی ػیؼتن هیتاؿذ .دس ساتطِ
(ً )8یض ،پاساهتشّای  z ٍ y ،xهتغیشّای حالت ٍ پاساهتشّای ، α
 c ٍ bپاساهتشّای لاتل ؿٌاػایی ػیؼتن هیتاؿذ .تا تَجِ تِ
پیچیذگیّایی وِ هؼادالت ػیؼتنّای آؿَب هشتثِ وؼشی
داسًذ ،جْت ؿٌاػایی پاساهتشّای آى اتتذا اص الگَسیتنّای ػذدی
تشای حل هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی اػتفادُ خَاّین وشد
ٍ تا اػتفادُ اص الگَسیتن تْیٌِ ػاصی پاساهتشّای ػیؼتن سا
ؿٌاػایی هیوٌین.
 -5تابع َدف
تاتغ ّذفی وِ تشای حل ایي هؼالِ تىاس گشفتِ هیؿَد تِ صَست
ساتطِ صیش هیتاؿذ:
()9

j 

 ، c jتا اػتفادُ اص سٍاتط ( )6( ٍ )5تذػت هیآیذ.
()5

()6

Tsim
h

N

 1  q  q
cjq   1 
 c j 1 ,
j 

q

c0  1

 -4معرفی سيستمَای مرتبٍ کسری
هؼادالت ػیؼتنّای آؿَب هشتثِ وؼشی وِ دس ایي تحمیك
هَسد تشسػی لشاس هیگیشًذ تِ صَست ساتطِ ( )8( ٍ )7هیتاؿذ.
هؼادلِ ( )7هشتَط تِ ػیؼتن  ٍ Lorenzهؼادلِ ( )8هشتَط تِ
ػیؼتن  Chenهیتاؿذ.
()7

 -6ضبيٍ سازی

d q1 x
d q2 y


σ
x

y
,
  xz  ρx  y,


dt q1
dt q2
d q3 z
 xy  bz,
dt q3

دس تخؾ ؿثیِ ػاصی اتتذا دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی وِ دس
تخؾ  4همالِ هؼشفی ؿذًذ سا تا اػتفادُ اص سٍؽ حل ػذدی
 Adams-Bashforth-Moultonوِ تشای هؼادالت هشتثِ وؼشی
دس تحمیمات گزؿتِ تىاس گشفتِ ؿذُ اػت ؿثیِ ػاصی وشدُ ٍ
پاساهتشّای ّش دٍ ػیؼتن سا تا اػتفادُ اص الگَسیتنّای هؼشفی
ؿذُ ؿٌاػایی خَاّین وشد .ػپغ تشای ًـاى دادى الگَسیتن
تْتش ًتایج ؿثیِ ػاصی سا تا یىذیگش همایؼِ هیوٌین.
دس تخؾ دٍم ؿثیِ ػاصی اص سٍؽ جایگضیي تشای حل هؼادالت
هشتثِ وؼشی ػیؼتنّای آؿَب اػتفادُ خَاّین وشد .اتتذا ّش
دٍ ػیؼتن سا تا اػتفادُ اص ایي سٍؽ ؿثیِ ػاصی وشدُ ٍ دس
ًْایت پاساهتشّای ایي دٍ ػیؼتن سا ًیض تا اػتفادُ اص الگَسیتن-
ّای هؼشفی ؿذُ ؿٌاػایی ٍ ًتایج سا تا سٍؽّای لثل همایؼِ
خَاّین وشد.
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1 N
 X k  Xˆ k  Yk  Yˆk  Zk  Zˆk
N k 1

F

وِ دس ایي ساتطِ پاساهتشّای  z ٍ y ،xتایذ تِ گًَِای تخویي صدُ
ؿًَذ وِ تاتغ ّذف هیٌیون ؿَد.

وِ دس ایي ساتطِ  ٍ k=1,2,3,..N. ،υ=1همذاس ً ٍ Nیض ضشیة
q

d α1 x
d α2 y
 α  y  x,
  c  a  x  xz  cy,
α1
dt
dt α2
d α3 z
 xy  bz
dt α3
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 -1-6ضىاسایی پارامترَای سيستم آضًب مرتبٍ
از

جذٍل  :1همادیش اٍلیِ هتغیشّا ٍ پاساهتشّای ػیؼتن  Lorenzهشتثِ وؼشی

هتغیش همذاس هتغیش

پاساهتش
a
b
q3

ريشAdams-

کسری با استفادٌ
Bashforth-Moulton
دس ایي تخؾ اتتذا دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی ٍ Lorenz
 Chenسا تا اػتفادُ اص سٍؽ  ،Adams-Bashforth-Moultonؿثیِ
ػاصی وشدُ ٍ ػپغ پاساهتشّای ّش دٍ ػیؼتن سا تا اػتفادُ اص
الگَسیتن ً ٍ PSOؼخِّای تْثَد یافتِ آى ٍ الگَسیتن TLBO
تشسػی ٍ همایؼِ خَاّین وشد.
تشای ؿثیِ ػاصی ػیؼتنّای آؿَب  Chen ٍ Lorenzهشتثِ
وؼشی ،تا اػتفادُ اص سٍؽ ً ،Adams-Bashforth-Moultonیاص
تِ پاساهتشّا ٍ ؿشایط اٍلیِ هتغیشّا هیتاؿذ .همادیش ٍ ؿشایط
اٍلیِ ّش دٍ ػیؼتن دسجذٍل  2ٍ1هـخص ؿذُ اػت.

همذاس

جذٍل  :4هحذٍدُ پاساهتشّای ػیؼتن Chen

هیٌیون
32
0
0.9

هاوضیون
38
5
1.1

اًذاصُ جوؼیت دس تواهی الگَسیتنّا تشاتش  ٍ 44تؼذاد تىشاس ًیض
تشاتش  44هیتاؿذ .دس الگَسیتنّای  ،PSOضشایةّ c2 ٍ c1ش دٍ
تشاتش ٍ ٍ 2صى ایٌشػی اٍلیِ  4.9اػت وِ تِ صَست واّـی دس
اًتْای الگَسیتن تِ  4.4هیسػذ .الثتِ دس الگَسیتن ٍ APSOصى
ایٌشػی تِ صَست تطثیمی تغییش هیوٌذ .ؿثیِ ػاصی اًجام ؿذُ
تشای ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی Lorenz
تا اػتفادُ اص الگَسیتنّای روش ؿذُ هطاتك ؿىلّای  1الی 4
هیتاؿذ.

هتغیش همذاس

q1

1



28

)x(1

5

q2

1

b

8/3

)y(1

8

q3

0.98

h

z(1) 0.038

25



10

N

500

جذٍل  :2همادیش اٍلیِ هتغیشّا ٍ پاساهتشّای ػیؼتن  Chenهشتثِ وؼشی

هتغیش

همذاس

هتغیش

همذاس

هتغیش

همذاس

q1

1

b

3

)x(1

2

q2

1

c

28

)y(1

1

q3

0.98

h

0.01

)z(1

3

a

35

N

500

ؿىل  :1ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Lorenzتا اػتفادُ اص
الگَسیتن PSO

دس ؿثیِ ػاصی اًجام ؿذُ تشای ؿٌاػایی دٍ ػیؼتن ٍ Lorenz
 Chenپاساهتشّایی وِ ؿٌاػایی ؿذُاًذ ٍ هحذٍدُ آى هطاتك
جذٍل  4ٍ3اػت.
جذٍل  :3هحذٍدُ پاساهتشّای ػیؼتن Lorenz

پاساهتش
q1
ρ
b

هیٌیون
0.9
20
2

هاوضیون
1.1
30
3

ؿىل  :2ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Lorenzتا اػتفادُ اص
الگَسیتن APSO
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 -2-6ضىاسایی پارامترَای سيستم آضًب مرتبٍ
کسری با استفادٌ از ريش جایگسیه حل معادالت
مرتبٍ کسری
دس ایي تخؾ اتتذا دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی ٍ Lorenz
 Chenسا تا اػتفادُ اص سٍؽ جایگضیي حل هؼادالت هشتثِ وؼشی
وِ داسی هحاػثات تؼیاس ووتشی اػت ،ؿثیِ ػاصی وشدُ ٍ
ػپغ پاساهتشّا ٍ هشتثِ هؼادالت ّش دٍ ػیتؼن آؿَب سا تا
اػتفادُ اص الگَسیتنّای ً ٍ PSOؼخِّای تْثَد یافتِ آى ٍ
الگَسیتن  TLBOؿٌاػایی وشدُ ٍ ًتایج حاصل اص ؿثیِ ػاصی سا
تا سٍؽ لثلی همایؼِ خَاّین وشد.
جذٍل  8 ٍ 7تِ تشتیة ًتایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك
دٍ ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی  ،Chen ٍ Lorenzتا اػتفادُ اص
سٍؽ جایگضیي حل هؼادالت هشتثِ وؼشی سا ًـاى هیدّذً .تایج
ؿثیِ ػاصی ًـاى هیدّذ دس تخؾ دٍم ؿثیِ ػاصی وِ اص سٍؽ
جایگضیي تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اػتفادُ ؿذُ اػت،
ّواًٌذ تخؾ لثل ،الگَسیتن  TLBOتا دلت تیـتشی تَاًؼتِ
اػت پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی سا ؿٌاػایی
وٌذ .دس ًتیجِ الگَسیتن ً TLBOؼثت تِ الگَسیتن ٍ PSO
ًؼخِّای تْثَد یافتِ آى داسای دلت تیـتشی اػت .هذت صهاى
اجشای الگَسیتن دس ایي دٍ جذٍل دس همایؼِ تا سٍؽ Adams-
 Bashforth-Moultonتِ ًصف واّؾ یافتِ اػت وِ ًـاى هی-
دّذ سٍؽ حل جایگضیي هؼادالت هشتثِ وؼشی تاػث واّؾ
حجن هحاػثات ٍ افضایؾ ػشػت ؿٌاػایی پاساهتشّا هیؿَد.

ؿىل  :3ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Lorenzتا اػتفادُ اص
الگَسیتن IPSO

ؿىل  :4ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Lorenzتا اػتفادُ اص
الگَسیتن TLBO

ؿىل ؿواسُ  1الی  4تِ تشتیة ًتیجِ ؿثیِ ػاصی ؿٌاػایی
پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Lorenzتا اػتفادُ اص
الگَسیتنّای  TLBO ٍ IPSO ،APSO ،PSOسا ًـاى هیدّذ.
جْت تشسػی دلیكتشً ،تایج ؿثیِ ػاصی پاساهتشّا دس جذٍل
ؿواسُ  5روش ؿذُ اػتّ .واًطَس وِ هـخص اػت الگَسیتن
 TLBOتا دلت تیـتشی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت
ػیؼتن سا تخویي صدُ اػت .دس جذٍل ً 6تایج تذػت آهذُ اص
ؿٌاػایی پاساهتشّای ػیؼتن آؿَب هشتثِ وؼشی ً Chenیض
جْت تشسػی تیـتش هـخص ؿذُ اػت.
جذٍل ً :5تایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب Lorenz

خطا
الگَسیتن
q1
b
PSO
APSO
IPSO
TLBO

0.980464
0.0980146
0.980001
0.98

28.0147
28.0041
28
28

2.266681
2.66576
2.66666
2.66667

0.0036978
0.001608
4.8813e-6
9.9978e-7

جذٍل ً :7تایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Lorenzتا اػتفادُ اص سٍؽ
جایگضیي
PSO

0.975884

28.0085

2.66912

0.0076913

1.5093

APSO

0.98

27.9989

2.66654

0.00033476

1.4586

IPSO
TLBO

0.979992
0.98

28
28

2.66666
2.66667

6.1091e-006
7.4694e-007

1.4431
2.5449

جذٍل ً :8تایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب  Chenتا اػتفادُ اص سٍؽ
جایگضیي
الگَسیتن

صهاى(ثاًیِ)

PSO
APSO
IPSO
TLBO

1.9348
1.9719
1.9929
3.4867

جذٍل ً :6تایج ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ وؼشی ػیؼتن آؿَب Chen
الگَسیتن

a

b

q3

خطا

صهاى(ثاًیِ

PSO
APSO
IPSO
TLBO

34.9967
34.9947
35.0001
35

2.90581
4.36831
3.00016
3.00001

2.970242
1.09838
0.980057
0.98001

0.0009702
0.006179
2.8708e-5
2.8024e-7

2.3493
2.3442
2.4064
4.28

b

a
34.9929
35.0009
35.0003
35

1.72076
3.02785
3.00706
2.99997

q3
0.962871
0.980338
0.980087
0.98

خطا
0.0046807
0.00012105
3.0771e-005
9.0322e-007

صهاى(ثاًیِ)
1.4989
1.4859
1.6185
2.7387

 -7جمع بىدی ي وتيجٍ گيری
تا تَجِ تِ ایٌىِ ػیؼتنّای آؿَب هشتثِ وؼشی ٍ تطَس ولی
هؼادالت دیفشاًؼیل هشتثِ وؼشی ،لاتلیت تَصیف تْتش ٍ دلیك-
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الگَسیتن

q1

ρ

b

خطا

صهاى(ثاًیِ)
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 لزا،تشی اص ػیؼتنّای ٍالؼی سا دس اختیاس هحمماى لشاس هیدّذ
دس ایي تحمیك ؿٌاػایی پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك دٍ ػیؼتن
 دس تحمیمات لثلی.آؿَب هشتثِ وؼشی هَسد تشسػی لشاس گشفت
Adams-Bashforth- تشای حل هؼادالت هشتثِ وؼشی اص سٍؽ
 تا تَجِ تِ ایيوِ ایي سٍؽ تؼیاس. اػتفادُ ؿذُ اػت،Moulton
 پشٍػِ ؿٌاػایی پاساهتشّا،پیچیذُ ٍ داسای ساُ حل طَالًی اػت
.ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی پیچیذُ ٍ طَالًی هیؿَد
 دس ایي تحمیك اص الگَسیتن ػذدی جایگضیٌی اػتفادُ ؿذ،تٌاتشایي
ٍِ ًتایج ؿثیِ ػاصی ًـاى داد ایي سٍؽ سًٍذ حل هؼادالت هشتث
وؼشی سا ػادُتش ٍ حجن هحاػثات سا ووتش هیوٌذ ٍ هیتَاًذ دس
.تْثَد ػشػت ٍ دلت ؿٌاػایی پاساهتشّا تؼیاس تاثیش گزاس تاؿذ
الگَسیتن تْیٌِػاصی وِ دس تحمیمات لثلی جْت ؿٌاػایی
،ِپاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك هؼادالت هشتثِ وؼشی تىاس سفت
 دس ایي تحمیك. ٍ ًؼخِّای تْثَد یافتِ آى اػتPSO الگَسیتن
 ًتایج. جْت ؿٌاػایی پاساهتشّا اػتفادُ ؿذ،TLBO اص الگَسیتن
ؿثیِ ػاصی ًـاى هیدّذ ایي الگَسیتن تا ػشػت ٍ دلت تاالتشی
 تِ هٌظَس اسصیاتی.هیتَاًذ پاساهتشّای ػیؼتن سا ؿٌاػایی وٌذ
 پاساهتشّا ٍ هشتثِ هـتك دٍ ػیؼتن آؿَب،سٍؽ پیـٌْادی
 تا اػتفادُ اص سٍؽ جایگضیي حلChen ٍ Lorenz هشتثِ وؼشی
 ًتایج. ؿٌاػایی ؿذ،TLBO هؼادالت هشتثِ وؼشی ٍ الگَسیتن
ؿثیِ ػاصی دس همایؼِ تا تحمیمات لثلی وِ اص الگَسیتنّای
 ًـاى هیدّذ سٍؽ، اػتفادُ ؿذُ اػت،IPSO ٍ APSO ،PSO
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