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Abstract 

       Proportional Integral Derivative (PID) controllers are widely used in 

many fields because they are simple and effective. Tuning of the PID 

controller parameters is not easy and does not give the optimal required 

response, especially with non-liner system. In the last two decades many 

intelligent optimization techniques were took attention of researchers like: 

Genetic Algorithm (GA) and Particle Swarm Optimization (PSO) techniques. 

This paper represented the non-linear mathematical model and simulation of 

the synchronous generator with closed loop PID controller of AVR system. 

The traditional PID tuning technique is proposed as a point of comparison. 

Two of intelligent optimization techniques: PSO and GA are proposed in this 

paper to tune the PID controller parameters. The obtained results of the 

closed loop PSO-PID and GA-PID controller response to the unit step input 

signal shows excellent performance with respect to the traditional trial and 

error tuning of the PID controller.  
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أهثليت الحشد الجسيئي والخىارزهيت الجينيت لتىليف الوسيطر التنبسبي التكبهلي 

 التفبضلي للسيطرة على نظبم هنظن الجهد األوتىهبتيكي للوىلد الوتساهن

 
 الخالصت

ولكن . المسٌطر التناسبً التكاملً التفاضلً واسع األستخدام فً عدة مجاالت وذلك لبساطته وكفائته        
فً . عملٌة تولٌف معامالت المسٌطر لٌست بسٌطه والتعطً األستجابه المثلى وخصوصاً مع األنظمة الالخطٌة
العقدٌن األخٌرٌن عدد من التقنٌات الذكٌه جلبت أهتمام الباحثٌن للحصول على األستجابة المثلى، ومن هذه 

نظام الخوارزمٌة الجٌنٌة و أمثلٌة الحشد الجزٌئً والتً أصبحت ادوات قوٌه للحصول على األستجابة : التقنٌات
ٌقدم هذا البحث النموذج الرٌاضً الالخطً للمولد المتزامن مع مسٌطر الحلقة المغلقة التناسبً التكاملً . المثلى

تم تولٌف المسٌطر باستخدام الطرٌقة التقلٌدٌة ألستخدامها فً . التفاضلً على نظام منظم الجهد األوتوماتٌكً
: ٌقترح هذا البحث أستخدام تقنٌتٌن ذكٌتٌن لتولٌف المسٌطر التناسبً التكاملً التفاضلً وهما. مقارنة النتائج

أعطت النتائج المستحصل علٌها ألستجابة الحلقة المغلقة للنظام أداًء . الخوارزمٌة الجٌنٌة وأمثلٌة الحشد الجزٌئً
 . ممتازاً ألشارة الخطوة مقارنًة بطرٌقة المحاولة والخطأ التقلٌدي
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