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Abstract 
        The PID algorithm is the most popular feedback controller used within the 
process industries. It is robust easily understood algorithm that can provide excellent 
control performance despite the varied dynamic characteristics of process plant. But 
the tuning of the PID controller parameters is not easy and does not give the optimal 
required response, especially with non-liner systems. In the last years emerged 
several new intelligent optimization techniques like, Particle Swarm Optimization 
(PSO) techniques. This paper deals the non-liner mathematical model and simulation 
for speed control of separately excited D.C. motor with closed loop PID controller. 
The conventional PID tuning technique is represented as a point of comparison. The 
intelligent optimization technique: PSO is proposed to tune the PID controller 
parameters. The obtained results of the closed loop PSO-PID Controller response 
shows the excellent response with comparing to the conventional PID, a good results 
gives in PSO-PID Controller. The simulation results presented in this paper show the 
effectiveness of the proposed method, which has got a wide number of advantages. 
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  الجزيئات في توليف جهاز السيطرة التناسقيمثلية حشد أفضل لتحقيق األسناد األ
  للسيطرة على سرعة محرك التيار المستمر) ديبي آي ( التفاضلي  التكاملي

 ذو االثارة المنفصلة
  

  الخالصة 
العمليـات  ستعمَل ضمن ياألكثر شعبيةً  )بي آي دي( التغذية المرتدةإن خوارزميةَ جهاز سيطرة  

التي يمكن َأن تُزود أداء سيطرة ممتازِ على الرغم من و الفهم ومتينةسهلةُ هي خوارزميةُ . الصناعية
 المختلفة لوحدةالخصائصِ الدينامية توليف معامالت عملية لكن. العملية )جهازِ سـيطرة   )بارامترات

. مع االنظمة الالخطيـة ، خصوصاً ةالمطلوب ةالمثالي االستجابةعطي تسهلةَ وال  تلَيس )بي آي دي(
، من هـذه التقنيـات   ,االستجابة المثلىتحقيق ل جديدة ذكية عدة تقنيات تالسنَوات األخيرة ظَهرفي 

ومحاكـاةَ   الخطـي نموذج رياضي  البحث اهذ عالجي). بي إس أو(تحقيق أمثلية حشد جزيئة تقنيات 
 سرعة نفص محرك ذو أثارةلسيطرةمع جهاز السيطرة ذو ال لةم غلقةالم تقنيةَ. )بي آي دي(حلقة إن 

تقنيـة تحقيـق   . للنتائج نقطة مقارنةك الستخدامهاممثَّلةُالتقليدي  )بي آي دي(توليف جهاز السيطرة 
األمثلية الذكية : قتَرحي جزيئة لتوليف معامالتتحقيق أمثلية حشد )بي آي (جهازِ سيطرة  )بارامترات

اسـتجابة   إلى مقَارنَةالب )دي آي بي أو إس بي (سيطرة جهازِ استجابة ممتازة من نَتاِئجال تبين. )دي
نَتاِئج المحاكاةَ فعالية الطريقة المقتَرحـة،  البحث بينت في هذا التقليدي،)  دي آي بي( جهاز السيطرة

  .من الفوائد واسع التي لَها عدد
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