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  روش هاي كنترل مبتني بر مدل

  :مقدمه
عمل كنترل را انجام  1مختلف روش هايي وجود دارند كه ادعا مي كنند بدون مدل در كنترل سيستم هاي

ولي در عمل هنگام اجراي روش مشاهده مي شود كه از يك سري اطالعاتي استفاده مي كنند كه  مي دهند
بيشتر روش هاي كنترلي به نوعي از مدل بنابراين . به نوعي در نظر گرفتن يك مدل هنگام كنترل است

  . اده مي كننداستف
ميزان اطالعاتي كه از . به تجارب و اطالعات موجود در مورد سيستم اطالق مي شودمدل در واقع اصطالح 

البته كم پيش مي . است) تجربه كامل( %100و ) غيرقطعيت( %0مدل هنگام طراحي وجود دارد مقداري بين 
باشد و در واقع ميزان اطالعات موجود  صد درصدو يا  صفرآيد كه اطالعات و تجربه موجود از مدل 

زماني كه هنگام طراحي . معموال نسبي است يعني ميزاني از غيرقطعيت و تجربه هردو باهم حضور دارند
اطالعات موجود در مورد مدل سيستم كم است از روشهاي فيدبك دار استفاده مي شود و اثر فيدبك قوي 

  .امكان استفاده از روشهاي فيدفوروارد بيشتر مي شود تر مي شود و اگرهر چه اطالعات بيشتر باشد
 سيستم از كمي اطالع كه كار ابتداي درو هوشمند هستند،  سيستم هايي كه در آنها يادگيري وجود دارد

و جهت كسب تجربه استفاده مي كنند روشهاي فيدبك دار  شروع كرده و ازاز يك فاز كم تجربگي  دارند
  .مي روند )فيدفوروارد(باز  بيشتر به سمت حلقه با گذشت زمان و كسب اطالع

يا از مدل در طراحي كنترل كننده استفاده مي شود و مدل به طور غير در روشهاي كنترل بر پايه مدل 
و خود مدل به صورت  2مستقيم بر كنترل تاثير دارد و يا كنترلر به صورت مشخصي داراي يك مدل است

  .مستقيم در كنترل حضور فعال دارد
  :به سه صورت انجام مي گيرد استفاده از مدل در طراحي كنترل كننده به طور كلي

 )حالت ايده آل( )ديناميك معكوس( استفاده از مدل معكوس در مسير رفت )1
 استفاده از مدل مستقيم در مسير برگشت )2

 تلفيقي از دو روش باال )3

  

                                                            
1 Model Free 
2 Internal Model Control 
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در اين صورت هر چيزي در . اگر كنترل كننده دقيقا معكوس پلنت باشد، ديگر به ورودي بستگي ندارد
اما مشكل بسياري از كنترل كننده ها اين است كه عالوه بر . در خروجي مي گيريمورودي بدهيم همان را 

 .سيستم به ورودي نيز بستگي دارند

  مستقيم در مسير برگشتاستفاده از مدل 

براي غلبه بر مشكالت اشاره شده كه در روش قبلي به آن اشاره شد مي توان روش را ديگري جهت 
مدل مستقيم  به جاي استفاده از مدل معكوس در مسير رفت مروش دودر . استفاده از مدل به كار گرفت
  .اين روش را نشان مي دهدشكل زير  .داده مي شودپلنت در مسير برگشت قرار 

  
  
  
  
  
  
  

 مدل مستقيم در مسير برگشت) 2(شكل

شود مدار بسته در اين شكل كل سيستم مدار باز است ولي بخش ابتداي آن كه مربوط به كنترل كننده مي
چون از خروجي فيدبك نداريم ولي اثر مدار بسته در آن ديده  شبه بسته است در حقيقت اين سيستم .است

  .مي شود
  :تابع تبديل كنترل كننده به صورت زير است

1 ( )c
kG

kG s
=

+
  

  باشد داريم 1اگر 
1
( )cG

G s
→  

روش مدل مستقيم نسبت به معكوس ولي مزيتي كه . تاس )مدل معكوس( حالت ايده آلدر واقع همان كه 
، به اين )همه توابع معكوس ندارند(در بعضي موارد ساخت معكوس پلنت مشكل است  دارد اين است كه

ترتيب از مدل مستقيم استفاده مي شود ولي دركل مشاهده شد كه تابع تبديل كنترلر به همان حالت ايده آل 
   .انسان از هر دو روش استفاده مي شود البته در بعضي از موارد مانند مغز. نزديك است

 + پلنت كنترلر

‐ 
G(s) GC(s) 

G(s) 

)1(خروجي   

پلنتمدل   

سيگنال كنترل

)2(خروجي   
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همانطور كه ديديم مدل مستقيم ساده تر است و ساخت آن نسبت به حالت اول راحت تر است ولي مشكل 
  .بااليي نياز دارد و موجب ناپايداري مي شود يآن اين است كه گين حلقه

، سيستم شبه دبك نداريمچون از خروجي فيهمانطوري كه گفته شد در استفاده از روش مدل مستقيم 
در اين صورت خروجي  اگر مدل دقيق باشد و اغتشاش وجود نداشته باشد،فيدبك ناميده مي شود، زيرا 

خواهد شد به اين ترتيب گويا يك فيدبك از خروجي به ورودي داده شده است و ) 2(برابر با خروجي ) 1(
سيستم واقعي عمل مي كند بنابراين خروجي از آنجايي كه معموال مدل در شبيه سازي خروجي سريعتر از 

محاسبه مي شود و به اين ترتيب امكان پيش بيني خروجي نيز وجود دارد، مگر ) 1(سريعتر از خروجي ) 2(
  .در مواردي كه سرعت سيستم واقعي سريعتر از سرعت شبيه سازي باشد

توانيم مدل دقيقي از پلنت را  در موارد اشاره شده فرض نموديم كه اطالعات كامل از پلنت داريم و مي
داشته باشيم، به اين ترتيب با داشتن اين مدل دقيق بدون استفاده از فيدبك به كنترل ايده آل مي رسيم اما 

   آيد اين است كه اگر مدل دقيق نباشد چطور؟سوالي كه پيش مي

 IMC( 3( كنترل مدل داخلي

 80در دهه . شودخودش مدل سيستم را شامل مياي است كه در ذات كنترل مدل داخلي، كنترل كننده
  .4هاي كنترل بر اساس مدل داخلي مطرح شدروش

اگر دانش ما نسبت به پروسه اي كه قرار است كنترل شود، كامل نباشد و نتوانيم مدل دقيقي از آن را داشته 
مدل تخمين زده شده  در اين موارد اختالف بين پلنت و. باشيم، استفاده از كنترل فيدبك دار ضروري است

يكي نبودن مدل با واقعيت هم ناشي از (به عنوان فيدبك به ورودي داده مي شود ) مدل غير دقيق(از پلنت 
كه استفاده از اين ايده   ).خطاي مدل سازي و هم اغتشاشات وارد به سيستم و هم نويز اندازه گيري است

ناميده مي شود كه در شكل زير نمايش داده شده  جهت رسيدن به كنترل بهتر به عنوان كنترل مدل داخلي
 .است

  

  

  
                                                            
3 Internal Model Control 

  است آن از نوعي  )MPC(كنترل پيشبين  و) SP( اسميت بين پيش روشهاي 4
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  IMCنمايي از ) 3(شكل

  :با توجه به شكل باال داريم
^ ^  

و . برابر اختالف رفتار بين پلنت و مدل تخميني آن است d^(s)برابر با صفر باشد آنگاه  d(s)اگر اغتشاش 
 d^(s)به اين ترتيب . برابر با ميزان اغتشاش وارد شده به سيستم است d^(s)آنگاه  G(s)=G^(s)اگر 

  .دربردارنده اطالعات گم شده در طراحي مدل است و به اين ترتيب مي تواند به بهبود كنترل كمك كند
  :باال در نهايت به صورت زير است )IMC( تابع تبديل كنترلر حلقه بسته

1 ^

1 ^  

GC(s)=Gبا توجه به تابع تبديل بدست آمده مشاهده مي شود كه اگر 
^(s)‐1  و اگرG(s)=G^(s)  آنگاه
حتي اگر پلنت و مدل  تئوريبه طور . رديابي ورودي مرجع و حذف اغتشاش به طور كامل انجام مي شود

رلر معكوس مدل تخمين زده شده از پلنت در نظر ، اگر مدل كنت )G(s)≠G^(s)(آن با هم يكي نباشند 
GC(s)=G(گرفته شود 

^(s)‐1( آنگاه با توجه به رابطه تابع تبديل اغتشاش حذف مي شود ،) ضريبd(s) 
  )صفر مي شود

  
  

 +كنترلر

‐ 
GC(s) 

 U(s)Set point R(s) E(s) سيگنال كنترل 
 پلنت
G(s) 

G^(s) 

Y(s) خروجي

پلنتمدل  

+
    

+

 d(s) اغتشاش

+
    ‐   

d^(s)
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جهت كنترل عمق بيهوشي اشاره مي ) IMC(در اينجا به مثالي از استفاده از يك مدل كنترل داخلي  :مثال
مشكل در طراحي كنترلر هاي حلقه بسته در حين بيهوشي وجود تنوع ذاتي در بيماران است  مهمترين. شود

اين تنوعات غير قطعي بر روي . كه به علت تفاوت افراد در تحمل و واكنش نسبت به دارو مي باشد
وش در اين مثال يك كنترلر پيشبين  بر اساس ر. پايداري سيستم هاي كنترل حلقه بسته تاثير مي گذارد

شكل زير . دليل انتخاب اين روش نداشتن مدل دقيق از پلنت است .كنترل مدل داخلي طراحي شده است
  .مربوط به اين مسئله را نشان مي دهد IMCسيستم 

  
  طراحي شده جهت كنترل عمق بيهوشي در بيمار IMCسيستم : شكل

نشان مي دهد كه كنترلر ) كنترل عمق بيهوشي(جهت حل اين مسئله  PIDو  IMCمقايسه استفاده از روش 
PID  سريعتر ازIMC  عمل مي كند ولي ميزان اورشوت حاصل ازPID  بيشتر ازIMC  ولي ميزان (است

كه در  IMCهمچنين با توجه به تفسير روابط مربوط به سيستم  ).اورشوت خارج از محدوده مجاز نيست
و بهتر مي تواند تغييرات مربوط به بيمار مقاوم تر است نسبت به  IMCبخشهاي قبلي شرح داده شد، روش 

  .نويز و اغتشاشات را تحمل كند

فيدبك پهناي باند ( شودسرعت پاسخ زياد ميبه نظر مي رسد كه با گذاشتن فيدبك،  IMCدر سيستم هاي 

1براي مثال اگر تابع تبديل سيستم . يابداما به همان ميزان گين سيستم كاهش مي) را زياد مي كند
1s +

باشد  

1بهره آن  برابر شده ولي 2و براي آن فيدبك بگذاريم، پهناي باند آن 
2

بهاي فيدبك غير از  .برابر مي شود 
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1را بر  DCبررسي پايداري اين است كه گين  ( )G s+1تابع تبديل با فيدبك واحد  .كندمي تقسيم
2s +

 
، زودتر به اگر سطح توقع كم باشد. شودشود بلكه سطح توقع كم مياست؛ يعني در عمل سرعت زياد نمي

به دليل حضور (شودارد ميوقتي فيدبك داشته باشيم انرژي كمتري به سيستم و .رسيمهايمان ميخواسته
اي ترين هزينهكاهش بهره در فيدبك منفي عمده. شودو به همين دليل گين سيستم كم مي) همقايسه كنند

كم  شود و حساسيت آن نسبت به حالت بدون فيدبك تر ميدر عوض سيستم مقاوم. پردازيمكه مي است
 .شودمي

  
  افزايش سرعت رسيدن به باسخ نهايي با كاهش سطح توقع) 2(شكل

 .را حل كند ولي پاسخ مطلوبي ندهد مثال يك زمان نشست مطلوب مشكالت ممكن است فيدبك يكسري
با روش  .پس نهايتا فيدبك مشكل را حل نمي كند و حتي ممكن است موجب ناپايداري شود

feedforward و به اين ترتيب درجه ت را حل كرد و جور فيدبك را كشيد مي توان بخشي از مشكال
  .)زير شكل( اتكا به فيدبك كمتر مي شود

  
  IMCاستفاده از روش كنترل مدل مستقيم در كنترل ) 2(شكل
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 هادر اين روش. همانطور كه ديديم روش سوم استفاده از مدل به صورت تلفيقي از روش اول و دوم است

به بيان ديگر در هر  .رودفيدبك در سيستم گذاشته مي شود ولي كل سيستم كم كم به سمت حلقه باز مي
شود و با بهبود تخمين مدل ، خطاي مدل كاهش يافته و فيدبك كم كم از لحظه از خطاي مدل استفاده مي

ريزي هستند در مسير رفت مي بنابراين چيزهايي كه قابل برنامه. شودرود و سيستم حلقه باز ميبين مي
  . رار مي دهيمها را در فيدبك قگذاريم و چيزهاي نامعلوم و نايقيني

هاي مبتني بر مدل اين است كه مدل دقيق نيست پس تمام محاسبات خطا خواهد داشت و مشكل روش
اگر . شودهر چه طول پيش بيني بيشتر باشد خطا بيشتر مي. خطا بستگي به دقت مدل دارد. مقاوم نيستند

ي مبتني بر مدل در عمل مناسب هاپس روش. نهايت پيش برويم مدل بايد كامال دقيق باشدبخواهيم تا بي
  .نيستند
  :كنترل مبتني بر مدل مشكالتي دارد به طور خالصه پس

 .معموال مدل دقيق نداريم و اگر هم داشته باشيم اين مدل متغير با زمان است )1
با . ها مدل معكوس ندارند مثال در حالت وجود تاخير يا غير حداقل فازيبرخي اوقات سيستم )2

  .توان معكوس آن را به دست آورد يا مستقيما استفاده كردسيستم هم نميداشتن مدل دقيق 
   .و وجود تاخير اساسا مشكل ساز است هاي كالسيك و مدرن با تاخير مشكل دارندبه همين دليل روش

 سيستم هاي تاخير دار

  :شت باشدتواند در مسير رفت يا برگميدر سيستم تاخير 
  تاخير در مسير برگشت) 1(حالت 

  
  وجود تاخير در مسير برگشت) 2(شكل
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مقايسه مي شود كه در نتيجه يك مقايسه اشتباه وجود دارد و  x(t)با  y(t‐d)در اين حالت در مقايسه كننده 
  .به اين ترتيب كنترل كننده يك فرمان اشتباه مي دهد و باعث ناپايداري مي شود

  تاخير در مسير رفت) 2(حالت 
مقايسه مي شود ولي فرمان صادر شده دير به پلنت  x(t)با  y(t)در اين حالت مقايسه اشتباه نيست يعني 

  .مي رسد و ممكن است ديگر اثر نداشته باشد

  
  وجود تاخير در مسير رفت) 2(شكل

 اگر ميزان تاخير مشخص باشد براي رفع اين مشكل مي توان تاخير موجود را در ورودي نيز اعمال نمود
  ).شكل زير(

  
  رفع مشكل تاخير با اعمال تاخير به ورودي) 2(شكل

اگر سيستم تاخير داشته باشد، ديگر معكوس پذير نيست و براي جبران تاخير يك روش به اين ترتيب 
كنترل پيشبين اسميت  ،يكي از روشهاي كنترل با استفاده از پيشبيني تاخير. پيشنهادي پيشبيني تاخير است

)SPC(5 است.  

  اسميت پيشبين كنترل

                                                            
5 Smith Predictor Controller 
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براي  پيش بين اسميت .است) IMC(در واقع يك نوع كنترل مدل داخلي ) SPC(كنترلر پيشبين اسميت 
كند تاخير را حذف نمي پيش بيناين . شوددانيم استفاده ميهايي كه تاخير دارند و مقدار تاخير را ميسيستم

 ا دقيق بداند وگرنه از داخل حلقهاسميت بايد تأخير رپيش بين . آوردفقط آن را از داخل به خارج حلقه مي

   .شود هم حذف نمي
  
  
  
  
  
  
  
  

  پيش بين اسميت) 6(شكل

  :با محاسبه تابع تبديل كل داريم باشد Lاگر مقدار تاخير با توجه به شكل قبل 

R s
G s G s

1 G s G s
e  

  
در اينجا و به بيان ديگر ) تاخير در ورودي است(به اين ترتيب ديگر تاخير در مخرج تابع تبديل نيست 

تاخير را مقدار البته شرط اين است كه ( شودتاخير به بيرون حلقه منتقل شده و مشكل پايداري حل مي
   .)بدانيم

  :پيش بين اسميت بيان فيزيكي عملكرد
شود و تصميم هم درست گرفته دهيم، پس مقايسه درست انجام ميورودي را هم به اندازه تاخير دير مي

  .شودفقط در هر لحظه وضعيت زمان قبل تعيين مي. شودمي
مشكل موجود در كنترلر پيش بين . كنداين است كه تاخير را وارد محاسبات مي اسميتپيش بين  هنر

اسميت اين است كه اگر مقدار دقيق خطا را ندانيم و تخمين ما از ميزان خطا با مقدار واقعي خطا فاصله 
  .مثال زير اين مسئله را نشان مي دهد. داشته باشد، دچار نوسان و ناپايداري خواهيم شد

  
  
 

G(s)‐G(s)e‐sL

‐   

 + كنترلر

‐ 
GC(s) 

 U(s)R(s) سيگنال كنترل 
 پلنت
G(s) 

+ Y(s) خروجي
   

Gain 0.9 Hz LP

1/s 0.9 Hz LP

150 ms

150 ms

1/s 
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 فيلتر يك با كه(شده كنترل بخش گين، يك شامل فيدبك حلقه. دهد مي نشان را اسميت بين پيش يك از اي ساده سازي شبيه) 6(شكل
 شده اجرا ثانيه 0.05 پله يك با سازي شبيه. است ثانيه ميلي 150 تاخير يك و انتگرالگير يك ،)است شده مدل هرتز 9 تا 0 گذر پايين
  .)ميلي ثانيه 150=تاخير واقعي= تاخير تخمين زده شده در مدل( است

در شكل باال فرض شده است كه مقدار تاخير را دقيقا مي دانيم و بنابراين مقدار تاخير واقعي و ميزان تاخير 
شكل زير خروجي اين مدل را . تميلي ثانيه قرار داده شده اس 150تخمين زده شده در مدل هر دو برابر با 

  .به دو دو ورودي پله و ورودي سينوسي نشان مي دهد

  
پاسخ شبيه سازي را . به ورودي پله واحد و ورودي سينوسي )تاخير واقعي= تاخير تخمين زده شده در مدل(سازي  پاسخ شبيه) 6(شكل

   .دهدرا نشان ميها هدف نهايي و خطوط پاسخ مدل نقطه چين. دهدبه پله واحد نشان مي
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در نيتجه در . در ادامه اين مثال فرض شده است كه مقدار دقيق تاخير موجود در سيستم واقعي را نمي دانيم
ميلي ثانيه بوده است و ميزان تاخير تخمين زده شده در  250مقدار تاخير واقعي برابر با اين شبيه سازي 

  ).شكل زير(ميلي ثانيه قرار داده شده است  150مدل برابر با 
  
  
  

  

  

 فيلتر يك با كه(شده كنترل بخش گين، يك شامل فيدبك حلقه. دهد مي نشان را اسميت بين پيش يك از اي ساده سازي شبيه) 6(شكل
 شده اجرا ثانيه 0.05 پله يك با سازي شبيه. است ثانيه ميلي 150 تاخير يك و انتگرالگير يك ،)است شده مدل هرتز 9 تا 0 گذر پايين
  .)ميلي ثانيه 250=تاخير واقعي ميلي ثانيه و  150=تاخير تخمين زده شده در مدل( است

نتايج حاصل از شبيه سازي حاكي از آن است كه به علت عدم برابري ميزان تاخير واقعي و تاخير تخمين 
شكل زير نتايج حاصل از تحريك اين مدل جديد را . شده در مدل ، در نهايت ناپايداري ايجاد مي شود زده

  .با دو ورودي پله و سينوسي نشان مي دهد

Gain 0.9 Hz LP

1/s 0.9 Hz LP

150 ms 

150 ms

1/s 
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پاسخ شبيه سازي را . به ورودي پله واحد و ورودي سينوسي )تاخير واقعي= تاخير تخمين زده شده در مدل(سازي  پاسخ شبيه) 6(شكل

  . دهدها هدف نهايي و خطوط پاسخ مدل را نشان مينقطه چين. دهدواحد نشان ميبه پله 

پاسخ در حالت عدم تطابق تاخيرها در حلقه خارجي در حضور گين باال اين شكل نشان مي دهد كه 
: به اين ترتيب اين مثال عملكرد مدل اسميت را در دو موقعيت . تقويت شده و موجب ناپايداري شده است

  .ندانستن مقدار دقيق خطا نشان مي دهد -2شتن تخمين دقيق از خطا و دا - 1

آموزش مدل به يك روش ديگر براي طراحي مدل ، زماني كه تخمين دقيقي از سيستم واقعي را نداريم 
  .كمك فيدبك دادن خطا است
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   6آموزش مدل با فيدبك دادن خطا
  
  
  
  
  

  

ابتدا مدل طراحي شده، مدل  .آموزش و اصالح مدل با فيدبك خطا را نشان مي دهدشكل باال نمايي از  
ولي . دقيقي نيست و سيستم از مسير فيدبك پيش مي رود و از خطا براي آموزش مدل استفاده مي شود

فيدبك باعث كند شدن سيستم مي شود زيرا اگر بخواهيم فيدبك باعث ناپايداري نشود بايد گين را پايين 
  .بياوريم كه باعث پايين آمدن سرعت سيستم مي شود

كمك اين روش مدل به تدريج بهبود پيدا مي كند و بايد نقش بيشتري در سيستم داشته باشد، بنابراين به 
زماني كه مدل كامال مسئله را ياد گرفت، مسير . بايد مدل نيز ارزيابي شود و وزن بيشتري به آن داده شود
  .فيدبك حذف شود و سيستم از حلقه بسته به حلقه باز رود

صفر مي شود و مدل آموزش ديده معكوس ) Error(ن است كه در حال تعادل خطا اشكال اين روش اي
plant در نتيجه فيدبك كامال حذف شده و سيستم ديگر آموزش نمي بيند و سيستم در حالت . مي شود

به بيان ديگر با تغيير ورودي ديگر در سيستم تعادل وجود نداشته و تعادل بهم . تعادل ديگر ديناميك نيست
ورد زيرا مرحله آموزش مدل با يك ورودي خاص انجام شده است و اگر ورودي عوض شود عموم مي خ

در مدل معكوس كه يك حالت ايده است، سيستم مستقل از مقدار (كنترل كننده ها بايد عوض شوند 
  ).ورودي است

ت كه مي توان براي نوعي ديگر از كنترل ها كه بر پايه مدل داخلي هستند، كنترل پيش بين مبتني بر مدل اس
  .جبران خطا در تخمين مدل از آن استفاده نمود

  MPC(7( كنترل پيش بين مبتني بر مدل

  
                                                            
6 Feedback Error Learning 
7 Model Predictive Controller 

Plant 

Model

+ 

‐ 
P 

R(s) Y(s) 
Error

u1

u2

 feed forwardمسير

 feedbackمسير
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اين  MPC  نكته كليدي .دهند تا خطا را حداقل كنندهاي كنترلي به نوعي بهينه سازي انجام ميتمام روش
  .دهداست كه بهينه سازي را در زمان محدود انجام مي

  .هدبراي هر يك راه حلي ارائه مي MPCپس ما با مشكالت مختلفي روبرو هستيم كه 
 .گيردافق محدود در نظر مي MPC: مدل دقيق نداريم و نايقيني داريم )1
تواند روي ورودي، نرخ اين محدوديت مي(هاي صنعتي محدوديت و قيد و بند دارندسيستم )2

 .دهدبهينه سازي مقيد انجام مي MPC: خواهيمو ما سيستم واقعي مي )ورودي و يا خروجي باشد
 .كندپيش بيني مي MPC: ها غيرحداقل فاز هستندها در عمل تاخير دارند و بعضي سيستمسيستم )3
ماتريسي و به همين دليل قابل MPC محاسبات: ها چند ورودي چند خروجي هستندبعضي سيستم )4

 .گسترش است
هر چه مدل قوي . افق پيش بيني به دقت مدل بستگي دارد. ثابت نيست و ديناميك متحركي دارد MPCديد 

 .است MPCافق را مي توان تغيير داد كه حالت پيشرفته  .تر باشد، مي توان افق طوالني تري در نظر گرفت
افق اطالعات جديدي دهيم كه اوال مدل دقيق باشد و ثانيا افزايش در صورتي افق پيش بيني را افزايش مي

  .گيرندبه همين دليل افق پيش بيني را معموال با زمان نشست برابر مي. در اختيار ما قرار دهد
پيش بيني  MPC .استبراي فقط يك گام جلوتر كند ولي اين پيش بيني پيش بيني مي PIDمشتق گير در 

تاخير  .خوردفريب سيستم غير حداقل فاز را نمي MPCبنابراين  .دهدرا براي چندين گام جلوتر انجام مي
  .توان با پيش بيني جبران كردرا هم مي

  
  با رانندگي MPCشباهت ) 11(شكل

  .شودهاي ديگري نيز در مراجع و مقاالت استفاده مينام
Receding Horizon Control 
Finite Horizon Control 
Moving Horizon Control 



 

- ف روش
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ه صورت شماتيك نشان داده شده است ولي ما در حقيقت فقط سيگنال كنترلي كنترل كننده ب) 12(در شكل 
را  βاگر سيگنال  .براي محاسبه سيگنال كنترل، مدل پلنت و مدل اغتشاش را نياز داريم. كنيمرا محاسبه مي

 .شودمشخص ميها  βبر حسب )  mθ(به سيستم بدهيم، خروجي مدل كه بيانگر پيش بيني آينده است 
با عملي بايد انجام گيرد و كند كه چه دهد و بهينه ساز مشخص ميسپس اين پيش بيني را به بهينه ساز مي

اين  .شودا در خروجي بهينه ساز توليد ميسيگنال خطمقايسه خروجي پيش بيني شده با خروجي مطلوب 
در اينجا خطاي آينده پيش بيني مي شود و بر اساس خطاي . خطا بايد در افق پيش بيني حداقل شود

، مي توان نده در نظر گرفته مي شودچون خطاي آي. عملي انجام نمي شود) مثل ساير روش ها(گذشته
   .تاخيري را كه در آينده وجود دارد جبران كرد

  .نوعي كنترل بهينه است MPCو  و مدل مغز آن است MPCپس بهينه سازي قلب سيستم 
  
  
  
  
  
  

  
  يپيش بين) 13(شكل

  
  
  

 desiredدر حقيقت اختالف بين  predicted error :)13(در شكل  trajectory  وpredicted 

trajectory مي باشد.  
است و افق پيش بيني آن بازه زماني كه خطا در آن  افق پيش بيني P.در فضاي گسسته است MPCماهيت 

نال كنترل را حساب نمي كنيم يعني روي ما تا ابد سيگ .افق كنترل است M .محاسبه مي شود نشان مي دهد
و  كه محاسبات سيگنال كنترليدر هر افق كنترل تعدادي نمونه داريم  .سيگنال كنترل هم محدوديت داريم

اين نمونه ها  .شودمونه اول اعمال ميمربوط به ن كنترلي گيرد ولي فقط سيگنالبراي آنها انجام مي پيشبيني
هر چه افق بزرگتر شود حجم محاسبات بيشتر  .پيچيدگي سيستم بستگي دارد به تعداد آنهامحدود هستند و 

شود دوباره عوض مي بعد از هر افق كنترل چون شرايط .شودشود ولي در مقابل انعطاف بيشتر ميمي
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 .برنامه ريزي در هر نمونه تكرار مي شودساختاري منعطف دارد و  MPCبنابراين  .دهيممحاسبات انجام مي
اگر سيستم غير خطي باشد بايد  .هاي كند مناسب استبراي سيستم MPC ،به دليل حجم باالي محاسبات

  .شود از روش هاي بازگشتي استفاده كنيم كه باعث كندي سيستم مي
و از  را در مرحله بعدي دور نريزيمكه محاسبات هر نمونه  آن است MPCيكي از موضوعات تحقيقاتي 

اين امر باعث باال رفتن . ، بلكه محاسبات مرحله قبل را اصالح كنيماول مجددا محاسبات را انجام ندهيم
  .و از محاسبات گذشته براي آينده استفاده مي شود سرعت محاسبات مي شود

  و پيش بين اسميت MPCمقايسه 
در ) SP(و مدل پيشبين اسميت ) MPC(استفاده از دو روش كنترل پيش بين مبتني بر مدل  در اين مثال

  .بررسي شده است) 1جدول (رديابي يك ورودي سينوسي در حالت هاي مختلف 

 SPو  MPCحالت هاي در نظر گرفته شده براي مقايسه دو روش : 1جدول 

  
حالتي در نظر گرفته شده است كه پلنت و مدل آن با هم يكي هستند و ميزان تاخير پلنت ) I(در رديف اول 

كه بر اساس  SPو  MPCشكل زير پاسخ دو كنترلر . نيز با تاخير در نظر گرفته شده براي مدل برابر است
  .طراحي شده اند را نشان مي دهد) I(حالت 
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  ))I(براساس حالت ( و پيش بين اسميت MPCمقايسه ) 14(شكل

  
  )I(براساس حالت ( توسط دو روش خطاي رديابي) 15(شكل

 MPCروش مشاهده مي شود كه  كه خطاي رديابي توسط دو روش را نشان مي دهد، با توجه به شكل باال
طا به تدريج در ابتدا داراي مقداري خطا است و به تدريج با پيشبيني خطا خود را به ورودي رسانده و خ

نتوانسته است خود را به همواره يك خطاي ثابتي وجود دارد و به نظر مي رسد كه  SPكم مي شود ولي در 
  .ورودي برساند و مقداري عقب تر از ورودي است

براي مقايسه اين دو سيستم اين است كه پلنت و مدل آن با هم يكي ) II(حالت بعدي  1با توجه به جدول 
  .تاخير در نظر گرفته شده در مدل پلنت بيشتر از مقدار واقعي تاخير پلنت است هستند ولي ميزان

  .طراحي شده اند را نشان مي دهد) II(كه بر اساس حالت  SPو  MPCشكل هاي زير پاسخ دو كنترلر 
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  ))II(براساس حالت (و پيش بين اسميت  MPCمقايسه ) 14(شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )II(براساس حالت (رديابي توسط دو روش خطاي ) 15(شكل

توانسته به  MPCبا توجه به اين دو شكل نيز مشاهده مي شود كه كنترلر طراحي شده بر اساس روش 
تدريج خطا را پيشبيني كرده و خود را به ورودي برساند و به همين علت ميزان خطا نسبت به ابتدا به تريج 

ا انتهاي نمونه برداري همچنان مقداري خطا بين ورودي مرجع ت SPدر صورتي كه در روش . كم شده است
  .و خروجي سيستم وجود دارد

پلنت و مدل آن با هم يكي هستند و براي يك سيستم غير مينيمم فاز در نظر گرفته شده اند در حالت آخر 
  .و ميزان تاخير پلنت نيز با تاخير در نظر گرفته شده براي مدل برابر است
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 سريعتر MPC. است آورده بيرون حلقه از را تاخير و كرده هماهنگ سيستم با را خود SP در موارد باال
ابتدا  MPCهميشه عقب تر است ولي  SPولي  است كمتر آن خطاي و است رسانده سيستم به را خود

  .عقب است ولي به مرور خود را به سيستم مي رساند

  .طراحي شده اند را نشان مي دهد) V(كه بر اساس حالت  SPو  MPCشكل هاي زير پاسخ دو كنترلر 

  
  
  

  

  

  ))V(براساس حالت (و پيش بين اسميت  MPCمقايسه ) 14(شكل

  

  

  

 

  ))V(براساس حالت (خطاي رديابي توسط دو روش ) 15(شكل

شود در حالت غيرحداقل فاز كم كم از سيستم دور مي SPبا توجه به دو شكل باال مشاهده مي شود كه 
  .كندبا پيش بيني همچنان مرجع را به خوبي رديابي مي MPCولي 

-1.4

-0.7

0

0.7

1.4

0 1 2 3 4 5 6 7

A
m
pl
itu

de

Ref. S. P. MPC

-0.5

-0.1

0.3

0.7

0 1 2 3 4 5 6 7

Er
ro
r

S.P. MPC




