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  قدمهم
ميتوان سيگنال مذكور را  و يا تابع آن، مي دانيم با داشتن تعداد كافي از نمونه هاي يك سيگنال

  :براي مثال تابع زير را در نظر بگيريد. بازسازي نمود
sin( )A wt φ+  

  . شناسايي مي شود wو  Aاين سيگنال توسط دو پارامتر 
  

الزم به ذكر . پس به روشني ديده مي شود كه كد كردن اطالعات، حجم اطالعات را كاهش مي دهد
با استفاده از روش . است كه فشرده سازي اطالعات مي تواند امري برگشت پذير و يا برگشت ناپذير باشد

مي توان سيگنال اوليه را بطور كامل بازيابي نمود كه در پزشكي نيز از اين روش ها بهره  1هاي بدون تلفات
  .براي تشخيص يك چهره مي توان اطالعات را خيلي بيشتر فشرده نمود اما .گرفته مي شود

حال اگر به جاي تابع سينوسي كه در باال ديديم تابعي به شكل زير داشته باشيم مي توانيم با استفاده 
  :از جمع دو ترم سينوسي اين سيگنال را تقريب بزنيم

  

  
  سيگنال متشكل از دو ترم سينوسينمايش : 1شكل 

  

1 2sin( ) sin(2 )A wt A wtφ φ+ + +  
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)مسير بهينه براي  ), 1,...,i pu k m m NΔ +   . تغيير مي كند 4تا  1از  Nرا بيابيد زمانيكه  =

  
 N=1,2,3,4به ازاي  ηپارامترهاي : 1جدول 

  
  

  :نمايش داده شده استفضاي حالت بصورت آگومنته در زير معادله 
  

  
  :با در نظر گرفتن شرايط اوليه مفروض در صورت سوال، خواهيم داشت

  

  
همانطور كه در شكل ديده مي شود، تغييرات . پاسخ ها براي حاالت مختف ترسيم شده است 6در شكل 

است، سيگنال كنترل به كلي با دو  N=1اما زمانيكه . شبيه به هم است N=4و  N=3سيگنال كنترل براي 
حالت قبل متفاوت است و پاسخ مشاهده شده در خروجي هم به مراتب آهسته تر از سه حالت ديگر است 

  . چرا كه سيگنال كنترل به پاسخ مرتبه اول محدود شده است
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  .  N=4 )4(و خط   N=3 )3(، خط   N=2 )2(، خط  N=1) 1(خط (مقايسه پاسخ ها :   6شكل

  

  1همگرايي مسير كنترل نموي
بدست  uΔ، مسير  Nداده شده، با افزايش  aبزرگ، براي يك قطب  pNبا در نظر گرفتن يك 

حال سوال اين است كه اين تابع چيست و . آمده از توابع الگر به سمت تابع مدلسازي شده همگرا مي شود
)چگونه تعريف مي شود؟ اين تابع مسير كنترل نموي  )u mΔ  با شرايط اوليه( )ix k است كه بصورت پاسخ

:مي شود بهينه تابع هزينه زير تعريف

ابتدا با حل : نيز ناميده مي شود و پاسخ آن به ترتيب زير بدست مي آيد DLQR2اين پاسخ بهينه همچنين  
بدست مي آيد، سپس از اين ماتريس براي محاسبه ماتريس بهره فيدبك حالت  ∞Pمعادله ريكاتي ماتريس 

K  استفاده مي شود و در آخر سيگنال كنترل با استفاده ازK  وx(k) محاسبه مي شود.  
  

  
  

    
  
  
  
  
  

                                                 
1 Incremental control trajectory 
2 Discrete-time linear quadratic regulator  
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 LQRثابت است مسير كنترل به حل بهينه  aافزايش مي يابد و قطب الگر  Nزمانيكه  نشان دهيد: مثال
  :در اين مثال هم از سيستم استفاده شده در مثال قبل بهره مي گيريم. همگرا مي شود

  
  

  مجموع مربعات خطا ميان مسيرهاي كنترل: 2جول

  
  :متلب براي يافتن ماتريس بهره كنترل فيدبك حالت بهره گرفته شده است dlqrاز دستور 

  
  :از رابطه زير بدست مي آيد LQRبهينه با در نظر گرفتن مفروضات زير، پاسخ 

  
  
  

مجموع مربعات . محاسبه مي كنيم N=1,2,3,5يك دسته از مسيرهاي كنترلي را براي  a=0.5با استفاده از 
2را با استفاده از  MPCو  LQRخطا ميان 

2lqr mpcE u u= Δ −Δ نتايج اين محاسبات را . بدست مي آوريم
عالوه بر اين مسير كنترل بدست آمده از . كاهش مي يابد Nخطا با افزايش . مشاهده مي كنيد 2در جدول 

مشاهده مي شود . نشان داده شده است a-7در شكل  (N=3,a=0.6)و الگر با مرتبه پائين  LQRروش 
  . ، اين اختالف از ميان مي رود5به مقدار  Nبا افزايش . كه ميان دو مسير اختالف وجود دارد

  
  و توابع الگر LQRبدست آمده از  uΔمقايسه :  7شكل 
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را در مسير  0.1به  1از  Rبا استفاده از سيستم معرفي شده در مثالهاي قبل مي خواهيم تاثير تغيير : مثال
  .بررسي كنيمكنترل 

  

   
  :بردار ثابت الگر بصورت زير محاسبه مي شود

  

  
  :در باال بدست آمد، مسير كنترل بصورت زير محاسبه مي شودبا استفاه از بردار ثابت الگر كه 

  
  :داريم Rو  Qبا بهره گيري از ماتريس هاي . بردار تابع الگر است L(m)كه در آن 

  
  

ضريب  R.رعت سيستم افزايش پيدا كرده استو همچنين س Kبهره كنترل فيدبك  R=0.1با استفاده از 
وزني سيگنال كنترل است و با كاهش آن، محدوديت ها كاهش يافته و همچنين آزادي عمل سيستم افزايش 

مجموع مربعات خطا نسبت به حالت قبل افزايش يافته است عالوه براين مشاهده مي كنيم كه   .يافته است
يگر براي سيستم جديد د N=5و دليل آن اين است كه ديناميك سيستم هم اكنون سريع تر شده است و 

  .مناسب نيست و براي گرفتن پاسخ مناسب بايد افزايش داده شود

  
  

  و توابع الگر DLQRبدست آمده با روش هاي  uΔمقايسه پاسخ هاي خروجي :  8شكل 
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   DLQRقطب هاي حلقه بسته سيستم 
  

DLQR  ،TQدر طراحي  C C=  0وwR r= و در حالت تك ورودي تك . اختيار مي شود <
  :خروجي صفرهاي داخل دايره واحد معادله زير، قطب ها را بما مي دهد

  
TQبراي حالت چند ورودي چند خروجي  C C=  وwR r I=  اختيار مي شود و قطب ها از رابطه

  :زير بدست مي آيد

  
  

  
 LQRبعنوان نمونه تابع تبديل سه مثال قبل بصورت زير است، پس قطب هاي حلقه بسته 

  :بصورت زير خواهد بود

  
  :داريم R=1براي 

  
  

  
  :داريم R=0.1براي 

  
  

  
همان طور كه مي بينيم در حالت دوم قطب ها كوچكتر و در نتيجه به مبدا دايره واحد نزديكترند 

  .را توجيح مي كند R=0.1و همين مسئله سريعتر شدن سيستم در حالت 
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  استفاده از پارامترهاي الگر بعنوان پارامترهاي تنظيم
هم تنها  MPCدر . جود نداشتپارامتري براي تنظيم و LQRهمان طور كه از قبل مي دانيم در 
هم اكنون با اضافه شدن توابع الگر مي توان از ضرايب الگر هم . افق ها بعنوان پارامتر تنظيم وجود داشتند

البته الزم به ذكر است كه همواره زياد بودن تعداد پارامترهاي تنظيم هم . بعنوان پارامتر تنظيم استفاده نمود
  .وارد كار تنظيم را مشكل مي كندمطلوب نيست و در پاره اي از م

كوچك ، تنظيم  Nچندان مهم نيست ولي در صورت انتخاب  aبزرگ اختيار شود تنظيم  Nاگر 
  .صورت مي گيرد aدقيق تر با تنظيم 

  
  . سيستم زمان پيوسته زير را با مفروضات قيد شده در نظر بگيريد: مثال

  
  

[ ]0.3, 3, 0.1, , 0 0 1 , 0.3, 36T
pw t Q C C C R Nξ = = Δ = = = = =  

  
  :سيستم گسسته در فشاي حالت را بصورت زير بدست مي آوريمابتدا معادل 

  
  :حلقه بسته و بهره فيدبك در ادامه نمايش داده شده اند LQRقطب هاي سيستم 

  
  
  

  :در ادامه دو سناريوي زير را بررسي مي كنيم
پاسخ سيستم را  0.8و  0،0.4يعني براي  aدر نظر مي گيريم و براي مقادير متغير ) بزرگ( N=8: حالت اول

مي بينيم كه پاسخ سيستم بسيار شبيه به سيستم . نتايج نشان داده شده است 3در جدول . بدست مي آوريم
LQR  بوده و زمانيكهN   بزرگ انتخاب مي شود تغييراتa چندان محسوس نيست .  

 aمي شود كه هم اكنون تغييرات اختيار مي شود و مشاهده ) كوچك( N=2در اين حالت : حالت دوم
  .محسوس بوده و بر پاسخ سيستم تاثير گذار است
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  a:0:0.8و  N=8قطبهاي حلقه بسته و بردار بهره فيدبك با :  3جدول 

  
  

  a:0:0.9و  N=2قطبهاي حلقه بسته و بردار بهره فيدبك با :  4جدول 

  
  

  كنترل با وجود قيود با استفاده از توابع الگر
از اين رو در اين بخش است . ديگر كارآمد نخواهد بود LQRبا اضافه شدن قيود و عدم قطعيتها، 

همچنين با بهره گيري از توابع الگر مي نوان تعداد قيود در افق پيش بيني . برجسته مي شود MPCكه نقش 
و  1با ابعاد وسيع از اين روش مي توان در سيستم هاي. را كاهش داد و در نتيجه از بار محاسبات كاست

  .بالدرنگ بره جست
 Quadraticكنترل با در نظرگرفتن قيود نياز به بهينه سازي بالدرنگ با استفاده از 

programming اگر فرض كنيم . دارد( )ix k بردار حالن در زمان نمونه برداريik  باشد و
min max,u uΔ Δ  باندهاي پائين و بااليuΔ باشند، خواهيم داشت:  

  
  
  

  
  

                                                 
1  Large scale 
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  :سيستم زمان پيوسته زير را در نظر بگيريد: مثال

  
  

[ ]0.1, 3, 0.1, , 0 0 1 , 0.3, 46T
pw t Q C C C R Nξ = = Δ = = = = =  

  
  

فرض مي . است، سيگنال كنترل نوساني است under-dampedاز آنجائيكه اين سيستم شديدا 
با استفاده  MPCشكل زير مقايسه بين سيگنال كنترل و خروجي بين دو روش . است N=8و  a=0.7كنيم 

از بررسي نتايج بدست آمده مي توان نتيجه گرفت با در نظر . را نمايش مي دهد LQRاز توابع الگر و 
 40را حدودا بايد  Nرا در نظر بگيريم،  a=0اگر . به استپاسخ هر دو روش مشا a,Nگرفتن پارامترهاي 

نمونه  15براي اطمينان حاصل كردن از برآورده شدن قيود، . در نظر بگيريم تا به عملكرد پيشين دست يابيم
نامعادله مي دهد كه اين به معناي حجم بااليي  30اين كار به ما . در معادالت مقيد، لحاظ مي شود uΔاول 

  .قيد اكتيو وجود دارد كه بايد حتما چك شوند 3البته الزم به ذكر است كه در اينجه تنها . از محاسبات است
   

  
  

   DLQR )2وتوابع الگر  )1بدست آمده با روش هاي uΔمقايسه پاسخ هاي خروجي :  9شكل  
  

  :باشند خواهيم داشت uاگر قيود داده شده بر روي 
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  :سيتم داده شده در مثال قبل را در نظر بگيريد: مثال

  
  
  

با استفاده از دستورات متلب . قيد نامساوي بايد اعمال گردد 92لهاي آينده براي اعمال قيود بر تمامي كنتر
  :خواهيم داشت

  

  
  

  با وجو قيد) 2بدون قيود )u .1پاسخ بهينه با وجود قيود روي :  10شكل 
  

  :در ادامه دو مثال قبل فرض مي كنيم : مثال
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,48در اينجا فرض شده است كه  4 192p pN N= × پيداست كه در برخي  b-11از شكل  . =
قيد فعال وجود داشته است كه برخي از آن ها با  8در اينجا . نقاط قيد روي سيگنال كنترل نقض شده است

بعبارت . هم در تناقض بوده اند و به همين علت اين تعدي از حدود در برخي نواحي به چشم مي خورد
  . ستديگر وجود وابستگي ميان قيود سبب عدم همگرايي پاسخ شده ا

  

     

  
  

  
  بدون قيود) 2با وجو قيد  )uΔ.1و  uپاسخ بهينه با وجود قيود روي :  11شكل 

  
  
  

  


