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  بخش اول

  مقدمه
مهمترين روش موجود روش . براي سيستم هاي غير خطي روش سيستماتيك براي بررسي پايداري وجود ندارد

تم مورد بررسي خطي باشد از روش هاي كالسيك ساگر سي .استلياپانوف است، اما يافتن تابع لياپانوف پيچيده 
  .بررسي پايداري استفاده مي كنيم

، در محاسبات مشكل ايجاد مي شود و حتي در مورد سيستم خطي هم اگر قيد با محدود كردن افق MPCدر 
و در حالت  MPCدر به طور كلي .اشته باشيم، مسئله غيرخطي مي شود و تحليل پايداري آن ساده نيستد

  .است LQRمرجع مقايسه  )افق بينهايت( حدي

Discrete time MPC with prescribed degree of stability  

و افق پيش بيني قابل تنظيم هستند و با تنظيم اين پارامترها  Qو  R، ماتريس هاي در فرمول بندي كه ارائه شد
  .ردمي توان پايداري و عملكرد خاصي را براي سيستم تضمين ك

  .براي طراحي كنترل كننده بايد تنظيم شوند هاي زيربه طور كلي پارامتر

 Qماتريس  )1

 R ماتريس )2

 افق پيش بيني )3

 )در صورتي كه از توابع الگر استفاده شود(افق كنترل )4

  .بات پيچيده مي شودطراحي باال مي رود و در عوض محاس با افزايش پارامترهاي قابل تنظيم انعطاف
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  به صورت انتگرالگير دوبل داريم 2سيستم درجه يك :  1-4مثال 

  

  
  .هدف مشاهده اثر تغيير افق پيش بيني در خروجي است .قطب تابع الگر است aدر مساله 

  
انتخاب مي شود و حداقل و حداكثر مقدار ويژه ماتريس هسيان  300و  30و  10تيب افق پيش بيني به تر

  .محاسبه مي شود

  
مي يابد و خطا زياد شده  ماتريس هسيان با افزايش افق پيش بيني افزايش condition numberطبق جدول 

  .و سيستم به سمت ناپايداري مي رود

و اطالعات بيشتري را مي  مي رود LQRاز يك طرف با افزايش افق پيش بيني سيستم به سمت حالت ايده آل 
  .بيند و از طرف ديگر خطا زياد شده و سيستم به سمت ناپايداري مي رود

  : condition number  مفهوم

max min( ) : condition numberκ λ λΩ = −  
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)اگر  )κ Ω  خيلي بزرگ باشد، ماتريسill‐conditioned مي شود و اعداد نامناسبي مي دهد.  

مثال در مثال قبل سيستم به عوامل خطا و . نسبت به شرايط حساس است ill‐conditionedسيستم با ماتريس 
  .ا آگمونت شدن اضافه مي شود، حساس مي شودرالگير سيستم و  انتگرالگيري كه بدو انتگ

  :در بيابيم، الزم است كه به روابط زير توجه نماييم اگر بخواهيم علت را

  
هاي ماتريس  كند، بنابراين المان صفر ميل نمي به Mبا افزايش  mA،گير داشته باشد سيستم انتگرالزمانيكه 

( )mΩ  هم با افزايشm آيد كه  مي بيني، مشكالت محاسباتي پيش بنابراين با افزايش افق پيش. شوند بزرگتر مي
در حقيقت با افزايش افق پيش .دهد رخ مي DMC,GPCبين، مانند  هاي كالسيك كنترل پيش در بيشتر روش

مي  بيني خطا توسط انتگرالگيرها در زمان بيشتري روي هم جمع مي شود و خطاهاي كوچك هم قابل توجه
  .شود

  منظور رفع اين مشكل دو روش كالسيك وجود دارد؛  به

 inner(فيدبك داخلييكي استفاده از  )1 loop  state  feedback( است كه موجب كاهش عملكرد
انتگرالگير را حذف مي كند و ديگر  نوعي اثر شود و نيز به وجود قيود مي بسته و سيستم در حالت حلقه
منشا ) . البته تا زماني كه سيستم را ناپايدار نكند( كندگير خطا را كم ميانتگرال  .مزاياي آن را نداريم

شيفت فاز منفي  90هر انتگرالگير  .اين خطا مي تواند وجود اغتشاش و يا مدلسازي نامناسب باشد
  .مي برد يسمت ناپايدار مي كند و سيستم را كند كرده و به ايجاد

آن  به راجع 3عنوان پارامترهاي تنظيم كه در فصل  ل بهكنتر بيني و نيز افق پيش استفاده از افق )2
   .شد داده توضيح
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، براي mباشيم و يا سيستم ذاتا ناپايدار باشد، با افزايش  گير داشته كه در سيستم انتگرال طور كلي زماني به

هاي محاسبه معكوس ماتريس  توان با استفاده از الگوريتم شويم، دربعضي اوقات مي دچار مشكل مي ηمحاسبه 
پلنت ناپايدار باشد، مشكالت بزرگ باشد و يا خود Aوقتي ابعاد  بيني را زياد درنظربگيريم، اما چنان افق پيش هم

  .بيشتر مي شود

  :مرحله است 3گيريم، شامل  ي كه درنظر ميراه حل ها

 .كه خيلي حساس نباشدرا اصالح مي كنيم طوري condition numberبدون توجه به پايداري،  .1
 . پايداري مجانبي سيستم را بررسي مي كنيم .2

 )بهبود عملكرد( .پاسخ حلقه بسته را بهبود دهيم .3

    condition numberاصالح 
هاي گذشته استفاده  ها، براي شناسايي پارامترهاي سيستم، از اطالعات نمونه در مبحث شناسايي سيستم

)عنوان مثال براي محاسبه  به . نماييم مي )y k از( 1)y k )نماييم و براي  استفاده مي − 1)y k )هم از+ )y k  كه
)در حقيقت  1)y k )حال اگر در محاسبه . شود درگير مي− 1)y k باشد، اين خطا در  خطايي رخ داده−

كه . نمايند لذا براي كاهش اين اثر از ضريبي به نام ضريب فراموشي استفاده مي. گذارد هاي آينده اثر مي نمونه
شوند،  تر با ضرب در اين ضريب استفاده مي هاي قبل هاي مربوط به نمونه كنيم، داده هرچه روبه جلو حركت مي

دراين جا از . گردد هاي گذشته، كمتر مي كوچكتر است، لذا اثر داده 1و از آنجاييكه اصوال اين ضريب از 
jαكنيم كه معادل گسسته آن ضرايب نمايي استفاده مي 1αوقتي است، كه − تاكيد روي زمان حال ) صعودي( >

.يعني به ورودي هاي آينده وزن بيشتري مي دهيم. كمتر است و با رفتن به سمت آينده تاكيد بيشتر مي شود
1α ورودي هاي حال وزن بيشتري  يعني به .حالت نزولي است و حساسيت بيشتر روي وضعيت فعلي است <

  .گيريم درنظر مي 1را بزرگتر از αبين، ضريب  پيش منظور استفاده در كنترل به .مي دهيم
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2 براي كل تابع انرژي ضريب jα   .را گرفتيم  −

R,نسبت به هم از   xو  uΔبراي تغيير وزن  Q استفاده مي كنيم.  

  .با زمان باشد متغييرαاينست كه مهم 

xو  uΔرا در    αتغييرات ناشي از اضافه كردن وزن    .بررسي مي كنيم Jو   
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  .كه به ازاي حالت وزن داده شده بدست مي آيد Jحداقل :  4.1قضيه 

  

  

  
  :داريم  Bو   Aانجام يك تبديل روي و با 

  
A   وB   وزن داده شده معادل سيستم بدون وزني  مساله .عوض شده استبه نوعي سيستم  عوض شدند و

  .عوض شده اند   Bو   Aاست كه 

  condition numberكاهش حساسسيت و . تا اينجا مرحله اول يعني بهبود وضعيت سيستم انجام شد

را در شرايط عددي و عملكرد  αو اثر تغيير وزن سيستم انتگرالگير مثال قبل را در نظر مي گيريم :  2.4مثال 
  .قيد روي ورودي نيز به صورت زير است. حلقه بسته سيستم بررسي مي كنيم

  
1αمقايسه در دو حالت  1.2αو ) بدون وزن( =   .انجام شده است =Np 10و  30و  300سيگنال با  3براي  =
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10pN   )بدون وزن( .از بقيه بهتر است و سريعتر به حالت ماندگار رسيده است=

1.2αدر حالت با وزن  مي توان اثر  αبا افزايش پس  .جواب در سه حالت به هم خيلي نزديك شده است=
  .را كاهش داد pNافزايش 

  
1

1.2
α در . استيم و نتيجه بدتر هم شده اهميت بيشتري به آينده داد αاين  آينده خطاي زيادي دارد و با  =

1.2αحالت   .حساسيت سيستم نسبت به خطا كمتر مي شود =

  .را در پايداري برررسي مي كنيم αحال نقش
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maxبراي پايداري بايد ( )Aλ اگر . باشند درون دايره واحدmax ( )Aλ دايره باشد، به داخل دايره مي آوريم خارج .
يش دهيم، و با اين بيني را افزا افق پيشتوانيم ميزان  بدين ترتيب مي .در ماتريس ها ضرب مي شود −1αضريب 

  :با داشتن روابط زير. برويم LQRنهايت  افق بي  اي مشابه سمت پاسخ بهينه افزايش، به

  

  
  :صورت زير بنويسيم توانيم به پاسخ حلقه بسته را مي

  
1αكه با درنظر داشتن 0 محدود باشد، x̂كه شرايط اوليه سيستم اصالح شده ، درصورتي< 1ε< وجود >

  :طوريكه خواهد داشت، به

  

  :شود صورت زير تبديل مي اي، به اما سيستم ابتدايي ما با داشتن چندين بهره

  
1αبينيم با داشتن  كه ميهمانطور  تضميني ارائه داد، اما نتايج بسياري از  بسته توان در مورد پايداري حلقهينم<

1α كه است، درصورتي ها نشان داده سازي شبيه TQانتخاب مناسب و باشد ) كمي بزرگتر زا يك( < C C=  و
R سيستم را پايدار كرد بت ، نتايج نشان داده كه مي توانبا مقادير كوچك مث قطري.  
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1)اگر ) 1α ε× − توانيم براي تنظيم عملكرد پايداري  ، بنابراين ميپايدار است ابتدايي سيستم حلقه بسته  >

  .كنيم كه قدرت مانور بيشتر شود استفاده Q , Rاز سيستم از 

  نمي كنداز يكسري از ابزارها استفاده كرديم كه پايداري را تضمين در اينجا 

1αضريب انتخاب ) 1 >  

  εدر تنظيم  Q , Rاستفاده از  . 2

مي توانيم قطب هاي  Kربط دارد و با تغيير  Q , Rبه   K. داشته باشيم يبزرگpNمي توانيم  با اين تنظيم ها
  )ظاهرا به پايداري كمك مي كند Qو بزرگ بودن  Rكوچك بودن (. حلقه بسته را عوض كنيم

  بخش دوم
از عملكرد سيستم بهتر و با  اطالعات بزرگ باشد تا قضاوت ما  Npخواهيم مي از يك طرف   MPCدر 

در  اما از طرف ديگر. م مي گيرد امحدود شود قضاوت ما در بازه ي محدودتري انج Npاگر  ي باشد زيرابيشتر
باعث كاهش عملكرد ... در پيش بيني شامل ضعف مدل و  بعضي سيستم ها كه به خطا حساسند هر گونه خطا

به  شود ومي به خطاها  نسبت سيستم حساسبزرگ براي آن ها باعث افزايش  Np در نتيجهسيستم  مي شود 
  . نداريم افزايش افق پيش بيني خطاها  را بيشتر افزايش مي دهد يمدل دقيق زماني كه اين ترتيب

را افزايش و از طرف  Npبه اين ترتيب با تعريف وزن اثر پيش بيني هاي آينده را كم كرده و از يك طرف 
  . ن وزن مي گذاريمديگر روي آ

 LQRبه همان صورت  MPC را افزايش دهيم Npاشته باشيم و قيد ند MPCدر  اگر همان طور كه مي دانيد
 Qو  Rماتريس هاي  با تنظيمتنها  LQRدر . كرده و هر دو روش نتيجه ي مشابهي را خواهند داشت عمل 

دو پارامتر تنظيم   MPCدر  و اين در حالي است كه قطب ها را جابجا كرده و سيستم را پايدار كنيم  مي توان
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 . قيد را مي كشند كه اين دو پارامتر جور افق محدود و وجود دارد هم ) Nدر فضاي الگر و ( Ncو  Npديگر 
  . پيچيده تر مي شود كنترل سيستمبا افزايش تعداد پارامتر ها  البته كه

تعريف مي كنيم و اين يعني كندترين  )مسلط تر(واحد يك دايره ي ديگر مربوط به بزرگترين قطب  ي در دايره
مقدار ويژه بزرگتر و اين يعني ) ب به مبدا نزديك تر شود ديناميك آن تندتر و اثر آن كمترهر چه قط(ديناميك 

  .كه مهم تر است را در نظر مي گيريم 

Prescribed:  يعني در واقع با ضرايب (بيشتر شود  ٠.٩از  بزرگ ترين يعني از قبل مي گوييم مي خواهيم
از يك مقداري بيشتر نباشد و به اين ترتيب يك دايره  مقدار ويژه بزرگترين ي مستقيم تحميل مي كنيم كه اندازه

به اين ترتيب يك باند ) داخل دايره ي واحد تعريف مي كنيم و البته اين مال حالتي است كه قيد نداشته باشيم
  .جواب خواهيم داشت

  :ايده ي اصلي پايداري 
بزرگ مي   ضرب دركه روي ضرايب وزني اعمال مي شود مقادير ويژه ي حلقه بسته با  1به ازاي 

 .اين امر باعث جابجائي قطب ها و نزديك شدن آنها به دايره ي واحد و يا خارج شدن از آن مي شود  وشوند 
يستم كنترل پيش و توليد س اين بزرگ شدناثر خطرناك بوده و براي خنثي كردن  براي پايداري سيستم اين امر

و آنها را طوري تغيير مي دهيم كه  شوداستفاده مي  Rو  Qاز ماتريس هاي  بين حلقه بسته ي پايدار مجانبي
و به اين ترتيب يك سيستم حلقه بسته با خنثي شود  ضرب شده و اثر  مقادير ويژه ي حلقه بسته در 

جديد به گونه اي انتخاب شوند كه تابع هزينه  Rو  Qتوصيه مي شود  .توليد مي كنيم  1حاشيه ي پايداري 

در ادامه ايده ي اصلي توسط تئوري زير . ي حاصل شبيه به حالتي باشد كه از ضرايب وزني استفاده نمي شود 
  .مطرح شده و رابطه ي بين تابع هزينه هاي اوليه و تابع هزينه ي وزن دار نشان داده خواهد شد 

  : 4.2تئوري 

 با توجه به معادله ي حالت سيستم زير 

j 1| |  
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 تعريف شده در زير  بدست آمده از مينيم سازي تابع هزينه ي  Δپاسخ بهينه ي 

j| T j| j T j  

 شبيه به پاسخ بدست آمده از مينيمم سازي تابع هزينه ي اوليه ي زير مي باشد 

j| T j| j T j  

 :به صورت زير تعريف مي شوند  جديد و  كه در روابط باال 

1
 

1  

 

 :پاسخ معادله ي ريكاتي جبري زير مي باشد  و 

0 

معادل خواهند بود يعني مينيمم سازي اين دو با هم برابر خواهد  و  با شرايطي ثابت مي شود  به اين ترتيب
جديد  و  و  ) 1بزرگتر از  (و يك كنترل بهينه را نتيجه مي دهند  بود و قطب هايشان يكي مي باشد

  . كشدمي جور شيفت قطب ها و مقادير ويژه ي جديد را 

  : 4.3مثال 

و ماتريس هاي سيستم به صورت زير داريم  double integratorيك  بوده و ۴.١همان مثال  اين مثال 
 :تعريف مي شوند 

1 1
0 1  ;  0.5

1  ;  1 0  
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در اين مثال هدف طراحي يك سيستم كنترل پيش بين با يك انتگرال گير براي حذف اغتشاش   مي باشد كه در 
همچنين مقادير ويژه ي حلقه بسته . مي باشد  0و  4،  150،  1،  آن 

  .مقايسه گردد  1بايد محاسبه شده و با حالت  1.6و ماتريس بهره با استفاده از ضريب وزني 

  داده معادله ريكاتي حالت پايدار زير حل شده ، Rو  Qبه ازاي 

0 

  :و مقدار زير بدست مي آيد 

1.7367 1.6663 1.2633
1.6663 2.0965 1.0000
1.2633 1.0000 2.1663

 

  محاسبه مي شوند به صورت زير  و  كه با استفاده از آن مقادير 

0.625 1 0.625
1.0583 1.0154 0.7698
1.0154 1.2775 0.6094
0.7698 0.6094 1.7107

 

0.625 0.3906 

مي باشد و ماتريس بهره ي كنترل فيدبك  ١٢۴.۶ماتريس هسين برابر با  condition numberدر اين شرايط 
 :برابر با مقدار زير مي باشد 

I

0.7978
0.1952

1.2634
0.0594

0.3678
0.1992

0.1793 0.1010 0.0950
0.0321 0.0405 0.0255

 

 :به صورت زير  LQRكه با توجه به مقدار محاسبه شده از روش 

0.7980 1.2633 0.3684  
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كه اين اختالف با افزايش تعداد توابع . ده مي شود يك اختالف جزئي بين مقدار بدست آمده از دو روش مشاه
 نتيجه ي زير حاصل مي شود  N=6الگر قابل كاهش است و به ازاي 

0.7980
0.1919
0.1757 
0.0515 

0.0017
0.0139

1.2634
0.0606
0.0992 
0.0457
0.0055

0.0092
 

0.3684
0.1949
0.0913
0.0037

0.0145
0.0101

 

با گذاشتن ضريب همان طور كه ديده مي شود نتيجه ي حاصل از دو روش يكسان است و به اين ترتيب 
  .ميرائي در سيستم بهبود بسياري حاصل مي شود 

1.4347ماتريس هسين برابر با  condition number،  1اما به ازاي  مي شود و ماتريس  10
 بهره برابر با مقدار زير خواهد بود 

1.0338
0.6706

1.4553
0.1772

0.5068
0.5570

0.7583 0.5100 0.4055
0.3951 0.2318 0.4556

 

ديده مي شود كه به دليل ناپايداري عددي ماتريس ها اختالف زيادي بين دو روش   LQRدر مقايسه با روش 
  . وجود دارد 

در مثال  اما وجود داشتكه دو انتگرال گير در آن  داشتيمتك خروجي  –در مثال باال يك سيستم تك ورودي 
  ) . ۴.۴مثال (دو خروجي مي كنيم كه مرتبه ي آن باال رفته و پيچيده تر مي شود  –سيستم را دو ورودي  زير

  : 4.4مثال 

 :تابع تبديل سيستم پيوسته ي زير را در نظر مي گيريم 

12.8 4
16.7 1 4

1.89 3 4
21 1 3 4

1.28 7 4
10.9 1 7 4

12.8 4
14.4 1 3 4
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بين به علت حجم  پيش هاي چندورودي و چند خرووجي در هنگاهم استفاده از كنترل دانيم سيستم طوريكه مي به
∆در اين جا از سيستم با زمان .نمايد محاسبات باال كار را پيچيده مي براي نمونه برداري مي شود و  1

disturbance rejection همچنين اطالعات مسئله به صورت  . استفاده مي شودانتگرال  از  ،
 1.2در اين جا از شريب وزني . تعريف مي شوند   0و  5،  140،  

 .استفاده مي شود 

به اين ترتيب . ) ر مطلب داريم دستور د( را بدست مي آوريم  Pمعادله ي ريكاتي را نوشته و  LQRبراي  
 :خواهيم داشت 

0.8333 1 0.8333  

0.8333  

  .در شكل زير مقايسه ي بين مقادير ويژه ي حلقه بسته ي دو روش صورت گرفته است 

  
تاي آنها نزديك به دايره ي واحد ٣دقيقا روي هم افتاده اند كه  MPCو  LQRبا توجه به شكل قطب هاي 

  .بوده و مسلطند و اين ها براي كنترل بايد تغيير كنند 



 

١٧ 
 

  
و  Np  ،MPCباز دقيقا يكجا مي افتد پس به شرط زياد بودن  MPCو  LQRالمان هاي گين هم براي  

LQR  معادل خواهند بود.  

  : ۴.۵مثال 

 .داريم  با تابع تبديل زير پيوسته ٢يك سيستم درجه ي 

1
2

 

ω،  0.5كه در آن   و  0.7و  18،  46،  0.3،   ، 3
در اين جا هدف نشان دادن معادل بودن پاسخ بهينه ي  .شرايط اوليه است  0.3 0.2 0.1

 :برابر با مقدار زير مي باشد  . وزني مي باشد  MPCو  LQRحاصل از دو روش 

1.7022 5.6548 1.6689  

 . نيز با استفاده از توابع الگر به صورت زير حساب مي شود  

L 0 T Ω ψ 1.7022 5.6548 1.6689  
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تفاوتي ديده  MPCو  LQRدر اين جا بين . پيدا كرد  jرا در پيش بيني   مي توان) با مقياس( ∆از روي 
  .كمتر شود  Nبه ما كمك مي كند تعداد مولفه هاي  aنمي شود و 

  بين، با درجه پايداري تعيين شده كنترل پيش
شود به شرطي كه ميزان افق  تعيين مي Q,Rبين، با انتخاب دو ماتريس  عملكرد حلقه بسته سيستم كنترل پيش

تا انتخاب كنيم  را به صورت  Qدر بيشتر مواقع . اندازه كافي بزرگ باشد بيني و تعداد توابع الگر به پيش
اي كه با  گونه به. نماييم سرعت پاسخ سيستم را تنظيم مي Rميزان خطا در خروجي را كاهش دهيم و با ماتريس 

دهيم و بنابراين پاسخ  اجازه تغييرات بيشتري به سيگنال كنترلي مي Rكوچك انتخاب كردن عناصر ماتريس
تنظيم كردن عملكرد . ها زياد باشد ها و خروجي اما براي سيستمي كه تعداد ورودي. شود سيستم سريعتر مي

ي يافت كه رسد كه اگر بتوان راه نظر مي بنابراين به. باشد بر مي بسته سيستم با استفاده ازين دو ماتريس زمان حلقه
به كمك آن مقادير ويژه سيستم حلقه بسته را به ميزان كافي در دايره واحد قرار دهيم، عملكرد دلخواه حلقه 

اما براي سيستم )  SISOبراي (و افق پيش بيني بزرگ باشد هدف مورد نظر تامين مي شود .بسته حاصل شود
يك نسخه ي از پيش تعيين شده استفاده مي كنيم ديگر به اين سادگي نبوده و از  MIMOهاي پيچيده تر مانند 

.  

0، در اين جا هدف اين است كه به ازاي يك مقدار مشخص  ، يك سيستم كنترل پيش بين به  1
شعاع يك دايره داخل  . قرار گيرند  گونه اي است كه مقادير ويژه ي حلقه بسته در داخل دايره اي به شعاع 

ت به دايره ي واحد محدوديت بيشتري دارد و به آن درجه ي پايداري گفته مي شود دايره ي واحد است كه نسب
  .به اين ترتيب يك شرط اضافي به سيستم تحميل مي شود 

 متغيرهاي حالت پيش بيني شده با نرخي حداقل برابر با  به عبارت ديگر به ازاي يك شرايط اوليه ي 
 .كاهش مي يابد 

| | | || || 
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 1را خواهيم داشت از آنجائي كه  مرحله  jاضافه مي شود و بعد از  ١در مرحله ي  از آنجائي كه  
چقدر كوچكتر از يك باشد مي توان پايداري نسبي را نتيجه گرفت  مي توان پايداري را نتيجه گرفت و اين كه

  .پاسخ سر جاي خودش باقي مي ماند  1و اگر 

  : ۴.٣تئوري 

 با در نظر گرفتن معادله ي حالت سيستم مشابه به قبل زير 

1| | Δ  

 ، ناشي از مينيمم سازي تابع هزينه ي  Δپاسخ بهينه ي 

j| T j| j T j  

 مي باشد تعريف شده است كه به صورت زير Jمشابه به پاسخ بدست آمده از مينيمم سازي تابع هزينه ي 

j| T j| j T j  

α كه در رابطه ي باال 1  ،0  :به صورت زير بازنويسي مي شوند  و  و  1

 

1  

 

است كه  اصالح اصلي روي . هم در روابط اضافه شده است  اين جا يك حالت كلي تر از قبل داريم زيرا 
  .روي دوتاي ديگر هم اثر مي گذارد 

  .بحث پايداري نسبي است  بحث پايداري و ناپايداري است اما براي  در گذاشتن و نگذاشتن 
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  . به اين ترتيب بحث پايداري و ناپايداري پيش مي آيد نه پايداري نسبي . روابط مانند قبل مي شود  1

تعريف  را طبق اين تئوري و   داراي يك فرم هستند مشروط بر اينكه شامل  و   تابع هزينه هاي 
  .مي كنيم 

  :روند محاسبات 

0با درنظرگرفتن  )1 1λ< Q,معادله ريكاتي در حالت ماندگار را براي  > R نماييم داده شده حل مي: 

1αبا درنظرگرفتن  )2 Q,شده براي محاسبه  از پاسخ معادله ريكاتي حل  < Rα α نماييم استفاده مي. 
Q,از )3 Rα α بين را طراحي  پيش اندازه كافي بزرگ، كنترل بيني به بدست آمده، و با درنظرگرفتن افق پيش

  نماييم مي

  : ۴.۶مثال 

  . استفاده     مي كنيم  0.9از  ۴.۴تا قطب مثال  ٣اين براي برطرف كردن مشكل خيلي نزديك بودن 

به اين ترتيب با توجه به شكل زير ديده مي شود كه قطب هاي مدار بسته ي سيستم در رنج دايره ي قابل قبول 
  .ما قرار مي گيرد 
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  بخش سوم

 تنظيم پارامترها براي اصالح عملكرد سيستم حلقه بسته

. باشد د و آن مربوط به عملكرد توابع الگر مييك گزينه ديگر براي تنظيم عملكرد سيستم حلقه بسته وجود دار
باشند، استفاده نماييم به عنوان  مي Nوaتوانيم از دو پارامتر تنظيم دراين توابع كه  ايده اصلي در اين است كه مي

رسد اين است كه اگر انتخاب اين دو پارامتر  ذهن مي سوالي كه دراينجا به. پارامترهاي تنظيم عملكرد سيستم
سيستم چه . شود، نشود تعيين مي R,Qهاي  اي كه توسط ماتريس بهينه اي باشد كه منجر به كنترل گونه به

اين سوال، رابطه بين پاسخ معادله ريكاتي و مينيمم تابع  براي پاسخ دادن بهدهد؟  عملكردي از خود نشان مي
  .گيرد هزينه مورد بررسي قرار مي

  رابطه بين پاسخ معادله ريكاتي و مينيمم تابع هزينه
  :شود صورت زير نوشته مي آوري از فصل گذشته كه تابع هزينه به كمك توابع الگر به با ياد

  
  :ابر است باتابع هزينه مينيمم بر
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توان راجع به اين مينيمم اظهارنظر  بيني زياد، نمي قبل از استفاده كردن از ضرايب وزني نمايي براي افق پيش
 aاز آنجاييكه ماتريس . شود نمود، چراكه بدون اين ضرايب محاسبه اين مينيمم، از نظر عددي ناپايدار مي

پيش  علت خطاي محاسباتي، به تناسب افزايش در افق راين بهحداقل يك مقدار ويژه روي دايره واحد دارد، بناب
  .شود بيني ، ميزان مينيمم تابع هزينه بيشتر مي

حال . توان با دقت محاسباتي باالتري مينيم تابع هزينه را محاسبه نمود اما با درنظرگرفتن ضرايب وزني، مي
  .ايم بپردازيم، زمانيكه از ضرايب وزني نمايي استفاده كرده minJخواهيم به بررسي مي

  :كافي زياد است اندازه زمانيكه مرتبه توابع الگر به
 DLQRاي كه توسط  زمانيكه مرتبه توابع الگر زياد است، ترجكتوري سيگنال كنترلي به ترجكتوري كنترل بهينه

  .گردد شود، همگرا مي تعيين مي

  :با كنترل بهينه برابر است با مينينمم اين تابع هزينه

  
  :شود با بين تابع هزينه برابر مي با استفاده از ضرايب وزني نمايي، در كنترل پيش

  
)توجه نماييد زماني كه ترم ) ( )T

i ix k Q x kα شودبا آنكه دو روش متفاوت استفاده  به تابع هزينه اضافه مي
شود رابطه بين پاسخ معادله ريكاتي و ماتريس خطاي  است، اما بكتايي ميبنمم تابع كوادراتيك منجر مي شده

  :بين پاسخ كنترل پيش
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  .باشد مي Nعلت انتخاب به اندازه كافي، بزرگ  كنيم كه اين رابطه به مجددا تاكيد مي

  

 

 

 

ثانيه در نظر گرفته و كنترلر پيش بين با  0.1زمان نمونه برداري را برابر با 
TQ C C=  و

, 0, 140 , 1.2pR I a N α= = = ماتريس هاي ضرايب وزني را به علتي اينكه افق پيش .طراخي كنيد =

Q,بيني طوالني مي باشد اصالح كرده و از  Rα α خطاي نسبي بين المان هاي قطري . استفاده نماييدP∞  معادله

1را به ازاي دو حالت  dmpcPريكاتي و  2 6N N= 1و  = 2 8N N=   :بدست آوريد=

  :پاسخ

Q,با استفاده از R  ماتريسP∞  برايLQR  با استفاده از دستورlqr حال با استفاده از . بدست مي آيد
, , ,Q R Pα Q,ماتريس هاي  ∞ Rα α با داشتن اين ماتريس ها و استفاده از روابط زير . محاسبه مي گردند

dmpcP محاسبه مي گردد:  

  
  :ام خطاي نسبي نيز بدين صورت محاسبه مي گردد jالمان 
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1براي حالت  2 6N N=   :خطا برابر است با =

  

1براي حالت  2 8N N=   :اين مقدار برابر خواهد بود با =

  
خطا كم  Ncيعني با افزايش . مقدار خطاي نسبي بين المان هاي قطري كاهش مي يابد Nبنابراين با افزايش 

  .رفته است LQRبه سمت  MPCشده و 

  .ها براي خروجي هاي مي تواند متفاوت باشند Ncها و   aتوجه شود كه 

  حالت دوم، مرتبه توابع الگر كم باشد
 LQRبين به سمت پاسخ ناشي از مسئله  پيش به اندازه كافي بزرگ باشد، پاسخ ناشي از كنترل Nديديم كه اگر 

هاي خطي تنها  شود؟ دراين حالت با توجه به اينكه براي سيستم زياد نباشد، چه مي Nكند، اما وقتي كه  ميل مي
توان گفت كه با تنظيم دو  درحقيقت مي. رسيم يك مينممم جهاني داريم، بديهي است كه به اين مينيمم نمي

شوند و با تنظيم پارامترهاي توابع الگر نحوه تقريب زدن ازين  مينيممهاي جهاني مسئله معلوم مي Q,Rماتريس 
طراح به پاسخي كه براي  a,Nشود كه بسته به نظر طراح دارد، چراكه امكان دارد با يك  مينيمم جهاني تعيين مي

 fine‐tuningبه عبارت ديگر اين دو پارامتر به عنوان . بول باشد، برسدسيستم و عملكرد مورد نظرش قابل ق

parameters خصوص زمانيكه با سيستم هاي چندمتغيره و پيچيده  استفاده ازين دو پارامتر به. شوند يا د مي
اي تواند به عنوان يك پاسخ بهينه كلي بر يك تقريب براي پاسخ بهينه كلي مي. سرو كار داريم، مناسب است

R,زوج ماتريس Qكه نامعلوم هستند و البته از زوج ماتريس ابتدايي . درنظر گرفته شودR,Q باشد متفاوت مي.  
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توانيم با تنظيم كردن شرايطي مطمئن شويم كه اين تقريب از پاسخ بهينه  فايده اين ديدگاه در اين است كه مي
  . درحقيقت به اين كار مهندسي معكوس گويند. نمايد م را حفظ ميكلي، همچنان خاصيت پايدارسازي سيست

R,ي ديگري با تفسير ديگري از بهينه كردن مسئله مي تواند به مسئله Q با انتخاب . تغيير يابدa  وN  مقادير

,A B  ،مشخص گشته و با داشتن اين مقادير,R Q چون مهم نسبت اين دو ماتريس . مجهول بايد پيدا شود
  .مي باشد، لذا يكي را معلوم گرفته و ديگري را مي يابند

R,با اين عمل  Qمسئله ي ما را براي,A B  بهGlobal Optimal تبديل مي كند.  

  :مي باشندمحاسبات مربوطه به صورت زير 

R Rα α=  

  

   
  

  :كوچك سيستم حلقه بسته پايدار است اگر Nبنابراين براي 

‐ dmpcP مثبت معين باشد.  

- Q منفي معين نباشد.  

∞Pبا  dmpcPتوجه شود در صورتي كه اختالف  Qناچيز باشد، مي توان   Q= همچنين اگر . در نظر گرفته شود
  .نيز استفاده كنيم λبخواهيم مي توانيم از پارامتر 
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  :يدسيستم با تاخير زماني زير را در نظر بگير) 8-4مثال 

  
, 0.1, 1.2TQ C C R α= = اثر تغييرات محل قطب توابع الگر را روي پاسخ حلقه بسته نشان . مي باشد=

  .مي باشد N=1دهيد؟ 

  :پاسخ

  
بهترين سرعت را داشته و  a=0. ت پاسخ كمتر شده استعبيشتر شده سر aمشاهده مي شود، هرچقدر 

نيز سريعترين پاسخ را داشته  LQR. همچنين پاسخ براي همه ي حالت ها پايدار شده است. فراجهش ندارد
  .است
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  :مروري ديگر بر روش طراحي كنترلر پيش بين با در نظر گرفتن پايداري
1αبا پارامتر  -   .شود LQRمي تواند شبيه   MPCزياد پاسخ  Npو  <
 .تعيين كننده ي پاسخ مدار بسته ي ما مي باشند Q,Rانتخاب ماتريس هاي  -
 .چندان موثر نيست Npكاسته مي شود و تغييرات  Npبزگ است، اثر αوقتي  -
0بزرگ و  Nبا  - 1a<  .ميل مي كند LQRپاسخ به پاسخ  >
شديدا روي عملكرد حلقه بسته تاثير گذار مي باشد و كندي رفتار ديناميكي را مشخص مي  λپارامتر  -

اي به  شوند به اينكه درون دايره هاي حلقه بسته محدود مي با تنظيم اين پارامتر درحقيقت قطب. نمايد
 .باشندλشعاع 

  :ي به صورت زير خواهد بوددر نهايت روند طراح

  :شود اصوال به صورت زير انتخاب مي Qميزان بهينه ماتريس

, , 0T T
y yQ C C OR Q C Q C Q= = >  

باشد، بنابراين شامل تمامي صفرهاي سيستم  ماتريس خروجي براي سيستم آكومنته شده مي Cكه ماتريس
طور كلي در دو حالت  به. شود خاب ميمقادير ويژه سيستم حلقه بسته انت Rباشد، حال با انتخاب ماتريس مي

SISO,MIMO شوند مقادير ويژه حلقه بسته از روابط زير محاسبه مي:  

  تك خروجي - براي حالت تك ورودي

  
  :براي حالت چند متغيره
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در اين . جبران شود تا قطب هاي جابهجا شده به محل قبلي برگردند Q,Rبايد توسط تغيير در  αحال اثر 

Q,توسط  A,Bحالت اثز تغيير در ماتريس هاي  Rα α با تعيين پارامتر . جبران مي شوند
1γ
α

=
ماتريس هاي  

,Q Rα α محاسبه مي گردند.  

قرار بگيرد بايد پارامتر  λهيم قطب هاي حلقه بسته در ناحيه ي در صورتي كه بخوا
λγ
α

=
در محاسبه ي  

,Q Rα α منظور گردد.  

a,. تغيير توابع الگر نيز مي تواند به بهبود مسئله منجر گردد N با سعي و خطا مورد  Fine Tuningبه عنوان   
  .بررسي قرار مي گيرند

a  را نزديك قطب مسلط LQR همچنين . در نظر بگيريدa بايد قدري بزرگ باشد تا بتواند قطب كند سيستم   
 .را نشان دهد

  :خالصه گرددهاي زير  تواند در گام بنابراين مراحل طراحي مي

Tهاي  ماتريس وزن )1 yQ C Q C=وR  اي كه دو ماتريس  را انتخاب كنيد به گونهRوyQ  قطري باشند .
اين معنا است كه از خروجي مورد نظر پاسخ سريعتري  بزرگتر باشد، به yQهر چه المانهاي ماتريس

بزرگتر باشد، بدين معناست كه فعاليت كنترلي بايد كمتر  R؛ اما هر چه المانهاي ماتريس.خواهيم مي
 .باشد

1αضريب  )2 را كه λو نيز ضريب اي انتخاب نماييم كه از پايداري محاسباتي مطمئن باشيم  گونه را به <
 .هاي حلقه بسته سيستم كنترلي هم درون دايره واحد باشد در داخل دايره واحد باشد، تا قطب

نهايت را داشته باشيم و نيز  بيني بزرگ استفاده نماييم تا به طور تقريبي، حالت افق بي از يك افق پيش )3
هاي مسلط  قطب توابع الگر بهتر است كه نزديك قطب. نظر بگيريممرتبه توابع را نيز مقداري بزرگ در

 .باشند LQRسيستم حلقه بسته
4( ,Ω Ψ را در تابع هزينه محاسبه نماييم. 
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مرتبه توابع الگر را تا جايي افزايش دهيم كه عملكرد تغيير چنداني نكند، دراين حالت سيستم كنترل  )5
 !شده است اما با يك درجه پايداري تجويز DLQRبه سيستم بيني داريم كه مشا پيش

توانيم كه مرتبه توابع الگر را كاهش دهيم تا به  اگر بخواهيم كه عملكرد حلقه بسته را تنظيم نماييم، مي )6
الگر را تغيير دهيم تا زمانيكه مرتبه توابع   توانيم قطب همچنين مي. هايي از پاسخ بهينه برسيم تقريب

را  Qاين تغييرات معادل اين است كه ماتريس. است، عملكرد سيستم حلقه بسته را تغيير دهيمالگر كم 
  .متفاوت بگيريم


