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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αφενός η χρήση
τεχνικών ελέγχου έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση της τροχιάς
του συστήματος με μία απαγορευμένη περιοχή που περιλαμβάνει
την αρχή των αξόνων στο εσωτερικό της στον χώρο κατάστασης και
αφετέρου η επίτευξη της ισορροπίας του συστήματος σε κάποιο
σημείο πάνω στα σύνορα αυτής της περιοχής.Πιο συγκεκριμένα, η
στρατηγική ελέγχου που χρησιμοποείται είναι ένας συνδυασμός
θεωρίας βέλτιστου ελέγχου πεπερασμένου ορίζοντα -καθώς
χρησιμοποιείται MPC ή προβλεπτικός ελεγκτής βασιζόμενος στην
βελτιστοποίηση κριτηρίου απόστασης- με θεωρία θετικών
αμετάβλητων συνόλων. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διακριτό
χρονικώς αμετάβλητο πολυμεταβλητό γραμμικό συστήμα, που
συνοδεύεται από μη-κυρτούς περιορισμούς στον χώρο κατάστασης,
οι οποίοι οριοθετούν την απαγορευμένη περιοχή.Ως αποτέλεσμα το
σύστημα γίνεται μη-γραμμικό.





Abstract
The main goal of this diploma thesis is the use of control techniques in
order to avoid collision of a forbidden region, which includes the origin
and is descrided in state space, and the system’s trajectory.Also,we try
to stabilize the system in the boundary of the forbidden region.
More specifically,the control strategy which is used is a combination
of receding horizon optimal control theory ,as an optimization-based
predictive controller has been designed,and of theory of positive invariants
sets.
In the end,all the above are applied in a discrete linear time-invariant
multivariable system where non-convex constraints are imposed,describing
the forbidden region in state space.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Σε πολλά προβλήματα ελέγχου,η αποφυγή συγκρούσεων αναπα-

ριστά ένα πρωταρχικό θέμα το οποίο πρέπει να αναβαθμιστεί όσο

αναφορά την σχεδίαση στρατηγικής αντιμετώπισής του.Το πρόβλημα

αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς ένα από τα χαρακτηρι-

στικά που το διέπουν είναι η μη-κυρτότητα των σχετικών περιορισμών

του.

Για να επιλυθεί το πρόβλημα της αποφυγής συγκρούσεων,ποικίλες

μέθοδοι ελέγχου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί.Μερικές σχετίζο-

νται με Potential field approach,θεωρία γράφων,ευφυούς ελέγχου,ανάθεση

ιδιοδιανυσμάτων ή άλλες μεθόδους που εξετάζουν το πρόβλημα από

την σκοπιά της θεωρίας συνόλων συνδυάζοντας έτσι υπολογισμούς

συνόλων και πολυεδρική άλγεβρα.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι διπλός.Σε πρώτο

στάδιο,γίνεται μία ανάλυση του γραμμικού συστήματος με τους πε-

ριορισμούς σε μία περιοχή κοντά στο σημείο ισορροπίας που βρί-

σκεται πάνω στο όριο της απαγορευμένης περιοχής.Αυτό ανάγεται

σε γραμμικό πρόβλημα ρύθμισης με περιορισμούς, χρησιμοποιώντας

ως βασικά εργαλεία πολυεδρικές συναρτήσεις Lyapunov και θεωρία

θετικών αμετάβλητων συνόλων.Ως αποτέλεσμα της παραπάνω ανάλυ-
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σης,εξάγεται γραμμικός νόμος ελέγχου ανατροφοδότησης κατάστασης

για το σύστημα το οποίο θα σταθεροποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο

σημείο ισορροπίας.

Σε δεύτερο στάδιο,το ενδιαφέρον μας έγκειται στο να εγγυηθούμε

την ευστάθεια σε όλη την αποδεκτή περιοχή του χώρου κατάστα-

σης.Χρησιμοποιούνται οι βασικές αρχές του MPC (Model Predective

Control), κοινώς προβλεπτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των

περιορισμών αποφυγής σύγκρουσης.Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι

υπάρχει μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στον προβλεπτικό ελεγκτή

που σχεδιάστηκε και στον κλασσικό.Αυτή βρίσκεται στο γεγονός ότι

η αρχή των αξόνων είναι στο εσωτερικό της απαγορευμένης περιοχής

στην παρούσα διπλωματική.Επίσης, παρούσιαζεται το πρόβλημα του

αντίστροφου βέλτιστου ελέγχου του οποίου η λύση συνδέει τον γραμ-

μικό ελεγκτή που υπολογίζεται στην αρχή, με τον προβλεπτικό που

θα σχεδιασθεί μετέπειτα.

1.1 Ορισμός του Προβλήματος

Για τον καλύτερο ορισμό του προβλήματος,στην διπλωματική αυτή

δεχόμαστε διακριτά γραμμικά χρονικώς αμετάβλητα συστήματα τα

οποία είναι ανιχνεύσιμα και σταθεροποιήσιμα.Επίσης,θεωρούμε ότι

οι περιορισμοί στον χώρο κατάστασης περιγράφονται από γραμμι-

κές ανισοτικές σχέσεις.Με τον ίδιο τρόπο περιγράφονται οι περιορι-

σμοί που εφαρμόζονται στα σήματα εισόδου.Στα επόμενα κεφάλαια

θα διευκρινιστούν αυτές οι έννοιες όπου και θα υπάρξει μαθηματική

περιγραφή.Παρακάτω φαίνεται ένα σχήμα που μας δίνει μία πρώτη

γεωμετρική ιδέα του προβλήματος και των περιορισμών στον χώρο
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κατάστασης.

Τέλος, μέσα από αυτήν την διπλωματική απώτερος σκοπός είναι

να καταφέρουμε από οποιοδήποτε αρχικό σημείο,εντός της εφικτής

περιοχής, ξεκινήσει η τροχιά να καταλήξει στο επιθυμητό και να ισορ-

ροπήσει πάνω στην απαγορευμένη περιοχή.

Σχήμα 1.1: Γεωμετρική αναπαράσταση της απαγορευμένης περιοχής (το σημείο
xe = 0 βρίσκεται στο εσωτερικό της) προς αποφυγή σύγκρουσης στον χώρο 2 κα-
ταστάσεων.
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Κεφάλαιο 2

Γραμμικό Πρόβλημα Ρύθμισης με Πε-
ριορισμούς

2.1 Εισαγωγή

Όπως προαναφέρθηκε,στο πρώτο στάδιο αυτής της εργασίας γί-

νεται μία ανάλυση του προβλήματος ρύθμισης με περιορισμούς ενός

γραμμικού συστήματος γύρω από ένα σημείο ισορροπίας το οποίο

βρίσκεται πάνω στο σύνορο της εφικτής περιοχής με την απαγορευ-

μένη.Σε πολλά προβλήματα μηχανικής όπως στην αποφυγή εμποδίων

η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι αναγκαία.

Για αυτού του είδους τα προβλήματα οι κλασσικές μέθοδοι ελέγχου

δεν μπορούν να εφαρμοστούν.Χρησιμοποιώντας, λοιπόν τεχνικές αμε-

τάβλητων συνόλων μπορούμε να καταλήξουμε σε εγγυημένη σύγκλιση

σε ένα σημείο ισορροπίας πάνω στο όριο της απαγορευμένης περιοχής

ικανοποιώντας περιορισμούς καταστάσεων και σημάτων ελέγχου.

Αξίζει να ανεφερθεί ότι το κύριο εργαλείο της ανάλυσης και του

σχεδιασμού του γραμμικού νόμου ελέγχου γύρω από το σημείο ισορ-

ροπίας είναι οι αλγεβρικές συνθήκες ύπαρξης πολυεδρικών συναρτή-
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σεων Lyapunov για γραμμικά συστήματα με περιορισμούς.

2.2 Προαπαιτούμενα

Καθόλη την διάρκεια αυτής της εργασίας,τα κεφαλαία γράμματα

συμβολίζουν πραγματικούς πίνακες,τα μικρά γράμματα δηλώνουν δια-

νύσματα στηλών ή βαθμωτά μεγέθη,το Τ συμβολίζει το διακριτό σύ-

νολο του χρόνου Τ = [0, 1, 2, 3, ...], το Rn δηλώνει τον n-διάστατο πραγ-

ματικό χώρο.Το Rn
+ είναι το υποσύνολο που περιλαμβάνει τους θετι-

κούς αριθμούς από τον πραγματικό n-διάστατο χώρο και το Rn×p

είναι το σύνολο των πραγματικών nxp μητρώων.Για δύο διανύσματα

x = [x1, x2, ..., xn]
T και y = [y1, y2, ..., yn]

T ,το x < y ή (x ≤ y) είναι

ισοδύναμο με xi < yi (xi ≤ yi),όπου i = 1, 2, 3, .., n.Παρόμοιοι συμβολι-

σμοί χρησιμοποιούνται στους πραγματικούς πίνακες.Τα διανύσματα

γραμμής του πίνακα G συμβολίζονται με gTi .Για τετραγωνικούς πίνα-

κες P ∈ Rn×n ,ο συμβολισμός P ≻ 0 σημαίνει ότι ο πίνακας P είναι

θετικά ορισμένος.Αν G ∈ Rsxn και w ∈ Rs τότε το P (G,w) συμβολί-

ζει το πολυεδρικό σύνολο P (G,w) = {x ∈ Rn : Gx ≤ w}.Ομοίως,αν P

∈ Rn×n και θετικά ορισμένη μήτρα και d μία θετική σταθερά,τότε το

Q(P, d) δηλώνει το ελλειψοειδές σύνολο για το οποίο ισχύει Q(P, d) =

{x ∈ Rn : xTPx ≤ d}.

Θεωρούμε χρονικώς αμετάβλητα γραμμικά συστήματα,τα οποία

περιγράφονται από τις εξισώσεις διαφορών x(t+1) = Ax(t)+Bu(t),όπου

x ∈ Rn και είναι το διάνυσμα κατάστασης,το u ∈ Rm είναι το διάνυ-

σμα εισόδου,το t ∈ T είναι η μεταβλητή του χρόνου,Α ∈ Rn×n και Β

∈ Rn×m.

Το διάνυσμα κατάστασης θα πρέπει να ικανοποιεί γραμμικούς ανι-
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σοτικούς περιορισμούς της μορφής Gx ≤ w,όπου G ∈ Rs×n και w ∈ Rs
+.

Γραμμικοί ανισοτικοί περιορισμοί επιβάλλονται επίσης στο διάνυσμα

ελέγχου u.H είσοδος ελέγχου πρέπει να ικανοποιεί τις εξής συνθήκες

Du ≤ ρ,όπου D ∈ Rq×m και ρ ∈ Rq
+.

To γραμμικό πρόβλημα ρύθμισης ουσιαστικά αποτελείται από τον

καθορισμό ενός γραμμικού ελέγχου αντροφοδότησης κατάστασης u =

Fx και μιας περιοχής ελκτικότητας ∆ ⊆ P (G,w) έτσι ώστε για όλες

τις αρχικές καταστάσεις x0 ∈ ∆ οι προκύπτουσες τροχιές x(t;x0) του

κλειστού συστήματος x(t+1) = (A+BF )x(t) να συγκλίνουν στο σημείο

ισορροπίας xe = 0 ασυμπτωτικά, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τους

περιορισμούς καταστάσεων και εισόδων ελέγχου.Ένα τέτοιο σύνολο

∆ είναι μία αποδεκτή περιοχή ελκτικότητας.

Παρακάτω οι έννοιες του θετικώς αμετάβλητου συνόλου και του γραμ-

μικά ελεγχόμενου αμετάβλητου συνόλου,οι οποίες παίζουν πρωταρ-

χικό ρόλο στο πρόβλημα ρύθμισης με περιορισμούς, αναλύονται.

Ορισμός 1:

To υποσύνολο ∆ ⊆ Rn του χώρου κατάστασης του συστήματος x(t +

1) = Ax(t) είναι θετικώς αμετάβλητο αν όλες οι τροχιές x(t;x0) που

ξεκινούν από το ∆ παραμένουν σε αυτό ή καλύτερα x(t;x0) ∈ ∆ για

όλες τις αρχικές καταστάσεις x0 ∈ ∆ και t ∈ T .

Ορισμός 2:

To υποσύνολο ∆ ⊆ Rn του χώρου κατάστασης του συστήματος x(t +

1) = Ax(t)+Bu(t) είναι γραμμικώς ελεγχόμενα αμετάβλητο αν υπάρ-

χει ένας γραμμικός νόμος ανατροφοδότησης κατάστασης u = Fx τέ-

τοιος ώστε το ∆ να είναι ένα θετικώς αμετάβλητο σύνολο του προκύ-

πτον κλειστού συστήματος x(t+ 1) = (A+BF )x(t).

Συνθήκες ώστε να είναι ένα∆ ⊆ Rn και ένας γραμμικός νόμος ανατρο-
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φοδότησης κατάστασης λύση του γραμμικού προβλήματος ρύθμισης

με περιορισμούς,δίνεται από το παρακάτω θεώρημα.

Θεώρημα 1:

Ο νόμος ελέγχου u = Fx είναι λύση του γραμμικού προβλήματος

ρύθμισης με περιορισμούς αν και μόνο αν υπάρχει ένα θετικώς αμε-

τάβλητο σύνολο ∆ ⊆ Rn του προκύπτοντος κλειστού συστήματος

x(t+ 1) = (A+BF )x(t) τέτοιο ώστε να ισχύει:

a)

∆ ⊆ P (G,w)

∆ ⊆ P (DF, ρ)

b)

limx→∞ x(t;x0) = 0 για όλα τα x0 ∈ ∆.

Στην περίπτωση που η αρχή των αξόνων βρίσκεται στο εσωτερικό του

πολυέδρου P (G,w) και το ζευγάρι (Α,Β) είναι σταθεροποιήσιμο τότε

το πρόβλημα αυτό έχει πάντα λύση.Στην εισαγωγή έχει αναφερθεί ότι

η αρχή των αξόνων θα βρίσκεται στο εσωτερικό και ότι το σύστημα

ζητούμε να ισορροπήσει στο σύνορο της απαγορευμένης περιοχής σε

ένα σημείο xe.Mε κατάλληλη αλλαγή μετάβλητών μετατοπίζουμε τους

άξονες έτσι ώστε το νέο σημείο ισορροπίας να είναι στην αρχή των

αξόνων και προφανώς θα παραμένει πανω στην απαγορευμένη πε-

ριοχή.Στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν υπάρχει πάντα λύση ακόμα

και αν το ζευγάρι (Α,Β) είναι σταθεροποιήσιμο.Αυτό διότι θα πρέπει

να υπάρχει έλεγχος που να μπορέσει να ισορροπήσει το σύστημα στο

νέο σημείο ισορροπίας.Δηλαδή θα πρέπει η εξίσωση να έχει λύση ue

για το νέο xe :

xe = Axe +Bue
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αλλιώς δεν θα μπορεί να υπάρξει ισορροπία στο νέο σημείο πάνω στο

όριο της απαγορευμένης περιοχής.

2.3 Επιθυμητή Περιοχή Ελκτικότητας

Ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούμενα, θα λύσουμε το γραμμικό

πρόβλημα ρύθμισης με περιορισμούς, έτσι ώστε στο πρόβλημα απο-

φυγής σύγκρουσης που θα αντιμετωπίσουμε να βρούμε ένα γραμμικό

νόμο ελέγχου που θα ισχύσει σε μία κοντινή περιοχή γύρω από το

νέο σημείο ισορροπίας (αποδεικνύεται σε επόμενα κεφάλαια) που

θέλουμε να ισορροπήσει το σύστημα.

Δεχόμενοι ότι η εξίσωση xe = Axe + Bue έχει λύση ue η οποία θα

ισορροπήσει το σύστημα στο xe που βρίσκεται πάνω στο όριο της

απαγορευμένης περιοχής, το ερώτημα που τίθεται είναι το ποια πρέ-

πει να είναι η περιοχή ελκτικότητας του κλειστού συστήματος για να

υπάρξει σύγκλιση στο επιθυμητό σημείο.

Ως λύση στο παραπάνω ερώτημα αποφάσισαμε να θέσουμε ως

περιοχή ελκτικότητας το υπερεπίπεδο πάνω από το νέο σημείο ισορ-

ροπίας.

Οπότε το νέο ερώτημα που τίθεται είναι το ποιος θα πρέπει να

είναι ο γραμμικός νόμος ελέγχου ανατροφοδότησης κατάστασης έτσι

ώστε να καταστήσουμε ένα υπερεπίπεδο ως θετικώς αμετάβλητο σύ-

νολο σε ένα σύστημα.Και ζητάμε θετικώς αμετάβλητο σύνολο, διότι

η τροχιά του συστήματος δεν πρέπει ποτέ να περάσει στο εσωτερικό

της απαγορευμένης περιοχής και κάτι τέτοιο μου το εξασφαλίζει η

θετική αμεταβλητότητα ενός συνόλου.

Συνεπώς, καταλήγουμε ότι ο νόμος ελέγχου που θα εφαρμόσω στο
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σύστημά μου θα είναι της μορφής u = ue+F (x(t)−xe) όπου ο πρώτος

όρος είναι για την ισορρόπιση του συστήματος στο νέο σημείο ισορ-

ροπίας και ο δεύτερος όρος εξασφαλίζει την ασυμπτωτική σύγκλιση

σε αυτό.

Για να καταφέρω να καταστήσουμε ένα υπερεπίπεδο gT1 x ≤ w θετι-

κώς αμετάβλητο σύνολο ,με έλεγχο της μορφής u = Fx ,του κλειστού

συστήματος x(t + 1) = (A + BF )x(t) θα χρησιμοποιήσουμε το παρα-

κάτω λήμμα.

Λήμμα 1:

Ο έλεγχος u = Fx καθιστά το υπερεπίπεδο gT1 x ≤ w θετικώς αμετά-

βλητο αν και μόνο αν υπάρχουν μία βαθμωτή ποσότητα h1 και μία

μήτρα συμμετρική P ∈ Rn×n , οι οποίες ικανοποιούν τις εξής σχέσεις:

gT1 (A+BF ) = h1gT1

h1 ≥ 0

aP − (A+BF )TP (A+BF ) ≥ 0

Για μία θετική σταθερά α ∈ (0, 1) που αναπαριστά την ταχύτητα σύ-

γκλισης.Βλέπουμε ότι το gT1 είναι αριστερό ιδιοδιάνυσμα του πίνακα

(A+BF ) συνδυασμένο με μία μη-αρνητική ιδιοτιμή h1 .

Παρατηρούμε ότι η ύπαρξη της επιθυμητής περιοχής ελκτικότητας

εξαρτάται από την αναθεσιμότητα του διανύσματος γραμμής ως αρι-

στερό ιδιοδιάνυσμα του κλειστού συστήματος.Πλέον το παραπάνω

πρόβλημα προσδιορισμού του πίνακα κέρδους λύνεται ως πρόβλημα

κυρτής βελτιστοποίησης και καταλήγουμε στις εξής εξισώσεις,αφού

θέσουμε F = Y P−1,όπου P ∈ Rn×n συμμετρική ,θετικά ορισμένη μή-

τρα και Υ ∈ Rm×n :

gT1 AP + gT1 BY = h1gT1 P
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h1 ≥ 0 αP AP +BY

(AP +BY )T P

 ≥ 0

Αν ικανοποιούνται οι παραπάνω σχέσεις τότε h1 < 1 επειδή είναι

ιδιοτιμή του ευσταθούς πίνακα (A+BF ) = (A+ Y P−1).

Επίσης,θα πρέπει να ικανοποιούνται και οι περιορισμοί στον έλεγχο.Για

να ισχύει αυτό θα πρέπει:Q(P, d) ⊂ P (DF, ρ).Αλγεβρικά αυτό σημαί-

νει για τον έλεγχο που υπολογίσαμε από την επίλυση του LMI να

ικανοποιείται η παρακάτω σχέση:

(DF )TP−1(DF ) ≤ ρ2d

Οι παραπάνω δύο πίνακες μπορούν να προσδιοριστούν λύνοντας ένα

LMI πρόβλημα με αγνώστους τους πίνακες Υ,P για δεδομένη παρά-

μετρο h1 ∈ [0, 1).Στο επόμενο κεφάλαιο θα προσδιοριστεί καλύτερα η

έννοια του LMI προβλήματος.

Συνεπώς, ο τελικός νόμος ελέγχου που θα ισχύσει σε μία κοντινή πε-

ριοχή στο νέο σημείο ισορροπίας που θα βρίσκεται πάνω στα όρια της

απαγορευμένης περιοχής θα είναι: u = ue + Y P−1(x(t)− xe) .
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Σχήμα 2.1: Απεικόνιση του νέου σημείου ισορροπίας xe πάνω στα όρια της απαγο-
ρευμένης περιοχής, στον χώρο των 2 καταστάσεων.

11



Σχήμα 2.2: Απεικόνιση των προηγούμενων συμπεριλαμβανομένου και του θετικώς
αμετάβλητου συνόλου του κλειστού συστήματος το οποίο είναι όλος ο χώρος πάνω
από το νέο σημείο ισορροπίας.
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Κεφάλαιο 3

Αντίστροφο Πρόβλημα Βελτίστου Ελέγ-
χου

Μέχρι στιγμής έχουμε δείξει πώς μπορούμε να βρούμε ένα νόμο

ελέγχου που θα ισχύει για μία κοντινή μεριοχή γύρω από το νέο σημείο

ισορροπίας του κλειστού συστήματος και θα βρίσκεται στα σύνορα

της απαγορευμένης περιοχής. Με αυτόν τον νόμο ελέγχου εγγυόμαστε

ισορροπία και ασυμπτωτική σύγκλιση στο σημείο ισορροπίας.

Πλέον,χρειάζεται να βρούμε κατάλληλο νόμο ελέγχου για να απο-

φύγουμε την σύγκρουση με την απαγορευμένη περιοχή και να εγγυ-

ηθούμε για την ευστάθεια του σημείου ισορροπίας για όποια αρχική

κατάσταση ξεκινήσει η τροχιά, εκτός της απαγορευμένης περιοχής

στον χώρο κατάστασης.

Για να το καταφέρουμε θα χρησιμοποιήσουμε έναν MPC (model

predictive controller), δηλαδή έναν προβλεπτικό ελεγκτή, του οποίου

η σχεδίαση θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο. Αυτός θα ικανοποιεί

τους περιορισμούς του διανύσματος κατάστασης καθώς και του δια-

νύσματος εισόδου.

Επίσης, γνωρίζοντας ότι ο προβλεπτικός ελεγκτής ισούται με τον
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γραμμικό έλεγχο ανατροφοδότησης κατάστασης σε μία κοντινή πε-

ριοχή του σημείου ισορροπίας, θα σχεδιαστεί ο προβλεπτικός ελεγ-

κτής.

Για να τον σχεδιάσω πρώτα θα χρειαστώ κάποιες μήτρες βάρους

P, Q, R ,τις οποίες για να τις υπολογίσουμε θα πρέπει να λύσουμε το

πρόβλημα του αντίστροφου βέλτιστου ελέγχου.

3.1 Δήλωση του προβλήματος

Θα διατυπώσουμε μέσω του άμεσου προβλήματος και το αντί-

στροφο πρόβλημα του βέλτιστου ελέγχου για ένα γραμμικό χρονικώς

αμετάβλητο σύστημα στην διακριτή περίπτωση,όπου η τροχιά του συ-

στήματος δίνεται από την εξίσωση διαφορών:

x(t+ 1) = Ax(t) +Bu(t),όπου x(0) ̸= 0,

και x ∈ Rn είναι το διάνυσμα κατάστασης,

το u ∈ Rm είναι το διάνυσμα εισόδου,

το t ∈ T είναι η μεταβλητή του χρόνου,

και Α ∈ Rn×n , Β ∈ Rn×m.

To πρόβλημα του άμεσου βέλτιστου ελέγχου, δηλαδή του γραμμι-

κού τετραγωνικού προβλήματος είναι ο προσδιορισμός μίας μήτρας

Κ τέτοιας ώστε αν εφαρμοσθεί νόμος ελέγχου της μορφής :

u(t) = ue +K(x(t)− xe)

θα ελαχιστοποιηθεί το τετραγωνικό κριτήριο :

J =
∑∞

t=1(x
TQx+ uTRu) ,
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για μήτρες:

Q ≽ 0

R ≻ 0,

όπου το Q είναι μία μήτρα βάρους για την κατάσταση και το R είναι

μία μήτρα βάρους για την είσοδο.

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να βρούμε την μήτρα Κ που ελαχι-

στοποιεί το παραπάνω συναρτησοειδές, υπό τον όρο ότι το κλειστό

σύστημα θα είναι ευσταθές.Δηλαδή οι ιδιοτιμές της μήτρας A + BK

να βρίσκονται στον μοναδιαίο κύκλο.

|Λ(A+BK) < 1|

Η λύση είναι της παρακάτω μορφής:

K = −(BTPB +R)−1BTPA

Εδώ η συμμετρική μήτρα P είναι η λύση της διακριτής αλγεβρικής

μητρωικής εξίσωσης Ricatti:

P = ATPA− ATPB(BTPB +R)−1BTPA+Q

Συνεπώς, το πρόβλημα του αντίστροφου βελτίστου ελέγχου είναι ο

προσδιορισμός των πινάκων P, Q, R, όταν δίνονται οι πίνακες Α, Β, Κ

και ταυτόχρονα ικανοποιούνται όλες οι προηγούμενες συνθήκες.

3.2 Προσέγγιση της λύσης του αντιστρόφου βελτίστου

ελέγχου μέσω LMI

Πρώτον,πρέπει να δοθεί ένας ορισμός για τα προβλήματα γραμ-

μικών μητρωικών ανισοτήτων (LMI) του οποίου θα πρέπει να γνωρί-

ζουμε πριν προχωρήσουμε στην επίλυση τους.

Συνεπώς, μία γραμμική μητρωική ανίσωση είναι της μορφής:
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F (x) = F0 +
∑m

t=1 xiFi ≻ 0

όπου x ∈ Rm είναι η μεταβλητή και οι συμμετρικές μήτρες Fi ∈ Rn×n

,i = 0, 1, 2, ..,m δίνονται.Το σύμβολο ανίσωσης στην προηγούμενη ανί-

σωση σημαίνει ότι F (x) είναι θετικά ορισμένη, δηλαδή uTF (x)u > 0

για όλα τα μη-μηδενικά u ∈ Rn.

Ουσιαστικά, μία LMI είναι ένας κυρτός περιορισμός στο x, δηλαδή

το σύνολο

{x|F (x) > 0}

είναι κυρτό.

Μολονότι, η μορφή μίας LMI φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συγκε-

κριμένη, μπορεί να αναπαραστήσει μία ευρεία ποικιλία κυρτών πε-

ριορισμών του x. Πιο συγκεκριμένα γραμμικές ανισότητες, (κυρτές)

τετραγωνικές ανισότητες, ανισότητες με νόρμες πινάκων και περιο-

ρισμούς που εγείρονται στην θεωρία ελέγχου, όπως Lyapynov και

μητρωικές τετραγωνικές ανισότητες, μπορούν να γραφούν σε μορφή

LMI προβλήματος.

Αυτό θα εκμεταλλευτούμε παρακάτω για την επίλυση του αντί-

στροφου προβλήματος του βελτίστου ελέγχου. Οπότε, έστω ότι δίνο-

νται οι πίνακες Α, Β, Κ που ικανοποιούν την εξισώση:

|Λ(A+BK) < 1|

Θέλουμε να βρούμε συμμετρικές μήτρες P, Q, R τέτοιες ώστε να ισχύ-

ουν οι παρακάτω σχέσεις:

(A+BK)TP (A+BK)− P +KTRK +Q = 0 ⇐⇒

(A+BK)TP (A+BK)− P +KTRK = −Q και Q ≽ 0 ,οπότε

(A+BK)TP (A+BK)− P +KTRK ≼ 0, Επίσης πρέπει να ισχύει:
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K = −(R +BTPB)−1BTPA ⇐⇒ (R +BTPB)K +BTPA = 0 και

τέλος για μία μήτρα P1 ≻ 0 να ισχύει ATP1A− P1 ≺ Q

Οπότε το τελικό πρόβλημα LMI που πρέπει να λύσουμε είναι:

P1 ≻ 0

Q ≽ 0

P ≽ 0

R ≻ 0

(R +BTPB)K +BTPA = 0

(A+BK)TP (A+BK)− P +KTRK ≼ 0

ATP1A− P1 ≺ Q

και ως έξοδο θα έχουμε τις μήτρες P, Q, R για τις οποίες αν λύσουμε

το τετραγωνικό πρόβλημα βελτίστου ελέγχου θα βρουμε την μήτρα Κ

που είχαμε υπολογίσει από το πρόβλημα ρύθμισης με περιορισμούς.

Επίσης,πρέπει να αναφερθεί ότι η τελευταία ανίσωση που περιλαμ-

βάνει την μήτρα P1 είναι ισοδύναμη με το (A,Q) να είναι ανιχνεύσιμο

και θέλουμε να βρουμε μία P1 ≻ 0 για να εγγυηθούμε ότι η μήτρα

P είναι η λύση της διακριτής αλγεβρικής μητρωικής εξίσωσης Ricatti.

Επίσης, για την επίλυση των προβλημάτων LMI χρησιμοποιήθηκε το

toolbox της Μatlab που ονομάζεται Yalmip που διευκολύνει ιδιαίτερα

την διατύπωση τέτοιου είδους προβλημάτων και δυσκολίας . Πιο συ-

γκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι Solvers penlab και sedumi.

Συνοψίζοντας, μέχρι τώρα έχουμε υπολογίσει τον γραμμικό νόμο

ελέγχου που θα εγγυηθεί ευστάθεια σε μία κοντινή περιοχή στο σημείο

ισορροπίας.Λύνοντας τώρα το αντίστροφο πρόβλημα του βέλτιστου

ελέγχου μπορούμε να ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό του προβλεπτικού

ελεγκτή, ο οποίος θα ισχύει καθολικά στον χώρο κατάστασης.
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Κεφάλαιο 4

Σχεδίαση Προβλεπτικού Ελεγκτή

4.1 Εισαγωγή στον Προβλεπτικό Έλεγχο

Ο Προβλεπτικός Έλεγχος ανήκει στην οικογένεια των ελεγκτών,

που αποτελεί τη πιο δημοφιλή μη-γραμμική προσέγγιση ελέγχου για

γραμμικά συστήματα με περιορισμούς.

Ο ρόλος του είναι σπουδαίος στα συγκεκριμένα συστήματα διότι

εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η καλή απόδοσή τους, καθώς ο συγκε-

κριμένος νόμος ελέγχου μπορεί να διαχειριστεί την ύπαρξη μη γραμ-

μικότητας που προκαλείται από την επαναληπτική λύση του προ-

βλήματος βελτιστοποίησης καθώς οι περιορισμοί γίνονται ενεργοί ή

όχι. Μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα τα σύνθετα πολύ-μεταβλητά

προβλήματα ελέγχου με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να είναι μια

δημοφιλής και αποδεκτή μέθοδος τόσο στη βιομηχανία όσο και στην

ακαδημαϊκή κοινότητα.

Πρόκειται για αλγορίθμους ελέγχου που υπολογίζουν τη χειραγω-

γούμενη μεταβλητή τροχιά που ελαχιστοποιεί ένα τετραγωνικό δείκτη

απόδοσης, ο οποίος υπόκειται σε γραμμικούς περιορισμούς πάνω σε

ένα ορίζοντα πρόβλεψης.
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Σχήμα 4.1: H βασική ιδέα του Προβλεπτικού Ελέγχου.

Η έξοδος του συστήματος πρέπει να ακολουθεί μια προκαθορι-

σμένη τροχιά αναφοράς, ώστε το σύστημα να συμπεριφέρεται με επι-

θυμητό τρόπο. Στον Προβλεπτικό Έλεγχο υπολογίζεται η μελλοντική

είσοδος του συστήματος (Planned control input) με βάση την τρέχουσα

κατάσταση, η οποία θα οδηγήσει την μελλοντική έξοδο (Predicted

output) όσο πιο κοντά γίνεται στην τροχιά στόχου (Setpoint trajectory).

Στόχος είναι να βρεθεί η ακολουθία των δράσεων ελέγχου/εισόδου

πάνω σε ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρονικό ορίζοντα, η οποία

επιδιώκει να βελτιστοποιήσει την απόδοση του ελεγκτή βασισμένη

στις καταστάσεις του συστήματος που έχουν προβλεφθεί.

Στο τρέχον χρονικό διάστημα,λύνεται πρόβλημα βελτιστοποίησης και

υπολογίζεται η βέλτιστη λύση u∗,ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απόκλιση

κατάστασης και ελέγχου από το σημείο ρύθμισης, εφαρμόζοντας τις

βέλτιστες τιμές των μεταβλητών ελέγχου/εισόδου.

Μόνο το πρώτο στοιχείο ελέγχου εφαρμόζεται σαν είσοδο στο σύ-

στημα και η βελτιστοποίηση επαναλαμβάνεται στο επόμενο χρονικό

διάστημα t + 1 για τις μετρήσεις της νέας κατάστασης x(t + 1) μέχρι
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η επιθυμητή τιμή του σημείου αναφοράς να επιτευχθεί. Έτσι, έχουμε

μια προσέγγιση κλειστού βρόγχου. Ο κυλιόμενος ορίζοντας πρόβλε-

ψης, σε κάθε χρονικό διάστημα, κινείται ένα βήμα προς τα εμπρός..

Για χρόνο i = 0, 1, 2, .., N υπολογίζεται το πρόβλημα βελτιστοποίησης

και ελαχιστοποιείται η ακολουθία ελέγχου.

Με την παραπάνω ανάλυση είναι φανερό πως ο Προβλεπτικός Έλεγ-

χος έχει την ικανότητα να προβλέπει μελλοντικά γεγονότα, να συμπε-

ριφέρεται αναλόγως ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή συμπεριφορά

της απόδοσης του ελεγκτή και να περιγράφει τη συμπεριφορά του

συστήματος που αφορά το παρελθόν, το παρόν καθώς και το μέλλον.

Μπορεί και προβλέπει τις αλλαγές στις εξαρτημένες μεταβλητές του

Σχήμα 4.2: Ένα απλό Διάγραμμα Βαθμίδων που περιγράφει τον MPC.

συστήματος, οι οποίες θα προκληθούν από τις αλλαγές στις ανεξάρ-

τητες μεταβλητές. Χρησιμοποιεί τις τρέχουσες μετρήσεις του συστή-

ματος, την τρέχουσα δυναμική κατάσταση της διαδικασίας καθώς και

τους περιορισμούς και τους στόχους του συστήματος για να υπολογί-

σει τις μελλοντικές αλλαγές στις χειραγωγούμενες-εξαρτημένες μετα-
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βλητές. Αυτές οι αλλαγές υπολογίζονται για να κρατηθούν οι εξαρτη-

μένες μεταβλητές κοντά στο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιο-

ρισμούς στις εξαρτημένες και στις ανεξάρτητες μεταβλητές. Στέλνει

μόνο την πρώτη αλλαγή σε κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή για να εφαρ-

μοστεί, και επαναλαμβάνει τον υπολογισμό.

Η βελτιστοποίηση της μελλοντικής συμπεριφοράς της εξόδου y, που

πραγματοποιείται από τον υπολογισμό της τροχιάς της μελλοντικής

χειραγωγούμενης μεταβλητής u, αποτελεί το στόχο του Προβλεπτι-

κού Ελέγχου. Ο Προβλεπτικός Έλεγχος βασίζεται στο δυναμικό μο-

ντέλο της διεργασίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αναγκαία

περιγραφή ενός καλού δυναμικού μοντέλου του συστήματος, ώστε

να έχουμε ακριβής μελλοντικές προβλέψεις. Μια ανεπαρκής μοντελο-

ποίηση θα οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά

επιθυμούμε το μοντέλο μας να είναι στην πιο απλή μορφή του, δί-

νοντας μας αρκετά ακριβές προβλέψεις. Γίνεται κατανοητό πως η

επιλογή του μοντέλου είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στο σχεδιασμό

του ελεγκτή, και πως μας δίνει το σημαντικό πλεονέκτημα να λαμ-

βάνει υπόψη του τους περιορισμούς στις μεταβλητές κατάστασης και

ελέγχου. Το μοντέλο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των προβλέ-

ψεων του συστήματος. Μας δείχνει τη συμπεριφορά της διαδικασίας

και την εξάρτηση των αποτελεσμάτων στην τρέχουσα μετρούμενη με-

ταβλητή με τις τρέχουσες/μελλοντικές εισόδους. Στους περισσότερους

αλγόριθμους χρησιμοποιούνται γραμμικά μοντέλα αν και μπορούν να

χρησιμοποιηθούν και μη γραμμικά.
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4.2 Σχεδίαση Προβλεπτικού Ελεγκτή

O Βέλτιστος Έλεγχος (Optimal Control) είναι μια στρατηγική ελέγ-

χου που χρησιμοποιείται στη Θεωρία Ελέγχου (Control Theory), κατά

την οποία βελτιστοποιούμε ένα δείκτη κόστους για την επίτευξη της

επιθυμητής επίδοσης του συστήματος. Ο Προβλεπτικός Έλεγχος απο-

τελεί μια τεχνική βέλτιστου ελέγχου.Ο Γραμμικός Τετραγωνικός Ρυθ-

μιστής (Linear Quadratic Regulator) αποτελεί επίσης τεχνική βέλτι-

στου ελέγχου και ουσιαστικά ο προβλεπτικός ελεγκτής αποτελεί μια

μορφή αυτού, με επιπρόσθετο τον πεπερασμένο ορίζοντα πρόβλεψης

και τη διαχείριση περιορισμών. Επομένως, ο Προβλεπτικός Έλεγχος

προσεγγίζει τον αλγόριθμο LQR χωρίς περιορισμούς σε μία κοντινή

περιοχή γύρω από το επιλεγμένο setpoint, γεγονός που θα εκμεταλ-

λευτούμε στην σχεδίαση του προβλεπτικού ελεγκτή σε αυτήν την δι-

πλωματική εργασία.

Η σχεδίαση θα χωριστεί σε δύο κομμάτια.Πρώτον, θα χτίσουμε το

κριτήριο βελτιστοποίσης που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και δεύτερον

τους περιορισμούς που θα πρέπει να ικανοποιηθούν.

4.2.1 Κριτήριο βελτιστοποίησης

Όπως έχει αναφερθεί, ο προβλεπτικός έλεγχος βρίσκει την απα-

ραίτητη ακολουθία εισόδου που πρέπει να εφαρμοσθεί στο σύστημα,

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί μέσω ελαχιστοποίησης

ενός τετραγωνικού κριτηρίου πεπερασμένου ορίζοντα το οποίο λύνε-

ται με τετραγωνικό προγραμματισμό.

Για να το λύσουμε πιο εύκολα, θα απλοποιήσουμε την αρχική του
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μορφή. Το τετραγωνικό κριτήριο πεπερασμένου ορίζοντα που θα μας

δώσει την ακολουθία εισόδων γράφεται:

ut, ut+1, .., ut+N−1 = argmin{
∑N−1

k=0 {(x(t+ k)− xe)
TQ(x(t+ k)− xe) +

(u(t+ k)− ue)
TR(u(t+ k)− ue)}+ (x(t+N)− xe)

TP (x(t+N)− xe)}

,όπου x ∈ Rn και u ∈ Rm είναι το διάνυσμα κατάστασης και εισό-

δου αντίστοιχα και ικανοποιούν την παρακάτω σχέση του γραμμικού

χρονικώς αμετάβλητου συστήματος:

x(t+ k + 1) = Ax(t+ k) +Bu(t+ k),t ∈ T και k = 0, 1, 2, .., N − 1

όπου Ν είναι ο ορίζοντας πρόβλεψης.

Ακόμα,οι μήτρες P,Q,R είναι οι μήτρες που υπολογίστηκαν από

το πρόβλημα του αντίστροφου βελτίστου ελέγχου.Επίσης πρέπει να

σημειωθεί ότι το ζευγάρι (Α,Β) θεωρείται σταθεροποιήσιμο και ανι-

χνεύσιμο.

Πλέον, αφού όρισαμε τις μεταβλητές και τους πίνακες μπορώ να ξε-

κινήσουμε την απλοποίηση του κριτηρίου.

Θέτουμε Q̄ =



Q 0 · · · 0

0 Q · · · 0
... ... . . . ...

0 0 Q 0

0 0 · · · P


,Q̄ ∈ R(N+1)(n×n) , R̄ =


R 0 · · · 0

0 R · · · 0
... ... . . . ...

0 0 · · · R

,R̄ ∈

RN(n×n), x̄e =



xe

xe

...

xe


,x̄e ∈ RNn ūe =



ue

ue

...

ue


,ūe ∈ RNn, ū =



u(t)

u(t+ 1)

...

u(t+N − 1)


,
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ū ∈ RNn x̄ =



x(t+ 1)

x(t+ 2)

...

x(t+N)


,x̄ ∈ RNn.

Πλέον το κριτήριο γράφεται:

J = argmin{(x̄− x̄e)
T Q̄(x̄− x̄e) + (ū− ūe)

T R̄(ū− ūe)}

,όμως ισχύει :

x̄ = Φx(t) + Γū

,δηλαδή

x̄ =



x(t+ 1)

x(t+ 2)

...

x(t+N)


=



A

A2

...

AN


x(t)+


B 0 · · · 0

AB B · · · 0
... ... . . . ...

A−1B A−2B · · · B





u(t)

u(t+ 1)

...

u(t+N − 1)


και

x̄e = Φxe + Γūe

οπότε θα ισχύει επίσης

x̄− x̄e = Φ(x(t)− xe) + Γ(ū− ūe).

Το κριτήριο πλέον θα γράφεται:

J = argmin{(Φ(x(t)− xe) + Γ(ū− ūe))
T Q̄(Φ(x(t)− xe) + Γ(ū− ūe) +

(ū− ūe)
T R̄(ū− ūe)}

ή

J = argmin{((x(t)− xe)Φ + (ū− ūe)
TΓ)Q̄(Φ(x(t)− xe) + Γ(ū− ūe) +

(ū− ūe)
T R̄(ū− ūe)}
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ή

J = argmin{((x(t)− xe)ΦQ̄+ (ū− ūe)
TΓQ̄)(Φ(x(t)− xe) + Γ(ū− ūe) +

(ū− ūe)
T R̄(ū− ūe)}

ή

J = argmin{((x(t)−xe)ΦQ̄Φ(x(t)−xe)+ ((x(t)−xe)ΦQ̄Γ(ū− ūe)+ (ū−

ūe)
TΓT Q̄Φ(x(t)− xe) + (ū− ūe)

TΓT Q̄Γ(ū− ūe) + (ū− ūe)
T R̄Γ(ū− ūe)}.

O πρώτος όρος δεν εξαρτάται όμως από το ū το οποίο ψάχνουμε

οπότε μπορεί να παραλειφθεί. Επίσης οι δύο επόμενοι όροι είναι ίσοι

μιας και το γινόμενο των πινάκων είναι βαθμωτό μέγεθος άρα οι ανά-

στροφοι πίνακες είναι ίσοι. Συνεπώς το κριτήριο γράφεται :

J = argmin{2(x(t)− xe)ΦQ̄Γ(ū− ūe) + (ū− ūe)
T (R̄ + ΓT Q̄Γ)(ū− ūe)}

Παίρνουμε τον πρώτο όρο και έχουμε:

2(x(t)− xe)ΦQ̄Γ(ū− ūe) = 2(x(t) − xe)ΦQ̄Γ(ū− ūe) =

2x(t)ΦQ̄Γū− 2x(t)ΦQ̄Γūe + 2xeΦQ̄Γūe − 2xeΦQ̄Γū

Οι δύο μεσαίοι όροι δεν εξαρτώνται από την μεταβλητή ū οπότε πα-

ραλείπονται.Άρα οι όροι που κρατάμε γράφονται:

2x(t)ΦQ̄Γū− 2xeΦQ̄Γū = 2(x(t)− xe)ΦQ̄Γū.

Τώρα παίρνουμε τον δεύτερο όρο.

(ū− ūe)
T (R̄ + ΓT Q̄Γ)(ū− ūe). Θέτουμε H = R̄ + ΓT Q̄Γ και τον

γράφουμε: ūHū− ūHūe − ūeHū+ ūeHūe = ūHū− 2ūeHū+ ūeHūe και

πάλι ο τελευταίος όρος παραλείπεται.
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Πλέον, αφού αναλύσαμε του δύο αυτούς όρους ξαναγράφουμε την

αντικειμενική συνάρτηση της βελτιστοποίσης.

argmin{ūHū− 2ūeHū+ 2(x(t)− xe)ΦQ̄Γū} =

argmin{ūHū− 2ūeHū− 2xeΦQ̄Γū+ 2x(t)ΦQ̄Γū} =

argmin{ūHū+ (−2ūeH − 2xeΦQ̄Γ + 2x(t)ΦQ̄Γ)ū}}

Και θέτουμε f1
T = −2ūe − 2xeΦQ̄Γ και f2T = 2x(t)ΦQ̄Γ)ū

Ο λόγος που μετάτρεψαμε σε αυτήν την μορφή το κριτήριο είναι

επειδή θα το λύσουμε με τετραγωνικό προγραμματισμό και ο τετρα-

γωνικός προγραμματισμός λύνει προβλήματα της μορφής :

min{0.5xTHx+ fTx}

4.2.2 Περιορισμοί στον χώρο κατάστασης

Αφού απλοποιήσαμε την αντικειμενική συνάρτηση, τώρα πρέπει να

χτίσουμε τους περιορισμούς στον χώρο κατάστασης σε μορφή τέτοια

για να λύσουμε το πρόβλημα βελτιστοποίησης με τετραγωνικό προ-

γραμματισμό.

Στο πρώτο κεφάλαιο,αναφέρθηκε ότι η μορφή της απαγορευμένης

περιοχής θα’ναι πολυεδρική. Συνεπώς, είναι ένα κυρτό σύνολο στον

χώρο κατάστασης. Όπως παρατηρούμε όμως η εφικτή περιοχή δεν

είναι κυρτό(convex) σύνολο. Οπότε δεν μπορούμε να το λύσουμε με

την κλασσική μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού καθώς είναι

πρόβλημα Mixed Integer Quadratic Programming.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα βελτιστοποίησης ονομάζεται έτσι επειδή

περιλαμβάνει μεταβλητές οι οποίες μπορούν να είναι συνεχείς αλλά

και boolean. Πιο συγκεκριμένα, για να το λύσουμε θα πρέπει να εισα-

γάγουμε μία boolean μεταβλητή για κάθε πλευρά του πολυέδρου της
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x1

x2

Σχήμα 4.3: Γεωμετρική αναπαράσταση της απαγορευμένης περιοχής στον χώρο
κατάστασης.

απαγορευμένης περιοχής.Η boolean μεταβλητή θα μπορεί να πάρει

τις τιμές 0 ή 1. Αν πάρει 0 μία μεταβλητή σημαίνει ότι η τροχιά στην

δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στο υπερεπίπεδο που αντιστοιχεί

η boolean μεταβλητή. Ενώ αν πάρει 1 δεν θα βρίσκεται σε αυτό το

υπερεπίπεδο.

Η απαγορευμένη περιοχή από το πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται

ως εξής:

Gx ≤ w

Οπότε, η εφικτή περιοχή περιγράφεται από:

Gx ≥ w

Εισάγουμε τις boolean μεταβλητές και έχουμε:

Gx ≥ w−diag(M)δ̄
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x1

x2

Σχήμα 4.4: Γεωμετρική αναπαράσταση της εφικτής περιοχής στον χώρο κατάστα-
σης.

και diag(M) είναι διαγώνιος πίνακας όπου τα διαγώνια στοιχεία του

είναι πολύ μεγάλες τιμές.Επίσης,δ̄ =



δ1

δ2

...

δn


και έχει τόσα στοιχεία όσες

και οι πλευρές της απαγορευμένης περιοχής.

Πλέον, είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε τους περιορισμούς που θα συνο-

δεύσουν την αντικειμενική συνάρτηση προς βελτιστοποίηση ως προς

τα σήματα εισόδου του συστήματος.

Το x στην προηγούμενη σχέση, που θέλω να ικανοποιεί τους περιορι-

σμούς, είναι αυτό στην κάθε επόμενη στιγμή που θα λύνω το πρόβλημα

βελτιστοποίησης.Οπότε γράφω:

Gx(t+ 1) ≥ w−diag(M)δ̄
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ή

G[I..0]x̄ ≥ w−diag(M)δ̄

ή

G[I..0]Φx(t) + Γū ≥ w−diag(M)δ̄

,θέτω J = [I..0] οπότε έχω:

GJΦx(t) +GJΓū ≥ w−diag(M)δ̄

ή

GJΓū+diag(M)δ̄ ≥ w −GJΦx(t)

ή

[GJΓ|diag(M)]

ū
δ̄

 ≥ w −GJΦx(t)

Πλέον,βλέπουμε ότι ως έξοδο στο πρόβλημα της βελτιστοποίησης θα

έχουμε την ακολουθία εισόδου που θα εφαρμόσουμε το πρώτο στοι-

χείο και τις boolean μεταβλητές που ουσιαστικά μας δείχνουν σε ποιο

υπερεπίπεδο εκτός της απαγορευμένης περιοχής βρίσκεται η τρο-

χιά.Για να συμβεί αυτό ,εξηγήθηκε προηγουμένως ποιες τιμές μπο-

ρούν να πάρουν.Για τον ίδιο ακριβώς λόγο πρέπει να μπει και ένας

ανισοτικός περιορισμός για αυτές.Δηλαδή,η τροχιά του συστήματος

να βρίσκεται σε τουλάχιστον ένα υπερεπίπεδα εκτός της απαγορευ-

μένης περιοχής.

Για να το καταφέρουμε αυτό θα προσθέσουμε στους προηγούμενους

περιορισμούς και τον παρακάτω:∑N
i=1 δi ≤ N − 1
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,εκφράζοντας τον περιορισμό ως προς την προσαυξημένη μεταβλητή

έχω:

[111..1]δ̄ ≤ N − 1

[0| − 1− 1− 1..− 1]

ū
δ̄

 ≥ −(N − 1)

Με τον ίδιο τρόπο θα χτίσω και τους κατάλληλους περιορισμούς στην

μεταβλητή ελέγχου.

Du(t) ≤ ρ

ή

DJū ≤ ρ

ή

[DJ |0]

ū
δ̄

 ≥ −ρ

. Πλέον,μπορώ να συγκεντρώσω όλες τους απαραίτητους περιορι-

σμούς στον χώρο κατάστασης,οι οποίοι είναι:

Πρώτος:

[GJΓ|diag(M)]

ū
δ̄

 ≥ w −GJΦx(t),

Δεύτερος:

[0| − 1− 1− 1..− 1]

ū
δ̄

 ≥ −(N − 1)

Τρίτος:

[−DJ |0]

ū
δ̄

 ≥ −ρ
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. Και η αντικειμενική συνάρτηση που θέλω να ελαχιστοποιήσω και να

τηρούνται οι παραπάνω περιορισμοί,χρησιμοποιώντας Mixed Integer

Quadratic programming είναι:

argmin{[ūδ̄]


H 0 · · · 0

... ... . . . ...

0 0 · · · 0


ū
δ̄

+ [f1
T + f2

T |0]

ū
δ̄

}

Τέλος,πρέπει να σημειωθεί ότι το παραπάνω πρόβλημα βελτιστοποίη-

σης λύνεται κάνοντας χρήση του solver miqp με το το πακέτο Matlab.
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Κεφάλαιο 5

Εφαρμογή

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εφαρμόσουμε την διαδικασία που ανα-

λύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια σε διακριτά γραμμικά χρονικώς

αμετάβλητα συστήματα που υπόκεινται σε γραμμικούς περιορισμούς

στην κατάσταση καθώς και στην είσοδο. Ακόμα,οι παρακάτω προσο-

μοιώσεις έγιναν με την βοήθεια του λογισμικού Matlab και των solvers

του toolbox Yalmip για την επίλυση των LMI και της συνάρτησης miqp

για την επίλυση του Mixed Integer Quadratic Programming λόγω των

μη-κυρτών περιορισμών.

5.1 Εφαρμογή σε ΜΙΜΟ σύστημα

Για λόγους απλότητας,θα χρησιμοποιήσουμε ως πολυεδρική μορφή

της απαγορευμένης περιοχής ένα παραλληλόγραμμο.

Οπότε, η μορφή της απαγορευμένης περιοχής θα’ναι όπως αναφέρ-

θηκε στα προηγούμενα κεφάλαια
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Gx(t) ≤ w με G =



1 0

0 1

−1 0

0 −1


,G ∈ R4x2 w =



4

4

4

4


, w ∈ R4x1,x ∈ R2x1

To σύστημα το οποίο θα εξετάσω θα’ναι της μορφής:

x(t+ 1) = Ax(t) +Bu(t),με A =

0.8 0.1

0 0.9

, ∈ R2x2,

B =

 0 0.1

0.1 0

,B ∈ R2x2 ,u ∈ R2x1 και t ∈ T με T = [0, 1, 2, 3, ...]

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω τεχνικές που θα χρησιμο-

ποιηθούν αναφέρονται σε ανιχνεύσιμα και σταθεροποιήσιμα συστή-

ματα. Επιλέγουμε ως σημείο ισορροπίας στο οποίο θα σταθεροποιηθεί

Σχήμα 5.1: Απεικόνιση της απαγορευμένης περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί στο
παράδειγμα.
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το σύστημά μας πάνω στην απαγορευμένη περιοχή το

xe =

3
4


Οπότε αυτό το σημείο βρίσκεται πάνω στο επίπεδο x2 = 4. To διάνυ-

σμα γραμμής του πίνακα G που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο επίπεδο

είναι το [0 1].

Το πρώτο βήμα που θα ακολουθήσω είναι να θέσω τον χώρο πάνω

από το νέο σημείο ισορροπίας ως θετικώς αμετάβλητο σύνολο.Ο χώρος

πάνω από το σημείο ισορροπίας xe είναι ο x2 ≥ 4. Άρα,το διάνυσμα

που θα χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε το γραμμικό πρόβλημα με

περιορισμούς κοντά στο σημείο ισορροπίας θα’ναι το:

gT1 =[0 -1]

Το πρώτο βήμα που θα ακολουθήσουμε είναι να υπολογίσουμε τον

γραμμικό νόμο ελέγχου

u(t) = ue +K(x(t)− xe)

που θα εγγυηθεί ασυμπτωτική ευστάθεια και ισορροπία του σημείου

xe. To ue θα το υπολογίσουμε από την σχέση:

xe = Axe +Bue

ή

ue = B−1(I − A)xe

Αν έχει λύση η παραπάνω εξίσωση σημαίνει ότι το xe μπορεί να γίνει

σημείο ισορροπίας του κλειστού συστήματος. Και προκύπτει ue = 4

0.2

. Tην μήτρα K θα την υπολογίσουμε λύνοντας το LMI πρόβλημα

του πρώτου κεφαλαίου που περιλαμβάνει τις παρακάτω εξισώσεις:

34



gT1 AP + gT1 BY = h1gT1 P

h1 ≥ 0

h1 < 1 αP AP +BY

(AP +BY )T P

 ≥ 0

, με P ∈ R2×2συμμετρική μήτρα, Y ∈ R2×2

Λύνουμε το παραπάνω LMI πρόβλημα για α = 0.9 και έχουμε ως

λύση:

P =

19.1947 −0.0818

−0.0818 31.9422

,Y =

 0.3297 −128.7166

−12.1211 −2.6225


οπότε

K =

 0.0000 −4.0297

−0.6318 −0.0837


Τελικά, ο γραμμικός νόμος ελέγχου που θα ισχύσει σε μία περιοχή

κοντά στο σημείο ισορροπίας θα’ναι:

u(t) =

 4

0.2

+

 0.0000 −4.0297

−0.6318 −0.0837

 (x(t)−

3
4

).
Στο επόμενο βήμα θα λύσουμε το αντίστροφο πρόβλημα βέλτιστου

ελέγχου που αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο προσπαθώντας έτσι να

συνδέσουμε τον γραμμικό νόμο ελέγχου του προηγούμενου βήματος

με τον προβλεπτικό ελεγκτή που θα ισχύει σε όλη την εφικτή περιοχή

του χώρου κατάστασης. Για να το καταφέρουμε αυτό θα λύσουμε

το παρακάτω LMI πρόβλημα που συνοδεύεται από τις παρακάτω

σχέσεις με αγνώστους τις μήτρες Q,P,R, P1:
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P1 ≻ 0

Q ≽ 0

P ≽ 0

R ≻ 0

(R +BTPB)K +BTPA = 0

(A+BK)TP (A+BK)− P +KTRK ≼ 0

ATP1A− P1 ≺ Q

, όπου Κ η λύση του προηγούμενου βήματος. Οι λύσεις που ικανο-

ποιούν τους παραπάνω περιορισμούς είναι:

Q =

 1.1133 −0.0048

−0.0048 1.0124

, R =

0.0227 0.0005

0.0005 0.3423

, P =

1.2863 0.0198

0.0198 1.8379

,
P1 =

0.8901 0.0213

0.0213 0.9790


Επίσης, μπορούμε να επαληθεύσουμε τις λύσεις λύνοντας το LQR πρό-

βλημα με τις μήτρες R, Q που προκύπτουν για να δούμε πόσο κοντά

είναι οι μήτρες Κ και P και παρατηρούμε προσέγγιση έως και 10−14.

Στο τρίτο βήμα θα σχεδιάσουμε τον προβλεπτικό ελεγκτή χρησιμο-

ποιώντας τις μήτρες P,Q,R που υπολόγισα προηγουμένως.

Θεωρούμε ορίζοντα N = 10,M = 106.Επίσης αφού έχω 4 πλευ-

ρές στο πολύεδρο τις απαγορευμένης περιοχής θα έχουμε 4 boolean

μεταβλητές.Ακόμα θεωρούμε περιορισμούς στην είσοδο της μορφής :

Du(t) ≤ ρ

Για λόγους απλότητας θεωρούμε:
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D = G =



1 0

0 1

−1 0

0 −1


,D ∈ R4x2 και ρ =



20

20

20

20


, ρ ∈ R4x1.

[−1−1−1−1]δ̄ ≥ −3 Τέλος, θα θέσουμε και τον τελευταίο περιορισμό

για τις boolean μεταβλητές.Επειδή έχει 4 πλευρές το πολύεδρο θα έχει

και 4 επίπεδα πάνω από την απαγορευμένη περιοχή που θέλουμε να

περάσει η τροχιά, η οποία και θέλουμε να βρίσκεται σε τουλάχιστον

ένα κάθε χρονική στιγμή. Έτσι, θέτουμε τον παραπάνω περιορισμό

για του λόγους που εξηγήθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Οπότε, φέρνοντας τους παραπάνω περιορισμούς στην μορφή που

αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο είμαστε έτοιμοι να υπολογί-

σουμε την τροχιά του κλειστού συστήματος από διαφορετικές αρχικές

συνθήκες στον χώρο κατάστασης με σκοπό την αποφυγή της απαγο-

ρευμένης περιοχής και την σύγκλιση στο σημείο ισορροπίας.

Αποτελέσματα παρουσιάζονται όταν ισχύει ο γραμμικός νόμος ελέγ-

χου πάνω από το επίπεδο που βρίσκεται το σημείο ισορροπίας και

γύρω από την απαγορευμένη περιοχή που ισχύει ο προβλεπτικός ελεγ-

κτής.
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Σχήμα 5.2: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο γραμμικός ελεγ-
κτής για αρχική κατάσταση x(0) = [−10, 10].

Σχήμα 5.3: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο γραμμικός ελεγ-
κτής για αρχική κατάσταση x(0) = [10, 10].
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Σχήμα 5.4: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο προβλεπτικός
ελεγκτής για αρχική κατάσταση x(0) = [−10,−10].

Σχήμα 5.5: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο προβλεπτικός
ελεγκτής για αρχική κατάσταση x(0) = [10,−10].
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Σχήμα 5.6: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο προβλεπτικός
ελεγκτής για αρχική κατάσταση x(0) = [−6,−2].

Σχήμα 5.7: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο προβλεπτικός
ελεγκτής για αρχική κατάσταση x(0) = [6,−2].
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Σχήμα 5.8: Tροχιά του κλειστού συστήματος όπου εφαρμόζεται ο προβλεπτικός
ελεγκτής για αρχική κατάσταση x(0) = [0,−10].

Παρατηρούμε, ότι η τροχιά του κλειστού συστήματος ικανοποιεί

την αποφυγή σύγκρουσης με την απαγορευμένη περιοχή και ισορροπεί

στο σημείο ισορροπίας που βρίσκεται στο σύνορο της απαγορευμένης

περιοχής και της εφικτής. Επίσης ικανοποιεί και τους περιορισμούς

που τέθηκαν στην μεταβλητή εισόδου. Δηλαδή σε κάθε διακριτή χρο-

νική στιγμή η τροχιά του συστήματος βρίσκεται εκτός της απαγορευ-

μένης περιοχής.

Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι η τροχιά του κλειστου συτήματος εκτελεί

άλματα πάνω από την απαγορευμένη περιοχή(corner cutting). Επίσης,

αφού βρισκόμαστε στην διακριτή περίπτωση είναι αναμενόμενη αυτή

η απόκριση του συστήματος. Για να το αποφύγουμε θα εισάγουμε

νέους περιορισμούς όπου ουσιαστικά περιορίζουμε την μεταβολή της

κατάστασης. Δηλαδή, o περιορισμός θα’ναι της μορφής:

41



−q ≤ x(t+ 1)− x(t) ≤ q

ή

−q ≤ Jx̄− x(t) ≤ q

ή

−q ≤ J(Φx(t) + Γū)− x(t) ≤ q

ή

−q ≤ (JΦ− I)x(t) + Γū ≤ q

ή

−q − (JΦ− I)x(t) ≤ Γū ≤ q − (JΦ− I)x(t)

Αφού θέσαμε τους νέους περιορισμούς αρκεί ακόμα να επεκτείνουμε

την απαγορευμένη περιοχή κατά q. Έτσι, επιτρέπουμε με τον περιο-

ρισμό, στην τροχιά να κάνει άλματα κατά q και ταυτόχρονα επε-

κτείνοντάς την πάλι κατά q, εξασφαλίζουμε ότι το άλμα δεν θα γίνει

διαμέσου της. Παρουσιάζονται παρακάτω τα αποτελέσματα με τους

νέους περιορισμούς.
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Σχήμα 5.9: Tροχιά του κλειστού συστήματος με επέκταση της απαγορευμένης
περιοχής και περιορισμό στην μεταβολής της κατάστασης για αρχική κατάσταση
x(0) = [−8,−8].

Σχήμα 5.10: Tροχιά του κλειστού συστήματος με επέκταση της απαγορευμένης
περιοχής και περιορισμό στην μεταβολής της κατάστασης για αρχική κατάσταση
x(0) = [−10,−10]. 43



Σχήμα 5.11: Tροχιά του κλειστού συστήματος με επέκταση της απαγορευμένης
περιοχής και περιορισμό στην μεταβολής της κατάστασης για αρχική κατάσταση
x(0) = [2,−10].

Στην τελευταία περίπτωση, όπου η τροχιά του συστήματος ξεκινάει

από την κάτω πλευρά της απαγορευμένης περιοχής, παρατηρείται σύ-

γκλιση σε άλλο σημείο συμμετρικά του ζητούμενου και αυτό οφείλεται

στο ότι ο προβλεπτικός ελεγκτής λειτουργεί με βάση την ελαχιστο-

ποίηση ενός κριτηρίου που εκφράζει απόσταση από το xe.Συνεπώς, η

είσοδος u που υπολογίζεται, έχει σκοπό να την ελαχιστοποιήσει.

Αλλάζοντας την απαγορευμένη περιοχή, προσθέτοντας τον περιορι-

σμό μεταβολής της κατάστασης και ξεκινώντας συμμετρικά από κάτω

από το νέο σημείο ισορροπίας, περιορίζουμε το σύστημα να ελαχιστο-

ποιήσει περαιτέρω την απόσταση όταν πλησιάζει στο όριο της νέας

περιοχής.Γι’αυτό τον λόγο σταματάει στο συγκεριμένο σημείο.

Για να αποφευχθεί αυτή η ανεπιθύμητη σύγκλιση, θα αλλάξουμε τον
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περιορισμό για τις boolean μεταβλητές για την περίπτωση που βρί-

σκεται η τροχιά κάτω από το επιθυμητό επίπεδο.

[−1− 1− 1− 1]δ̄ ≥ −2

Με αυτόν τον τρόπο, θα αναγκάσουμε την τροχιά μας να προχωρή-

σει σε κάποιο επόμενο σημείο που θα βρίσκεται σε κάποια τομή των

δύο επιπέδων.Επίσης, θα απενεργοποιήσουμε την απαγορευμένη πε-

ριοχή και τον περιορισμό μεταβολής της κατάστασης για όσο βρίσκε-

ται κάτω από το επιθυμητό επίπεδο.Έτσι, όταν θα βρεθεί αριστερά ή

δεξιά του επιθυμητού επιπέδου θα επαναφέρουμε τον προηγούμενο

περιορισμό και θα επεκτείνουμε την απαγορευμένη περιοχή με απο-

τέλεσμα να επιτευχθεί η σύγκλιση.

Σχήμα 5.12: Tροχιά του κλειστού συστήματος με εφαρμογή του παραπάνω συνδυα-
σμού περιορισμών για αρχική κατάσταση x(0) = [2,−10].
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και Μελλοντική Προέ-
κταση

Στην παρούσα διπλωματική είδαμε πώς μπορούμε να αντιμετω-

πίσουμε το πρόβλημα της αποφυγής εμποδίου, που περιλαμβάνει το

xe = 0 στο εσωτερικό του, στον χώρο κατάστασης στην διακριτή πε-

ρίπτωση.Επίσης ισορροπήσαμε το σύστημα σε ένα σημείο ισορροπίας

πάνω στην απαγορευμένη περιοχή, όπου αυτό μπορεί να καταστεί

δυνατό, σύμφωνα με την δυναμική του συστήματος.

Σχεδιάστηκε προβλεπτικός ελεγκτής πεπερασμένου ορίζοντα βασι-

σμένος στην βελτιστοποίηση κριτηρίου αποστάσεως από το επιθυμητό

σημείο ισορροπίας έτσι ώστε να επιτευχθεί η ευστάθεια του κλειστού

συστήματος.

Πρώτον, έγινε μία ανάλυση για μία περιοχή κοντά στο xe έτσι ώστε

να προσδιοριστεί γραμμικός νόμος ελέγχου ανατροφοδότησης κατά-

στασης για να καταστεί θετικώς αμετάβλητο το σύνολο πάνω από το

xe, λύνοντας το γραμμικό πρόβλημα ρύθμισης με περιορισμούς.

Έπειτα, λύσαμε το αντίστροφο πρόβλημα του βέλτιστου ελέγχου με

σκοπό να εξισώσουμε τον προβλεπτικό ελεγκτή,που θα λειτουργήσει
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σε όλη την εφικτή περιοχή,με τον γραμμικό ελεγκτή που υπολογί-

στηκε.

Τέλος, εφαρμόσαμε όλα τα παραπάνω σε ένα πολυμεταβλητό χρο-

νικώς αμετάβλητο σύστημα, έγινε η προσομοίωση της τροχιάς του

κλειστού συστήματος για διάφορα αρχικά σημεία στον χώρο κατά-

στασης και πραγματοποιήθηκε ένας συνδυασμός περιορισμών για την

περίπτωση που έχουμε εκκίνηση της τροχιάς συμμετρικά του επιθυ-

μητού σημείου ισορροπίας.

Όπως είναι φυσικό, υπάρχουν πολλοί τομείς της διπλωματικής αυ-

τής που μπορούν να βελτιωθούν μέσω περαιτέρω έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να βελτιωθεί ο ενιαίος έλεγχος έτσι

ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουν οι περιορισμοί στην περίπτωση

που η τροχιά ξεκινάει κάτω από την απαγορευμένη περιοχή.

Τέλος,ο έλεγχος θα μπορούσε να επεκταθεί και σε συστήματα πολ-

λών πρακτόρων που θα πρέπει να αποφύγουν είτε την σύγκρουση

μεταξύ τους, είτε εμπόδια τα οποία μπορούν ακόμα να κινούνται,

εφαρμόζοντας διάφορους αλγορίθμους πλοήγησης και ανάθεσης δια-

φόρων εργασιών. Ο έλεγχος και ο συντονισμός τους είναι ένα αναδυό-

μενο πεδίο με διάφορες εφαρμογές όπως μη-επανδρομένα οχήματα,

αεροπλάνα και επικοινωνούντα ρομπότ.
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