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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η μερική διαφορική εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman παράγει τη λύση στο 

πρόβλημα του υπολογισμού της βέλτιστης ανάδρασης καταστάσεων σε μη γραμμικά 

δυναμικά συστήματα. Η προσπάθεια ανάπτυξης εύχρηστων και αξιόπιστων μεθόδων 

αριθμητικής ή προσεγγιστικής επίλυσης της εξίσωσης Hamilton-Jacobi-Bellman έχει 

τεράστια σημασία στη ρύθμιση διεργασιών γιατί μπορεί να οδηγήσει άμεσα σε 

εργαλεία σχεδιασμού μη γραμμικών ρυθμιστών. Ειδικότερα, στη ρύθμιση 

διεργασιών, η απόδοση ενός ρυθμιστικού συστήματος αξιολογείται βάσει ενός 

τετραγωνικού δείκτη απόδοσης σε άπειρο χρονικό ορίζοντα, και η βέλτιστη 

ανάδραση καταστάσεων μπορεί να υπολογισθεί μέσω της λύσης της εξίσωσης 

Hamilton-Jacobi-Bellman, μη εξαρτώμενης από το χρόνο. 

Στο πρόβλημα της επίλυσης της παραπάνω εξίσωσης παρουσιάζονται 

σοβαρές δυσκολίες, κυρίως λόγω υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Για το λόγο αυτό, 

οι μέχρι στιγμής πρακτικές εφαρμογές υπήρξαν περιορισμένες. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται υπολογιστική μέθοδος, βασισμένη στον 

αλγόριθμο επαναλήψεων Newton-Kantorovich, η οποία επιτυγχάνει πολυωνυμική 

προσέγγιση της λύσης της μερικής διαφορικής εξίσωσης Hamilton-Jacobi-Bellman 

υπό μορφή αναπτύγματος σε δυναμοσειρά Taylor. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνονται 

σημαντικά οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της βέλτιστης ανάδρασης 

καταστάσεων. 

Η μέθοδος εφαρμόζεται αρχικά σε ένα παράδειγμα ισοθερμοκρασιακού 

αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση, ο οποίος παρουσιάζει δυναμική 

συμπεριφορά μη-ελάχιστης φάσης, με μία είσοδο, μία έξοδο και δύο καταστάσεις. 

Στη συνέχεια, εφαρμόζεται σε παραδείγματα μη ισοθερμοκρασιακού αντιδραστήρα 

αντίστοιχης δυναμικής συμπεριφοράς, τριών καταστάσεων, πρωτίστως με μία είσοδο 

και μία έξοδο και κατόπιν με δύο εισόδους και δύο εξόδους. Με ανάπτυξη και 

εφαρμογή κώδικα MAPLE για κάθε μία περίπτωση χωριστά, υπολογίζονται 

προσεγγιστικά οι βέλτιστοι νόμοι ανάδρασης και σχεδιάζονται οι βέλτιστες 

αποκρίσεις των εισόδων και των εξόδων κάθε ενός από τα παραπάνω συστήματα, ενώ 
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ταυτόχρονα γίνεται και καταγραφή των αντίστοιχων χρόνων εκτέλεσης κάθε κώδικα. 

Τέλος, στην περίπτωση του ισοθερμοκρασιακού αντιδραστήρα, γίνεται σύγκριση της 

προτεινόμενης μεθόδου με προϋπάρχουσες, κατά κύριο λόγο σε ζητήματα χρόνων 

εκτέλεσης, αλλά και σε ζητήματα απόδοσης στη ρύθμιση. 
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Η παρούσα διατριβή αποτέλεσε τη διπλωματική μου εργασία στο πλαίσιο του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του 

Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ρύθμισης Διεργασιών. 
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για τις συμβουλές του στην κατανόηση και εξοικείωσή μου με το συμβολικό πακέτο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βασική μαθηματική θεωρία σχετικά με το κλασικό πρόβλημα της βέλτιστης 

ρύθμισης αναπτύχθηκε εκτεταμένα στο παρελθόν (βλέπε δουλειές των Anderson και 

Moore, 1971, Bryson και Ho, 1975, Kirk, 1970, Lewis, 1986 και Sage και White, 

1977). Εάν υποτεθεί ότι ένα σύστημα περιγράφεται από γραμμική δυναμική και η 

συνάρτηση κόστους που βελτιστοποιείται είναι τετραγωνική ως προς τις καταστάσεις, 

τότε ο βέλτιστος νόμος ρύθμισης είναι μία γραμμική ανάδραση καταστάσεων, της 

οποίας οι ενισχύσεις προκύπτουν από την επίλυση της εξίσωσης Riccati. Από την 

άλλη, εφόσον το σύστημα είναι μη γραμμικό ή η συνάρτηση κόστους, που θα πρέπει 

να ελαχιστοποιηθεί, δεν είναι τετραγωνική ως προς τις καταστάσεις, ο βέλτιστος 

νόμος ρύθμισης είναι ανάδραση καταστάσεων, με ενισχύσεις που προκύπτουν από 

την επίλυση της μερικής διαφορικής εξίσωσης Hamilton-Jacobi-Bellman (βλέπε για 

παράδειγμα το βιβλίο των Lee και Markus, 1967). Για την επίλυση της εξίσωσης 

αυτής, το αποτέλεσμα της οποίας είναι πρακτικά αδύνατο να εξαχθεί υπό μορφή 

τύπου για μη γραμμικά συστήματα, αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγιστικές μέθοδοι.  

Στην πρωτοπόρο εργασία του Al'Brekht (1961) και αργότερα του Lukes 

(1969), η εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman μελετήθηκε ως ένα μέσο παραγωγής 

νόμου ανάδρασης καταστάσεων, ο οποίος θα είναι βέλτιστος σε σχέση με έναν 

τετραγωνικό δείκτη απόδοσης με άπειρο χρονικό ορίζοντα. Για να παραχθεί η θετικά 

ορισμένη λύση της εξίσωσης, αναπτύχθηκε μία προσέγγιση της λύσης υπό μορφή 

δυναμοσειράς Taylor, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για να 

υπολογιστεί ο βέλτιστος νόμος ανάδρασης. Ανάλογη μελέτη έχει πραγματοποιηθεί 

και από τους Spencer, et al. (1996) και Chen, et al. (2003).  

Μια παραλλαγή της εξίσωσης Hamilton-Jacobi-Bellman προκύπτει στη μη 

γραμμική H∞-ρύθμιση (van der Schaft, 1991, 1992; Yazdanpanah, et al., 1999, Isidori 

και Kang, 1995, Ball και Helton, 1989, Basar και Bernhard, 1990) και έχει μελετηθεί 

σε παρόμοιο πνεύμα διεξοδικά (Baramov και Kimura, 1997, Pavel και Fairman, 1996, 

Aliyu, 2003α, 2003β, Isidori και Lin, 1998, Markman και Katz, 2000). 
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Ο Krener (2001) μελέτησε τη λύση της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman γύρω 

από ένα μη υπερβολικό κρίσιμο σημείο, που προκύπτει σε σχέση με τα προβλήματα 

ρύθμισης εξόδου, χρησιμοποιώντας μια γενίκευση της προσέγγισης Lukes. Οι 

ιδιότητες ανθεκτικότητας (robustness properties) του βέλτιστου νόμου ρύθμισης με 

ανάδραση καταστάσεων για το πρόβλημα του Lukes μελετήθηκαν από τον Glad 

(1984) και (1987), ενώ η γεωμετρική ιδιότητα και δομή της εξίσωσης Hamilton-

Jacobi-Bellman ερευνήθηκαν από τον Sakamoto (2002), με χρήση της συμπλεκτικής 

γεωμετρίας. 

Μία άλλη κατηγορία μεθόδων, που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση της 

ΜΔΕ HJB ήταν αυτή της ιδιάζουσας διαταραχής (singular perturbation). Οι Garrard 

(1969) και (1972) και Nishikawa, et al. (1971) δημιούργησαν έναν υποβέλτιστο νόμο 

ανάδρασης καταστάσεων για μη γραμμικά συστήματα στα οποία η μη γραμμικότητα 

ήταν ανάλογη μιας μικρής παραμέτρου, ε, και θεωρήθηκε ως η διαταραχή. Ο νόμος 

ανάδρασης προήλθε από την επίλυση μιας εξίσωσης Riccati και μπορούσε να 

αναπτυχθεί σε δυναμοσειρά του ε. Στο ίδιο πνεύμα, οι Özgören και Longman (1985) 

υπολόγισαν ανάπτυγμα σε σειρά Poisson ως προς την παράμετρο της διαταραχής, ε. 

Οι Chow και Kokotovich (1978) και (1981) εφάρμοσαν μία μέθοδο ιδιόμορφης 

διαταραχής σε σύστημα που συνίσταται από μία βραδεία και μία πολύ γρήγορη 

δυναμική. Η αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε υποθέτοντας ότι το γρήγορο 

υποσύστημα βρίσκεται ήδη σε μόνιμη κατάσταση, θεωρώντας έτσι τη γρήγορη 

δυναμική ως τη διαταραχή. Ανάλογη ήταν και η προσέγγιση του Fridman (1999) και 

(2000). 

Επίσης, υπήρξε ιδιαίτερη προσπάθεια στην ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων 

προσέγγισης της εξίσωσης Hamilton-Jacobi-Bellman. Οι Mracek και Cloutier (1998), 

για να παράγουν έναν μη γραμμικό ρυθμιστή ανάδρασης καταστάσεων, 

χρησιμοποίησαν τη λύση μιας εξίσωσης τύπου Riccati, εξαρτώμενης όμως από τις 

καταστάσεις. Ο Sannomiya (1973) είχε εφαρμόσει στο παρελθόν την ίδια μέθοδο, 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση Riccati για μία «στιγμιαία» γραμμικοποίηση της 

δυναμικής. 

Οι Halme και Hämäläinen (1975) ανέπτυξαν μία μέθοδο εύρεσης 

προσεγγιστικής λύσης στο πρόβλημα συνοριακών τιμών του Χαμιλτονιανού 

συστήματος που σχετίζεται με την εξίσωση HJB, σύμφωνα με την οποία το σύστημα 

προσεγγίζεται από μία ολοκληρωτική εξίσωση με τη χρήση της μεθόδου της 

συνάρτησης Green και κατόπιν επιλύεται. 
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Οι Bosarge, et al. (1973) ανέπτυξαν μέθοδο Ritz-Galerkin για την 

ελαχιστοποίηση του Λαγκρανζιανού συναρτησιακού, που σχετίζεται με την εξίσωση 

Hamilton-Jacobi-Bellman και απέδειξαν σύγκλιση της μεθόδου. Οι Beard, et al. 

(1998) χρησιμοποίησαν την προσέγγιση Ritz-Galerkin ως το δεύτερο βήμα μιας 

μεθόδου, η οποία αρχικά απλοποιούσε τη HJB από μία μη γραμμική μερική 

διαφορική εξίσωση σε σειρά γραμμικών μερικών διαφορικών εξισώσεων. 

Μία άλλη μέθοδος προσέγγισης της λύσης της εξίσωσης Hamilton-Jacobi-

Bellman που μελετήθηκε, ήταν και η τροποποίηση/ομαλοποίηση της συνάρτησης 

κόστους, με σκοπό την λήψη μίας αναλυτικής έκφρασης για τον νόμο ρύθμισης, που 

χρησιμοποιήθηκε από τους Ryan (1984), Tzasfestas, et al. (1984), Lu (1993) και 

Freeman και Kokotovich (1995). Ακόμη, σημαντική δουλειά έχει γίνει στην 

κατεύθυνση της ομαλοποίησης του προβλήματος και με τη θεωρία των λύσεων 

ιξώδους (viscosity solutions, Crandall, et al., 1992, Capuzzo και Falcone, 1989). 

Προσπάθειες επίλυσης της HJB έχουν γίνει και με χρήση νευρωνικών 

δικτύων, για τον υπολογισμό της συνάρτησης κόστους και του βέλτιστου νόμου 

ανάδρασης, με σκοπό την επίτευξη ευστάθειας και βελτιστοποίησης (Goh, 1993). 

Τέλος, έχουν υπάρξει κάποιες εφαρμογές της βέλτιστης ανάδρασης 

καταστάσεων που σχεδιάζεται μέσω της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman στον τομέα 

της μηχανικής, με σημαντικότερες αυτές που παρουσιάζεται στις εργασίες των 

Garrard και Jordan (1977) και Garrard, et. al (1992), στον τομέα της ρύθμισης στην 

αεροναυπηγική. 

Η βασική δυσκολία που περιόρισε τη χρήση της εξίσωσης Hamilton-Jacobi-

Bellman ως εργαλείο σχεδιασμού είναι οι τεράστιες υπολογιστικές απαιτήσεις και η 

πολυπλοκότητα στην υλοποίηση προσεγγιστικών μεθόδων, όπως π.χ. του Lukes, 

μέσω δυναμοσειράς. Εντούτοις, με την εκρηκτική ανάπτυξη της υπολογιστικής 

δύναμης τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα φιλικού προς το 

χρήστη και ισχυρού συμβολικού υπολογιστικού λογισμικού, όπως το συμβολικό 

πακέτο MAPLE, έχει καταστεί πλέον δυνατή η χρήση της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-

Bellman ως εργαλείο σχεδιασμού για τις εφαρμογές μη γραμμικής ρύθμισης. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί η χρήση της εξίσωσης 

Hamilton-Jacobi-Bellman ως εργαλείο σχεδιασμού στη ρύθμιση διεργασιών, 

προκειμένου να υπολογιστεί μια βέλτιστη συνάρτηση ανάδρασης καταστάσεων, που 

να μπορεί να ενσωματωθεί στη δομή μοντέλου ανάδρασης καταστάσεων, για να 

παραγάγει μη γραμμικούς ρυθμιστές ανάδρασης της εξόδου. Αυτή η προσέγγιση έχει 
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εφαρμογή με ευρείες δυνατότητες, για οποιοδήποτε πρόβλημα ρύθμισης διεργασιών, 

στο οποίο η απόδοση μπορεί να μετρηθεί επαρκώς μέσω ενός τετραγωνικού δείκτη 

απόδοσης, σε έναν άπειρο χρονικό ορίζοντα. Ως εκ τούτου, αναμένεται να είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη για τις μη γραμμικές διεργασίες μη-ελάχιστης φάσης, ως 

εναλλακτική λύση σε προσεγγίσεις βασισμένες σε συνθετικές εξόδους, όπου οι 

γνωστές μέθοδοι γραμμικοποίησης εισόδου/εξόδου δεν είναι εφαρμόσιμες. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος 

επαναλήψεων Newton-Kantorovich, ο οποίος επιτυγχάνει πολυωνυμική προσέγγιση 

της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman σε μορφή αναπτύγματος σε 

δυναμοσειρά Taylor. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνονται σε μεγάλο βαθμό οι 

συμβολικοί υπολογισμοί κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου αλγόριθμου με 

χρήση του συμβολικού πακέτου MAPLE, για τον υπολογισμό της βέλτιστης 

ανάδρασης καταστάσεων σε μορφή σειράς. 

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε ένα παράδειγμα ισοθερμοκρασιακού 

αντιδραστήρα συνεχούς λειτουργίας με ανάδευση, ο οποίος παρουσίαζε δυναμική 

συμπεριφορά μη-ελάχιστης φάσης, με μία είσοδο, μία έξοδο και δύο καταστάσεις. 

Επίσης, εφαρμόστηκε και σε δύο παραδείγματα μη ισοθερμοκρασιακού 

αντιδραστήρα μη-ελάχιστης φάσης τριών καταστάσεων, με μία είσοδο και μία έξοδο 

αρχικά και δύο εισόδους και δύο εξόδους στη συνέχεια. Με ανάπτυξη και εφαρμογή 

κώδικα MAPLE για κάθε μία περίπτωση χωριστά, υπολογίστηκαν οι βέλτιστοι νόμοι 

ανάδρασης των συστημάτων κλειστού βρόχου και σχεδιάστηκαν οι βέλτιστες 

αποκρίσεις των εισόδων και των εξόδων κάθε ενός από αυτά, ενώ, ταυτόχρονα, έγινε 

και καταγραφή των αντίστοιχων χρόνων εκτέλεσης κάθε κώδικα. Τέλος, έγινε 

σύγκριση της προτεινόμενης μεθόδου με προϋπάρχουσες, κατά κύριο λόγο σε 

ζητήματα χρόνων εκτέλεσης, αλλά και σε ζητήματα απόδοσης στη ρύθμιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗ 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ZUBOV 

Έστω ένα μη γραμμικό, αυτόνομο δυναμικό σύστημα (Kazantzis et al., 2005) 

της μορφής: 

 ( )=x f x  (2.1) 

όπου nx∈  είναι το διάνυσμα των μεταβλητών καταστάσεων και n n:f →  

πραγματικές αναλυτικές διανυσματικές συναρτήσεις. Έστω επίσης ότι η απόδοση του 

συστήματος αυτού μπορεί να εκφρασθεί ποσοτικά μέσω ενός δείκτη J, ο οποίος 

ορίζεται ως εξής: 

 
0

( ( ))
∞

= ∫J Q x t dt  (2.2) 

όπου nQ : →  πραγματικές αναλυτικές συναρτήσεις. Χωρίς βλάβη της 

γενικότητας, υποθέτουμε ότι η αρχή των αξόνων, x 0= , αποτελεί σημείο ισορροπίας 

(δηλαδή μόνιμη κατάσταση) του δυναμικού συστήματος (2.1). Σε περίπτωση που η 

υπόθεση αυτή δεν ισχύει, τότε χρησιμοποιώντας μεταβλητές απόκλισης, sx x x= − , 

όπου xs είναι η μόνιμη κατάσταση του (2.1), αυτό μετασχηματίζεται ώστε να έχει την 

αρχή των αξόνων ως σημείο ισορροπίας. Επιπλέον, θεωρείται ότι η συνάρτηση Q 

μηδενίζεται στην αρχή των αξόνων, γιατί διαφορετικά το γενικευμένο ολοκλήρωμα 

της (2.2) δεν θα συγκλίνει. 

Εάν το σύστημα (2.1) είναι ασυμπτωτικά ευσταθές γύρω από το μηδέν και 

υπάρχει συνάρτηση V(x) , όπου nV : →  με V(0)=0 , που ικανοποιεί την 

γραμμική μη ομογενή μερική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης: 
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 ( ) ( ) ( )∂
= −

∂
V x f x Q x

x
 (2.3) 

τότε: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 0dV V x x V x f x Q x
dt x t x

∂ ∂ ∂
= = = − <

∂ ∂ ∂
 (2.4) 

και 

 
0 0

( ( )) ( (0)) ( ( )) ( (0))
∞ ∞

= = − = − ∞ =∫ ∫
dVJ Q x t dt dt V x V x V x
dt

 (2.5) 

Η πιο πάνω παρατήρηση αποτελεί τη βάση της μεθόδου του Zubov για την 

κατασκευή συναρτήσεων Lyapunov για δεδομένο μη γραμμικό αυτόνομο σύστημα. 

(Margolis and Vogt, 1963; Zubov, 1964; Khalil, 1991) 

Σε σχέση με την μερική διαφορική εξίσωση (2.3), μπορούν να αποδειχθούν οι 

εξής ιδιότητες: 

Ύπαρξη και μοναδικότητα λύσης 

Αποδεικνύεται (Zubov, 1964) ότι αν ο (0)
x
∂
∂
f  είναι πίνακας Hurwitz, τότε η 

εξίσωση (2.3) επιδέχεται μοναδική λύση σε περιοχή του x 0= , η οποία μάλιστα είναι 

αναλυτική. 

Τοπικά θετικά ορισμένη λύση V(x)  

Εφόσον η συγκεκριμένη συνάρτηση Q(x)  είναι θετικά ορισμένη, μπορεί να 

αποδειχθεί (Margolis and Vogt, 1963; Zubov, 1964) ότι εφόσον (0)
x
∂
∂
f  είναι πίνακας 

Hurwitz, η V(x)  είναι τοπικά θετικά ορισμένη υπό την έννοια ότι οι δευτεροβάθμιοι 

όροι του αναπτύγματός της κατά Taylor σχηματίζουν θετικά ορισμένη τετραγωνική 

μορφή. 

Μέθοδος επίλυσης 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε πρακτική χρήση της μεθόδου του Zubov, που 

αναπτύχθηκε παραπάνω πρέπει να αναπτυχθεί μία μέθοδος επίλυσης της ΜΔΕ. 
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Επειδή οι συναρτήσεις (x)f , Q(x)  καθώς και η λύση V(x)  είναι τοπικά αναλυτικές 

συναρτήσεις σε περιοχή του x 0= , ο υπολογισμός της λύσης της εξίσωσης (2.3) είναι 

εφικτός μέσω αναπτύγματος σε σειρά Taylor γύρω από το σημείο αυτό. 

Αναπτύσσοντας τις (x)f , Q(x)  καθώς και την άγνωστη V(x)  σε σειρά Taylor και 

εξισώνοντας τους συντελεστές των όμοιων όρων, προκύπτουν αλγεβρικές εξισώσεις 

που είναι γραμμικές ως προς τους άγνωστους συντελεστές του αναπτύγματος της 

V(x) . 

Για να επεξηγηθεί καλύτερα αυτή η μέθοδος, είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί τανυστικός συμβολισμός, σύμφωνα με τον οποίο: 

i) Οι μερικές παράγωγοι της μ-συνιστώσας μ (x)f  μιας διανυσματικής 

συνάρτησης (x)f  υπολογισμένες στο x 0=  συμβολίζονται ως εξής: 

2 3

0 0 0( ) ,   ( ) ,   ( ) ,  κτλ.
∂ ∂ ∂

= = =
∂ ∂ ∂

i ij ijk

i i j i j k

f f f
f x f x f x

x x x x x x
μ μ μ

μ μ μ  

ii) Ισχύει ο κανόνας της πρόσθεσης, όπου επαναλαμβανόμενοι πάνω και κάτω 

δείκτες αθροίζονται μεταξύ τους. 

Με αυτόν τον συμβολισμό, η άγνωστη λύση V(x) ,αναπτυσσόμενη σε σειρά 

Taylor, μπορεί να γραφεί ως εξής: 

1 1 2 1 2
1 1 2 1 2

...1 1 1( ) ( ) ( )( ) ... ( )( )...( ) ...
1! 2! !

= + + + +N
N

i i i i i i
i i i i i iV x V x V x x V x x x

N
 

Παρατήρηση 

Εάν ισχύει ότι ∂
= =
∂
QQ(0 ) (0 ) 0
x

, είναι εύκολο να δειχθεί πως η λύση V(x)  της ΜΔΕ 

δεν έχει γραμμικούς όρους στο ανάπτυγμα της σε σειρά Taylor. Δηλαδή ∂
∂
V (0 )=0
x

 ή 

1i
1V 0 , i 1,2,...,n= = . 

Αντικαθιστώντας τα αναπτύγματα σε σειρά Taylor των συναρτήσεων V(x) , 

(x)f  και Q(x) στην ΜΔΕ (2.3) και εξισώνοντας τους όμοιους όρους έχουμε: 

• Αρχικά για τους όρους 2ης τάξης προκύπτουν οι γραμμικές εξισώσεις: 
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1 2 2 1 1 2
1 2,     , 1, 2,...,i i i i i iV f V f Q i i nμ μ

μ μ+ = − =  

που είναι ισοδύναμες με την πινακοεξίσωση Lyapunov: 

 
2 2 2

2 2 2(0) (0) (0) (0) (0)
Tf V V f Q

x x x x x
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ = −⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (2.6) 

• Για τους όρους 3ης τάξης προκύπτουν κατά παρόμοιο τρόπο γραμμικές 

εξισώσεις που περιέχουν και όρους 2ης τάξης. Δηλαδή: 

( ) ( )3 1 3 2 3 2 3 1 3 3 1 2 31 2 2 1 1 2 1 2  i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i iV f V f V f V f V f V f Qμ μ μμ μ μ
μ μ μ μ μ μ+ + + + + = −  

όπου 1 2 3, , 1,2,...,i i i n=  

• Γενικεύοντας, μπορούμε να αναπτύξουμε μία σχέση για τις εξισώσεις που 

προκύπτουν, για τους Ν-οστής τάξης συντελεστές του αναπτύγματος Taylor: 

 1 11

-1
... ......

1
1

 ,    , ..., 1,...,L N NL

N
i i i ii i

N
NL
L

V f Q i i nμ
μ

+

= ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= − =∑∑  (2.7) 

Ο παραπάνω τύπος, πιο συγκεκριμένα, αθροίζει για κάθε βήμα L μέχρι N-1 

τους 
N
L

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 δυνατούς συνδυασμούς των δεικτών των εξισώσεων. Ο 

συντελεστής N είναι σε κάθε περίπτωση η τάξη του προσεγγιστικού 

αναπτύγματος σε σειρά Taylor. 

Εφόσον στο σύστημα (2.1) εφαρμοσθεί νόμος ανάδρασης, π.χ. ο νόμος ενός 

PID ρυθμιστή αγνώστων συντελεστών, προκύπτει το αντίστοιχο σύστημα κλειστού 

βρόχου. Με χρήση της μεθόδου που περιγράφεται παραπάνω, είναι δυνατός ο 

προσεγγιστικός υπολογισμός του δείκτη απόδοσης J, που δίνεται από την σχέση (2.2). 

Με ελαχιστοποίηση του δείκτη αυτού, προσδιορίζονται οι συντελεστές εκείνοι που 

βελτιστοποιούν τον επιβαλλόμενο νόμου ανάδρασης (Kazantzis et al., 2005). 
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2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Έστω ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα που περιγράφεται από το σύστημα: 

 
( ) ( ) ( , )
( )

x f x g x u F x u
y h x
= + =
=

 (2.8) 

όπου nx∈  είναι το διάνυσμα των μεταβλητών καταστάσεων, mu∈  το διάνυσμα 

των μεταβλητών εισόδου, my∈  το διάνυσμα των μεταβλητών εξόδου, 
n n:f → , 1 2 mg(x) [g (x),g (x), ,g (x)]= … , όπου n ng :i → , 1, 2,...,i m=  και 

n mh : →  πραγματικές αναλυτικές διανυσματικές συναρτήσεις. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας του προβλήματος μπορούμε να υποθέσουμε 

πως η αρχή των αξόνων 0x =0  είναι σημείο ισορροπίας του συστήματος που 

αντιστοιχεί σε μηδενική τιμή της μεταβλητής χειρισμού, δηλαδή (0,0) 0f = . Επίσης, 

υποτίθεται πως στο εν λόγω σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί μηδενική τιμή της 

ρυθμιζόμενης μεταβλητής, δηλαδή h(0) 0= . 

Ορίζουμε τώρα τον παρακάτω τετραγωνικό συντελεστή απόδοσης: 

 2 2

0
1
{ [ ( )] [ ] }

m

i i i i
i

J q h x r u dt
∞

=

= +∑∫  (2.9) 

όπου h1(x), h2(x),…, hm(x) είναι τα στοιχεία της διανυσματικής συνάρτησης εξόδου 

h(x) και u1, u2,…, um τα στοιχεία του διανύσματος u των μεταβλητών εισόδου. Όπως 

βλέπουμε, περιλαμβάνει τετραγωνικούς όρους σφάλματος για τα στοιχεία της εξόδου, 

με συντελεστές βάρους qi και τετραγωνικούς όρους ποινής εισόδου, με συντελεστές 

βάρους ri. Το πρώτο σετ όρων (qi) αποτελεί ένα μέτρο της ποιότητας της ρύθμισης, 

ενώ το δεύτερο (ri) συντελεί στην ελάττωση της επίδρασης μεγάλων μεταβολών στις 

μεταβλητές εισόδου, που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του J. 

Σε μια πιο εύχρηστη μορφή, ο συντελεστής απόδοσης μπορεί να γραφτεί ως: 

 
0 0

{[ ( )] [ ( )] } ( , )T TJ h x Q h x u Ru dt L x u dt
∞ ∞

= + =∫ ∫  (2.10) 
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όπου: 

1 2

1 2

{ , , , }
{ , , , }

m

m

Q diag q q q
R diag r r r
=
=

…
…

 

Το πρόβλημα βέλτιστης ρύθμισης λοιπόν ορίζεται ως η ελαχιστοποίηση του 

παραπάνω συντελεστή απόδοσης, δηλαδή: 

 
0

min min ( , )J L x u dt
∞

= ∫   

Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της 

μη γραμμικής ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman: 

 

 ( ) ( , ( )) ( , *( )) 0V x F x k x L x u x
x

∂
+ =

∂
 (2.11) 

όπου: 

( ) arg min{ ( , ) ( ) ( , )}
u

Vk x L x u x F x u
x

∂
= +

∂
 

Θέτοντας F(x,u) (x) g(x)uf= +  και T TL(x,u) [h(x)] Q[h(x)] u Ru= + , το u*(x) 

μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 

1
*( ) arg min{[ ( )] [ ( )] ( ) ( ) ( ) ( ) }

m
T T

u i

V Vu x h x Q h x u Ru x f x x g x u
x x=

∂ ∂
= + + + ⇒

∂ ∂∑  

 11*( ) [ ( )] ( )
2

T
T Vu x R g x x

x
− ∂⎡ ⎤⇒ = − ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 (2.12) 

Με αντικατάσταση της σχέσης (2.12) στην εξίσωση (2.11), η διαφορική 

εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman λαμβάνει τη μορφή: 

 11( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( ) 0
4

T
T TV V Vx f x x g x R g x x h x Qh x

x x x
−∂ ∂ ∂⎡ ⎤− + =⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 (2.13) 
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Με λύση της παραπάνω εξίσωσης αναφορικά με την V(x), μπορεί να 

προσδιοριστεί η βέλτιστη είσοδος u k(x)=  από την εξίσωση (2.12). 

Η επίλυση της εξίσωσης αυτής και η εφαρμογή της σε μη γραμμικά 

συστήματα κλειστού βρόχου είναι το βασικό αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Ως 

εκ τούτου, στους τρόπους επίλυσής της θα γίνει αναλυτική αναφορά στην επόμενη 

ενότητα. 

Παρατήρηση 

Εάν στον δείκτη απόδοσης (2.9) δεν υπάρχουν όροι ποινής της εισόδου, 

δηλαδή r 0i =  και κατά συνέπεια R 0= , το πρόβλημα βελτιστοποίησης περιπλέκεται, 

για δύο λόγους: 

i) Από μαθηματική άποψη, το πρόβλημα βελτιστοποίησης είναι ιδιάζον 

(singular), με αποτέλεσμα να περιπλέκεται η επίλυσή του 

ii) Ο βέλτιστος νόμος ανάδρασης u*(x) περιλαμβάνει παλμούς (όρους ανάλογους 

προς τη συνάρτηση Dirac, δ(t), και ενδεχομένως και παραγώγους της δ(t)), με 

αποτέλεσμα να μην είναι υλοποιήσιμος. 

Στην παρούσα διατριβή, δεν πρόκειται να μελετηθούν προβλήματα με R 0= . 

Αναφέρεται όμως για λόγους πληρότητας ότι η λύση του ιδιάζοντος προβλήματος 

βελτιστοποίησης μπορεί να παρασταθεί υπό μορφή μίας ιδιάζουσας επιφάνειας 

(singular surface), διάστασης (n-m): 

( ) 0,   1, 2,...,j x j mψ = =  

στην οποία πρέπει να ανήκουν οι καταστάσεις x(t), προκειμένου να βελτιστοποιηθεί ο 

δείκτης J. Εν συνεχεία, θεωρώντας τις συναρτήσεις ψ (x)j  ως εξόδους, μπορεί να 

κατασκευαστεί νόμος ανάδρασης, που να οδηγεί ασυμπτωτικά τις καταστάσεις στην 

ιδιάζουσα επιφάνεια. 

Η μέθοδος αυτή, που ονομάζεται μέθοδος συνθετικών εξόδων, προσκρούει 

στο πρόβλημα του υπολογισμού των συναρτήσεων ψ (x)j , που μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις μη γραμμικών συστημάτων μπορούν να υπολογισθούν σε κλειστή 

μορφή. 
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΔΕ HAMILTON-
JACOBI-BELLMAN 

2.3.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LUKES (ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ) 

Το ζητούμενο στο πρόβλημα που ορίστηκε στην παράγραφο 2.2 είναι η 

εύρεση τρόπου επίλυσης της εξίσωσης (2.13). Ο Lukes το 1969 διατύπωσε θεώρημα 

του οποίου ειδική περίπτωση αποτελεί το παρακάτω: 

Θεώρημα Lukes 

Υποθέτοντας ότι η γραμμικοποίηση του σύστηματος (2.8) είναι ρυθμίσιμη: 

 
1

(0) (0) (0) (0) (0)
nf fRank g g g n

x x

−⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤ =⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
…  (2.14) 

και παρατηρήσιμη: 

 

1

(0)

(0) (0)

(0) (0)
n

h
x

h f
x xRank n

h f
x x

−

∂⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎢ ⎥

∂ ∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂ =⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂⎡ ⎤⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

 (2.15) 

τότε η εξίσωση (2.13) έχει μοναδική τοπικά θετικά ορισμένη λύση V(x), η οποία είναι 

τοπικά αναλυτική γύρω από την αρχή των αξόνων. 

Με βάση το παραπάνω θεώρημα, ο Lukes πρότεινε μία μέθοδο επίλυσης της 

εξίσωσης Hamilton-Jacobi-Bellman με ανάπτυγμα σε σειρά Taylor όλων των όρων 

της και εξίσωση των επιμέρους συντελεστών τους. 
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Μέθοδος Επίλυσης Lukes 

Ας θεωρήσουμε την μερική διαφορική εξίσωση (ΜΔΕ) Hamilton-Jacobi-

Bellman (2.13) και ας ορίσουμε ως P την θετικά ορισμένη λύση της παρακάτω 

αλγεβρικής εξίσωσης Riccati: 

 1(0) (0) (0) (0) (0) (0) 0
T T

TV V h hP P Pg R g Q
x x x x

−∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ − + =⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (2.16) 

Επίσης, ας θέσουμε: 

1 1

( ) ( )

( ) (0) ( )

( ) [ ( )] (0) [ (0)] ( )

[ ( )] ( ) (0) (0) ( )

T
h

h

T T
h

T
T T

h

V x x Px V x
ff x x f x
x

g x R g x g R g R x

h hh x Qh x x Q x x
x x

θ

− −

= +

∂⎡ ⎤= +⎢ ⎥∂⎣ ⎦
= +

∂ ∂⎡ ⎤= +⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦

 

όπου ο δείκτης h δηλώνει τους υψηλότερης τάξης όρους. Συγκεκριμένα: 

( ) είναι τάξης  3
( ) είναι τάξης  2
( ) είναι τάξης  1
( ) είναι τάξης  3

h

h

h

h

V x
f x

R x
xθ

≥
≥
≥
≥

 

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στην εξίσωση (2.13), αυτή τροποποιείται ως 

εξής: 

 

* 11( ) ( ) (0) [ (0)] ( )
4

1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
4

T
Th h h

T
h

h h h

V V Vx F x x g R g x
x x x

VV Vx f x x R x x x
x x x

θ

−∂ ∂ ∂⎡ ⎤− +⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

∂∂ ∂ ⎡ ⎤+ − + =⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦
 (2.17) 

όπου 1 TF* (0) g(0)R [g(0)] P
x
f −∂

= −
∂

 είναι ο πίνακας γραμμικοποίησης του συστήματος 

κλειστού βρόχου, με γραμμική ανάδραση T 1u* [g(0)] R Px−= − . 
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Η παραπάνω απεικόνιση της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, (2.17), αποτελεί 

το σημείο έναρξης για τον υπολογισμό των συντελεστών των υψηλότερης τάξης όρων 

στη μέθοδο Lukes. Θέτοντας: 

[ ] ( ) = m-οστής τάξης όροι της ( ),  για 3m
hV x V x m ≥  

και 

11 ( ) (0) [ (0)] ( ) ( ) ( )
m-οστής τάξης 4

( )
όροι του 1 ( ) ( ) ( ) ( )

4

T
Th h

h

m T
h

h h

V V Vx g R g x x f x
x x x

H x
VV x R x x x

x x
θ

−
⎧ ⎫∂ ∂ ∂⎡ ⎤ − +⎪ ⎪⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎪ ⎣ ⎦ ⎪= ⎨ ⎬

∂∂ ⎡ ⎤⎪ ⎪+ −⎢ ⎥⎪ ⎪∂ ∂⎣ ⎦⎩ ⎭

 

μπορεί να γράφεί: 

 
[ ]

( ) * ( )
m

m
V x F x H x

x
∂

=
∂

 (2.18) 

Εύκολα μπορούν να αναπτυχθούν εκφράσεις για την mH (x) , που δείχνουν ότι 

αυτή εξαρτάται μόνο από τα [m 1] [m 2] [2] TV ,V , ,V x Px− − =… . Επιπλέον, οι αλγεβρικές 

εξισώσεις που προκύπτουν από την εξίσωση των όμοιων όρων της (2.18) είναι 

γραμμικές ως προς τους αγνώστους συντελεστές των [m]V (x)  (ανάλογη αντιμετώπιση 

επίλυσης με αυτή της ενότητας 2.1). 

2.3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μέθοδος επίλυσης της ΜΔΕ Hamilton-

Jacobi-Bellman, που βασίζεται εννοιολογικά στην επαναληπτική μέθοδο Newton-

Kantorovich. Η μέθοδος Newton-Kantorovich είναι για τη μερική διαφορική εξίσωση 

HJB ό,τι η μέθοδος Newton-Raphson για την αλγεβρική εξίσωση Riccati (Kleinman, 

1968). Γενικεύοντας, η μέθοδος επαναλήψεων Newton-Kantorovich αποτελεί για τις 

τελεστικές εξισώσεις, ότι η μέθοδος Newton-Raphson για τις αλγεβρικές. Για τον 

λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να παρουσιασθεί πρώτα η μέθοδος Newton-

Kantorovich και στη συνέχεια να αναπτυχθεί η προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης της 

ΜΔΕ HJB. 
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2.3.2.1 Μέθοδος Επαναλήψεων Newton-Kantorovich (Kantorovich και Akilov, 

1964) 

Στην εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman υπεισέρχεται ο μη γραμμικός 

τελεστής: 

 11( ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( )
4

−∂ ∂ ∂⎡ ⎤= − +⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

T
T Tx x f x x g x R g x x h x Qh x

x x x
υ υ υυN  (2.19) 

με όρισμα τη συνάρτηση (x)υ , η οποία απεικονίζεται σε μία άλλη συνάρτηση 

( (x))υN . Για να επιλυθεί τελεστικά η εξίσωση ( (x)) 0υ =N , μπορεί να 

ακολουθηθεί η εξής πορεία, σύμφωνα με τη μέθοδο επαναλήψεων Newton-

Kantorovich: 

Για δεδομένη υN(x), υπολογίζεται η υN+1(x) με επίλυση της γραμμικής 

τελεστικής εξίσωσης: 

 1( ( )) ( ( ) ( )) ( ( ))N N N Nx x x xυ υ υ υ+′ ⋅ − = −N N  (2.20) 

όπου στο αριστερό μέλος της (2.20), το γινόμενο (υ(x)) δυ(x)′ ⋅N  αντιπροσωπεύει το 

διαφορικό Fréchet του τελεστή N . Αυτό αποτελεί και την επανάληψη, που λαμβάνει 

χώρα σε κάθε βήμα της μεθόδου.  

Για την ανωτέρω επαναληπτική μέθοδο, ισχύει το εξής θεώρημα: 

Θεώρημα Kantorovich (Kantorovich και Akilov, 1964) 

Έστω ο μη γραμμικός τελεστής : X Y→N , όπου Χ, Υ είναι χώροι Banach. Αν 

υποτεθεί ότι: 

i) ο N είναι δύο φορές διαφορίσιμος κατά Fréchet για κάθε υ Χ∈  

ii) υπάρχει ένα 0υ Χ∈ για το οποίο ο 0( )υ′N  είναι αντιστρέψιμος τελεστής με 

φραγμένη αντίστροφο και [ ] 1
0 0( ) −′ ≤υ βN , [ ] 1

0 0 0( ) ( )−′ ≤υ υ ηN N  

iii) ( )′′ ≤ KυN  για κάθε υ  τέτοιο ώστε 0 02υ υ η− ≤  

iv) 0 0
1h K
2

β η= <  
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τότε η ακολουθία  

 [ ]( ) ( )1
1Ν Ν Ν Νυ υ υ υ−

+ ′= − N N ,    Ν = 0,1,2,...  

είναι καλά ορισμένη για κάθε Ν = 0,1,2,... και συγκλίνει σε μία λύση *υ  της εξίσωσης 

( ) 0υ =N . Επίσης, ισχύει ότι 
( )

N2

0
N N

1 1 2h
*

h 2
ηυ υ

− −
− ≤ . 

Το θεώρημα του Kantorovich ουσιαστικά δηλώνει ότι εάν οι επαναλήψεις που 

ορίζονται από την εξίσωση (2.20) λάβουν αρχική τιμή 0υ  κοντά σε μια λύση *υ  της 

εξίσωσης ( (x)) 0υ =N , τότε αυτές θα συγκλίνουν στη λύση *υ  και η σύγκλιση θα 

είναι τετραγωνική. 

Εάν ληφθεί τώρα υπόψιν ο μη γραμμικός τελεστής ( (x))υN  στην (2.20), το 

διαφορικό Fréchet παίρνει τη μορφή: 

 1( ( )) 1( ( )) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

T
Txx x f x g x R g x x

x x
δυ υυ δυ −

⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤′ ⋅ = −⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
N  (2.21) 

και έτσι η επανάληψη Newton-Kantorovich, με χρήση των (2.19), (2.20) και (2.21) 

γίνεται: 

 

11

1

( ) 1( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
2

1( ) ( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
4

  [ ( )] ( )

T
TN N N

T
TN N N

T

x f x g x R g x x
x x

x f x x g x R g x x
x x x

h x Qh x

υ υ υ

υ υ υ

−+

−

⎡ ⎤∂ − ∂⎡ ⎤− =⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂ ∂⎡ ⎤= − + −⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦
−  (2.22) 

ή ισοδύναμα: 

 

11

1

1( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
2

1 ( ) ( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( )
4

T
TN N

T
T TN N

x f x g x R g x x
x x

x g x R g x x h x Qh x
x x

υ υ

υ υ

−+

−

⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤− =⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂⎡ ⎤= − −⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦
 (2.23) 

και τελικά: 
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11

1 1

1( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
2

1 1[ ( )] ( ) [ ( )] ( )
2 2

  [ ( )] ( )

T
TN N

TT T
T TN N

T

x f x g x R g x x
x x

R g x x R R g x x
x x

h x Qh x

υ υ

υ υ

−+

− −

⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤− =⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
−  (2.24) 

Η εξίσωση (2.24) όμως είναι μία εξίσωση Zubov της μορφής: 

 1 ( ) ( ) ( )N
N Nx F x Q x

x
υ +∂

= −
∂

 (2.25) 

όπου: 

1

1 1

1( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
2

1 1( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( ) [ ( )] ( )
2 2

T
T N

N

TT T
T T TN N

N

F x f x g x R g x x
x

Q x R g x x R R g x x h x Qh x
x x

υ

υ υ

−

− −

∂⎡ ⎤= − ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

οπότε και μπορεί να επιλυθεί με τη μέθοδο, που αναπτύχθηκε στην ενότητα 2.1. 

2.3.2.2 Προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Βellman 

Όπως προαναφέρθηκε, η ιδέα της προτεινόμενης μεθόδου που θα 

παρουσιασθεί στην παρούσα παράγραφο, πηγάζει από την επαναληπτική μέθοδο 

Newton-Kantorovich. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος χρησιμοποιεί συγκεκριμένη 

αρχική συνθήκη για την εκκίνηση των επαναλήψεων και συγκεκριμένη τάξη 

αποκοπής στην επίλυση της διαφορικής εξίσωσης Zubov  σε κάθε επανάληψη. Όπως 

θα αποδειχθεί παρακάτω, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δεν περιορίζεται σε 

τετραγωνική σύγκλιση, αλλά παράγει ακριβώς τους συντελεστές του αναπτύγματος 

Taylor. 

Θεωρούνται λοιπόν οι επαναλήψεις Newton-Kantorovich που περιλαμβάνουν 

επίλυση της διαφορικής εξίσωσης Zubov (2.24). Ισοδύναμα: 

 

( )1 ( ) ( ) ( ) ( )

{[ ( )] ( ) [ ( )] ( )},    1, 2,

+∂
− =

∂
= − + = …

N
N

T T
N N

x f x g x k x
x

h x Qh x k x Rk x N

υ

 (2.26) 
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όπου: 

 11( ) [ ( )] ( )
2

T
T N

Nk x R g x x
x
υ− ∂⎡ ⎤= ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 (2.27) 

Υπενθυμίζεται ότι οι f(x), g(x) και h(x) αποτελούν πραγματικές αναλυτικές 

διανυσματικές συναρτήσεις, τα R και Q είναι οι πίνακες των συντελεστών βάρους, 

ενώ ο δείκτης Ν εκφράζει τον αύξοντα αριθμό της κάθε επανάληψης. 

Ως αρχική συνθήκη των επαναλήψεων Newton-Kantorovich επιλέγεται η: 

 1( ) Tx x Pxυ =  (2.28) 

όπου P είναι ο θετικά ορισμένος πίνακας, που προκύπτει από την επίλυση της 

αλγεβρικής εξίσωσης Riccati: 

 1 0T T TA P PA PBR B C QC−+ − + =  (2.29) 

με: 

(0)

[ (0)]

(0)

fA
x

B g

hC
x

∂⎡ ⎤= ⎢ ⎥∂⎣ ⎦

=

∂⎡ ⎤= ⎢ ⎥∂⎣ ⎦  

Στη συνέχεια, για N=1,2,3… υπολογίζεται η kN(x) μέχρι N-οστής τάξης 

ανάπτυγμα του γινομένου 
T

1 T N1 R [g(x)] (x)
2 x

− ∂υ⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 και επιλύεται η εξίσωση Zubov 

(2.26) μέχρι (N+2)-οστής τάξης ανάπτυγμα. 

Τότε, ισχύει η εξής σημαντική ιδιότητα: 
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Πρόταση: 

Εάν η V(x) είναι η λύση της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, (2.27), τότε, για κάθε 

N ∈ , η υΝ(x) είναι το (Ν+1)-οστής τάξης ανάπτυγμα της V(x) και η kN(x) είναι το Ν-

οστής τάξης ανάπτυγμα του γινομένου [ ]( ) ( )
T

T11 VR g x x
2 x

− ∂⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎣ ⎦

. 

Απόδειξη: 

Ας ορίσουμε ως V[ℓ](x) το πολυώνυμο των ℓ-οστής τάξης όρων του 

αναπτύγματος σε σειρά Taylor της V(x). Τότε, 
T[ j]1 T[ ] 1 [ j 1]

j 2

1 V(x) R g (x) (x)
2 x

+
− − +

=

⎧ ⎫⎡ ⎤∂⎪ ⎪⎡ ⎤κ = ⎨ ⎬⎢ ⎥⎣ ⎦ ∂⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∑  θα είναι το πολυώνυμο των ℓ-οστής 

τάξης όρων του αναπτύγματος σε σειρά Taylor του γινομένου 
T

1 T N1 R [g(x)] (x)
2 x

− ∂υ⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎣ ⎦

. Αυτό δηλαδή που τελικά πρέπει να αποδειχθεί, είναι ότι: 

 
[2] [3] [ 1]

[1] [2] [ ]

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

N
N

N
N

x V x V x V x

k x x x x

υ

κ κ κ

+= + + +

= + + +

…
…

 (2.30) 

Από τον τρόπο που ορίστηκε η αρχική συνθήκη για το ανάπτυγμα των 

επαναλήψεων Newton-Kantorovich, (2.28), προκύπτει ότι: 

 

[2]
1

1 1
1

[2]
1 [1]

[1]

( ) ( )

1( ) [ ( )] ( )
2

1 [ ( )] ( )
2

( )

T
T

T
T

x V x

k x R g x x
x

VR g x x
x

x

υ

υ

κ

−

−

=

∂⎡ ⎤= =⎢ ⎥∂⎣ ⎦

⎡ ⎤∂
= =⎢ ⎥∂⎣ ⎦
=

 (2.31) 

Συνεπώς, η πρόταση ισχύει για Ν=1. Αν υποτεθεί ότι ισχύει για Ν=Ν-1, δηλαδή: 

 
[2] [3] [ ]

1

[1] [2] [ 1]
1

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

N
N

N
N

x V x V x V x

k x x x x

υ

κ κ κ
−

−
−

= + + +

= + + +

…
…

 (2.32) 

θα αποδειχθεί ότι ισχύει και για Ν=Ν. 
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Η ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, (2.13), μπορεί ισοδύναμα να γραφτεί ως 

εξής: 

 

1

1

1( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
2

1[ ( )] ( ) ( ) ( ) [ ( )] ( )
4

T
T

T
T T

V Vx f x g x R g x x
x x

V Vh x Qh x x g x R g x x
x x

−

−

⎡ ⎤∂ ∂⎡ ⎤− =⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

∂ ∂⎡ ⎤= − − ⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦

 (2.33) 

ή 

 [ ]

[ ]

1

[ ] 1 [ ]

1

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) [ ( )] ( )

∞

=

∞
−

=

∂ ⎡ ⎤
− =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦

⎧ ⎫
= − +⎨ ⎬

⎩ ⎭

∑

∑

l

l

T l T l

l

V x f x g x x
x

h x Qh x x R x

κ

κ κ  (2.34) 

Από την άλλη, η ΜΔΕ Zubov για την υN(x), βάσει της εξίσωσης (2.24) των 

επαναλήψεων Newton-Kantorovich, μπορεί να πάρει τη μορφή: 

 [ ]

1
[ ]

1

1
[ ] 1 [ ]

1

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) [ ( )] ( )

−

=

−
−

=

∂ ⎡ ⎤
− =⎢ ⎥∂ ⎣ ⎦

⎧ ⎫
= − +⎨ ⎬

⎩ ⎭

∑

∑

N
lN

l

N
T l T l

l

x f x g x x
x

h x Qh x x R x

υ κ

κ κ  (2.35) 

Εάν ληφθούν τα αναπτύγματα σε σειρά Taylor των (2.34) και (2.35), μέχρι 

τάξης (N+1), μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι η 
[2] [3] [N 1]

N (x) V (x) V (x) V (x)+υ = + + +…  ικανοποιεί την ΜΔΕ Zubov μέχρι τάξης 

(N+1) και, καθώς η λύση της ΜΔΕ Zubov είναι μοναδική, απαραίτητα θα ισχύει ότι: 

 [2] [3] [ 1]( ) ( ) ( ) ( )N
N x V x V x V xυ += + + +…  (2.36) 

Τέλος, από τα παραπάνω προκύπτει ότι το N-οστής τάξης ανάπτυγμα του γινομένου 
T

1 T N1 R [g(x)] (x)
2 x

− ∂υ⎡ ⎤
⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 είναι η παράσταση [1] [2] [N](x) (x) (x)κ + κ + + κ… , δηλαδή η 

Nk (x)  της επανάληψης Newton-Kantorovich: 

 [1] [2] [ ]( ) ( ) ( ) ( )N
Nk x x x xκ κ κ= + + +…  (2.37) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 21

Τέλος Απόδειξης 

Βάσει των παραπάνω αναλύσεων, αναπτύχθηκε κώδικας στο συμβολικό 

πακέτο MAPLE, μέσω του οποίου έγινε επίλυση της μερικής διαφορικής εξίσωσης 

Hamilton-Jacobi-Bellman, τόσο με τη μέθοδο Lukes, όσο και με την προτεινόμενη 

μέθοδο. Τα αποτελέσματα, όσον αφορά τους χρόνους υλοποίησης των 

προσομοιώσεων και για συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα ήταν κάτι παραπάνω 

από ικανοποιητικά, καθώς κατέστη δυνατός ο υπολογισμός για επαναλήψεις υψηλής 

τάξης όρων σε πολύ μικρούς χρόνους, για την προτεινόμενη μέθοδο και μάλιστα για 

περισσότερες της μίας εισόδου-εξόδου και των δύο καταστάσεων. Αντίθετα, για τη 

μέθοδο του Lukes, της απευθείας ανάλυσης των όρων της εξίσωσης σε σειρές Taylor, 

οι χρόνοι εκτέλεσης των προσομοιώσεων κρίθηκαν απαγορευτικοί για πρακτική 

εφαρμογή της, ακόμη και για το απλούστερο παράδειγμα. 

Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθούν τρία παραδείγματα, στα οποία 

εφαρμόζεται η προτεινόμενη μέθοδος για την εύρεση των βέλτιστων νόμων 

ανάδρασης χημικών αντιδραστήρων. Επίσης, εξετάζεται η απόδοσή τους όσον αφορά 

τη ρύθμιση αυτών κάτω από συγκεκριμένες βηματικές μεταβολές του 

προκαθορισμένου σημείου λειτουργίας τους ενώ πραγματοποιείται και σύγκριση των 

μεθόδων, μέχρι τα επίπεδα που επέτρεψε η υπολογιστική δυνατότητα του 

συστήματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις. 

2.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε στο τέλος της παραγράφου 2.2, εναλλακτικός τρόπος 

αντιμετώπισης του προβλήματος της βέλτιστης ρύθμισης είναι η μέθοδος της 

συνθετικής εξόδου, όπου σε πρώτη φάση τίθεται ο πίνακας R 0=  και εν συνεχεία 

γίνεται προσέγγιση του μη υλοποιήσιμου νόμου ανάδρασης. 

Επειδή στην προτεινόμενη μεθοδολογία επιτυγχάνεται ουσιαστικά το ίδιο 

αποτέλεσμα με την εισαγωγή όρων ποινής εισόδου στον δείκτη απόδοσης, θα ήταν 

σκόπιμη μία σύγκριση των δύο μεθοδολογιών. Στις προσομοιώσεις του επόμενου 

κεφαλαίου, η σύγκριση θα γίνει στην ειδική περίπτωση μίας εισόδου, μίας εξόδου και 

δύο καταστάσεων, όπου υπάρχει από τη βιβλιογραφία διαθέσιμος τύπος για τη 
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συνθετική έξοδο. Συγκεκριμένα, έστω ένα μη γραμμικό δυναμικό σύστημα δεύτερης 

τάξης, της μορφής: 

 
( ) ( )
( )

x f x g x u
y h x
= +
=

 (2.38) 

όπου 2x∈  είναι το διάνυσμα των μεταβλητών καταστάσεων, u∈  η μεταβλητή 

εισόδου, y∈  η μεταβλητή εξόδου, 2 2: →f , 1 2g(x) [g (x),g (x)]= , όπου 

g :i → , i=1,2 και 2h : →  πραγματικές αναλυτικές διανυσματικές 

συναρτήσεις. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας του προβλήματος μπορούμε να υποθέσουμε 

πως η αρχή των αξόνων 0x =0  είναι σημείο ισορροπίας του συστήματος που 

αντιστοιχεί σε μηδενική τιμή της μεταβλητής χειρισμού, δηλαδή f(0,0)=0. Επίσης, 

υποτίθεται πως στο εν λόγω σημείο ισορροπίας αντιστοιχεί μηδενική τιμή της 

ρυθμιζόμενης μεταβλητής, δηλαδή h(0)=0. 

Το πρόβλημα της ρύθμισης στην περίπτωση αυτή συνίσταται στην επιλογή 

ενός νόμου ανάδρασης, τέτοιου ώστε να εξασφαλίζεται τοπική ασυμπτωτική 

ευστάθεια σε κλειστό βρόχο, με όσο το δυνατόν ταχύτερη και με όσο το δυνατόν 

λιγότερες ταλαντώσεις απόσβεση της ρυθμιζόμενης εξόδου h(x). 

Λαμβάνοντας ως βάση την ελαχιστοποίηση του δείκτη απόδοσης 

[ ]2

0
ISE y( ) y(0) dt

∞
= ∞ −∫ , που εκφράζει το τετράγωνο της ρυθμιστικής απόκλισης 

και ισούται με τον δείκτη J για Q 1=  και R 0= , η ιδιάζουσα επιφάνεια είναι: 

1

( ),     αν η γραμμικοποίηση της (2.38) είναι ελάχιστης φάσης
 

( ) det[ ( ) | ( )]( ) 2 ( ),   αν η γραμμικοποίηση της (2.38) 
det[ ( ) | ( )]

                                                       

g
f

h x

x f x g xh x L h x
ad g x g x

ψ =
+

    είναι μη ελάχιστης φάσης

⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

 

και αποτελεί τη συνθετική έξοδο του συστήματος. 

Προκειμένου το σύστημα να οδηγηθεί στην ιδιάζουσα επιφάνεια, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο νόμος ανάδρασης (Kravaris και Daoutidis, 1990) της μορφής. 

 
( ) ( )

( ; )
( )

f

g

x L x
u x

L x
υ ψ ε ψ

ε
ε ψ

− −
=  (2.39) 
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όπου η παράμετρος ε αποτελεί μέτρο της ταχύτητας προσέγγισης της ψ(x) στο 0 

(μικρές τιμές του ε οδηγούν σε ταχεία προσέγγιση, ενώ μεγάλες τιμές σε βραδεία 

προσέγγιση). 

Αντικαθιστώντας τον νόμο ανάδρασης (2.39) στην (2.38), προκύπτει το 

σύστημα κλειστού βρόχου: 

( ) ( ) ( ; ) ( ; )
( )

x f x g x u x F x
y h x

ε ε= + =
=

 

Οι αποκρίσεις του παραπάνω συστήματος είναι βέλτιστες ως προς τον δείκτη 

απόδοσης ISE για βηματικές μεταβολές στο προκαθορισμένο σημείο, στο όριο του 

0ε → . 

Η απόδοση του συστήματος αυτού μπορεί να εκφρασθεί ποσοτικά μέσω του 

δείκτη J (βλέπε σχέση 2.5), που σε αυτή την περίπτωση γίνεται: 

 ( )
2

2

0 0

( ) ( )
( ) {[ ( )] } ;

( )
f

g

x L x
J h x dt Q x dt

L x
ψ ε ψ

ε ρ ε
ε ψ

∞ ∞⎡ ⎤− −
= + =⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ ∫  (2.40) 

όπου ρ ο συντελεστής βάρους των τετραγωνικών όρων ποινής εισόδου. Όπως μπορεί 

να διαπιστώσει κανείς, ο δείκτης απόδοσης είναι συνάρτηση μόνο της χρονικής 

σταθεράς ε και ως εκ τούτου, για να ελαχιστοποιηθεί, αρκεί να υπολογιστεί η 

ελάχιστη τιμή της συνάρτησης J(ε), για δεδομένη αρχική και τελική κατάσταση του 

συστήματος. 

Εφόσον το σύστημα κλειστού βρόχου είναι ασυμπτωτικά ευσταθές γύρω από 

το μηδέν και υπάρχει συνάρτηση V(x;ε) , όπου nV : → με V(0; ) 0ε = , που 

ικανοποιεί την γραμμική μη ομογενή μερική διαφορική εξίσωση Zubov: 

 ( ; ) ( ; ) ( ; )V x F x Q x
x
ε ε ε∂

= −
∂

 (2.41) 

τότε: 

 ( ; ) 0dV Q x
dt

ε= − <  (2.42) 

και 
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 ( ) ( ) ( )
0

( ); (0);J Q x t dt V xε ε ε
∞

= =∫  (2.43) 

Η μέθοδος επίλυσης της ΜΔΕ Zubov που προτείνεται στην ενότητα 2.1 

μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί στην εφαρμογή MAPLE, η οποία έχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιεί συμβολικούς υπολογισμούς και μπορεί να δημιουργήσει και να 

επιλύσει τις παραπάνω εξισώσεις, για μια ικανοποιητικής τάξης προσέγγιση στα 

αναπτύγματα Taylor, σε σχετικά μικρούς χρόνους σε ένα καλό υπολογιστικό 

σύστημα. Παρόλα αυτά όμως, η μέθοδος που περιγράφηκε περιορίζεται σε 

δισδιάστατα συστήματα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. 

Εξάλλου, απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους εκτέλεσης των προσομοιώσεων από την 

προτεινόμενη μέθοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 

3.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θεωρείται ένας ισοθερμοκρασιακός αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας με 

ανάδευση (Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) συγκεκριμένου σταθερού όγκου, 

στον οποίο λαμβάνει χώρα η ακόλουθη αντίδραση: 

1 2

32

k k

k

A B C
A D
⎯⎯→ ⎯⎯→

⎯⎯→
 

Τα ισοζύγια μάζας που περιγράφουν τη δυναμική κατάσταση του 

αντιδραστήρα, είναι τα εξής: 

 

2 0
1 3

1 2

( )A
A A A A

B
A B B

B

dC Fk C k C C C
dt V

dC Fk C k C C
dt V

y C

= − − + −

= − − −

=

 (3.1.1) 

όπου CA, CB είναι οι συγκεντρώσεις σε mol των συστατικών Α και Β στον 

αντιδραστήρα, αντίστοιχα, 0
AC  η συγκέντρωση στην παροχή του συστατικού Α, F/V 

είναι ο ρυθμός αραίωσης του αντιδραστήρα και οι -1
1k =50h , -1

2k =100h , 

3k =10 /(mol×h)  οι σταθερές του ρυθμού της αντίδρασης. 

Το Διάγραμμα 3.1.1 δείχνει την καμπύλη ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών 

CA και CB. Όπως φαίνεται, η καμπύλη αυτή έχει μέγιστο, το οποίο την χωρίζει σε δύο 

κλάδους: τον αριστερό, που παρουσιάζει δυναμική μη ελάχιστης φάσης και τον δεξιό, 

με δυναμική ελάχιστης φάσης. Κάτι τέτοιο μπορεί εύκολα να αποδειχθεί, αρκεί να 

υπολογισθούν οι μηδενικές θέσεις του γραμμικοποιημένου συστήματος (3.1.1) γύρω 
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από μόνιμη κατάσταση σε κάθε έναν από τους δύο κλάδους (D’Andrea και Praly, 

1988). 

 

Διάγραμμα 3.1.1: Καμπύλη ισορροπίας μεταξύ των CA και CB 

Το συγκεκριμένο σύστημα, κατόπιν γραμμικοποίησης γύρω από μία μόνιμη 

κατάσταση αναφοράς και με αντικατάσταση των σταθερών παραμέτρων, παίρνει τη 

γενική μορφή: 

 

( )50 20 10

50 100

⎛ ⎞⎛ ⎞= − + + − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
⎛ ⎞⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

=

s
s sA
A A A

s
sB

A B B

B

dC F FC C C
dt V V

dC F FC C C
dt V V

y C

 (3.1.1α) 

όπου ( )sF V  η τιμή της μεταβλητής εισόδου στη μόνιμη κατάσταση και s
AC , s

BC  οι 

αντίστοιχες τιμές των καταστάσεων σε ισορροπία. Εάν π.χ. η μόνιμη κατάσταση 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 27

αναφοράς είναι s
AC 2.6969= mol/ℓ, s

BC 1.05= mol/ℓ και ( )sF V 28.4229= ℓ/h, που 

ανήκει στον αριστερό κλάδο της καμπύλης, προκύπτει το παρακάτω 

γραμμικοποιημένο σύστημα: 

132.36 7.303

50 128.423 1.05

A
A

B
A B

B

dC FC
dt V

dC FC C
dt V

y C

= − −

= − −

=  

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος αυτού δίνεται από τη σχέση: 

1.05 226.177
( 132.36) ( 128.423)

sT
s s

− +
=

+ ⋅ +  

που έχει μηδενική θέση: 

215.407ΜΘ =  

άρα παρουσιάζει δυναμική μη ελάχιστης φάσης. 

Εναλλακτικά, εάν η μόνιμη κατάσταση αναφοράς είναι s
AC 6.435= mol/ℓ, 

s
BC 1.05= mol/ℓ και ( )sF V 206.445= ℓ/h, που ανήκει στον δεξιό κλάδο της 

καμπύλης, προκύπτει το παρακάτω γραμμικοποιημένο σύστημα: 

385.152 3.5646

50 306.445 1.05

A
A

B
A B

B

dC FC
dt V

dC FC C
dt V

y C

= − −

= − −

=  

Η συνάρτηση μεταφοράς αυτή τη φορά δίνεται από τη σχέση: 

1.05 226.177
( 385.152) ( 306.445)

sT
s s

− −
=

+ ⋅ +  

που έχει μηδενική θέση: 

215.407ΜΘ = −  
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άρα παρουσιάζει δυναμική ελάχιστης φάσης. 

Εξάλλου, από το Διάγραμμα 3.1.1 είναι φανερό ότι το σύστημα (3.1.1) 

εμφανίζει πολλαπλότητα εισόδου, καθώς σε μία τιμή της συγκέντρωσης CB (πλην 

αυτής του μεγίστου) αντιστοιχούν δύο τιμές τις συγκέντρωσης CA. 

Αντικείμενο μελέτης στην παρούσα ενότητα είναι η βέλτιστη ρύθμιση της 

εξόδου By C=  σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο σημείο, μεταβάλλοντας τον ρυθμό 

αραίωσης F/V. Αρχικά, το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση και υπόκειται σε 

βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο. Στις προσομοιώσεις των επόμενων 

τριών υποενοτήτων, τελική μόνιμη κατάσταση είναι η: 

s
AC 2.6969= mol/ℓ και s

BC 1.05= mol/ℓ 

η οποία αντιστοιχεί σε ρυθμό αραίωσης ( )sF V 28.4229= ℓ/h. Χρησιμοποιώντας 

μεταβλητές απόκλισης, δηλαδή: 

1
s

A Ax C C= − , 2
s

B Bx C C= − , ( )/ su F V F V= −  

το σύστημα (3.1.1) παίρνει τη μορφή του συστήματος (2.8): 

 
( ) ( )
( )

x f x g x u
y h x
= +
=

 (3.1.2) 

3.1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Για να βρεθεί ο βέλτιστος νόμος ρύθμισης με ανάδραση, θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί ο δείκτης απόδοσης (2.10), ο οποίος στην περίπτωση αυτή γίνεται 

της μορφής: 

 2 2

0
{[ ( )] [ ( )] }J h x u x dtρ

∞
= +∫  (3.1.3) 

όπου ρ είναι ο συντελεστής βάρους του όρου ποινής εισόδου (οι πίνακες Q και R 

είναι ενός μόνο στοιχείου, λόγω ύπαρξης μίας εισόδου και μίας εξόδου, και για το 

λόγο αυτό λαμβάνεται Q 1=  και R ρ= ). 

Η ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman (2.13) για την περίπτωση αυτή (δηλαδή 

μίας εισόδου, μίας εξόδου και δύο καταστάσεων) παίρνει τη μορφή: 
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1 1 2 2 1 2
1 2

2
2

1 1 2 2 1 2 1 2
1 2

( , ) ( , )

1 ( , ) ( , ) [ ( , )] 0
4

V Vf x x f x x
x x

V Vg x x g x x h x x
x xρ

∂ ∂
+ −

∂ ∂

⎡ ⎤∂ ∂
− + + =⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦

 (3.1.4) 

Λύνοντας την εξίσωση (3.1.4) ως προς 1 2V(x ,x ) , λαμβάνεται ο βέλτιστος 

νόμος ανάδρασης καταστάσεων από τη σχέση: 

 1 1 2 2 1 2
1 2

1 ( , ) ( , )
2

V Vu g x x g x x
x xρ

⎡ ⎤∂ ∂
= − +⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦

 (3.1.5) 

Τέλος, από την εξίσωση (2.28) προκύπτει η αρχική συνθήκη για τη μέθοδο: 

[ ] 1
1 1 2 1 2

2

( , )
x

x x x x P
x

υ
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

όπου P είναι η θετικά ορισμένη λύση της πινακοεξίσωσης Ricatti: 

[ ]

1 2 1 1

1 1 1 2

1 2 2 2

2 2 1 2

11
1 2

2 1 2

2

(0) (0) (0) (0)

(0) (0) (0) (0)

(0)
(0)1 (0) (0) (0) (0) 0
(0) (0)

f f f f
x x x x

P P
f f f f
x x x x

h
xg h hP g g

g h x x
x

ρ

∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥⋅ + ⋅ −
∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦
∂⎡ ⎤

⎢ ⎥∂ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ∂ ∂⎢ ⎥− + =⎢ ⎥⎢ ⎥ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 

Η εξίσωση (3.1.4) λύθηκε με τη βοήθεια του συμβολικού πακέτου MAPLE, 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο που περιγράφηκε στην παράγραφο 2.3.2.2, μέχρι ανάπτυγμα 

τάξης Ν=10. Ως αρχική μόνιμη κατάσταση λήφθηκε η s0
AC 3.496= mol/ℓ, 

s0
BC 1.2= mol/ℓ και ( )s0F V 45.668= ℓ/h. Αφού υπολογίστηκε η 1 2V(x ,x ) , με χρήση 

της εξίσωσης (3.1.5) προσδιορίστηκε η μεταβλητή εισόδου u, συναρτήσει των 

καταστάσεων. Mε αντικατάσταση του αποτελέσματος της u στο σύστημα (3.1.2), 

υπολογίστηκε η βέλτιστη απόκριση του συστήματος κλειστού βρόχου. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων φαίνονται στα διαγράμματα των επόμενων 

σελίδων. 
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Στον Πίνακα 3.1.1.1 φαίνονται οι συντελεστές της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-

Jacobi-Bellman, για τάξεις αναπτύγματος Taylor Ν=2,3,...,10, με συντελεστή βάρους 

ποινής εισόδου ρ=10-4. Στα Διαγράμματα 3.1.1.1 έως 3.1.1.9 φαίνεται σε 

τρισδιάστατα γραφικά η αντίστοιχη, για κάθε τάξη αναπτύγματος, λύση της εξίσωσης 

Hamilton-Jacobi-Bellman. Επίσης, τα Διαγράμματα 3.1.1.10 μέχρι 3.1.1.19 

απεικονίζουν τις βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 

συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου 

της εξόδου από 1.2 mol/ℓ σε 1.05 mol/ℓ, τάξεις αναπτύγματος Taylor Ν=2,3,...,10 και 

συντελεστή βάρους ρ=10-4. Τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο σετ διαγραμμάτων 

είναι φανερό ότι η σύγκλιση των πολυώνυμων προσέγγισης της λύσης επιτυγχάνεται 

για αναπτύγματα 5ης τάξης και άνω (Διαγράμματα 3.1.1.2 έως 3.1.1.9 και 3.1.1.19). 
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Πίνακας 3.1.1.1: Συντελεστές Taylor της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, 
V 

2ης Τάξης Όροι 5ης Τάξης Όροι 7ης Τάξης Όροι 9ης Τάξης Όροι 

V11 = 4.60×10-4 V11111 = -4.43×10-5 V1111111 = 4.69×10-6 V111111111 = 1.07×10-4 

V12 = 1.40×10-3 V11112 = -1.11×10-4 V1111112 = 8.06×10-6 V111111112 = 2.51×10-4 

V22 = 7.70×10-3 V11122 = -2.93×10-4 V1111122 = 2.88×10-5 V111111122 = 5.88×10-4 

3ης Τάξης Όροι V11222 = -8.06×10-4 V1111222 = 1.35×10-4 V111111222 = 1.37×10-3 

V111 = 5.27×10-5 V12222 = -2.25×10-3 V1112222 = 6.11×10-4 V111112222 = 3.15×10-3 

V112 = 1.85×10-4 V22222 = -5.58×10-3 V1122222 = 2.53×10-3 V111122222 = 6.96×10-3 

V122 = 5.48×10-4 6ης Τάξης Όροι V1222222 = 9.55×10-3 V111222222 = 1.40×10-2 

V222 = 1.04×10-3 V111111 = -2.87×10-5 V2222222 = 3.08×10-2 V112222222 = 2.24×10-2 

4ης Τάξης Όροι V111112 = -7.30×10-5 8ης Τάξης Όροι V122222222 = 1.19×10-2 

V1111 = -3.30×10-5 V111122 = -1.77×10-4 V11111111 = 5.42×10-5 V222222222 = -9.68×10-2

V1112 = -7.63×10-5 V111222 = -4.04×10-4 V11111112 = 1.26×10-4 10ης Τάξης Όροι 

V1122 = -2.33×10-4 V112222 = -7.92×10-4 V11111122 = 3.07×10-4 V1111111111 = 1.09×10-4

V1222 = -8.83×10-4 V122222 = -8.20×10-4 V11111222 = 7.83×10-4 V1111111112 = 2.58×10-4

V2222 = -4.12×10-3 V222222 = 3.94×10-3 V11112222 = 2.05×10-3 V1111111122 = 5.83×10-4

  V11122222 = 5.39×10-3 V1111111222 = 1.24×10-3

  V11222222 = 1.36×10-2 V1111112222 = 2.39×10-3

  V12222222 = 3.05×10-2 V1111122222 = 3.77×10-3

  V22222222 = 4.61×10-2 V1111222222 = 2.82×10-3

   V1112222222 = -1.17×10-2

   V1122222222 = -7.63×10-2

   V1222222222 = -2.77×10-1

   V2222222222 = -6.81×10-1
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Διάγραμμα 3.1.1.1: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2 

 

Διάγραμμα 3.1.1.2: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3 
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Διάγραμμα 3.1.1.3: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,4 

 

Διάγραμμα 3.1.1.4: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,4,5 
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Διάγραμμα 3.1.1.5: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,...,6 

 

Διάγραμμα 3.1.1.6: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,...,7 
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Διάγραμμα 3.1.1.7: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,...,8 

 

Διάγραμμα 3.1.1.8: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,...,9 
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Διάγραμμα 3.1.1.9: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=2,3,...,10 
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Διάγραμμα 3.1.1.10: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=2 
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Διάγραμμα 3.1.1.11: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=3 
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Διάγραμμα 3.1.1.12: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=4 
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Διάγραμμα 3.1.1.13: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=5 
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Διάγραμμα 3.1.1.14: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 
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Διάγραμμα 3.1.1.15: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=7 
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Διάγραμμα 3.1.1.16: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=8 
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Διάγραμμα 3.1.1.17: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=9 
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Διάγραμμα 3.1.1.18: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 
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Διάγραμμα 3.1.1.19: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB 
και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο από 1.2 σε 1.05, ρ=10-4 και Ν=2,3,...,10 
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Παράλληλα με τα παραπάνω, μελετήθηκε και η επίδραση του συντελεστή 

βάρους, ρ, στις αποκρίσεις του συστήματος κλειστού βρόχου. Τα Διαγράμματα 

3.1.1.20 έως 3.1.1.29 δείχνουν τις αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V για 

την ίδια βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο και για διάφορες 

αντιπροσωπευτικές τιμές του συντελεστή βάρους. Οι υπολογισμοί 

πραγματοποιήθηκαν για ανάπτυγμα Taylor μέχρι 10ης τάξης. Από τα αποτελέσματα, 

μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι μικρές τιμές του συντελεστή ρ δίνουν ταχύτερες 

αποκρίσεις της εξόδου, αλλά προκαλούν αρνητικές αρχικές τιμές του ρυθμού 

αραίωσης, πράγμα που είναι μη ρεαλιστικό, από φυσικής απόψεως. Από την άλλη, 

μεγάλες τιμές του ρ δίνουν πιο αργές αποκρίσεις της εξόδου. Παρατηρώντας λοιπόν 

τα παρακάτω γραφήματα, διαπιστώνουμε ότι το σύστημα κλειστού βρόχου 

παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά, όσον αφορά τις αποκρίσεις σε βηματική 

μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου, για τιμές της μεταβλητής βάρους της τάξης 

μεγέθους 10-4. 
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Διάγραμμα 3.1.1.20: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=1 
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Διάγραμμα 3.1.1.21: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-1 
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Διάγραμμα 3.1.1.22: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-2 
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Διάγραμμα 3.1.1.23: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-3 
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Διάγραμμα 3.1.1.24: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-4 
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Διάγραμμα 3.1.1.25: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-5 
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Διάγραμμα 3.1.1.26: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-6 
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Διάγραμμα 3.1.1.27: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-7 
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Διάγραμμα 3.1.1.28: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-8 
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Διάγραμμα 3.1.1.29: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB 
και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο από 1.2 σε 1.05, N=10 και ρ=10-2,10-4,10-6 
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Επίσης, υπολογίστηκαν οι επιμέρους δείκτες απόδοσης [ ]2

0
ISE h(x) dt

∞
= ∫  και 

[ ]2

0
ISC u(x) dt

∞
= ∫  (Αλγόριθμος Π3), που εκφράζουν το ολοκλήρωμα του 

τετραγώνου της απόκλισης της εξόδου και της εισόδου, αντίστοιχα και σχετίζονται με 

τον σύνθετο, βέλτιστο δείκτη απόδοσης, J, με τη σχέση J=ISE+ρISC. Ο υπολογισμός 

τους έγινε με επίλυση της εξίσωσης Zubov για κάθε έναν από τους επιμέρους δείκτες 

χωριστά, με βάση τη μέθοδο που περιγράφηκε στη παράγραφο 2.1, χρησιμοποιώντας 

κάθε φορά ως είσοδο u του συστήματος κλειστού βρόχου το αποτέλεσμα της 

προσομοίωσης της προτεινόμενης μεθόδου. 

Στον Πίνακα 3.1.1.2 φαίνεται η εξάρτηση των επιμέρους δεικτών καθώς και 

του σύνθετου δείκτη απόδοσης από τη μεταβλητή βάρους ρ, ενώ γίνεται και σύγκριση 

του αποτελέσματος του J, που παράγεται απευθείας από την επίλυση της ΜΔΕ 

Hamilton-Jacobi-Bellman και αυτού, που προκύπτει από τη σχέση J=ISE+ρISC, όπου 

και φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Επιπλέον, στο Διάγραμμα 

3.1.1.30 απεικονίζεται η σχέση του δείκτη ISE με τον ISC για διάφορα ρ. 
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Πίνακας 3.1.1.2: Δείκτες απόδοσης ISE, ISC και J για διάφορα ρ 

   J=ISE+ρISC HJB 

ρ ISE ISC J J 

1 4.3390×10-4 2.6509×10-9 4.3391×10-4 4.3391×10-4 

10-1 4.3386×10-4 2.6482×10-7 4.3388×10-4 4.3388×10-4 

10-2 4.3338×10-4 2.6213×10-5 4.3365×10-4 4.3365×10-4 

10-3 4.2902×10-4 2.3783×10-3 4.3140×10-4 4.3140×10-4 

8×10-4 4.2792×10-4 3.6224×10-3 4.3081×10-4 4.3081×10-4 

4×10-4 4.2294×10-4 1.2862×10-2 4.2808×10-4 4.2808×10-4 

3×10-4 4.2005×10-4 2.1260×10-2 4.2643×10-4 4.2643×10-4 

2×10-4 4.1507×10-4 4.1873×10-2 4.2345×10-4 4.2345×10-4 

10-4 4.0430×10-4 1.2063×10-1 4.1636×10-4 4.1636×10-4 

8×10-5 4.0039×10-4 1.6451×10-1 4.1355×10-4 4.1355×10-4 

4×10-5 3.8784×10-4 3.9067×10-1 4.0347×10-4 4.0347×10-4 

2×10-5 3.7622×10-4 8.0612×10-1 3.9235×10-4 3.9235×10-4 

10-5 3.6675×10-4 1.4799 3.8154×10-4 3.8154×10-4 

9×10-6 3.6552×10-4 1.6095 3.8000×10-4 3.8000×10-4 

7×10-6 3.6280×10-4 1.9515 3.7646×10-4 3.7646×10-4 

5×10-6 3.5962×10-4 2.4889 3.7207×10-4 3.7207×10-4 

3×10-6 3.5568×10-4 3.5074 3.6620×10-4 3.6620×10-4 

2×10-6 3.5319×10-4 4.5252 3.6224×10-4 3.6224×10-4 

10-6 3.4994×10-4 6.8209 3.5676×10-4 3.5676×10-4 

8×10-7 3.4911×10-4 7.7461 3.5531×10-4 3.5531×10-4 

4×10-7 3.4706×10-4 11.3846 3.5161×10-4 3.5161×10-4 

3×10-7 3.4639×10-4 13.3119 3.5038×10-4 3.5038×10-4 

2×10-7 3.4560×10-4 16.5469 3.4891×10-4 3.4891×10-4 

10-7 3.4457×10-4 23.8064 3.4695×10-4 3.4695×10-4 

8×10-8 3.4431×10-4 26.7002 3.4645×10-4 3.4645×10-4 

6×10-8 3.4402×10-4 30.9001 3.4587×10-4 3.4587×10-4 

4×10-8 3.4368×10-4 37.8348 3.4519×10-4 3.4519×10-4 

3×10-8 3.4348×10-4 43.5801 3.4479×10-4 3.4479×10-4 

2×10-8 3.4325×10-4 53.0409 3.4431×10-4 3.4431×10-4 
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Διάγραμμα 3.1.1.30: Σχέση των δεικτών απόδοσης ISE και ISC για διάφορα ρ 

Όπως μπορεί να δει κανείς, η ελάττωση της τιμής του ρ έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση του δείκτη ISE και την ταυτόχρονη αύξηση του δείκτη ISC. Η διαδικασία 

αυτή αποτελεί ένα μέτρο για την επιλογή της περιοχής τιμών του κατάλληλου ρ, το 

οποίο θα πρέπει να είναι τέτοιο που να βρίσκεται στην περιοχή καμπυλότητας του 

Διαγράμματος 3.1.1.30, ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική αύξηση του δείκτη ISC 

σε σχέση με τον ISE. Από την άλλη, η αποκρίσεις που παράγονται θα πρέπει να έχουν 

φυσική σημασία (π.χ. η είσοδος να λαμβάνει μόνο θετικές τιμές, βλέπε Διαγράμματα 

3.1.1.20-3.1.1.29). Έτσι, με συνδυασμό των δύο αυτών παρατηρήσεων μπορεί να 

ληφθεί μια ικανοποιητική τιμή για τον συντελεστή ρ. 

Τέλος, εκτιμήθηκε η περιοχή ευστάθειας του συστήματος κλειστού βρόχου, 

με τη δημιουργία του διαγράμματος φάσεων για γραμμική ανάδραση καταστάσεων, 
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με μεταβλητή εισόδου της μορφής 1 2 1 2u(x , x ) 9.47x 10.65x= − −  και συντελεστή 

βάρους ρ=10-4. Η μεταβλητή εισόδου είναι η αρχική συνθήκη της μεθόδου, που για 

τα δεδομένα του παραδείγματος λαμβάνει την παραπάνω τιμή. Το αποτέλεσμα 

φαίνεται στο Διάγραμμα 3.1.1.31, όπου με μαύρη διακεκομμένη γραμμή σημειώνεται 

το όριο της περιοχής ευστάθειας, πάνω από το οποίο το σύστημα κλειστού βρόχου 

παρουσιάζει ασταθή συμπεριφορά. Όπως είναι φανερό, πρόκειται για μία σημαντικά 

μεγάλη περιοχή ευστάθειας, η οποία καλύπτει μεγάλες μεταβολές στο 

προκαθορισμένο σημείο και για το λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο 

προσδιορισμός αντίστοιχης περιοχής για μεταβλητή εισόδου υψηλότερης τάξης 

αποκοπής. 

 

Διάγραμμα 3.1.1.31: Διάγραμμα φάσεων για εκτίμηση της περιοχής ευστάθειας του 
συστήματος κλειστού βρόχου 

Ο Πίνακας 3.1.1.3 περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές τιμές του χρόνου που 

απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των προσομοιώσεων, σε συνάρτηση με την τάξη 

του αναπτύγματος Taylor, Ν, για συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα (επεξεργαστής 

στα 2.66 GHz και μνήμη RAM 1024 MB). Συγκριτικά, γράφηκε και πρόγραμμα 
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MAPLE (Αλγόριθμος Π4), στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του Lukes και 

εκτελέστηκαν οι ίδιες προσομοιώσεις, με τις ίδιες παραμέτρους και στο ίδιο 

υπολογιστικό σύστημα. Όπως μπορεί εύκολα να δει κανείς, η προτεινόμενη μέθοδος, 

καθώς ανεβαίνουμε σε τάξη αναπτύγματος, Ν, είναι εξαιρετικά γρηγορότερη 

(τουλάχιστον δύο τάξεις μεγέθους σε θέμα χρόνου) και κατ’ επέκταση πιο εύκολα 

εφαρμόσιμη. 

Πίνακας 3.1.1.3: Χαρακτηριστικοί χρόνοι ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων για την 
προτεινόμενη μέθοδο και για τη μέθοδο Lukes 

 Προτεινόμενη 
Μέθοδος Μέθοδος Lukes 

Τάξη Αναπτύγματος 
N 

Χρόνος 
Προσομοίωσης (s) 

Χρόνος 
ροσομοίωσης (s) 

3 0.4 0.4 

4 0.4 0.6 

5 0.5 1.1 

6 0.6 6.4 

7 0.9 12.7 

8 0.9 42.4 

9 1.3 145.7 

10 1.6 456.0 
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3.1.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΑΛΛΑ 
ΜΕ ΤΥΧΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, P 

Οι υπολογισμοί της παραγράφου 3.1.1 πραγματοποιήθηκαν για μία δεύτερη 

περίπτωση, όπου στη θέση του πίνακα εκκίνησης, P, που προσδιορίζεται από την 

επίλυση της εξίσωσης Riccati (2.29), χρησιμοποιήθηκε ως αρχική συνθήκη ένας 

τυχαίος πίνακας και συγκεκριμένα ο πίνακας P=10-1×I, ο οποίος είναι πάνω από δύο 

τάξεις μεγέθους διαφορετικός από τη λύση της πινακοεξίσωσης Riccati. Στην 

περίπτωση αυτή πραγματοποιήθηκαν επαναλήψεις του αλγορίθμου της 

προτεινόμενης μεθόδου. Η αρχική συνθήκη στην πρώτη επανάληψη προσδιορίστηκε 

από τη σχέση (2.28), με πίνακα P τον τυχαίο πίνακα και μέθοδος συνεχίστηκε μέχρι 

τάξη αποκοπής Ν=6. Στις επόμενες επαναλήψεις, ως αρχική συνθήκη λαμβάνονταν οι 

γραμμικοί όροι του αποτελέσματος της προηγούμενης κάθε φορά επανάληψης. 

Σκοπός της προσέγγισης αυτής ήταν να φανεί η προσαρμοστικότητα της μεθόδου σε 

αλλαγές των αρχικών συνθηκών. 

Ο Πίνακας 3.1.2.1 δείχνει τους συντελεστές των όρων του αναπτύγματος 

Taylor της λύσης V(x1,x2) για τις δύο περιπτώσεις, για τάξη αναπτύγματος Ν=6 και 

συντελεστή βάρους ρ=10-4. Μπορεί εύκολα να φανεί από τη σύγκριση των τιμών των 

συντελεστών ότι χρειάστηκαν μόνο τρεις επαναλήψεις για να επιτευχθεί σύγκλιση 

των δύο αποτελεσμάτων. 
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Πίνακας 3.1.2.1: Συντελεστές της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, V, για 
τις δύο περιπτώσεις 

 Συντελεστές 
V 

Πίνακας P από τη 
λύση της Riccati Τυχαίος Πίνακας P 

   1η Επανάληψη 2η Επανάληψη 3η επανάληψη 

V11 4.605×10-4 5.833×10-3 4.609×10-4 4.605×10-4 

V12 1.399×10-3 3.567×10-4 1.398×10-3 1.399×10-3 

2η
ς  Τ

άξ
ης

 
Ό
ρο
ι 

V22 7.698×10-3 8.009×10-3 7.699×10-3 7.698×10-3 

V111 5.269×10-5 1.465×10-3 5.303×10-5 5.269×10-5 

V112 1.852×10-4 3.554×10-4 1.859×10-4 1.852×10-4 

V122 5.475×10-4 1.767×10-3 5.467×10-4 5.475×10-4 

3η
ς  Τ

άξ
ης

 Ό
ρο
ι 

V222 1.036×10-3 -7.994×10-4 1.033×10-3 1.036×10-3 

V1111 -3.304×10-5 5.673×10-4 -3.249×10-5 -3.304×10-5 

V1112 -7.628×10-5 2.251×10-4 -7.522×10-5 -7.628×10-5 

V1122 -2.328×10-4 5.976×10-4 -2.307×10-4 -2.328×10-4 

V1222 -8.834×10-4 -3.027×10-4 -8.817×10-4 -8.834×10-4 

4η
ς  Τ

άξ
ης

 Ό
ρο
ι 

V2222 -4.118×10-3 -3.641×10-5 -4.132×10-3 -4.118×10-3 

V11111 -4.425×10-5 3.028×10-4 -4.361×10-5 -4.425×10-5 

V11112 -1.110×10-4 1.544×10-4 -1.094×10-4 -1.110×10-4 

V11122 -2.927×10-4 2.702×10-4 -2.889×10-4 -2.927×10-4 

V11222 -8.057×10-4 -1.541×10-4 -7.968×10-4 -8.057×10-4 

V12222 -2.247×10-3 -1.643×10-5 -2.224×10-3 -2.247×10-3 5η
ς  Τ

άξ
ης

 Ό
ρο
ι 

V22222 -5.581×10-3 2.979×10-5 -5.544×10-3 -5.581×10-3 

V111111 -2.873×10-5 2.115×10-4 -2.889×10-5 -2.873×10-5 

V111112 -7.303×10-5 1.218×10-4 -7.269×10-5 -7.303×10-5 

V111122 -1.771×10-4 1.552×10-4 -1.740×10-4 -1.771×10-4 

V111222 -4.042×10-4 -9.988×10-5 -3.958×10-4 -4.042×10-4 

V112222 -7.922×10-4 -8.529×10-6 -7.606×10-4 -7.922×10-4 

V122222 -8.204×10-4 1.918×10-5 -6.953×10-4 -8.204×10-4 

6η
ς  Τ

άξ
ης

 Ό
ρο
ι 

V222222 3.944×10-3 -5.445×10-6 4.438×10-3 3.944×10-3 
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Το ίδιο φαίνεται και στα Διαγράμματα 3.1.2.1 έως 3.1.2.4, τα οποία 

αναπαριστούν σε τρισδιάστατα γραφήματα τις λύσεις της εξίσωσης Hamilton-Jacobi-

Bellman, καθώς επίσης και στα Διαγράμματα 3.1.2.5 έως 3.1.2.8, τα οποία 

απεικονίζουν τις αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του συστήματος 

κλειστού βρόχου για τις τρεις επαναλήψεις της μεθόδου, για βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο από 1.2 mol/ℓ σε 1.05 mol/ℓ. Παράλληλα, στα Διαγράμματα 

3.1.2.5 και 3.1.2.9 γίνεται γραφική σύγκριση των παραπάνω αποτελεσμάτων, στην 

οποία φαίνεται καθαρά η σύγκλιση που επιτυγχάνεται μετά τις τρεις επαναλήψεις. 

 

 

Διάγραμμα 3.1.2.1: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, για την πρώτη επανάληψη της μεθόδου και για ανάπτυγμα Taylor μέχρι 

τάξης Ν=6 
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Διάγραμμα 3.1.2.2: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-

Bellman, V, για τη δεύτερη επανάληψη της μεθόδου και για ανάπτυγμα Taylor μέχρι 
τάξης Ν=6 

 
Διάγραμμα 3.1.2.3: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-

Bellman, V, για την τρίτη επανάληψη της μεθόδου και για ανάπτυγμα Taylor μέχρι 
τάξης Ν=6 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 67

 
Διάγραμμα 3.1.2.4: Γραφική παράσταση της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-
Bellman, V, με χρήση του πίνακα P που προκύπτει από την εξίσωση Riccati ως 

αρχική συνθήκη και για ανάπτυγμα Taylor μέχρι τάξης Ν=6 

 
Διάγραμμα 3.1.2.5: Σύγκριση των γραφικών παραστάσεων των λύσεων της ΜΔΕ 

Hamilton-Jacobi-Bellman, V,για τις τρεις επαναλήψεις της μεθόδου και για τη λύση 
που προκύπτει από τη χρήση του πίνακα P της Riccati ως αρχική συνθήκη, για τάξη 

αναπτύγματος Taylor N=6 
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Διάγραμμα 3.1.2.6: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου μετά την πρώτη επανάληψη της μεθόδου, για βηματική 
μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor 

N=6 και συντελεστή βάρους ρ=10-4 
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Διάγραμμα 3.1.2.7: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου μετά τη δεύτερη επανάληψη της μεθόδου, για βηματική 
μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor 

N=6 και συντελεστή βάρους ρ=10-4 
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Διάγραμμα 3.1.2.8: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου μετά την τρίτη επανάληψη της μεθόδου, για βηματική 
μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor 

N=6 και συντελεστή βάρους ρ=10-4 
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Διάγραμμα 3.1.2.9: Σύγκριση των βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB και της 
εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου για τις τρεις επαναλήψεις της μεθόδου 
και για τη λύση που προκύπτει από τη χρήση του πίνακα P της Riccati ως αρχική 
συνθήκη, για βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από 1.2 σε 1.05, 

τάξη αναπτύγματος Taylor N=6 και συντελεστή βάρους ρ=10-4 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χρόνοι ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων κάθε 

επανάληψης της μεθόδου είναι ανάλογοι των χρόνων που καταγράφηκαν στην 

παράγραφο 3.1.1, πράγμα που καθιστά και αυτή εύκολα εφαρμόσιμη. 

3.1.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

Όπως αναλύθηκε και στην παράγραφο 2.4, ένας άλλος τρόπος να επιτευχθεί 

βέλτιστη ρύθμιση της εξόδου y=CB σε ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο σημείο 

υπολογίζοντας τον ρυθμό αραίωσης F/V, είναι με χρήση του βέλτιστου νόμου 

ανάδρασης της σχέσης (2.39): 

( ) ( )
( ; )

( )
f

g

x L x
u x

L x
ψ ε ψ

ε
ε ψ

− −
=  

όπου g1

det[ (x) | g(x)](x) h(x) 2 L h(x)
det[ad g(x) | g(x)]f

f
ψ = +  και ταυτόχρονο υπολογισμό του 

δείκτη απόδοσης (2.43): 

0
J( ) Q(x; )dt V(x(0; ))

∞
ε = ε = ε∫  

όπου V(x; )ε  είναι η λύση της ΜΔΕ Zubov (2.41). Με ελαχιστοποίηση του J(ε) με 

χρήση της μεθόδου της χρυσής τομής, προκύπτει η βέλτιστη τιμή του ε και, με 

αντικατάσταση στη σχέση (2.39), ο βέλτιστος νόμος ανάδρασης. 

Στον Πίνακα 3.1.3.1 φαίνεται η εξάρτηση του βέλτιστου ε, των επιμέρους 

δεικτών καθώς και του σύνθετου, βέλτιστου δείκτη απόδοσης από τη μεταβλητή 

βάρους ρ, ενώ γίνεται και σύγκριση του αποτελέσματος του J, που παράγεται 

απευθείας από την επίλυση της ΜΔΕ Zubov και αυτού, που προκύπτει από τη σχέση 

J=ISE+ρISC, όπου και φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Επιπλέον, το 

Διάγραμμα 3.1.3.1 δείχνει την επίδραση του συντελεστή βάρους, ρ, στην τιμή του 

βέλτιστου ε, που προκύπτει από τη μέθοδο, για σταθερή βηματική μεταβολή του 

προκαθορισμένου σημείου, από 1.20 mol/ℓ σε 1.05 mol/ℓ και για τάξη αναπτύγματος 

Taylor Ν=7. Όπως είναι φανερό, το ε επηρεάζεται από τις τιμές του ρ για τάξη 

μεγέθους 10-2 και κάτω κατά ανάλογο τρόπο (μείωση του ρ προκαλεί μείωση του ε), 

ενώ για 0ρ→  ισχύει ότι 0ε → . Επίσης, στο Διάγραμμα 3.1.3.2 απεικονίζεται η 
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επίδραση του μεγέθους της βηματικής μεταβολής στην τιμή του βέλτιστου ε, για 

διάφορες τάξεις αναπτύγματος Taylor και για σταθερό συντελεστή βάρους ρ=10-5. 

Φαίνεται ότι για τετραγωνική προσέγγιση η τιμή του ε μένει ανεπηρέαστη στο 

μέγεθος της βηματικής μεταβολής, ενώ αντίθετα για προσέγγιση 3ης τάξης και άνω 

παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ακόμη, στο Διάγραμμα 3.1.3.3 η σχέση 

μεταξύ των επιμέρους δεικτών απόδοσης ISE και ISC, για διάφορα ρ. Όπως μπορεί 

να διαπιστώσει κανείς, ελάττωση του ρ επιφέρει ελάττωση του δείκτη ISE και 

αύξηση του δείκτη ISC. Στο ίδιο γράφημα έχει προστεθεί και το αντίστοιχο της 

παραγράφου 3.1.1, με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Όπως φαίνεται, οι 

επιμέρους δείκτες απόδοσης παρουσιάζουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις για τις δύο 

μεθόδους. 
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Πίνακας 3.1.3.1: Βέλτιστο ε, δείκτες απόδοσης ISE, ISC και J για διάφορα ρ 

        J=ISE+ρISC Ζubov 

ρ εopt ISEopt ISCopt Jopt Jopt 

1 8.5652×10-3 4.3189×10-4 3.0539×10-2 3.0971×10-2 3.0971×10-2 

10-1 8.5612×10-3 4.3174×10-4 3.0539×10-2 3.4857×10-3 3.4857×10-3 

10-2 8.5211×10-3 4.3131×10-4 3.0563×10-2 7.3694×10-4 7.3694×10-4 

10-3 8.1475×10-3 4.2732×10-4 3.2719×10-2 4.6004×10-4 4.6004×10-4 

8×10-4 8.0518×10-3 4.2630×10-4 3.3867×10-2 4.5339×10-4 4.5339×10-4 

4×10-4 7.6172×10-3 4.2167×10-4 4.2474×10-2 4.3866×10-4 4.3866×10-4 

3×10-4 7.3623×10-3 4.1895×10-4 5.0372×10-2 4.3406×10-4 4.3406×10-4 

2×10-4 6.9179×10-3 4.1423×10-4 6.9933×10-2 4.2822×10-4 4.2822×10-4 

1×10-4 5.9384×10-3 4.0385×10-4 1.4587×10-1 4.1844×10-4 4.1844×10-4 

8×10-5 5.5771×10-3 4.0004×10-4 1.8864×10-1 4.1513×10-4 4.1513×10-4 

4×10-5 4.4036×10-3 3.8769×10-4 4.1137×10-1 4.0415×10-4 4.0415×10-4 

2×10-5 3.2998×10-3 3.7616×10-4 8.2407×10-1 3.9264×10-4 3.9264×10-4 

10-5 2.3903×10-3 3.6670×10-4 1.4962 3.8167×10-4 3.8167×10-4 

9×10-6 2.2717×10-3 3.6547×10-4 1.6257 3.8011×10-4 3.8011×10-4 

7×10-6 2.0091×10-3 3.6276×10-4 1.9683 3.7654×10-4 3.7654×10-4 

5×10-6 1.6999×10-3 3.5956×10-4 2.5084 3.7211×10-4 3.7211×10-4 

3×10-6 1.3128×10-3 3.5557×10-4 3.5393 3.6619×10-4 3.6619×10-4 

2×10-6 1.0649×10-3 3.5303×10-4 4.5800 3.6219×10-4 3.6219×10-4 

10-6 7.3710×10-4 3.4967×10-4 6.9554 3.5662×10-4 3.5662×10-4 

8×10-7 6.5268×10-4 3.4881×10-4 7.9181 3.5514×10-4 3.5514×10-4 

4×10-7 4.4310×10-4 3.4668×10-4 11.676 3.5135×10-4 3.5135×10-4 

3×10-7 3.7607×10-4 3.4600×10-4 13.627 3.5009×10-4 3.5009×10-4 

2×10-7 2.9804×10-4 3.4522×10-4 16.822 3.4858×10-4 3.4858×10-4 

10-7 2.0084×10-4 3.4425×10-4 23.648 3.4662×10-4 3.4662×10-4 

8×10-8 1.7725×10-4 3.4402×10-4 26.263 3.4612×10-4 3.4612×10-4 

6×10-8 1.5117×10-4 3.4376×10-4 29.983 3.4556×10-4 3.4556×10-4 

4×10-8 1.2125×10-4 3.4346×10-4 35.995 3.4490×10-4 3.4490×10-4 

3×10-8 1.0395×10-4 3.4329×10-4 40.899 3.4452×10-4 3.4452×10-4 

2×10-8 8.3932×10-5 3.4310×10-4 48.902 3.4408×10-4 3.4408×10-4 
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Διάγραμμα 3.1.3.1: Βέλτιστο ε συναρτήσει του ρ με λύση της ΜΔΕ Zubov για 
ανάπτυγμα Taylor τάξης Ν=7 και για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο 

σημείο από 1.20 σε 1.05 
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Διάγραμμα 3.1.3.2: Βέλτιστο ε για διάφορες βηματικές μεταβολές, με λύση της ΜΔΕ 
Zubov για αναπτύγματα Taylor τάξεων Ν=2,3,...,6 και ρ=10-5 
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Διάγραμμα 3.1.3.3: Σχέση των δεικτών απόδοσης ISE και ISC για διάφορα ρ, για την 
μέθοδο της συνθετικής εξόδου και για την προτεινόμενη μέθοδο 

Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει από το Διάγραμμα 3.1.3.2 είναι ότι η 

εξάρτηση της βέλτιστης τιμής του ε από το μέγεθος της επιβαλλόμενης βηματικής 

μεταβολής έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται επαναπροσδιορισμός του σε κάθε 

διαφορετική περίπτωση και, κατ’ επέκταση, υπολογισμός εκ νέου του βέλτιστου 

νόμου ανάδρασης. 

Τα Διαγράμματα 3.1.3.4 έως 3.1.3.9 απεικονίζουν τις βέλτιστες αποκρίσεις 

της εξόδου CB και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική 

μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 1.2 mol/ℓ σε 1.05 mol/ℓ και για διάφορες 

τάξεις αναπτύγματος Taylor Ν=2,3,...,7, με συντελεστή βάρους της ποινής εισόδου 

ρ=10-5. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η σύγκλιση στη λύση επιτυγχάνεται 

από τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και άνω, κάτι που φαίνεται και από το 

Διάγραμμα 3.1.3.2. 
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Διάγραμμα 3.1.3.4: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=2 
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Διάγραμμα 3.1.3.5: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=3 
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Διάγραμμα 3.1.3.6: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=4 
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Διάγραμμα 3.1.3.7: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=5 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 81

 

 
 

 

Διάγραμμα 3.1.3.8: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 
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Διάγραμμα 3.1.3.9: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=7 
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Διάγραμμα 3.1.3.10: Σύγκριση βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB και της 
εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο από 1.2 σε 1.05, ρ=10-5 και τάξεις αναπτύγματος Taylor 
Ν=2,3,...,7 
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Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της περιγραφόμενης 

μεθόδου με τα αντίστοιχα της προτεινόμενης της παραγράφου 3.1.1. Στα 

Διαγράμματα 3.1.3.10 μέχρι 3.1.3.18 απεικονίζονται οι βέλτιστες αποκρίσεις της 

εξόδου CB και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική 

μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 1.2 mol/ℓ σε 1.05 mol/ℓ, για τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=7 και διάφορες τιμές του συντελεστή βάρους, ρ, και για τις 

δύο μεθόδους. Μελετώντας τα γραφήματα αυτά είναι εύκολα αντιληπτό ότι 

αμφότερες οι μέθοδοι παράγουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά το χρόνο 

που απαιτείται για να επανέλθει το σύστημα στη (νέα) μόνιμη κατάσταση. 
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Διάγραμμα 3.1.3.11: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=1, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.12: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-1, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.13: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-2, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.14: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-3, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.15: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-4, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.16: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-5, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.17: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-6, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.18: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-7, για τις δύο μεθόδους 
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Διάγραμμα 3.1.3.19: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 σε 1.05, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 και ρ=10-8, για τις δύο μεθόδους 
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Στον Πίνακα 3.1.3.2 περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικοί χρόνοι 

προσομοιώσεων της προτεινόμενης μεθόδου και της μεθόδου Zubov με βέλτιστη 

ανάδραση. Όπως είναι φανερό, η προτεινόμενη μέθοδος με χρήση της ΜΔΕ 

Hamilton-Jacobi-Bellman υπερέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος, θα πρέπει να 

επισημανθεί για ακόμη μία φορά ότι η μέθοδος αυτή αναφέρεται μόνο σε συστήματα 

δύο καταστάσεων με μία είσοδο και μία έξοδο και παρατίθεται σαν μέτρο σύγκρισης 

της προτεινόμενης μεθόδου, για ανάλογα συστήματα που παρουσιάζουν συμπεριφορά 

μη ελάχιστης φάσης. 

Πίνακας 3.1.3.2: Χαρακτηριστικοί χρόνοι ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων για την 
προτεινόμενη μέθοδο και για τη μέθοδο Zubov με βέλτιστη ανάδραση 

 Προτεινόμενη 
Μέθοδος 

Μέθοδος Συνθετικής 
Εξόδου 

Τάξη Αναπτύγματος 
N 

Χρόνος 
Προσομοίωσης (s) 

Χρόνος 
Προσομοίωσης (s) 

3 0.4 1.4 

4 0.4 2.2 

5 0.5 6.7 

6 0.6 20.4 

7 0.9 53.1 

3.1.4 ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Από την καμπύλη ισορροπίας CB συναρτήσει του CA (Διάγραμμα 3.1.1) 

μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχει πολλαπλότητα εισόδου, δηλαδή 

για μία τιμή του CB (εκτός του μέγιστου σημείου της καμπύλης, CBmax) αντιστοιχούν 

δύο τιμές του CA, μία στον αριστερό κλάδο της καμπύλης και μία στη δεξιά. 

Χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μέθοδο, μελετήθηκε η απόκριση του 

συστήματος στην περίπτωση που η αρχική μόνιμη κατάσταση βρίσκεται στον 

αριστερό κλάδο και η τελική, μετά τη βηματική μεταβολή, στον δεξιό και 

αντίστροφα. 

Στο Διάγραμμα 3.1.4.1 φαίνονται τα αντιπροσωπευτικά σημεία που 

χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικές και τελικές μόνιμες καταστάσεις στους υπολογισμούς, 

συμπεριλαμβανομένου του μεγίστου της καμπύλης. 
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Για την πρώτη περίπτωση, το σύστημα βρίσκεται σε αρχική μόνιμη 

κατάσταση: 

( )

0

0

0

3.496 mol/

1.2 mol/

/ 45.668 /h

s
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s
B

s

C

C

F V

=

=
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στον αριστερό κλάδο της καμπύλης και αφού υπόκειται βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο, ρυθμίζεται στην τελική μόνιμη κατάσταση: 

( )

6.435 mol/

1.05 mol/
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s
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C

F V

=

=

=

 

στον δεξιό κλάδο. 

 

Διάγραμμα 3.1.4.1: Καμπύλη ισορροπίας μεταξύ των CA και CB - Αντιπροσωπευτικά 
σημεία υπολογισμών 

Τα Διαγράμματα 3.1.4.2 έως 3.1.4.11 απεικονίζουν τις βέλτιστες αποκρίσεις 

της εξόδου CB και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για τις 

προαναφερθείσες συνθήκες. Οι υπολογισμοί έγιναν για διαφορετικές τιμές του 

συντελεστή βάρους της ποινής εισόδου, ρ, και για τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10. 
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Διάγραμμα 3.1.4.2: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=1 
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Διάγραμμα 3.1.4.3: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.4: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-2 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.5: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-3 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.6: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-4 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.7: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-5 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.8: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-6 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.9: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.10: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-8 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.11: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB 
και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 
προκαθορισμένο σημείο από 1.2 στον αριστερό κλάδο σε 1.05 στον δεξιό, τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-3,10-5,10-7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Συνεχίζοντας με τη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα βρίσκεται σε αρχική 

μόνιμη κατάσταση: 
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στον δεξιό κλάδο της καμπύλης και αφού υπόκειται βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο, ρυθμίζεται στην τελική μόνιμη κατάσταση: 
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στον αριστερό κλάδο. 

Τα Διαγράμματα 3.1.4.12 έως 3.1.4.21 απεικονίζουν τις βέλτιστες αποκρίσεις 

της εξόδου CB και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για τις 

προαναφερθείσες συνθήκες. Οι υπολογισμοί έγιναν για διαφορετικές τιμές του 

συντελεστή βάρους της ποινής εισόδου, ρ, και για τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.12: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.13: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.14: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-2 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.15: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-3 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.16: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-4 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.17: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-5 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.18: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-6 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.19: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.20: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 

και συντελεστή βάρους ρ=10-8 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.4.21: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB 
και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 
προκαθορισμένο σημείο από 1.2 στον δεξιό κλάδο σε 1.05 στον αριστερό, τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-3,10-5,10-7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Μελετώντας τις δύο περιπτώσεις, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι στην 

πρώτη η αποκρίσεις του συστήματος κλειστού βρόχου είναι πολύ πιο γρήγορη από 

ότι στη δεύτερη. Και στις δύο όμως επιτυγχάνεται ταχεία ρύθμιση του συστήματος, 

ανεξαρτήτως της θέσης των μονίμων καταστάσεων (πλην του μεγίστου που θα 

μελετηθεί στην επόμενη παράγραφο) πάνω στην καμπύλη ισορροπίας. 

3.1.5 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Στην παράγραφο αυτή μελετήθηκε η συμπεριφορά του συστήματος κλειστού 

βρόχου, όταν ως τελική μόνιμη κατάσταση του μετά από βηματική μεταβολή ελήφθη 

το σημείο του μεγίστου της καμπύλης ισορροπίας (Διάγραμμα 3.1.4.1), το οποίο δεν 

παρουσιάζει πολλαπλότητα εισόδου. 

Με τη χρήση της προτεινόμενης μεθόδου επίλυσης της ΜΔΕ Hamilton-

Jacobi-Bellman, εξετάστηκε η απόκριση του συστήματος τόσο για την περίπτωση που 

η αρχική μόνιμη κατάσταση βρίσκεται στο αριστερό κλάδο της καμπύλης, όσο και 

για αυτή που η αρχική μόνιμη κατάσταση βρίσκεται στον δεξιό κλάδο. 

Στα Διαγράμματα 3.1.5.1 έως 3.1.5.7 φαίνονται οι αποκρίσεις της εξόδου CB 

και της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για μία βηματική μεταβολή 

του προκαθορισμένου σημείου από 1.1 mol/ℓ στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας 

(1.266 mol/ℓ), όπου η αρχική μόνιμη κατάσταση βρίσκεται στον αριστερό κλάδο της 

καμπύλης. Αυτό σημαίνει ότι για την αρχική μόνιμη κατάσταση ισχύει: 
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και για την τελική: 
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Να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί έγιναν για διαφορετικές τιμές του 

συντελεστή βάρους, ρ, και για τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.5.1: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.5.2: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.5.3: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-2 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.5.4: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-3 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.5.5: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-4 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.1.5.6: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-5 
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Διάγραμμα 3.1.5.7: Σύγκριση βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB και της εισόδου 
F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο 
σημείο από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), 

τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-1,10-3,10-5 
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Από τα παραπάνω γραφήματα, αλλά και κατά τη διάρκεια των 

προσομοιώσεων, παρατηρήθηκε αδυναμία του συστήματος να επιτύχει ρύθμιση για 

πολύ μικρές τιμές του συντελεστή βάρους (της τάξης του 10-6 και κάτω). 

Όσον αφορά τη δεύτερη περίπτωση, τα Διαγράμματα 3.1.5.8 έως 3.1.5.15 

απεικονίζουν τις αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του συστήματος 

κλειστού βρόχου, για μία βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από   

1.1 mol/ℓ στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266 mol/ℓ), όπου η αρχική μόνιμη 

κατάσταση βρίσκεται στο δεξιό κλάδο της καμπύλης ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι 

για την αρχική μόνιμη κατάσταση ισχύει: 

( )

0

0

0

6.181 mol/

1.1 mol/

/ 180.946 /h

s
A
s
B

s

C

C

F V

=

=

=

 

και για την τελική ότι και στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή: 

( )

4.495 mol/

1.266 mol/

/ 77.526 /h

s
A
s
B

s

C

C

F V

=

=

=

 

Και εδώ οι υπολογισμοί έγιναν για διαφορετικές τιμές του συντελεστή 

βάρους, ρ, και για τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10. 

Επίσης, και σε αυτή την περίπτωση το σύστημα παρουσιάζει αδυναμία 

ρύθμισης για χαμηλές τιμές του συντελεστή βάρους (της τάξης του 10-7 και κάτω). 
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Διάγραμμα 3.1.5.8: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=1 
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Διάγραμμα 3.1.5.9: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-1 
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Διάγραμμα 3.1.5.10: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-2 
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Διάγραμμα 3.1.5.11: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-3 
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Διάγραμμα 3.1.5.12: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-4 
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Διάγραμμα 3.1.5.13: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-5 
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Διάγραμμα 3.1.5.14: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 1.1 στο δεξιό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας (1.266), τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-6 
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Διάγραμμα 3.1.5.15: Σύγκριση βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB και της 
εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθο-
ρισμένο σημείο από 1.1 στον αριστερό κλάδο, στο μέγιστο της καμπύλης ισορροπίας 

(1.266), τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και συντελεστή βάρους ρ=10-2,10-4,10-6 
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3.1.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος 

μίας εισόδου, μίας εξόδου και δύο μεταβλητών καταστάσεων, το οποίο εμφανίζει 

πολλαπλότητα εισόδου και υπόκειται σε βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου 

σημείου. 

Αρχικά, εξετάστηκε ο κλάδος του συστήματος, που εμφανίζει δυναμική 

συμπεριφορά μη ελάχιστης φάσης (αριστερός, Διάγραμμα 3.1.1). Όπως αποδείχθηκε 

από τα αποτελέσματα, η προτεινόμενη μέθοδος κατάφερε να παράγει πολύ 

ικανοποιητικές αποκρίσεις του συστήματος κλειστού βρόχου για συγκεκριμένη 

βηματική μεταβολή, τόσο σχετικά με τους χρόνους επαναφοράς του συστήματος σε 

μόνιμη κατάσταση, όσο και με την τάξη αποκοπής του αναπτύγματος Taylor της 

προκύπτουσας εισόδου, ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση στη λύση της ΜΔΕ 

Hamilton-Jacobi-Bellman, η οποία κινήθηκε σε χαμηλό επίπεδο (σύγκλιση για τάξη 

αποκοπής Ν=5). Επίσης, μελετήθηκε και η τιμή του ελαχιστοποιούμενου σύνθετου 

δείκτη απόδοσης, J, καθώς και των επι μέρους δεικτών ISE και ISC, από τους οποίους 

προκύπτει, έτσι ώστε να είναι δυνατή μία εκτίμηση της περιοχής του συντελεστή 

βάρους, ρ, η οποία θα παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό και με τη 

δοκιμή διαφόρων τιμών του ρ για αυτό τον σκοπό. Επιπροσθέτως, μελετήθηκε η 

ικανότητα της μεθόδου να παράγει αποτελέσματα σε συγκεκριμένο υπολογιστικό 

σύστημα και σε λογικούς χρόνους, με αποτελέσματα άκρως ικανοποιητικά (πολύ 

μικροί χρόνοι για μεγάλη τάξη αναπτύγματος Taylor). 

Στη συνέχεια, εξετάστηκε η προσαρμοστικότητα της μεθόδου στην επίδραση 

διαφορετικής αρχικής συνθήκης από αυτή που προτείνεται (τυχαίος πίνακας P). Όπως 

αποδείχθηκε, σε πολύ μικρό αριθμό επαναλήψεων των προσομοιώσεων, η μέθοδος 

συνέκλινε στην ίδια ακριβώς λύση, με αυτή που είχε προκύψει από τη χρήση του 

πίνακα P, όπως υπολογίστηκε από την αλγεβρική εξίσωση Riccati (2.29). 

Κατόπιν, έγινε σύγκριση της προτεινόμενης μεθόδου, με αυτή της συνθετικής 

εξόδου, που αναπτύχθηκε στην ενότητα 2.4. Και η μέθοδος αυτή φάνηκε να 

παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο ως προς τις τιμές των δεικτών 

απόδοσης, όσο και ως προς τις αποκρίσεις σε συγκεκριμένες βηματικές μεταβολές. 

Παρόλα αυτά, παρουσίασε κάποια μειονεκτήματα. Κυριότερο αυτών, το γεγονός ότι 

ο νόμος ανάδρασης που προέκυψε εξαρτάται από την παραμέτρου ε και, κατά 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 135

συνέπεια, από το μέγεθος του βήματος της επιβαλλόμενης μεταβολής, κάτι που δεν 

συμβαίνει με την προτεινόμενη μέθοδο. Επίσης, οι χρόνοι εκτέλεσης των 

προσομοιώσεων ήταν σημαντικά μεγαλύτεροι, ενώ η σύγκλιση, η οποία και πάλι 

εμφανίστηκε εξαρτώμενη του βήματος της μεταβολής, επιτεύχθηκε σε ανώτερη τάξη 

αποκοπής του αναπτύγματος Taylor (Ν=6). 

Τέλος, μελετήθηκε η ικανότητα της μεθόδου να επαναφέρει το σύστημα σε 

μόνιμη κατάσταση, για βηματικές μεταβολές με αρχικό σημείο στον αριστερό κλάδο 

της καμπύλης ισορροπίας και τελικές στον δεξιό και αντίστροφα, αλλά και για 

μεταβολές από οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης ισορροπίας στο μέγιστο αυτής 

(Διάγραμμα 3.1.4.1). Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν 

ικανοποιητικά, με τη μέθοδο να επιτυγχάνει πιο γρήγορη ρύθμιση στην περίπτωση 

που το αρχικό σημείο ισορροπίας βρίσκεται στον αριστερό κλάδο, ενώ παρατηρήθηκε 

αδυναμία παραγωγής ικανοποιητικού νόμου ανάδρασης για χαμηλές τιμές του 

συντελεστή βάρους, ρ (της τάξης του 10-7 και κάτω), όταν το τελικό σημείο 

ισορροπίας είναι το μέγιστο της καμπύλης. 
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3.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, 
ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Θεωρείται ένας μη ισοθερμοκρασιακός αντιδραστήρας συνεχούς λειτουργίας 

με ανάδευση (CSTR) σταθερού όγκου V, στον οποίο λαμβάνει χώρα η ίδια αντίδραση 

της ενότητας 3.1: 

1 2

32

k k

k

A B C

A D

⎯⎯→ ⎯⎯→

⎯⎯→
 

Τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας που περιγράφουν τη δυναμική του 

αντιδραστήρα, δίνονται από τις σχέσεις: 

 

2 0
1 3

1 2

2
01 1 2 2 3 3

( )

( ) ( ) ( ) ( )

= − − + −

= − − −

− Δ − Δ − Δ +
= + −

=

A
A A A A

B
A B B

A B A H

mix P

B

dC Fk C k C C C
dt V

dC Fk C k C C
dt V

H k C H k C H k C QdT FT T
dt C V

y C
ρ

 (3.2.1) 

όπου CA, CB είναι οι συγκεντρώσεις σε mols των συστατικών A και B αντίστοιχα, T η 

θερμοκρασία του αντιδραστήρα, F/V ο ρυθμός αραίωσης και ρmix η πυκνότητα του 

μίγματος, CP είναι η θερμοχωρητικότητα του μίγματος, iΔΗ  οι θερμότητες σε κάθε 

στάδιο της αντίδρασης και QH η σταθερά παροχής θερμότητας ανά μονάδα όγκου. Οι 

συντελεστές του ρυθμού της αντίδρασης δίνονται από τη σχέση του Arrhenius: 

0k (T) k exp(E / RT)i i i= , i=1,2,3 

Όλες οι σταθερές και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στους 

υπολογισμούς φαίνονται στον Πίνακα 3.2.1 (Kravaris, et al., 1998) της επόμενης 

σελίδας. 
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Πίνακας2 3.2.1 Σταθερές και παράμετροι του συστήματος 

12 1
10k 1.287 10  h−= ⋅  12 1

20k 1.287 10  h−= ⋅  9
30k 9.043 10 /(mol h)= ⋅ ⋅

1E / R 9758.3 K= −  2E / R 9758.3 K= −  3E / R 8560 K= −  

1H 4.2 kJ / molΔ =  2H 11 kJ / molΔ = −  3H 41.85 kJ / molΔ = −  

mix 0.9342 kg /ρ =  PC 3.01 kJ /(kg K)= ⋅  HQ 451.51 kJ /( h)= − ⋅  

0
AC 5 mol /=  0T 403.15 K=   

 

Το ζητούμενο είναι η βέλτιστη ρύθμιση της εξόδου By C=  σε συγκεκριμένο 

προκαθορισμένο σημείο, υπολογίζοντας τον ρυθμό αραίωσης F/V. Αρχικά το 

σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση και υπόκειται σε βηματική μεταβολή του 

προκαθορισμένου σημείου. Για την τελική μόνιμη κατάσταση ισχύει: 

s
AC 1.0774= mol/ℓ, s

BC 0.8181= mol/ℓ, sT 403.15= K 

τα οποία αντιστοιχούν σε ρυθμό αραίωσης ( )sF V 12.5418= ℓ/h. Με τη χρήση 

μεταβλητών απόκλισης: 

1
s

A Ax C C= − , 2
s

B Bx C C= − , 3
sx T T= −  ( )/ su F V F V= −  

το σύστημα (3.2.1) παίρνει τη μορφή του συστήματος (2.8): 

 
( ) ( )
( )

x f x g x u
y h x
= +
=

 (3.2.2) 

Για να βρεθεί ο βέλτιστος νόμος ρύθμισης με ανάδραση, θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί ο δείκτης απόδοσης (2.10), ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι της 

μορφής: 

 2 2

0
{[ ( )] [ ( )] }J h x u x dtρ

∞
= +∫  (3.2.3) 

όπου ρ είναι ο συντελεστής βάρους για τον όρο της ποινής εισόδου. 
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Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται η προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης της 

ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, η οποία για την περίπτωση αυτή (1 είσοδος, 1 έξοδος 

και 3 καταστάσεις) παίρνει τη μορφή: 

 

1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3
1 2 3

2

1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3
1 2 3

2
1 2 3

( , , ) ( , , ) ( , , )

1 ( , , ) ( , , ) ( , , )
4

[ ( , , )] 0

∂ ∂ ∂
+ + −

∂ ∂ ∂

⎤⎡∂ ∂ ∂
− + + +⎥⎢∂ ∂ ∂⎣ ⎦
+ =

V V Vf x x x f x x x f x x x
x x x

V V Vg x x x g x x x g x x x
x x x

h x x x

ρ

 (3.2.4) 

Λύνοντας την εξίσωση (3.2.4) ως προς την άγνωστη συνάρτηση V(x1,x2,x3), 

προκύπτει και ο βέλτιστος νόμος ανάδρασης, από τη σχέση (3.2.5): 

 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3
1 2 3

1 ( , , ) ( , , ) ( , , )
2

V V Vu g x x x g x x x g x x x
x x xρ

⎤⎡∂ ∂ ∂
= − + + ⎥⎢∂ ∂ ∂⎣ ⎦

 (3.2.5) 

Για την επίλυση της ΜΔΕ (3.2.4) χρησιμοποιήθηκε το συμβολικό πακέτο 

MAPLE (τροποποιημένος Αλγόριθμος Π1 του Παραρτήματος για το συγκεκριμένο 

σύστημα), όπου έγινε εφαρμογή της προτεινόμενης επαναληπτικής μεθόδου, όπως 

προαναφέρθηκε, μέχρι μία συγκεκριμένη τάξη αναπτύγματος Taylor, Ν, και για 

συγκεκριμένη βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο. Ως αρχική μόνιμη 

κατάσταση του συστήματος λήφθηκε η: 

s
AC 1.2183= mol/ℓ, s

BC 0.885= mol/ℓ, sT 407.15= K 

τα οποία αντιστοιχούν σε ρυθμό αραίωσης ( )sF V 18.9033= ℓ/h. Αφού υπολογίστηκε 

η V(x1,x2,x3), προσδιορίστηκε η μεταβλητή εισόδου u από τη σχέση (3.2.5). Με 

αντικατάσταση του αποτελέσματος στην (3.2.2) προέκυψε το σύστημα κλειστού 

βρόχου και υπολογίστηκαν οι βέλτιστες αποκρίσεις της μεταβλητής εξόδου CB και 

εισόδου F/V. 

Στον Πίνακα 3.2.2 φαίνονται οι συντελεστές της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-

Jacobi-Bellman, για τάξεις αναπτύγματος Taylor Ν=2,3,...,7, με συντελεστή βάρους 

ποινής εισόδου ρ=10-5.Στα Διαγράμματα 3.2.1 έως 3.2.10 απεικονίζονται οι βέλτιστες 

αυτές αποκρίσεις για βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από 

0.885mol/ℓ σε 0.8181mol/ℓ και για διαφορετικές τάξεις αναπτύγματος Taylor, 
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N=2,3,…,10, με συντελεστή βάρους για την ποινή εισόδου ίσο με ρ=10-5. 

Παρατηρώντας τα γραφήματα, είναι προφανές ότι η πολυωνυμική προσέγγιση της 

λύσης συγκλίνει για 5ης τάξης ανάπτυγμα Taylor και άνω. 

Πίνακας 3.2.2: Συντελεστές της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, V 

2ης Τάξης Όροι 5ης Τάξης Όροι 6ης Τάξης Όροι 7ης Τάξης Όροι 

V11 = 6.50×10-4 V11111 = 1.87×10-3 V111111 = 1.28×10-4 V1111111 = -8,97×10-3

V12 = 4.08×10-3 V11112 = 1.75×10-3 V111112 = -5.72×10-3 V1111112 = -3,20×10-2

V22 = 2.97×10-6 V11113 = -2.46×10-4 V111113 = -4.06×10-4 V1111113 = -4,13×10-4

V13 = 8.44×10-3 V11122 = -3.78×10-3 V111122 = -2.71×10-2 V1111122 = -9,05×10-2

V23 = 1.21×10-6 V11123 = -5.59×10-4 V111123 = -5.47×10-4 V1111123 = 4,77×10-4 

V33 = 6.97×10-7 V11133 = 1.04×10-5 V111133 = 2.82×10-5 V1111133 = 6,03×10-5 

3ης Τάξης Όροι V11222 = -3.14×10-2 V111222 = -8.80×10-2 V1111222 = -2,09×10-1

V111 = 1.61×10-3 V11223 = -9.50×10-4 V111223 = 2.55×10-4 V1111223 = 4,86×10-3 

V112 = 4.05×10-3 V11233 = 3.57×10-5 V111233 = 7.10×10-5 V1111233 = 9,05×10-5 

V113 = -4.28×10-5 V11333 = -3.43×10-7 V111333 = -1.08×10-6 V1111333 = -3,21×10-6

V122 = 1.00×10-2 V12222 = -1.26×10-1 V112222 = -2.14×10-1 V1112222 = -3,48×10-1

V123 = -1.98×10-4 V12223 = -6.99×10-5 V112223 = 5.52×10-3 V1112223 = 1,88×10-2 

V133 = 5.40×10-7 V12233 = 1.09×10-4 V112233 = 1.29×10-4 V1112233 = -4,06×10-5

V222 = 2.02×10-2 V12333 = -9.10×10-7 V112333 = -3.31×10-6 V1112333 = -7,91×10-6

V223 = -9.33×10-4 V13333 = 7.00×10-8 V113333 = 8.78×10-8 V1113333 = 1,48×10-7 

V233 = 3.65×10-7 V22222 = -3.31×10-1 V122222 = -2.89×10-1 V1122222 = -1,48×10-1

V333 = -2.21×10-7 V22223 = 9.72×10-3 V122223 = 2.50×10-2 V1122223 = 4,85×10-2 

4ης Τάξης Όροι V22233 = 2.56×10-4 V122233 = -9.45×10-8 V1122233 = -1,00×10-3

V1111 = 1.90×10-3 V22333 = -3.65×10-6 V122333 = -1.03×10-5 V1122333 = -1,42×10-5

V1112 = 3.68×10-3 V23333 = 6.36×10-8 V123333 = 7.50×10-8 V1123333 = 2,12×10-7 

V1113 = -1.22×10-4 V33333 = -2.32×10-8 V133333 = -3.21×10-8 V1133333 = -4,27×10-8

V1122 = 5.45×10-3  V222222 = 6.42×10-1 V1222222 = 1,53 

V1123 = -3.80×10-4  V222223 = 6.83×10-2 V1222223 = 5,90×10-2 

V1133 = 2.87×10-6  V222233 = -1.53×10-3 V1222233 = -4,69×10-3

V1222 = -1.34×10-3  V222333 = -2.70×10-5 V1222333 = 5,97×10-6 
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V1223 = -1.07×10-3  V223333 = 2.92×10-8 V1223333 = 5,44×10-7 

V1233 = 1.24×10-5  V233333 = -3.00×10-8 V1233333 = -1,22×10-8

V1333 = -1.84×10-7  V333333 = 1.03×10-8 V1333333 = 1,72×10-8 

V2222 = -6.30×10-2   V2222222 = 4,54 

V2223 = -2.34×10-3   V2222223 = -2,22×10-1

V2233 = 5.84×10-5   V2222233 = -1,26×10-2

V2333 = -1.53×10-7   V2222333 = 2,32×10-4 

V3333 = 6.39×10-8   V2223333 = 2,25×10-6 

   V2233333 = 1,24×10-7 

   V2333333 = 1,63×10-8 

   V3333333 = -5,33×10-9
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Διάγραμμα 3.2.1: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=2 
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Διάγραμμα 3.2.2: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=3 
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Διάγραμμα 3.2.3: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=4 
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Διάγραμμα 3.2.4: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=5 
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Διάγραμμα 3.2.5: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=6 
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Διάγραμμα 3.2.6: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=7 
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Διάγραμμα 3.2.7: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=8 
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Διάγραμμα 3.2.8: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=9 
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Διάγραμμα 3.2.9: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, ρ=10-5 και τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 
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Διάγραμμα 3.2.10: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB και 
της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο 0.885 to 0.8181, ρ=10-5 και N=2,3,4,5,10 
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Στη συνέχεια, μελετήθηκε η επίδραση της τιμής του συντελεστή βάρους της 

ποινή εισόδου στις βέλτιστες αποκρίσεις του συστήματος κλειστού βρόχου. Τα 

Διαγράμματα 3.2.11 έως 3.2.18 παρακάτω δείχνουν τις αποκρίσεις της εξόδου CB και 

της εισόδου F/V για την ίδια βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο (από 

0.885 mol/ℓ σε 0.8181 mol/ℓ) και για χαρακτηριστικές τιμές του συντελεστή βάρους, 

ρ. Οι υπολογισμοί έγιναν μέχρι τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10. 

Όπως φαίνεται και στα γραφήματα, μικρές τιμές του συντελεστή ρ δίνουν 

γρηγορότερες αποκρίσεις, αλλά αρνητικές τιμές του ρυθμού αραίωσης, όπως και στο 

αντίστοιχο παράδειγμα της παραγράφου 3.1.1, κάτι που χαρακτηρίζεται μη 

ρεαλιστικό, από φυσικής απόψεως. Από την άλλη, μεγάλες τιμές του ρ δίνουν πιο 

αργές αποκρίσεις. 

Παρατηρώντας λοιπόν τα παρακάτω γραφήματα, διαπιστώνεται το γεγονός ότι 

το σύστημα κλειστού βρόχου παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά, όσον αφορά 

τις αποκρίσεις σε βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου, για τιμές της 

μεταβλητής βάρους της τάξης μεγέθους 10-5. 
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Διάγραμμα 3.2.11: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=1 
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Διάγραμμα 3.2.12: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-1 
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Διάγραμμα 3.2.13: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-2 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 155

 
 

 

Διάγραμμα 3.2.14: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-3 
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Διάγραμμα 3.2.15: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-4 
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Διάγραμμα 3.2.16: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-5 
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Διάγραμμα 3.2.17: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-6 
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Διάγραμμα 3.2.18: Βέλτιστες αποκρίσεις της εξόδου CB και της εισόδου F/V του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 

από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και ρ=10-7 
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Διάγραμμα 3.2.19: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων της εξόδου CB και 
της εισόδου F/V του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο 

προκαθορισμένο σημείο από 0.885 σε 0.8181, τάξη αναπτύγματος Taylor N=10 και 
ρ=10-3,10-5,10-7 
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Τέλος, ο Πίνακας 3.2.3 περιέχει στοιχεία για τους χρόνους ολοκλήρωσης των 

προσομοιώσεων, συναρτήσει της τάξης του αναπτύγματος Taylor, για το 

συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα, που περιγράφηκε και σε παραπάνω ενότητες 

(δηλαδή επεξεργαστή 2.66 GΗz και μνήμη RAM 1024 MB). Είναι εύκολα αντιληπτό 

ότι η μέθοδος παράγει γρήγορα αποτελέσματα και ως εκ τούτου είναι εύκολα 

εφαρμόσιμη. 

Συγκριτικά, αναπτύχθηκε κώδικας για επίλυση της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-

Bellman με τη μέθοδο του Lukes (τροποποιημένος Αλγόριθμος Π4 του 

Παραρτήματος για το συγκεκριμένο σύστημα), ο οποίος εκτελέστηκε στο ίδιο 

υπολογιστικό σύστημα. Η προσομοίωση κατέστη δυνατή μόνο για τάξη 

αναπτύγματος Taylor Ν=3, ενώ για μεγαλύτερες τάξεις δεν είχε ολοκληρωθεί μετά 

την παρέλευση μίας ημέρας. 

Πίνακας 3.2.3: Χαρακτηριστικοί χρόνοι ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων για την 
προτεινόμενη μέθοδο και για σύστημα μίας εισόδου, μίας εξόδου και τριών 

καταστάσεων 

Τάξη Αναπτύγματος 
N 

Χρόνος 
Προσομοίωσης (s) 

3 0.5 

4 0.9 

5 2.2 

6 4.6 

7 8.2 

8 19.1 

9 33.0 

10 58.7 
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3.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος 

μίας εισόδου, μίας εξόδου και τριών μεταβλητών καταστάσεων. Κύριος στόχος ήταν 

η εφαρμογή της μεθόδου σε ένα όμοιο σύστημα περισσότερων καταστάσεων. Όπως 

φάνηκε από τα αποτελέσματα, η προτεινόμενη μέθοδος κατάφερε να παράγει και σε 

αυτή την περίπτωση πολύ ικανοποιητικές αποκρίσεις του συστήματος κλειστού 

βρόχου για συγκεκριμένη βηματική μεταβολή, τόσο σχετικά με τους χρόνους 

επαναφοράς του συστήματος σε μόνιμη κατάσταση, όσο και με την τάξη αποκοπής 

του αναπτύγματος Taylor της προκύπτουσας εισόδου, ώστε να επιτυγχάνεται 

σύγκλιση στη λύση της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, που κινήθηκε και πάλι σε 

χαμηλό επίπεδο (σύγκλιση για τάξη αποκοπής Ν=5 και σε αυτή την περίπτωση). 

Επιπροσθέτως, μελετήθηκε η ικανότητα της μεθόδου να παράγει αποτελέσματα σε 

συγκεκριμένο υπολογιστικό σύστημα και σε λογικούς χρόνους, με πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα (χαμηλές τιμές στους χρόνους ολοκλήρωσης των 

προσομοιώσεων για μεγάλη τάξη αναπτύγματος Taylor). 

Η επιλογή της κατάλληλης τιμής του συντελεστή βάρους ποινής εισόδου, ρ, 

έγινε και πάλι με τη μέθοδο της δοκιμής. Για μία ακόμη φορά, η τιμή αυτή κινήθηκε 

σε παρόμοια επίπεδα με την αντίστοιχη του πρώτου παραδείγματος, της τάξης 

μεγέθους του 10-5, πράγμα που φανερώνει τη μικρή επίδραση του αριθμού 

καταστάσεων στο ρ. 
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3.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΔΥΟ 
ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

3.3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Θεωρείται και πάλι ο ίδιος μη ισοθερμοκρασιακός αντιδραστήρας συνεχούς 

λειτουργίας με ανάδευση (CSTR) σταθερού όγκου V, στον οποίο λαμβάνει χώρα η 

αντίδραση της ενότητας 3.1: 

1 2

32

k k

k

A B C
A D
⎯⎯→ ⎯⎯→

⎯⎯→
 

Τα ισοζύγια μάζας και ενέργειας που περιγράφουν τη δυναμική του 

αντιδραστήρα, δίνονται από τις σχέσεις: 

 

2 0
1 3

1 2

2
01 1 2 2 3 3

1

2

( )

( ) ( ) ( ) ( )

= − − + −

= − − −

− Δ − Δ − Δ +
= + −

=
=

A
A A A A

B
A B B

A B A H

mix P

B

dC Fk C k C C C
dt V

dC Fk C k C C
dt V

H k C H k C H k C QdT FT T
dt C V
y C
y T

ρ
 (3.3.1) 

όπου CA, CB είναι οι συγκεντρώσεις σε mols των συστατικών A και B αντίστοιχα, T η 

θερμοκρασία του αντιδραστήρα, F/V ο ρυθμός αραίωσης και QH ο ρυθμός παροχής 

θερμότητας ανά μονάδα όγκου, CP η θερμοχωρητικότητα και ρmix η πυκνότητα του 

μίγματος και iΔΗ  οι θερμότητες σε κάθε στάδιο της αντίδρασης. Οι συντελεστές του 

ρυθμού της αντίδρασης δίνονται από τη σχέση του Arrhenius: 

0k (T) k exp(E / RT)i i i= , i=1,2,3 

Όλες οι σταθερές και οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν στους 

υπολογισμούς φαίνονται στον Πίνακα 3.2.1 της ενότητας 3.2 (Kravaris, et al., 1998). 

Εξαιρείται ο ρυθμός παροχής θερμότητας ανά μονάδα όγκου, QH, ο οποίος σε αυτή 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 164

την περίπτωση δεν είναι σταθερός, αλλά αποτελεί μία από τις δύο εισόδους του 

συστήματος. 

Σκοπός του προβλήματος σε αυτή την περίπτωση είναι η βέλτιστη ρύθμιση 

των εξόδων 1 By C=  και 2y T= , υπολογίζοντας τον ρυθμό αραίωσης F/V στον 

αντιδραστήρα, καθώς και το, QH. Αρχικά το σύστημα βρίσκεται σε μόνιμη 

κατάσταση και υπόκειται σε βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου. Για 

την τελική μόνιμη κατάσταση ισχύει: 

s
AC 1.042 mol /= , s

BC 0.8 mol /= , sT 403.15 K=  

τα οποία αντιστοιχούν σε ρυθμό αραίωσης ( )sF V 11.967 / h=  και ρυθμό παροχής 

θερμότητας ανά μονάδα όγκου s
HQ 431.727 kJ /( h)= − ⋅ . Με τη χρήση μεταβλητών 

απόκλισης: 

1
s

A Ax C C= − , 2
s

B Bx C C= − , 3
sx T T= −  ( )1

su F V F V= −  2
s

H Hu Q Q= −  

το σύστημα (3.3.1) παίρνει τη μορφή του συστήματος (2.8): 

 
( ) ( )
( )

x f x g x u
y h x
= +
=

 (3.3.2) 

Για να βρεθεί ο βέλτιστος νόμος ρύθμισης με ανάδραση, θα πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί ο δείκτης απόδοσης (2.10), ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι στην 

αναλυτική του μορφή: 

 
0

{[ ( )] [ ( )] }T TJ h x Q h x u Ru dt
∞

= +∫  (3.3.3) 

με 1 2 mQ diag{q ,q , ,q }= … , 1 2 mR diag{r , r , , r }= … , όπου qi είναι οι συντελεστές 

βάρους των τετραγωνικών όρων σφάλματος για τα στοιχεία της εξόδου και ri οι 

συντελεστές βάρους για τους τετραγωνικούς όρους ποινής εισόδου. 

Η ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman για την περίπτωση αυτή (δύο είσοδοι, δύο 

έξοδοι και τρεις καταστάσεις) είναι της μορφής: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 165

 

1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3
1 2 3

2

1,1 1 2 3 2,1 1 2 3 3,1 1 2 3
1 1 2 3

2

1,2 1 2 3 2,2 1 2 3 3,2 1 2 3
2 1 2 3

( , , ) ( , , ) ( , , )

1 ( , , ) ( , , ) ( , , )
4

1 ( , , ) ( , , ) ( , , )
4

∂ ∂ ∂
+ + −

∂ ∂ ∂

⎤⎡∂ ∂ ∂
− + + −⎥⎢∂ ∂ ∂⎣ ⎦

⎤⎡∂ ∂ ∂
− + + +⎥⎢∂ ∂ ∂⎣ ⎦
+

V V Vf x x x f x x x f x x x
x x x

V V Vg x x x g x x x g x x x
r x x x

V V Vg x x x g x x x g x x x
r x x x

q 2 2
1 1 1 2 3 2 2 1 2 3[ ( , , )] [ ( , , )] 0+ =h x x x q h x x x  (3.3.4) 

Λύνοντας την εξίσωση (3.3.4) ως προς την άγνωστη συνάρτηση V(x1,x2,x3), 

προκύπτει και ο βέλτιστος νόμος ανάδρασης, από τη σχέση (3.3.5): 

  
1,1 1 2 3 2,1 1 2 3 3,1 1 2 3

1 1 2 31

2
1,2 1 2 3 2,2 1 2 3 3,2 1 2 3

2 1 2 3

1 ( , , ) ( , , ) ( , , )
2

1 ( , , ) ( , , ) ( , , )
2

V V Vg x x x g x x x g x x x
r x x xu

u
u V V Vg x x x g x x x g x x x

r x x x

⎡ ⎤⎤⎡∂ ∂ ∂
− + +⎢ ⎥⎥⎢∂ ∂ ∂⎡ ⎤ ⎣ ⎦⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎤⎡∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎢ ⎥− + + ⎥⎢⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦⎣ ⎦

 (3.3.5) 

Για την επίλυση της ΜΔΕ (3.3.4) χρησιμοποιήθηκε το συμβολικό πακέτο 

MAPLE (τροποποιημένος Αλγόριθμος Π1 του Παραρτήματος για το συγκεκριμένο 

σύστημα), όπου έγινε εφαρμογή της προτεινόμενης επαναληπτικής μεθόδου, όπως 

προαναφέρθηκε, μέχρι μία συγκεκριμένη τάξη αναπτύγματος Taylor, Ν, και για 

συγκεκριμένη βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο. Ως αρχική μόνιμη 

κατάσταση του συστήματος λήφθηκε η: 

s
AC 1.2534 mol /= , s

BC 0.9 mol /= , sT 407.15 K=  

τα οποία αντιστοιχούν σε ρυθμό αραίωσης ( )sF V 19.7124 / h=  και ρυθμό παροχής 

θερμότητας ανά μονάδα όγκου s
HQ 468.559 kJ /( h)= − ⋅ . Αφού υπολογίστηκε η 

V(x1,x2,x3), προσδιορίστηκε η μεταβλητή εισόδου u από τη σχέση (3.3.5). Με 

αντικατάσταση του αποτελέσματος στην (3.3.2) προέκυψε το σύστημα κλειστού 

βρόχου και υπολογίστηκαν οι βέλτιστες αποκρίσεις των μεταβλητών εξόδου CB και Τ 

και εισόδου F/V και QH. 

Στον Πίνακα 3.3.1 φαίνονται οι συντελεστές της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-

Jacobi-Bellman, για τάξεις αναπτύγματος Taylor Ν=2,3,...,7, με πίνακες συντελεστών 

βάρους Q I=  και 1R 10 I−= × . Στα Διαγράμματα 3.3.1 έως 3.3.10 απεικονίζονται οι 
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αποκρίσεις για βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου από 0.9mol/ℓ σε 

0.8mol/ℓ για την y1 και 407.15 K σε 403.15 K για την y2, για διάφορες τάξεις 

αναπτύγματος Taylor, N=2,3,…,10 και για τους ίδιους πίνακες συντελεστών βάρους 

Q I=  και 1R 10 I−= × . Από τα γραφήματα φαίνεται εύκολα ότι η πολυωνυμική 

προσέγγιση της λύσης συγκλίνει για 7ης τάξης ανάπτυγμα Taylor και άνω. 

Πίνακας 3.3.1: Συντελεστές της λύσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, V 

2ης Τάξης Όροι 5ης Τάξης Όροι 6ης Τάξης Όροι 7ης Τάξης Όροι 

V11 = 2.02×10-1 V11111 = 1.10 V111111 = 1.73 V1111111 = 2.65 

V12 = 3.60×10-1 V11112 = 6.68×10-1 V111112 = 9.97×10-1 V1111112 = 1.40 

V22 = 1.35×10-1 V11113 = 2.12×10-1 V111113 = 2.92×10-1 V1111113 = 3.72×10-1 

V13 = 1.68×10-1 V11122 = 4.43×10-1 V111122 = 6.38×10-1 V1111122 = 7.15×10-1 

V23 = 1.27×10-1 V11123 = 1.36×10-1 V111123 = 1.85×10-1 V1111123 = 1.67×10-1 

V33 = 3.33×10-2 V11133 = 3.94×10-2 V111133 = 4.90×10-2 V1111133 = 2.76×10-2 

3ης Τάξης Όροι V11222 = 3.47×10-1 V111222 = 4.22×10-1 V1111222 = 3.51×10-1 

V111 = 6.25×10-1 V11223 = 1.06×10-1 V111223 = 1.16×10-1 V1111223 = 6.10×10-2 

V112 = 3.70×10-1 V11233 = 3.06×10-2 V111233 = 2.86×10-2 V1111233 = -8.34×10-4

V113 = 1.36×10-1 V11333 = 7.80×10-3 V111333 = 5.59×10-3 V1111333 = -7.97×10-3

V122 = 2.70×10-1 V12222 = 2.90×10-1 V112222 = 3.14×10-1 V1112222 = 1.01×10-1 

V123 = 9.08×10-2 V12223 = 8.56×10-2 V112223 = 8.06×10-2 V1112223 = -1.44×10-2

V133 = 3.05×10-2 V12233 = 2.38×10-2 V112233 = 1.74×10-2 V1112233 = -2.18×10-2

V222 = 2.97×10-1 V12333 = 5.87×10-3 V112333 = 2.08×10-3 V1112333 = -1.29×10-2

V223 = 1.05×10-1 V13333 = 1.16×10-3 V113333 = -6.21×10-4 V1113333 = -5.96×10-3

V233 = 3.74×10-2 V22222 = 3.41×10-1 V122222 = 2.32×10-1 V1122222 = -8.79×10-2

V333 = 1.15×10-2 V22223 = 9.80×10-2 V122223 = 5.19×10-2 V1122223 = -7.68×10-2

4ης Τάξης Όροι V22233 = 2.53×10-2 V122233 = 7.74×10-3 V1122233 = -4.20×10-2

V1111 = 7.50×10-1 V22333 = 5.15×10-3 V122333 = -8.63×10-4 V1122333 = -1.93×10-2

V1112 = 4.58×10-1 V23333 = 3.82×10-4 V123333 = -1.41×10-3 V1123333 = -7.90×10-3

V1113 = 1.50×10-1 V33333 = -2.97×10-4 V133333 = -7.83×10-4 V1133333 = -2.91×10-3

V1122 = 3.33×10-1  V222222 = 1.99×10-1 V1222222 = -3.02×10-1

V1123 = 1.10×10-1  V222223 = 2.65×10-2 V1222223 = -1.49×10-1
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V1133 = 3.55×10-2  V222233 = -6.46×10-3 V1222233 = -6.57×10-2

V1222 = 2.67×10-1  V222333 = -7.65×10-3 V1222333 = -2.66×10-2

V1223 = 8.50×10-2  V223333 = -4.29×10-3 V1223333 = -9.99×10-3

V1233 = 2.63×10-2  V233333 = -1.85×10-3 V1233333 = -3.49×10-3

V1333 = 7.44×10-3  V333333 = -6.55×10-4 V1333333 = -1.12×10-3

V2222 = 3.17×10-1   V2222222 = -7.36×10-1

V2223 = 1.03×10-1   V2222223 = -3.21×10-1

V2233 = 3.20×10-2   V2222233 = -1.31×10-1

V2333 = 8.90×10-3   V2222333 = -5.00×10-2

V3333 = 1.89×10-3   V2223333 = -1.78×10-2

   V2233333 = -5.84×10-3

   V2333333 = -1.70×10-3

   V3333333 = -4.24×10-4
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Διάγραμμα 3.3.1α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=2 
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Διάγραμμα 3.3.1β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=2 
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Διάγραμμα 3.3.2α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=3 
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Διάγραμμα 3.3.2β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=3 
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Διάγραμμα 3.3.3α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=4 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 173

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.3β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=4 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 174

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.4α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=5 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 175

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.4β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=5 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 176

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.5α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=6 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 177

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.5β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=6 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 178

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.6α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 179

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.6β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=7 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 180

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.7α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=8 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 181

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.7β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=8 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 182

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.8α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=9 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 183

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.8β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=9 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 184

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.9α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 185

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.9β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor Ν=10 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 186

 

 

Διάγραμμα 3.3.10α: Συγκριτικά γραφήματα των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 

για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I και τάξη 
αναπτύγματος Taylor N=2,...,7,10 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.10β: Συγκριτικά γραφήματα των εισόδων F/V και QH του 
συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο 
από 0.9 σε 0.8 για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, πίνακες Q=I και R=10-1×I 

και τάξη αναπτύγματος Taylor N=2,...,7,10 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 188

Μελετήθηκε επίσης η επίδραση των συντελεστών βάρους στη συμπεριφορά 

του συστήματος κλειστού βρόχου, όσον αφορά τη βέλτιστη απόκρισή του σε 

βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου. Τα Διαγράμματα 3.3.11 έως 

3.3.18 απεικονίζουν τις αποκρίσεις των εξόδων CB και T και των εισόδων F/Vκαι QH 

για την ίδια βηματική μεταβολή (από 0.9mol/ℓ σε 0.8mol/ℓ για την y1 και 407.15 K 

σε 403.15 K για την y2) και για αντιπροσωπευτικές τιμές των πινάκων των 

συντελεστών βάρους. Οι υπολογισμοί έγιναν για τάξη αναπτύγματος Taylor μέχρι 

Ν=10. 

Παρατηρώντας τα γραφήματα, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι, καθώς οι 

τιμές του πίνακα R αυξάνονται και αυτές του Q μειώνονται, οι αποκρίσεις των 

μεταβλητών εξόδου γίνονται πιο αργές. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι το σύστημα 

κλειστού βρόχου παρουσιάζει την καλύτερη συμπεριφορά, όσον αφορά τις 

αποκρίσεις σε βηματική μεταβολή του προκαθορισμένου σημείου, για τιμές των 

συντελεστών βάρους της τάξης μεγέθους 1 για τους συντελεστές qi και 10-1 για τους 

συντελεστές ri. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.11α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-5×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.11β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-5×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 191

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.12α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-4×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 192

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.12β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-4×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 193

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.13α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-3×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.13β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-3×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.14α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-2×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.14β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-2×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.15α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-1×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 198

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.15β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=10-1×I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 

 199

 
 

 

Διάγραμμα 3.3.16α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.16β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=I και R=I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.17α: Βέλτιστες αποκρίσεις των εξόδων CB και T του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=I και R=10-1×I 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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Διάγραμμα 3.3.17β: Βέλτιστες αποκρίσεις των εισόδων F/V και QH του συστήματος 
κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο σημείο από 0.9 σε 0.8 
για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος Taylor Ν=10 και 

πίνακες Q=I και R=10-1×I 
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Διάγραμμα 3.3.18α: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων των εξόδων CB 
και T του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο 
σημείο από 0.9 σε 0.8 για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος 

Taylor Ν=10 και ζεύγη πινάκων (Q=10-1×I, R=I), (Q=I, R=I), (Q=I, R=10-1×I) 
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Διάγραμμα 3.3.18β: Συγκριτικά γραφήματα βέλτιστων αποκρίσεων των εισόδων F/V 
& QH του συστήματος κλειστού βρόχου, για βηματική μεταβολή στο προκαθορισμένο 
σημείο από 0.9 σε 0.8 για την y1 και 407.15 σε 403.15 για την y2, τάξη αναπτύγματος 

Taylor Ν=10 και ζεύγη πινάκων (Q=10-1×I, R=I), (Q=I, R=I), (Q=I, R=10-1×I) 
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Στον Πίνακα 3.3.2 φαίνονται αντιπροσωπευτικοί χρόνοι εκτέλεσης του 

προγράμματος προσομοίωσης της προτεινόμενης μεθόδου, σαν συνάρτηση της τάξης 

αναπτύγματος Taylor, για το ίδιο υπολογιστικό σύστημα. Αντίστοιχος κώδικας 

δημιουργήθηκε και για τη μέθοδο Lukes (τροποποιημένος Αλγόριθμος Π4 του 

Παραρτήματος για το συγκεκριμένο σύστημα) και εκτελέστηκε στον ίδιο Η/Υ. Όπως 

και στην ενότητα 3.2, έτσι και εδώ η προσομοίωση, για ανάπτυγμα 4ης τάξης και άνω, 

δεν είχε ολοκληρωθεί μετά από χρόνο μίας ημέρας. 

Πίνακας 3.3.2: Χαρακτηριστικοί χρόνοι ολοκλήρωσης των προσομοιώσεων για την 
προτεινόμενη μέθοδο και για σύστημα δύο εισόδων, δύο εξόδων και τριών 

καταστάσεων 

Τάξη Αναπτύγματος 
N 

Χρόνος 
Προσομοίωσης (s) 

3 0.3 

4 0.8 

5 2.0 

6 5.0 

7 9.3 

8 18.0 

9 34.6 

10 64.1 
 

3.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η συμπεριφορά ενός δυναμικού συστήματος 

δύο εισόδων, δύο εξόδων και τριών μεταβλητών καταστάσεων. Κύριος στόχος ήταν η 

αξιολόγηση της επίδρασης του αριθμού των εισόδων και εξόδων στην 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Από τα αποτελέσματα προέκυψε μια εξαιρετική 

ικανότητα αυτής στην παραγωγή αποκρίσεων του συστήματος κλειστού βρόχου για 

συγκεκριμένη βηματική μεταβολή, τόσο σχετικά με τους χρόνους επαναφοράς του 

συστήματος σε μόνιμη κατάσταση, όσο και με την τάξη αποκοπής του αναπτύγματος 

Taylor της προκύπτουσας εισόδου, ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση στη λύση της 

ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman, η οποία αυτή τη φορά εμφανίστηκε κατά τι 

αυξημένη, αλλά και πάλι σε χαμηλά επίπεδα (σύγκλιση για τάξη αποκοπής Ν=7). 
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Επιπροσθέτως, η ικανότητα της μεθόδου να παράγει αποτελέσματα σε συγκεκριμένο 

υπολογιστικό σύστημα και σε λογικούς χρόνους ήταν και σε αυτή την περίπτωση κάτι 

παραπάνω από εμφανής. 

Οι τιμές των συντελεστών των τετραγωνικών όρων σφάλματος των στοιχείων 

εξόδου, qi, και των συντελεστών των τετραγωνικών όρων ποινής εισόδου, ri, (δηλαδή 

οι τιμές των στοιχείων των πινάκων Q και R, αντίστοιχα) επιλέχθηκαν τυχαία, με 

βάση την τάξη μεγέθους της τιμής του ρ στα προηγούμενα δύο παραδείγματα και σε 

καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν μία ικανοποιητική εκτίμηση. Άλλωστε η 

μέθοδος της δοκιμής σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι αποδοτική, 

καθώς προκύπτει πολύ μεγάλος αριθμός συνδυασμών. Η μη δυνατότητα κατάλληλης 

επιλογής των τιμών αυτών όμως, πράγμα που θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης μίας άλλης εργασίας, δεν αναιρεί τη μεγάλη ευχέρεια της 

προτεινόμενης μεθόδου να παράγει ικανοποιητικά αποτελέσματα βέλτιστων νόμων 

ανάδρασης και σε συστήματα ανώτερης τάξης, όπως αυτό του παραδείγματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στη εργασία αυτή μελετήθηκε η χρήση της μερικής διαφορικής εξίσωσης 

Hamilton-Jacobi-Bellman στον σχεδιασμό βέλτιστων μη γραμμικών νόμων 

ανάδρασης, η επίλυση της οποίας έγινε με την ανάπτυξη μεθόδου βασισμένης στην 

επαναληπτική μέθοδο Newton-Kantorovich. Από το πρώτο παράδειγμα, 

διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος αυτή παρέχει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη ρύθμιση 

μη γραμμικών συστημάτων που εμφανίζουν συμπεριφορά μη ελάχιστης φάσης. 

Επίσης, έδειξε ότι δεν εξαρτάται τόσο από την αρχική συνθήκη έναρξης, όσο και από 

την αρχική μόνιμη κατάσταση του συστήματος, παρά μόνο από την τελική, σε 

επιβαλλόμενη βηματική μεταβολή. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι παρέχει μεγάλη 

περιοχή ευστάθειας του συστήματος κλειστού βρόχου, ενώ επιτυγχάνει πολύ μεγάλη 

ακρίβεια στον υπολογισμό του βέλτιστου νόμου ανάδρασης για ανάπτυγμα Taylor 5ης 

τάξης και άνω. Ακόμη, αποδείχθηκε ότι επιτυγχάνει πολύ μεγάλη ταχύτητα στους 

υπολογισμούς, σε δεδομένο, ισχυρό υπολογιστικό σύστημα, ακόμα και για υψηλές 

τάξεις αναπτύγματος (οι υπολογισμοί έγιναν για αναπτύγματα μέχρι 10ης τάξης, με 

δυνατότητα για περαιτέρω μεγάλη αύξηση), σε αντίθεση με τις άλλες περιγραφόμενες 

μεθόδους, οι οποίες εμφανίστηκαν να είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Ειδικότερα, 

η μέθοδος της συνθετικής εξόδου, εκτός των μεγάλων χρόνων εκτέλεσης των 

προσομοιώσεων που παρουσίασε, περιορίζεται μόνο σε συστήματα δύο καταστάσεων 

με μία είσοδο και μία έξοδο. Για αυτό το λόγο, η επέκτασή της σε πιο πολύπλοκα 

συστήματα θα ήταν ένα ενδιαφέρον αντικείμενο για μελλοντική μελέτη. 

Στο δεύτερο και τρίτο παράδειγμα, που εξετάστηκε η ικανότητα της μεθόδου 

να παράγει βέλτιστους νόμους ανάδρασης και σε πιο πολύπλοκα συστήματα, με τρεις 

καταστάσεις και μία ή δύο μεταβλητές εισόδου και εξόδου, εξήχθησαν ανάλογα 

συμπεράσματα. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η αύξηση στον αριθμό των εισόδων 

και των εξόδων του συστήματος προκαλεί αύξηση και της τάξης αναπτύγματος 

Taylor, για την οποία επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη ακρίβεια στον υπολογισμό του 

βέλτιστου νόμου ανάδρασης (στο τρίτο παράδειγμα π.χ., για ανάπτυγμα 7ης τάξης και 

άνω). Από την άλλη, όσον αφορά την ταχύτητα στους υπολογισμούς, αποδείχθηκε ότι 
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είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να δώσει πρακτικά αποτελέσματα, για ανάλογες 

περιπτώσεις, καθώς για τις υπόλοιπες οι χρόνοι προσομοίωσης ήταν πολύ 

μεγαλύτεροι από τους χρόνους απόκρισης των συστημάτων. 

Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της κατάλληλης επιλογής των συντελεστών 

βάρους, που εμφανίστηκαν στους δείκτες απόδοσης, δεν υπάρχει κάποια 

συγκεκριμένη μέθοδος που να επιλύει το πρόβλημα αυτό. Έτσι, η επιλογή βασίστηκε 

στη μέθοδο των συνεχών δοκιμών αποκρίσεων των συστημάτων κλειστού βρόχου για 

αντιπροσωπευτικές τιμές των συντελεστών αυτών, και επιλογή των καταλληλότερων, 

ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες του κάθε προβλήματος. Κάτι τέτοιο βέβαια θα 

μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο μιας άλλης μελέτης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

> restart:  clears the memory of the application 
> readlib(mtaylor):  libraries used in this application 
> readlib(coeftayl): 
> with( LinearAlgebra ): 
> with( linalg ): 
> cA0:=10:  initial values 
> x10:=0: 
> x20:=0: 
> k1:=50:  values of the kinetic parameters of the reactions taking place 
> k2:=100: 
> k3:=10: 
>  
> Digits:=20: 
>  
> rho:=1e-5:  weight coefficient 
>  
> x1s0:=3.4960394644618131187:  initial steady state 
> x2s0:=1.2: 
>  
> x1s:=2.6968803755068520109:  final steady state 
> x2s:=1.05: 
> us:=28.422875024135810042: 
>  
> f1:=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1-k3*x1^2:  known functions of the closed-loop system 
> f2:=k1*x1-(k2+us)*x2: 
> g1:=cA0-x1s-x1: 
> g2:=-x2-x2s: 
> h:=x2: 
>  
> Taksi:=3:  Taylor series expansion order 
> Ni:=Taksi+1: 
>  
> P:=Matrix(2,[[.15270460823828329105e-3,.61986903368885781873e-
3],[.61986903368885781873e-3,.37654354721866261440e-2]]):  matrix solution 
of the Riccati algebraic equation 
>  
> k := 
1/rho*Multiply(Multiply(subs([x1=x10],[x2=x20],Vector[row]([g1,g2])),
P),Vector([[x1],[x2]]));  initial conditions for the proposed method 
> V2 := 
expand(Multiply(Multiply(Vector[row]([[x1],[x2]]),P),Vector([[x1],[x2
]]))); 
> u1:=-k; 
>  
> for N from 4 to Ni do 
>  
> F1:=f1-k*g1:  definition of the known functions of the Zubov PDE, F(x) and Q(x) 
> F2:=f2-k*g2: 
> Q:=h^2+rho*k^2: 
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> s:=mtaylor(V(x1,x2),[x1=x10,x2=x20],N)-
mtaylor(V(x1,x2),[x1=x10,x2=x20],N-1)+V2: 
>  
> d:={}: 
> q(1):={}: 
> j:=N-1: 
> for i from 0 to j do  "for loop" for the isolation of the Taylor series coefficients 
> p[i,j-i]:=(i!*(j-i)!)*coeftayl(s,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> q(j):=q(j-2) union {p[i,j-i]}: 
> d:= d union q(j): 
> end do: 
> q(2):={}: 
> d:  set of unknown coefficients of order 3...N-1 of the unknown function V(x) 
>  
> pde:=mtaylor(diff(s,x1)*F1+diff(s,x2)*F2+Q,[x1=x10,x2=x20],N): 
>  
> c:={}: 
> r(1):={}: 
> j:=N-1: 
> for i from 0 to j do  "for loop" for the isolation of the linear equations 
> t[i,j-i]:=coeftayl(pde,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> r(j):=r(j-2) union {t[i,j-i]}: 
> c:= c union r(j): 
> end do: 
> r(2):={}: 
> c:  set of linear equations which occur through the Zubov equation 
>  
> fin:=solve(c,d): 
> fin: 
> sol:=subs(fin,s): 
>  
> k := 
mtaylor(1/2/rho*Multiply(Vector[row]([diff(sol,x1),diff(sol,x2)]),Vec
tor([[g1],[g2]])),[x1=x10,x2=x20],N-1):   initial conditions for the next loop of the 
method 
> V2:=sol:   
>  
> end do: 
>  
> V:=sol;  final approximation of the solution of Hamilton-Jacobi-Bellman PDE, for the given 
Taylor series expansion order 
>  
> u:=-k;  final approximation of the optimal closed-loop feedback law, for the given Taylor series 
expansion order 

Αλγόριθμος Π 1: Πρόγραμμα MAPLE που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση της 
ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman με βάση την προτεινόμενη μέθοδο, για σύστημα μίας 

εισόδου, μίας εξόδου και δύο καταστάσεων 
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> restart:  Clears the memory of the application 
> with(plots):  library used in this application 
>  
> cA0:=10:  initial values 
> k1:=50:  values of the kinetic parameters of the reactions taking place 
> k2:=100: 
> k3:=10: 
>  
> x1s0:=3.4960394644618131187:  initial steady state 
> x2s0:=1.2: 
>  
> x1s:=2.6968803755068520109:  final steady state 
> x2s:=1.05: 
> us:=28.422875024135810042: 
>  
> u := 9.4736364745030095740*x1-10.654287443829053768*x2:  final (first 
order) approximation of the optimal closed-loop feedback law  
> ut:=subs([x1=x1(t)],[x2=x2(t)],u): 
>  
> sys := diff(x1(t),t)=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1(t)-k3*x1(t)^2+(cA0-x1s-
x1(t))*ut,diff(x2(t),t)=k1*x1(t)-(k2+us)*x2(t)+(-x2(t)-x2s)*ut: 
fcns := {x1(t), x2(t)}: 
p:= dsolve({sys,x1(0)=x1s0-x1s,x2(0)=x2s0-
x2s},fcns,type=numeric,method=classical):  numeric solution of the optimal closed-
loop system 
>  
> odeplot(p, [t,x2(t)+x2s], 0..0.06, numpoints=2000, colour='blue', 
labels=["t (sec)","CB (mol/l)"], labelfont=[HELVETICA,12], 
labeldirections=[HORIZONTAL,VERTICAL], thickness=2, 
view=[0..0.06,1..1.3],axes=boxed);  optimal closed-loop response of the output 
variable 
>  
> odeplot(p, [t,ut+us], 0..0.06, numpoints=2000, colour='red', 
labels=["t (sec)","F/V (l/h)"], 
labelfont=[HELVETICA,12],labeldirections=[HORIZONTAL,VERTICAL], 
thickness=2, view=[0..0.06,-5..35], axes=boxed);  optimal closed-loop 
response of the input variable 

Αλγόριθμος Π 2: Πρόγραμμα MAPLE για τον σχεδιασμό των βέλτιστων 
αποκρίσεων της (μίας) εισόδου και της (μίας) εξόδου συστήματος κλειστού βρόχου 

δύο καταστάσεων 
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> restart:  Clears the memory of the application 
> readlib(mtaylor):  libraries used in this application 
> readlib(coeftayl): 
> with( LinearAlgebra ): 
> with( linalg ): 
>  
> cA0:=10:  initial values 
> x10:=0: 
> x20:=0: 
> k1:=50:  values of the kinetic parameters of the reactions taking place 
> k2:=100: 
> k3:=10: 
>  
> Digits:=20: 
>  
> p:=1e-8:  weight coefficient 
>  
> x1s0:=3.4960394644618131187:  initial steady state 
> x2s0:=1.2: 
>  
> x1s:=2.6968803755068520109:  final steady state 
> x2s:=1.05: 
> us:=28.422875024135810042: 
>  
> f1:=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1-k3*x1^2:  known functions of the closed-loop system 
> f2:=k1*x1-(k2+us)*x2: 
> g1:=cA0-x1s-x1: 
> g2:=-x2-x2s: 
> h:=x2: 
>  
> u:= 9.4736364745030095740*x1-10.654287443829053768*x2:  final (first order) 
approximation of the optimal closed-loop feedback law 
>  
> Q:=h^2:  definition of the known functions of the Zubov  PDE, F(x) and Q(x), where Q(x)=h^2 
determines ISE and Q(x)=u^2 determines ISC 
> F1:=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1-k3*x1^2+(cA0-x1s-x1)*u: 
> F2:=k1*x1-(k2+us)*x2+(-x2-x2s)*u: 
>  
> Taksi:=6:  Taylor series expansion order 
> N:=Taksi+1: 
>  
> s:=mtaylor(V(x1,x2)-V(x10,x20)-D[1](V)(x10,x20)*(x1-x10)-
D[2](V)(x10,x20)*(x2-x20),[x1=x10,x2=x20],N): 
>  
> d:={}:  "for loop" for the isolation of the Taylor series coefficients 
> q(1):={}: 
> for j from 2 to N-1 do 
> for i from 0 to j do 
> p[i,j-i]:=(i!*(j-i)!)*coeftayl(s,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> q(j):=q(j-1) union {p[i,j-i]}: 
> d:= d union q(j): 
> od: 
> od: 
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> d:  set of unknown coefficients of order 2...N-1 of the unknown function V(x) 
>  
> pde:=mtaylor(diff(s,x1)*F1+diff(s,x2)*F2+Q,[x1=x10,x2=x20],N): 
>  
> c:={}: 
> r(1):={}: 
> for j from 2 to N-1 do  "for loop" for the isolation of the linear equations 
> for i from 0 to j do 
> t[i,j-i]:=coeftayl(pde,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> r(j):=r(j-1) union {t[i,j-i]}: 
> c:= c union r(j): 
> od: 
> od: 
> c:  set of linear equations which occur through the Zubov equation 
>  
> fin:=solve(c,d): 
> fin: 
> sol:=subs(fin,s): 
>  
> J:=subs([x1=x1s0-x1s],[x2=x2s0-x2s],sol):  final numerical approximation of 
ISE or ISC  for the given Taylor series expansion order 

Αλγόριθμος Π 3: Πρόγραμμα MAPLE που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση της 
ΜΔΕ Zubov με βέλτιστο νόμο ανάδρασης, για σύστημα μίας εισόδου, μίας εξόδου 

και δύο καταστάσεων 
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> restart:  Clears the memory of the application 
> readlib(mtaylor):  libraries used in this application 
> readlib(coeftayl): 
> with( LinearAlgebra ): 
> with( linalg ): 
> cA0:=10:  initial values 
> x10:=0: 
> x20:=0: 
> k1:=50:  values of the kinetic parameters of the reactions taking place 
> k2:=100: 
> k3:=10: 
>  
> Digits:=20: 
> rho:=1e-4:  weight coefficient 
>  
> x1s0:=3.496039464:  initial steady state 
> x2s0:=1.2: 
>  
> x1s:=2.696880375506852011:  final steady state 
> x2s:=1.05: 
> us:=28.422875024135810042: 
>  
> f1:=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1-k3*x1^2:  definition of the known functions of the 
Hamilton-Jacobi-Bellman PDE, F(x) and h(x) 
> f2:=k1*x1-(k2+us)*x2: 
> g1:=cA0-x1s-x1: 
> g2:=-x2-x2s: 
> h:=x2: 
>  
> Taksi:=3:  Taylor series expansion order 
> N:=Taksi+1: 
>  
> P:=Matrix(2,[[.23026186115865106430e-3,.69930120909500969655e-
3],[.69930120909500969655e-3,.38491920373244249558e-2]]):  matrix solution 
of the Riccati algebraic equation 
>  
> p1 := 
1/rho*Multiply(Multiply(subs([x1=x10],[x2=x20],Vector[row]([g1,g2])),
P),Vector([[x1],[x2]])):  initial conditions for the proposed method 
> V2 := 
normal(Multiply(Multiply(Vector[row]([[x1],[x2]]),P),Vector([[x1],[x2
]]))); 
> u1:=-p1; 
>  
> s:=mtaylor(V(x1,x2)-V(x10,x20),[x1=x10,x2=x20],N)-mtaylor(V(x1,x2)-
V(x10,x20),[x1=x10,x2=x20],3)+V2: 
>  
> d:={}: 
> q(1):={}: 
> for j from 3 to N-1 do  "for loop" for the isolation of the Taylor series coefficients 
> for i from 0 to j do 
> p[i,j-i]:=(i!*(j-i)!)*coeftayl(s,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> q(j):=q(j-2) union {p[i,j-i]}: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ  

 221

> d:= d union q(j): 
> od: 
> od: 
> q(2):={}: 
> d:  set of unknown coefficients of order 3...N-1 of the unknown function V(x) 
>  
> pde:=mtaylor(diff(s,x1)*f1+diff(s,x2)*f2-
1/4/rho*(diff(s,x1)*g1+diff(s,x2)*g2)^2+h^2,[x1=x10,x2=x20],N): 
> c:={}: 
> r(1):={}: 
> for j from 3 to N-1 do  "for loop" for the isolation of the linear equations 
> for i from 0 to j do 
> t[i,j-i]:=coeftayl(pde,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> r(j):=r(j-2) union {t[i,j-i]}: 
> c:= c union r(j): 
> od: 
> od: 
> r(2):={}: 
> c:  set of linear equations which occur through the Hamilton-Jacobi-Bellman equation 
>  
> fin:=solve(c,d): 
> fin: 
> V:=subs(fin,s);  final approximation of the solution of Hamilton-Jacobi-Bellman PDE, for 
the given Taylor series expansion order 
>  
> k := 
mtaylor(1/2/rho*Multiply(Vector[row]([diff(V,x1),diff(V,x2)]),Vector(
[[g1],[g2]])),[x1=x10,x2=x20],N-1): 
>  
> u:=-k;  final approximation of the optimal closed-loop feedback law, for the given Taylor series 
expansion order 

Αλγόριθμος Π 4: Πρόγραμμα MAPLE που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση της 
ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Bellman με βάση τη μέθοδο Lukes, για σύστημα μίας εισόδου, 

μίας εξόδου και δύο καταστάσεων 
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> restart:  Clears the memory of the application 
> readlib(mtaylor):  libraries used in this application 
> readlib(coeftayl): 
> with( LinearAlgebra ): 
> with( linalg ): 
>  
> cA0:=10:  initial values 
> x10:=0: 
> x20:=0: 
> k1:=50:  values of the kinetic parameters of the reactions taking place 
> k2:=100: 
> k3:=10: 
>  
> Digits:=20: 
>  
> p:=1e-8:  weight coefficient 
>  
> x1s0:=3.4960394644618131187:  initial steady state 
> x2s0:=1.2: 
>  
> x1s:=2.6968803755068520109:  final steady state 
> x2s:=1.05: 
> us:=28.422875024135810042: 
>  
> f1:=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1-k3*x1^2:  known functions of the closed-loop system 
> f2:=k1*x1-(k2+us)*x2: 
> g1:=cA0-x1s-x1: 
> g2:=-x2-x2s: 
> h:=x2: 
>  
> det(f_g):=Determinant(Matrix(2,[[f1,g1],[f2,g2]])):  definition of the 
optimal closed-loop feedback law 
> ad1fg := 
Multiply(Matrix(2,[[diff(g1,x1),diff(g1,x2)],[diff(g2,x1),diff(g2,x2)
]]),Vector([[f1],[f2]]))-
Multiply(Matrix(2,[[diff(f1,x1),diff(f1,x2)],[diff(f2,x1),diff(f2,x2)
]]),Vector([[g1],[g2]])): 
> det(ad1fg_g):=Determinant(Matrix(2,[[ad1fg[1],g1],[ad1fg[2],g2]])): 
> Lgh:=diff(h,x1)*g1+diff(h,x2)*g2: 
> psi:=h+2*det(f_g)*Lgh/det(ad1fg_g): 
> Lfpsi:=diff(psi,x1)*f1+diff(psi,x2)*f2: 
> Lgpsi:=diff(psi,x1)*g1+diff(psi,x2)*g2: 
> u:=(-psi-ep*Lfpsi)/(ep*Lgpsi): 
> k_x:=u: 
>  
> Q:=h^2+p*u^2:  definition of the known functions of the Zubov  PDE, F(x) and Q(x) 
> F1:=(-k1-2*k3*x1s-us)*x1-k3*x1^2+(cA0-x1s-x1)*u: 
> F2:=k1*x1-(k2+us)*x2+(-x2-x2s)*u: 
>  
> Taksi:=6:  Taylor series expansion order 
> N:=Taksi+1: 
>  
> s:=mtaylor(V(x1,x2)-V(x10,x20)-D[1](V)(x10,x20)*(x1-x10)-
D[2](V)(x10,x20)*(x2-x20),[x1=x10,x2=x20],N): 
>  
> d:={}:  "for loop" for the isolation of the Taylor series coefficients 
> q(1):={}: 
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> for j from 2 to N-1 do 
> for i from 0 to j do 
> p[i,j-i]:=(i!*(j-i)!)*coeftayl(s,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> q(j):=q(j-1) union {p[i,j-i]}: 
> d:= d union q(j): 
> od: 
> od: 
> d:  set of unknown coefficients of order 2...N-1 of the unknown function V(x) 
>  
> pde:=mtaylor(diff(s,x1)*F1+diff(s,x2)*F2+Q,[x1=x10,x2=x20],N): 
>  
> c:={}: 
> r(1):={}: 
> for j from 2 to N-1 do  "for loop" for the isolation of the linear equations 
> for i from 0 to j do 
> t[i,j-i]:=coeftayl(pde,[x1,x2]=[x10,x20],[i,j-i]): 
> r(j):=r(j-1) union {t[i,j-i]}: 
> c:= c union r(j): 
> od: 
> od: 
> c:  set of linear equations which occur through the Zubov equation 
>  
> fin:=solve(c,d): 
> fin: 
> sol:=subs(fin,s): 
>  
> J:=subs([x1=x1s0-x1s],[x2=x2s0-x2s],sol):  final numerical approximation of the 
solution of Zubov PDE, for the given Taylor series expansion order 
> plot(J,ep=0...0.1); 
>  
> xa:=0:  golden section region elimination method 
> xb:=0.08: 
>  
> solve({x+y=xb-xa,(x+y)/y=y/x},{x,y}); 
>  
> Fs:=.30557280900008412144e-1: 
> Fb:=.49442719099991587856e-1: 
>  
> akrivia:=1e-20: 
> Deltax:=1: 
>  
> for i from 1 by 1 while Deltax>akrivia do 
> x11(i):=xa+Fs*(xb-xa); 
> x22(i):=xb-Fs*(xb-xa); 
> Deltax:=abs((2*Fs-1)*(xb-xa)); 
> fx1(i):=subs([ep=x11(i)],J): 
> fx2(i):=subs([ep=x22(i)],J): 
> if(fx1(i)>fx2(i)) then xa:=x11(i): 
> else xb:=x22(i): 
> end if: 
> ep1opt:=x11(i): 
> ep2opt:=x22(i): 
> end do: 
>  
> print(i); 
> print(ep1opt); 
> print(ep2opt); 
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> ep_opt:=(ep1opt+ep2opt)/2; 
>  
> u:=subs([ep=ep_opt],k_x);  final approximation of the optimal closed-loop feedback law, 
for the given Taylor series expansion order 

Αλγόριθμος Π 5: Πρόγραμμα MAPLE που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση της 
ΜΔΕ Zubov με βέλτιστο νόμο ανάδρασης, για σύστημα μίας εισόδου, μίας εξόδου 

και δύο καταστάσεων 


	ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
	ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
	 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
	 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -  ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
	2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ZUBOV 
	2.2  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
	2.3  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΔΕ HAMILTON-JACOBI-BELLMAN 
	2.3.1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ LUKES (ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ) 
	2.3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
	2.3.2.1  Μέθοδος Επαναλήψεων Newton-Kantorovich (Kantorovich και Akilov, 1964) 
	2.3.2.2 Προτεινόμενη μέθοδος επίλυσης της ΜΔΕ Hamilton-Jacobi-Βellman 


	2.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 
	3.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	3.1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
	3.1.2  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΥΧΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, P 
	3.1.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
	3.1.4 ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 
	3.1.5 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
	3.1.6  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

	3.2  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΜΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	3.2.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
	3.2.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

	3.3  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3ο - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
	3.3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
	3.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 


