94 شماره پیاپی

1744-1735 ،)1399 (زمستان4  شماره،50  جلد،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

طراحی کنترلکننده پیشبین مدل پایدارساز برای سیستمهای هایبرید
 رویکرد تابع لیاپانف مبتنی بر نُرم بینهایت:مرکب منطقی دینامیکی
 استادیار،3 دانشیار؛ امین رمضانی،2 کارشناس ارشد؛ مختار شاصادقی،1علیرضا علما
a.olama@sutech.ac.ir –  ایران-

 شیراز-  دانشگاه صنعتی شیراز-  دانشکده مهندسی برق و الکترونیک-1
shasadeghi@sutech.ac.ir –  ایران-  شیراز-  دانشگاه صنعتی شیراز-  دانشکده مهندسی برق و الکترونیک-2
ramezani@modares.ac.ir –  ایران-  تهران-  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تربیت مدرس-3
بسته و همچنین کاهش پیچیدگی محاسباتی روبهرو می- کنترل پیشبین سیستمهای هایبرید با دو چالش اساسی تضمین پایداری حلقه:چکیده
بسته سیستمهای هایبرید توصیفشده توسط مدل مرکب منطقی دینامیکی توسط کنترل پیشبین مدل- پایداری نمایی حلقه، در این مقاله.باشد
 بهجای تحمیل قید، استفاده از شرط نزولیبودن یک تابع لیاپانوف مبتنی بر نرم بینهایت متغیرهای حالت سیستم، برای این منظور.تحلیل میشود
بسته با- شرایط تضمین پایداری نمایی حلقه.مساوی نهایی در مسئله کنترل پیشبین مدل سیستمهای مرکب منطقی دینامیکی پیشنهاد میشود
 با استفاده، عالوهبر این. استفاده از روش پیشنهادی دارای عملکرد بهتری هم از نظر پیادهسازی کنترلکننده و هم از نظر پیچیدگی محاسباتی است
بسته نقطه تعادل به مقدار افق پیشبینی سیستم وابسته نمیباشد و همین امر میتواند یکی از مهمترین- شرایط پایداری نمایی حلقه،از این روش
 با استفاده از شرط نزولیبودن تابع لیاپانوف در فرمولبندی کنترل پیشبین مدل برای سیستمهای مرکب.مزایای این روش در نظر گرفته شود
 مسئله، بهمنظور بررسی عملکرد روش پیشنهادشده. نسخه زیربهینه سیگنال کنترل با حجم محاسباتی بسیار کمتر بهدست میآید،منطقی دینامیکی
.پایدارسازی در سیستم تعلیق خودرو مورد مطالعه و شبیهسازی قرار میگیرد
.مرکب- برنامهریزی صحیح، پایداری، سیستمهای هایبرید مرکب منطقی دینامیکی، کنترلکننده پیشبین مدل:واژههای کلیدی

Stable MPC Design for Hybrid Mixed Logical Dynamical
Systems: l∞-based Lyapunov Approach
A. Olama1, MSc; M. Shasadeghi2, Associate Professor; A. Ramezani3, Assistant Professor
1- Faculty of Electrical and Electronic Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran, Email: a.olama@sutech.ac.ir
2- Faculty of Electrical and Electronic Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran, Email: shasadeghi@sutech.ac.ir
3- Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Email: ramezani@modares.ac.ir

Abstract: There are two main challenges in control of hybrid systems which are to guarantee the closed-loop stability and reduce
computational complexity. In this paper, we propose the exponential stability conditions of hybrid systems which are described in the
Mixed Logical Dynamical (MLD) form in closed-loop with Model Predictive Control (MPC). To do this, it is proposed to use the
decreasing condition of infinity norm based Lyapunov function instead of imposing the terminal equality constraint in the MPC
formulation of MLD system. The exponential stability conditions have a better performance from both implementation and
computational points of view. In addition, the exponential stability conditions of the equilibrium point of the MLD system do not
depend on the prediction horizon of MPC problem which is the main advantage of the proposed method. On the other hand, by using
the decreasing condition of the Lyapunov function in the MPC setup, the suboptimal version of the control signal with reduced
complexity is obtained. In order to show the capabilities of the proposed method, the stabilization problem of the car suspension system
is studied.
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 -1مقدمه
سیستمهای دینامیکی هایبرید [ ،]1سیستمهای دینامیکی هستند که
از ترکیب سیییسییتمهای دینامیکی پیوسییته-حالت و سیییسییتمهای
دینامیکی رویداد گسییسییته ]2[ 1تشییکیل شییدهاند .این کالس خاص از
سییییسیییتمها ،در دهههای اخیر ،بهدلیل کاربردهای فراوان در صییینایع
کنترل ،بسیار موردتوجه واقع شده اند .برای مثال ،در یک مدار الکتریکی
مبتنی بر عملیات کل یدزنی ،ولتاژ و جریان با توجه به قوانین الکتریکی
حاکم بر مدار ،بهصیورت پیوسیته نسیبت به زمان و همچنین بهصیورت
ناپیوسته نسبت به موقعیت کلیدهای موجود در مدار تغییر میکنند .به
طور کلی ،بسیییاری از کاربردهای دنیای حقیقی و همچنین بسیییاری از
سیستمها ،ذاتاٌ دارای ویژگیهای یک سیستم هایبرید میباشند.
با توجه به این مو ضوع که سی ستمهای هایبرید از دو زیر سی ستم
زمان-محور و رویداد-محور تشیییکیل شیییدهاند ،مدل فضیییای حالت
کالسیک ،دارای توانایی الزم برای مدل سازی این سی ستمها نمیباشد.
بنابراین ،توسیعه روشهای مدلسیازی جدید بهمنظور تحلیل و طراحی
این سیییسییتمها امری ضییروری به نظر میرسیید .بههمین دلیل ،تاکنون
رویکردهای مختلفی برای مدلسیازی سییسیتمهای هایبرید در مقاالت
ارائه شدهاند که میتوان از اتوماتای هایبرید [ ،]3-5سیستمهای تکهای
مستوی ،]6[ 2سیستمهای مرکب منطقی دینامیکی ،]7[ 3سیستمهای
[ ،MMPS4]8سیستمهای مکمل [ ]9و سیستمهای مکمل تعمیمیافته
بهعنوان مهمترین کالس های مدلسیییازی هایبرید نام برد .هرچند که
عنا صر ت شکیلدهنده این مدلها یک سان میبا شند ،با این وجود ،این
روشهای مدلسازی ،از دیدگاه پیچیدگی تحلیل و طراحی ،دارای نقاط
قوت و ضییعف منحصییربهفرد خود میباشییند .در مرجع [ ]10بهخوبی
نشییان داده شییده اسییت که تحت شییرایطی این کالسهای مدلسییازی
معادل خواهند بود .مهمترین مزیت معادل سازی این روشها استفاده از
مزایای مدلهای مختلف میباشد.
در میان تمامی این روشهای مدلسازی ،سیستمهای  MLDدارای
ویژگیهای بسیییار مناسییبی مانند فرمولبندی مناسییب جهت طراحی
کنترلکننده بهینه ،ت شخیص و شنا سایی خطا ،تحلیل کنترلپذیری و
رویتپذیری میباشد  .عالوه بر موارد ذکرشده ،با استفاده از مدل MLD
میتوان د سته ب سیار و سیعی از سی ستمهای هایبرید را نیز مدل سازی
نمود .بهطور خالصییه در این روش ،سیییسییتم هایبرید توسییط ترکیب
متغیرهای حقیقی و باینری تشییکیل میشییود .ارتباط این متغیرها نیز
به صورت قیدهایی به سی ستم ا ضافه می شود .عالوه بر سی ستمهای
هایبرید ،با استفاده از مدل  MLDمیتوان دسته وسیعی از سی ستمها،
مانند سیستمهای خطیِ مقید ،ماشینهای حالت محدود ،و سیستمهای
دارای متغیرهای باینری را مدلسازی نمود.
از آنجا که سیییسییتم  MLDیک سیییسییتم غیرخطیِ مقید و دارای
دینامیک ناپیوسته میباشد ،طراحی کنترلکننده برای چنین سیستمی
امر بسییییار چالشبرانگیزی میباشییید .در میان انواع روشهای طراحی
کنترلکننده ،کنترلکننده پیشبین مدل 5بهدلیل دارابودن تواناییهای
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منحصربهفرد در حل مسائل کنترلی پیچیده ،بهطور گسترده در صنایع
مختلف مورد استفاده قرار میگیرد .بهعنوان نمونه ،در مرجع [ ]11این
استراتژی کنترلی بهمنظور کنترل سی ستمهای عملیات از راه دور مورد
ا ستفاده قرار گرفته ا ست .در مرجع [ ، ]12بر ا ساس برنامهریزی چند
پارامتری ،کنترلکن نده  MPCبهصیییورت خارز از خط و با حجم
محا سباتی کم برای حل م سئله ردیابی مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست.
بهطور خال صه MPC ،یک ا ستراتژی کنترلی ا ست که در آن ،سیگنال
کنترل در زمان حال ،توسیییط حل بر-خط (در هر زمان نمونهبرداری)
یک م سئله کنترل بهینه حلقه-باز افق محدود بهد ست میآید .حل این
مسییئله که در آن از متغیرهای حالت سیییسییتم در زمان حال بهعنوان
شرط اولیه م سئله ا ستفاده می شود ،به تولید یک دنباله کنترلی منجر
می شود که بر ا ساس ا ستراتژی افق پسرفتی ،6فقط اولین عن صر این
دنباله (سیییگنال کنترل در زمان حال) به سیییسییتم اعمال میشییود .به
عبارت دقیقتر ،در  ،MPCبا ا ستفاده از مدل دینامیکی سی ستم تحت
کنترل ،رفتار آینده بردار خروجی سیستم پیشبینی میشود و بر اساس
این پیشبینی ،در هر لحظه از زمان ،کنترلکننده با استفاده از حل یک
مسیئله بهینهسیازی ریاضیی که منجر به تولید سییگنالهای کنترل در
لحظات آتی می شود ،بهترین فرمان کنترلی را جهت مینیممکردن یک
معیار کارایی در حضییور قیود فیزیکی تحمیلشییده به سیییسییتم ،اتخاذ
میکند و این روند در هر لحظه از زمان تکرار میشود [.]14 ,13
برای سیییسییتمهای MLD

در مرجع [ ،]7این اسییتراتژی کنترلی
تعمیم داده شیییده اسیییت .مهمترین وجه ت مایز بین کنترل پیشبین
هایبرید 7و غیرهایبرید در این اسییت که در  ،H-MPCدنباله کنترلی از
حل یک مسییئله برنامهریزی صییحیح-مرکب ]16 ,15[ 8در هر لحظه از
زمان بهدسییت میآید که در حالت کلی ،یک مسییئله ]17[ NP-Hard
میبا شد .در ادبیات پیچیدگی محا سباتی NP-Hard ،به م سائلی اطالق
میشود که دست کم بهاندازه دشوارترین مسئله در  NPدشوار میباشد.
به همین دلیل ،از نقطه نظر پیچیدگی محاسیییباتی ،محاسیییبه دنباله
کنترلی در  H-MPCامر بسییییار دشیییوارتر از سیییایر کالسهای MPC
میباشیید .تاکنون مقاالت بسیییار متنوعی از کاربردهای سیییسییتمهای
 MLDبه همراه  H-MPCمعرفی شیییده اسیییت که میتوان به کنترل
سی ستمهای مرتبط با خودرو [ ،]18کنترل تحت شبکه [ ]19و کنترل
شبکههای قدرت [ ]20-22اشاره نمود.
بهطور کلی H-MPC ،با دو چالش اسیییاسیییی روبهرو میباشییید که
عبارتند از ( )1تضیییمین پایداری حلقه-بسیییته و ( )2کاهش پیچیدگی
محاسیییباتی .در  MPCغیرهایبر ید ،روش های مختلفی برای تضیییمین
پایداری حلقه-ب سته ارائه شده ا ست  .در یک د سته ب سیار کاربردی از
این روشها ،که به کنترل پیشبین با دو مود عملکرد شناخته می شود،
یک کنترل کننده محلی وجود دارد که یک مجموعه پایای مثبت []23
حول نقطه تعادل سیییسییتم ایجاد نموده و  MPCسییعی میکند بردار
حالت را به درون این مجموعه هدایت کند [ .]13در درون این مجموعه،
کنترلکننده محلی وظیفه پایدارسیییازی سییییسیییتم را به عهده خواهد
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داشت .در مراجع [ ،]24-26این روش بهمنظور پایدارسازی سیستمهای
هایبرید مبتنی بر مدل  PWAتعمیم داده شیییده اسیییت .اولین روش
تضیمین پایداری حلقه-بسیته برای سییسیتمهای  MLDدر مرجع []7
معرفی شییده اسییت .در این روش که نوع سییختگیرانهتری از کنترل
پیش بین با دو مد عملکرد اسیییت ،مجمو عه ن هایی حول نقطه ت عادل
سیییسییتم دقیقًا نقطه تعادل در نظر گرفته میشییود و همچنین کنترل
کننده محلی نیز برابر صفر میبا شد .دلیل این امر این ا ست که بهدلیل
وجود متغیرهای باینری در معادالت دینامیکی سییییسیییتم ،محاسیییبه
کنترلکن نده محلی و همچنین مجمو عه پا یا حول م بدأ کار بسییی یار
مشیییکلی می باشییید .در این رویکرد ،که به آن کنترل پیشبین با قید
مساوی نهایی 9گفته می شود ،بردار حالت سیستم میبایستی در انتهای
افق پیشبینی به نقطه تعادل سی ستم برسد .مهمترین نقطه ضعف این
روش در این است که این قید در بسیاری از موارد ارضاشدنی نیست .به
عبارت دیگر ،نقطه تعادل سییسیتم در چند گام زمانی قابل دسیترسیی
نیسییت و این قید صییرفًا بهازای افقهای پیشبینی بزرگ ارضییاشییدنی
خوا هد بود .عالوهبر این ،بهمنظور برقراری این ق ید بدون افزایش افق
پیشبینی ،شرایط اولیه سی ستم میبای ستی بهطور قابلتوجهی به نقطه
تعادل سییییسیییتم نزدیک باشیییند از اینرو ،با توجه به  NP-Hardبودن
مسئله بهینه سازی ،افزایش افق پیشبینی موجب افزایش ابعاد م سئله و
بهتبع آن افزایش پیچیدگی محا سباتی م سئله می شود .از طرف دیگر،
این قید در صورت ارضاشدن نیز تنها جاذببودن نقطه تعادل را تضمین
میکند و نمیتوان با اسیییتفاده از آن پایداری لیاپانوف را اثبات نمود .از
این جهت ارائه روشهای تضییمینکننده پایداری برای سیییسییتمهای
 MLDبدون اسیییتفاده از قید مسیییاوی نهایی جهت کاهش پیچیدگی
محاسباتی امر ضروری به نظر میرسد.
در این مقاله ،بهمنظور تضیییمین پایداری نمایی حلقه-بسیییته و
همچنین کاهش پیچیدگی محاسییباتی مسییئله پایداری سیییسییتمهای
 ،MLDاز قید نزولیبودن تابع لیاپانوف به جای قید مسیییاوی نهایی در
مسئله  H-MPCاستفاده شده است .برای این منظور ،یک تابع لیاپانوف
مبتنی بر نرم بینهایت برای سیییسییتم تعریف شییده و  H-MPCسییعی
میک ند در هر گام ز مانی ،تابع ل یاپانوف را کو چکتر ن ما ید .در ادا مه
نشان داده خواهد شد که این قید به افق پیشبین مسئله وابسته نبوده
و میتوان با استفاده از آن ،پایداری نمایی سیستم حلقه-بسته را بهازای
افق پیشبینی ب سیار کوچک ( حتی برابر با یک) ت ضمین کرد .با توجه
به رابطه مستقیم پیچیدگی محاسباتی با افق پیشبین مسئله H-MPC
میتوان با ا ستفاده از روش پی شنهادی ،پیچیدگی محا سباتی م سئله را
نیز بهطور چشیییمگیری کاهش داد .عالوهبر این موارد ،با اسیییتفاده از
ساختار قید نزول تابع لیاپانوف ،همانگونه که ن شان داده خواهد شد،
میتوان نوع زیربهینه این کنترلکننده با پیچیدگی محاسییباتی بسیییار
کمتر را نیز ارائه نمود.
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 -2مقدمات
 -1-2سیستمهای مرکب منطقی-دینامیکی
ایده اصلی مدل سازی به روش  MLDبراساس تبدیل گزارههای منطقی
به نام ساویهای صحیح-مرکب میبا شد [ .]27این نام ساویها عمومًا
متشییکل از متغیرهای صییحیح و حقیقی میباشییند .با اسییتفاده از این
روش ،سیستم هایبرید را میتوان به صورت یک سیستم شبه-خطی به
همراه قیود صییحیح-مرکب بیان نمود .برای مثال ،عبارت منطقی "یا" را
میتوان توسط نامساوی صحیح مرکب معادل بهصورت زیر بیان نمود:
X1  X 2  1  2  1

()1

که در آن } i {0,1متغیر باینری به اشییتراگ گذاشییتهشییده با متغیر
منطقی  X iمیبا شد که در صورت صحیح بودن عبارت منطقی مقدار
یک و در غیر این صییورت مقدار صییفر به خود خواهد گرفت .رابطه ()1
این مفهوم را بیان میکند که عبارت منطقی سمت چپ صحیح ا ست
اگر و فقط اگر نامساوی عدد صحیح سمت راست برقرار باشد .با استفاده
از این تکنیک و همچنین معرفی متغیرهای کمکی پیوسیییته بهمنظور
تبدیل حا صل ضرب عبارات باینری و حقیقی به نام ساویهای صحیح-
مرکب ،مدل  MLDبهصورت زیر بهدست میآید:
()2

x  t  1  Ax  t   B1u  t   B2  t   B3 z  t 

()3

y  t   Cx  t   D1u  t   D2  t   D3 z  t 

()4

E2  t   E3 z  t   E1u  t   E4 x  t   E5

در این روابط 𝑡 زمان گسسته،
𝑙𝑛 𝑥𝑐 ∈ ℛ 𝑛𝑐 , 𝑥𝑙 ∈ {0,1}𝑛𝑙 , 𝑛 ≜ 𝑛𝑐 +

(𝑥𝑥𝑐),
𝑙

=𝑥

بردار حالت سیستم شامل متغیرهای باینری و حقیقی،
𝑙𝑝 𝑦 = (𝑦𝑦𝑐), 𝑦𝑐 ∈ ℛ 𝑝𝑐 , 𝑦𝑙 ∈ {0,1}𝑝𝑙 , 𝑝 ≜ 𝑝𝑐 +
𝑙

بردار خروجی سیستم و
𝑙𝑚 , 𝑚 ≜ 𝑚𝑐 +

𝑙𝑚}{0,1

∈ 𝑙𝑢 ,

𝑐𝑚

𝑢𝑐 ∈ ℛ

(𝑢𝑢𝑐),
𝑙

=𝑢

بردار ورودی سییییسیییتم شیییامل متغیرهای ورودی پیوسیییته و باینری
میباشیید .بردار 𝑙𝑟} 𝛿 ∈ {0,1و 𝑐𝑟 𝑧 ∈ ℛبهترتیب ،بردارهای متغیرهای
کمکی باینری ه ستند که بهعنوان ورودیهای کنترلی سی ستم MLD
مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین روابط ( )2و ( )3بهترتیب ،معادالت
حالت و خروجی سیییسییتم و رابطه ( )4قیدهای بهدسییت آمده در طی
فرایند مدلسییازی را بیان میکند .ذکر این نکته الزم اسییت که عمومًا
برای یک سیستم هایبرید ،مدلهای  MLDمتفاوتی میتوان ارائه نمود.
دلیل این امر این اسیییت که معموالً نظیرنمودن متغیرهای باینری و نیز
انتخاب متغیرهای کمکی دارای انتخابهای متفاوتی اسییت و هر یک از
این انت خاب ها منجر به مدل  MLDجدا گا نهای میشیییود .بهمنظور
جزئیات بیشتر به مرجع [ ]7رجوع شود.
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 -2-2تعاریف اساسی سیستمهای MLD

تعاریف اساسی پایداری سیستمهای  MLDبهصورت زیر میباشند[:]7
تعریف :1بردار 𝑙𝑛} 𝑥𝑒 ∈ ℛ 𝑛𝑐 × {0,1یک حا لت ت عادل 10برای
سییییسیییتم  MLDتوصییییفشیییده توسیییط روابط ( )2تا ( )4و ورودی
𝑙𝑚} 𝑢𝑒 ∈ ℛ 𝑚𝑐 × {0,1نامیده

می شود ،اگر  [𝑥𝑒𝑇 𝑢𝑒𝑇 ] ∈ ℱو = ) 𝑒𝑥 𝑥(𝑡,

 .𝑥𝑒 ∀ 𝑡 ≥ 𝑡0در این صیییورت ج فت ) 𝑒𝑢  ،(𝑥𝑒 ,ج فت ت عادل نام یده
می شود .ناحیه  ،ℱیک چندوجهی میبا شد که سی ستم  MLDدر آن
تعریف میشود.
تعریف  ]7[ :2برای جفت تعادل ) 𝑒𝑢  𝑥𝑒 ،(𝑥𝑒 ,پایدار اسیییت اگر
برای 𝒵 ∈  𝑡0و بهازای هر  𝛿(𝜖, 𝑡0 ) ،𝜖 ≥ 0بهنحوی وجود دا شته با شد
که:
( )5

x0  xe    x  x0 , ue   xe  , t  t0

تعریف  ]7[ :3برای جفت تعادل ) 𝑒𝑢  𝑥𝑒 ،(𝑥𝑒 ,پایدار مجانبی است
اگر 𝑒𝑥 پایدار با شد و  𝑟 > 0بهنحوی وجود دا شته با شد که بهازای هر
)𝑟  𝑥0 ∈ 𝐵(𝑥𝑒 ,و  𝑇(𝜖, 𝑡0 ) ،𝜖 > 0تعریف شده و رابطه زیر برقرار باشد:
x  t   xe  , t  T

( )6

تعریف  ]7[ :4برای جفت تعادل ) 𝑒𝑢  𝑥𝑒 ،(𝑥𝑒 ,پایدار نمایی اسییت
اگر 𝑒𝑥 پایدار مجانبی باشییید و  𝛼 > 0، 𝛿 > 0و  0 ≤ 𝛽 ≤ 1بهنحوی
وجود داشته باشند که بهازای هر )𝛿  𝑥0 ∈ 𝐵(𝑥𝑒 ,رابطه زیر برقرار باشد:
x  t   xe   t t0 x  t0   xe

()7

 -3-2کنترل پیشبین مدل هایبرید
مسئله کنترل پیشبین مدل برای سیستمهای  MLDدر حالت کلی به
صورت زیر تعریف میشود [:]7
)) J (U t , x(t

()8

min
Ut

()9

xt  k 1|t  Axt  k |t  B1ut  k |t  B2 t  k |t  B3 zt  k |t

()10

yt  k |t  Cxt  k |t  D1ut  k |t  D2t  k |t  D3 zt  k |t

()11

E2 t  k |t  E3 zt  k |t  E1ut  k |t  E4 xt  k |t  E5

()12

xt  N |t  xe

()13

Ut  ut |t ,, ut  N 1|t , t |t ,, t  N 1|t , zt |t ,, zt  N 1|t 

که در رابطه ( 𝐽(𝑈𝑡 , 𝑥(𝑡)) ،)8تابع هزینه م سئله  H-MPCمیبا شد که
بهصورت کلی زیر تعریف میگردد:
2
Q2

()14

  t  k |t   e
2

Q4

2
Q1

 xt  k |t  xe

2

2

t  k |t

k 0

Q3

Q5
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 ue

N 1

u

 zt  k | t  z e

 yt  k |t  ye

)) J (U t , x(t

که در آن 𝑁 ،افق پیشبینی 𝑈𝑡 ،بردار متغیرهای بهینهسیییازی شیییامل
ورودیکنترل ،متغیر کمکی باینری و پیوسییی ته 𝑧𝑒 ،𝑢𝑒 ،𝑥𝑒 ،𝑦𝑒 ،و 𝑒𝛿
مقادیر حالت ماندگار برای متغیر خروجی ،حالت ،ورودی و متغیرهای
کمکی باینری و پیوسیییته و ماتریس های مثبت معین 𝑄𝑖 , 𝑖 = 1, … 5
ماتریسهای وزنی با ابعاد مناسییب میباشییند .در این فرمولبندی ،قید
مساوی نهایی ( )12بهمنظور تضمین پایداری حلقه-بسته مورد استفاده
قرار گرفته است .پس از حل مسئله بهینهسازی فوق در هر لحظه ،طبق
ا ستراتژی  ،RHCاولین عن صر از بردار بهینه سازی به سی ستم MLD
اعمال میشییود و برای لحظات بعد ،افق پیشبینی در طول محور زمان
شیفت داده شده و روند بهینهسازی مجدد تکرار میگردد.
 -4-2بیان مسئله
مسییئله  H-MPCتعریفشییده توسییط روابط ( )5تا ( )10را با هدف
پایداری در نقطه تعادل بدون ا ستفاده از قید م ساوی نهایی را به صورت
زیر در نظر بگیرید:
()15

)) J (U t , x(t

min
Ut

()16

xt  k 1|t  Axt  k |t  B1ut  k |t  B2 t  k |t  B3 zt  k |t

()17

yt  k |t  Cxt  k |t  D1ut  k |t  D2t  k |t  D3 zt  k |t

()18

E2 t  k |t  E3 zt  k |t  E1ut  k |t  E4 xt  k |t  E5

()19

Ut  ut |t ,, ut  N 1|t , t |t ,, t  N 1|t , zt |t ,, zt  N 1|t 

هدف اصیییلی کنترل در این مسیییئله اسیییتخراز دنباله کنترلی )𝑡(𝑢 و
همچنین متغیرهای کمکی قابلقبول )𝑡(𝛿 و )𝑡(𝑧 بهنحوی اسیییت که
عالوه بر ر عا یت م حدود یت های موجود در مسیییئ له ،پا یداری ن ماییِ
سی ستم  MLDمعرفی شده تو سط روابط ( )2تا ( )4را در نقطه تعادل
تضیییمین و همچنین تابع هزینه تعریفشیییده در رابطه ( )14را کمینه
نماید .در بخش بعد روش پیشییینهادی بهمنظور حل مسیییئله فوق به
تفضیل بیان خواهد شد.
 -3حل مسئله پایدارسازی سیستم  MLDبا استفاده از H-
MPC

در این بخش ،با معرفی یک تابع لیاپانوف مبتنی بر نرم بینهایت نشییان
داده خواهد شییید که با اعمال قید نزولیبودن این تابع میتوان بدون
وابستگی به افق پیشبین و محاسبات مربوط به هزینه نهایی و مجموعه
نهایی ،پایداری نمایی حلقه بسییته سیییسییتم  MLDرا در نقطه تعادل
ت ضمین نمود .بدیهی ا ست که با اعمال تغییرات ب سیار کمی در فرآیند
آتی ،میتوان مسئله ردیابی را نیز مورد بررسی قرار داد.
بهمنظور ت ضمین پایداری نمایی حلقه-ب سته سی ستم  MLDتابع
زیر بهعنوان تابع لیاپانوف برای سیستم  MLDدر نظر گرفته میشود:
()20

V  x  t    Yx  t  
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که در آن 𝑌 ∈ ℛ𝑐×𝑛 , 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑌) = 𝑛 ،میبا شد .این تابع لیاپانوف برای
سی ستمهای  LTIدر مرجع[ ]28و همچنین برای سی ستمهای هایبرید
مبتنی بر مدل  PWAدر مراجع[ ]30 ,29معرفی و استفاده شده است.
در ادامه به حل م سئله پایدار سازی در  H-MPCبا ا ستفاده از این تابع
لیاپانوف پرداخته خواهد شد.
فرض  (𝑥𝑒 , 𝑢𝑒 ) = (0,0) :1حالت تعادل سیستم  MLDمیباشد.
بیا در نظر گرفتن فرض  1و همچنین اعمیال قیید نزولیبودن تیابع
لیاپانوف موجود در رابطه ( ،)20مسییئله  H-MPCرا میتوان بهصییورت
زیر بیان نمود:
)) J (U t , x(t

()21

min
Ut

()22

xt  k 1|t  Axt  k |t  B1ut  k |t  B2 t  k |t  B3 zt  k |t

()23

yt  k |t  Cxt  k |t  D1ut  k |t  D2t  k |t  D3 zt  k |t

()24

E2 t  k |t  E3 zt  k |t  E1ut  k |t  E4 xt  k |t  E5

()25
()26



  xt |t



 Yxt |t



Yxt 1|t

Ut  ut |t ,, ut  N 1|t , t |t ,, t  N 1|t , zt |t ,, zt  N 1|t 

که در آن  𝛾 > 0مقدار ثابت میباشد.
تب صره  :1نامسییاوی بیانشییده در رابطه ( )25قید نزولیبودن تابع
لیاپانوف ( )20را بیان میکند بدین مفهوم که تابع لیاپانوف میبایسییت
در هر گام از گام قبل کوچکتر باشییید .با اسیییتفاده از این قید ،بردار
حالتهای سی ستم در هر گام زمانی به نقطه تعادل نزدیکتر می شود و
برخالف قید مسییاوی نهایی نیازی نیسییت که حالتهای سیییسییتم در
انتهای افق پیشبینی به نقطه تعادل برسییند .با توجه به اینکه در رابطه
( )25مقادیر حالتهای سیستم  MLDفقط در زمان حال مورد استفاده
قرار میگیرند این قید به افق پیشبین وابسته نمیباشد.
قبل از بیان ق ضیه پایدار سازی قید نزول تابع لیاپانوف ( ،)25فرض زیر
در نظر گرفته میشود:
فرض  :2مجموعه  Γ ∈ ℱوجود دارد بهنحویکه

به ازای 𝑥(0) ∈ Γ

مسئله بهینه سازی تعریف شده توسط روابط ( )18تا ( ،)23برای تمامی
زمانهای آتی دارای جواب باشد.
تب صره  :2به مجموعه  Γمجموعه پایای انقبا ضی گفته می شود که
روش محا سبه آن برای سی ستمهای  LTIدر مرجع [ ]31معرفی شده
اسیییت .با توجه به اینکه محاسیییبه این مجموعه به متغیرهای باینری
سیستم  MLDوابسته نمیباشد میتوان روش موجود در مرجع فوق را
برای سییییسیییتمهییای  MLDتعمیم داد .بنییابراین فرض  2فرض
محدودکنندهای نمیباشد.
ق ضیه  :1با در نظرگرفتن فرضهای  1و  ،2سی ستم  MLDتعریف
شده تو سط روابط ( )2تا ( )4به صورت حلقه-ب سته با قانون کنترل به
دستآمده توسط مسئله بهینهسازی تعریفشده در روابط ( )21تا ()26
و قاعده  ،RHCدر درون مجموعه  ،Γپایدار نمایی خواهد بود اگر و فقط
اگر:
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()27





()28

1 



Y

Y

اث بات :با اسیییت فاده از ق ید موجود در راب طه ( )25و فرض  2و
همچنین با اسییتفاده از خاصیییت زیرضییربی در نرم بینهایت میتوان
نوشت:
()29
()30
()31



)   x(t




) x(t

)   ) x(t


 Y





(Y

)   x(t



Yxt 1|t



Yxt 1|t



Yxt 1|t

با فرض )𝜆  0 ≤ 𝜃 ≤ 1 ،𝑥(0) ∈ 𝐵(0,خواهیم داشت:
()32

Yx(t )    x(t  1)    2 x(t  2)    

 t x(0) 

راب طه ( )32شیییرط برقراری پا یداری ن مایی را طبق تعریف  4ب یان
میک ند .بهمنظور برقراری ق ید  ،0 ≤ 𝜃 ≤ 1ماتریس 𝑌 با ید دارای
شرایط زیر نیز باشد:
()33





 0 Y

()34

1 



 1 Y

بنابراین با توجه به اینکه قید پایدارسیییازی ( )25در هرگام از مسیییئله
کنترل پیشبین ،برای بردار حالت سیستم در دو گام متوالی 𝑡 و 𝑡 + 1
ارضاشدنی است ،مبدأ مختصات سیستم  MLDبا نرخ کاهش 𝜃 پایدار
∎
نمایی بوده و دامنه جذب آن مجموعه Γمیباشد.
بهمنظور محاسییبه ماتریس 𝑌 میتوان از روشهای بهینهسییازی محدب
[ ]32استفاده نمود.
تبصررره  :3بهعنوان یک نکته مهم میتوان گفت در حالت کلی
اسییتفاده از قید نزول تابع لیاپانوف باعث وسیییعترشییدن ناحیه جواب
مسییئله بهینهسییازی در  H-MPCمیشییود .دلیل این امر آن اسییت که
برخالف قید مساوی نهایی ،در این فرمولبندی H-MPC ،سعی میکند
که در هر گام بردار حالتهای سی ستم را به نقطه تعادل نزدیکتر کند
در صورتی که قید مساوی نهایی ،قید بسیار سختگیرانهتری نسبت به
این قید میباشیید .عالوه بر این ،با توجه به اینکه ناحیه گسییتردهتری از
شییرایط اولیه سیییسییتم منجر به برقراری قید نزولیبودن تابع لیاپانوف
میگردند ،ناحیه جذب سیستم با استفاده از این کنترلکننده نسبت به
کنترلکننده مبتنی بر قید مساوی نهایی وسیعتر خواهد بود.
تب صره  :4مسییائل بهینهسییازی بهدسییتآمده در فوق ،این نکته را
بیان میکنند که بردار حالتهای سی ستم ،در هر گام زمانی ،میبایست
به نقطه تعادل سی ستم نزدیک شود .بنابراین در صورتی که تابع هدف
در این م سائل حذف شود ،به دلیل وجود قید پایدار ساز ،همچنان بردار
حالتهای سیییسییتم به سییمت نقطه تعادل در حرکت خواهد بود .در
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نتیجه میتوان در مسائل بهینهسازی فوق ،با صرفنظر از بهترین جواب،
صییرفًا بهدنبال جواب قابلقبول بود و مسییئله بهینهسییازی را به مسییئله
امکانپذیری 11بهفرم زیر تبدیل نمود:
Find
Ut

()35

xt  k 1|t  Axt  k |t  B1ut  k |t  B2 t  k |t  B3 zt  k |t

()36

yt  k |t  Cxt  k |t  D1ut  k |t  D2t  k |t  D3 zt  k |t

()37

E2 t  k |t  E3 zt  k |t  E1ut  k |t  E4 xt  k |t  E5

()38
()39



  xt |t



 Yxt |t



Yxt 1|t

Ut  ut |t ,, ut  N 1|t , t |t ,, t  N 1|t , zt |t ,, zt  N 1|t 

 روش تقریب بیرونی
 روشهای شاخه و کران [.]33 ,16 ,15
در مرجع [ ]34به بررسییی کارایی روشهای فوق برای حل مسییئله
 MIQPپرداخته شده است که با توجه به نتایج موجود در این مرجع ،از
بین روشهای ارائهشییده ،روش  BnBدارای بهترین عملکرد میباشیید.
تمامی نرمافزارهای تجاری و غیر تجاری حل مسیییائل  MIQPمانند
[ GUROBI [36] ،CPLEX]35نیز بر اساس این روش کار میکنند.
14

 -5کاربرد در حل مسئله پایدارسازی در کنترل هایبرید
سیستم تعلیق خودرو
دیاگرام بلوکی سیییسییتم تعلیق دو درجه آزاد مجهز به یک نیروی قابل
تنظیم با اسییتفاده از روش مدلسییازی موسییوم به یکچهارم خودرو
[ ]37در شییکل ( )1نشییان داده شییده اسییت [ .]38بافرض خطیبودن
فنرها ،دمپر و همچنین با صییرفنظر از اصییطکاگ چرخها و اغتشییاش
جاده ،می توان رفتار دینامیکی سیییسییتم تعلیق را توسییط مدل فضییای
حالت زیر بیان کرد:

15

جواب بهد ستآمده از م سائل فوق گرچه زیربهینه میبا شد ولی بهطور
قابل مالحظه ای دارای پیچیدگی محاسییباتی کمتری نسییبت به حالت
بهینه است.
 -4پیادهسازی کنترلکننده H-MPC

()42

مسییئله بهینهسییازی تعریفشییده توسییط روابط ( )21تا ( )26بهطور
مستقیم توسط الگوریتمهای بهینه سازی ریاضی قابل پشتیبانی نبوده و
میبایستی به فرم استاندارد مسائل بهینه سازی تبدیل شود .با استفاده
از تکنیک معادل سازی قیودِ شامل نرم [ ]32و همچنین تعریف بردارها
و ماتریسهای مناسییب میتوان مسییئله بهینهسییازی مذکور را بهفرم
استاندارد زیر بازنویسی کرد:
()40

1
T
min J t  U tT HU t  x  t  FU t
Ut
2

()41

ΦUt  

که در آن ،ماتریس 𝐻 و بردار 𝐹 𝑇)𝑡(𝑥 بهترتیب ماتریس ه سین و بردار
گرادییان بیا ابعیاد منیاسییییب و همچنین بردار 𝑡𝑈 بردار متغیرهیای
تصییمیمگیری مسییئله میباشیید .رابطه ( )41نیز بیانگر قیدهای مسییئله
بهینه سازی ا ست که شامل قیود عملکردی و همچنین قیود بهد ست
آمده در خالل فرآیند مدلسیازی میباشید .با توجه به وجود متغیرهای
باینری در م سئله بهینه سازی تعریف شده در روابط ( )40و ( ،)41این
مسئله از نوع برنامهریزی صحیح-مرکب درجه دو ]16 ,15[ 12میباشد.
این مسییائل اکثرًا در دسییته مسییائل  NP-hardقرار میگیرند .در
نتیجه در حالت کلی ،مسیییئله  MIQPدر زمان چندجملهای 13قابلحل
نخواهند بود .سییاده ترین راه برای حل چنین مسییائلی بررسییی تمامی
جوابهای موجود و انتخاب بهترین جواب میبا شد که این کار در عمل
بهدلیل افزایش نمایی جوابهای بالقوه مسئله امکانپذیر نیست .تاکنون
روشهای مختلفی برای حل این مسائل ارائه شدهاند که مهمترین آنها
عبارتاند از:
 روشهای مبتنی بر برش صفحه
 روشهای مبتنی بر تجزیهسازی
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x  Ax  Bf

0

 
2s 

, B 
0
1 

 
2s 
 1

0

1


0
s2

2 s
1
2s

0

2
s

 0
 2

A   us
 0

 0

که در آن 𝑥 = (𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4)𝑇 ∈ ℛ4 ،بردار حالت سییییسیییتم
میباشد که در آن  𝑥1میزان انحراف چرخها 16از نقطه تعادل 𝑥2 ،سرعت
جرم 𝑥3 ،𝑀𝑢𝑠 17میزان انحراف تعلیق 18از نق طه ت عادل 𝑥4 ،سیییر عت
جرم 𝑀𝑠 19و ̅ 𝑓 نیروی قابل تنظیم نرمالشده میباشد.

شکل  :1مدل یکچهارم خودرو سیستم تعلیق خودرو []38

عالوه بر این ،اسیییتفاده از نیروی قابل تنظیم ̅ 𝑓 قیود زیر را به مسیییئله
تحمیل میکند:
()43

f  x4  x2   0

()44

f 

()45

2

f  x4  x2    2 maxs  x4  x2 
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هدف کنترل در این سی ستم ،پایدار سازی حالتهای سی ستم در
نقطه تعادل (مبدأ) میباشییید .از طرفی ،همانگونه که از رابطه ( )43و
( )45مشییخص اسییت ،این سیییسییتم مقید به قیدهای نامحدب بوده و
همین امر ،کنترل مقید این سیستم را بسیار مشکل میکند .با استفاده
از مدلسیییازی  MLDمیتوان قیود نامحدب فوق را توسیییط متغیرهای
باینری به قیود قطعهای محدب تبدیل و با اسیییتفاده از این مدل طبق
فرمولبندی پایدارسیییاز ارائهشیییده در بخش قبل ،الگوریتم  H-MPCرا
اجرا کرد .برای این کار ،ابتدا قید نامحدب رابطه ( )43را در نظر بگیرید.
با استفاده از متغیرهای باینری کمکی  𝛿1و  𝛿2میتوان نوشت:
()46

1  1   x4  x2  0

()47

 0

 2  1   f

()48

1  1   2  1

()49

1  0   2  0

بهعبارت دقیقتر ،توسط روابط ( )46تا ( )49میتوان قید غیرخطی
و نامحدب ( )43را بهصییورت قیودی تکهای محدب بازنویسییی کرد .به
ع بارت دیگر ،بهعنوان نمونه ،در صیییورتی که  𝑥4 − 𝑥2 ≥ 0باشییید،
 𝛿1 = 1خواهد بود و با توجه به رابطه ( )48مقدار ̅ 𝑓 میبایستی نامنفی
باشیید و این همان برقراری قید ( )43میباشیید .حالتهای دیگر را نیز
می توان به همین روش بررسییی نمود .در حالت کلی ،با اسییتفاده از این
روش میتوان یک ناحیه نامحدب را به چند ناحیه محدب تبدیل نمود.
قید نامحدب موجود در نام ساوی ( )45را نیز میتوان تو سط متغیر
کمکی پیوسته 𝐹 بهصورت زیر بیان کرد:
()50

F 0

1  0

()51
otherwise



2

f  x4  x2    2 maxs  x4  x2 

 f   2 maxs  x4  x2 
if

F 
 f   2   x  x  if
max s
4
2


که در این اینجا F ،متغیر کمکی پیو سته میبا شد که در مدل  MLDبا
نام )𝑡(𝑧 مشییخص شییده اسییت .با توجه به اینکه معموالً فرآیند تبدیل
گزارههای منطقی به قیود صحیح-مرکب کار ب سیار زمانبری میبا شد،
در مرجع یک زبان برنامه نوی سی به اسم  ]39[ HYSDELمعرفی شده
اسییت که بهوسیییله آن میتوان بهراحتی مدل  MLDسیییسییتم هایبرید
تحت مطالعه را اسییتخراز کرد .جهت شییبیهسییازی این مسییئله ،نرم
افزار MATLABبه همراه حلکن نده  ،IBM CPLEX v12.6بهمنظور
حل مسییئله  ،MIQPمورد اسییتفاده واقع شییده اسییت .مقادیر عددی
پارامترهای سیستم و همچنین پارامترهای استفادهشده در  H-MPCدر
جدول ( )1قابل م شاهده میباشند .در ادامه نتایج شبیه سازی سی ستم
تعلیق خودرو با شرط اولیه 𝑇) 𝑥(0) = (0 0 0.1 0بررسی خواهد
شد.
در اینجا جهت مقایسییه بهتر ،سییه حالت بهینه ،زیربهینه و روش
ا ستفاده شده در مرجع [ 20]38مورد برر سی قرار گرفتهاند .م سیرهای
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حالت سیستم برای سه حالت مذکور بهترتیب در شکلهای ( )2تا ()5
نمایش داده شدهاند.

شکل  :2مسیر حالت متغیر 𝟏𝒙

در حا لت بهی نه ،عملکرد کنترلکن نده بهازای افق های پیشبین
مختلف مورد برر سی قرار گرفته ا ست .همانگونه که م شاهده می شود،
سی ستم حلقه-ب سته بهازای افق پیشبین  𝑁 = 1نیز بهخوبی به نقطه
تعادل همگرا شده ا ست و بنابر آنچه در بخشهای گذ شته ذکر گردید،
پایداری مسییتقل از افق پیشبینی قابل دسییترسییی خواهد بود .از طرف
دیگر ،با افزایش افق پیشبین میتوان با حفظ پایداری حلقه بسیییته،
پاسخ سیستم را بهبود داد.
جدول  :1پارامترهای شبیهسازی سیستم تعلیق خودرو[]38
مقدار عددی

توضیحات

پارامتر

9 ms
1/5 Hz

زمان نمونهبرداری
فرکانس طبیعی جرم فنربندی
شده 𝑠𝑀
فرکانس طبیعی جرم فنربندی
نشده 𝑠𝑢𝑀
نسبت جرم فنربندیشده به
جرم فنربندینشده
ضریب میرایی
ضریب میرایی ماکزیمم
افق پیشبین
حد باالی نیروی اشباع عملگر

𝑠𝑇
𝑠𝜔

9 Hz
10
0
2/25
5
0/2

𝑠𝑢𝜔
𝜌
𝜁
𝑥𝑎𝑚𝜁
𝑁
𝜎

با توجه به اینکه ،در کنترلکننده زیربهینه ،از تابع هزینه صرفنظر
میشییود ،افزایش افق پیشبین تأثیری در بهبود عملکرد حلقه-بسییته
کنترلکن نده زیربهی نه ندارد و همین امر میتوا ند بهعنوان یکی از
محدودیتهای این روش در نظر گرفته شییود .میزان افق پیشبین برای
این کنترلکننده برابر با  5در نظر گرفته شده ا ست .در صورتی که به
منظور برقراری قید م ساوی نهایی میبای ست افق پیشبینی برابر با 13
باشد که در این صورت تعداد قیود صحیح-مرکب سیستم بسیار افزایش
یافته و بهتبع آن پیچیدگی محاسیییباتی کنترلکننده افزایش خواهد
یافت .عالوهبر موارد فوق ،در مقایسییه با روش اسییتفادهشییده در مرجع
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0.05

3

4

N= 1
N= 2
N= 3
N= 4

-0.1
2

2.5

1.5
)Time (Seconds

1

0.5

0

-0.15

0.05
Suboptimal H-MPC
]Ordinary H-MPC [38
0

3

2.5

2

1.5
)Time (Seconds

1

0.5

0

-0.1

شکل  :3مسیر حالت متغیر 𝟐𝒙
شکل  :6سیگنال کنترل ̅
𝒇

شکل  :4مسیر حالت متغیر 𝟑𝒙
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شکل  :7نمودار زمان مصرفی در حل مسئله MIQP

در م قایسیییه با روش ق ید مسیییاوی ن هایی ،هر دو کنترلکن نده
پیشینهادی دارای پیچیدگی محاسیباتی کمتری میباشیند .با توجه به
افزایش حجم مسئله در حالت استفاده از قید مساوی نهایی میزان زمان
مصرفی بهمنظور حل مسئله  MIQPبسیار افزایش خواهد یافت.
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4

-0.05

شکل  :5مسیر حالت متغیر 𝟒𝒙

میزان زمان مصرفی بهمنظور حل مسئله  MIQPبرای سه حالت بهینه،
زیربهینه و در حالت قید مسیییاوی نهایی در هر زمان نمونه برداری در
شکل ( )7نمایش داده شده ا ست .همانگونه که در شکل ( )7ن شان
داده شده ا ست ،کنترلکننده زیربهینه بهمراتب زمان کمتری ن سبت به
سایر کنترلکنندهها برای حل مسئله  MIQPنیاز دارد.

]x (t) [m/sec

0
-0.05

]x (t) [m/sec

[ ،]38روش پی شنهادی منجر به زمان ن ش ست ب سیار کمتری گردیده
اسییت .از طرفی ،با تنظیم مناسییب افق پیشبین مسییئله ،میتوان از
تحمیل حجم محاسیییبات جهت تضیییمین پایداری حلقه بسیییته تا حد
مطلوبی جلوگیری نمود.
شکل ( )6نیروی قابل تنظیم اعمالی به سی ستم ( سیگنال کنترل)
را نمایش میدهد .همانگونه که مشیاهده میشیود سییگنال کنترل در
م حدوده م جاز تعریفشییییده در راب طه ( )44قرار دارد .کنترلکن نده
زیربهینه در مقایسیییه با دو روش دیگر دارای رفتار نوسیییانی در حالت
گذرای سیستم میباشد که دلیل این امر صرفنظر از تابع هزینه مسئله
میباشیید .واضییح اسییت که نرخ همگرایی هر دو کنترلکننده بهینه و
زیربهینه و ضعیت بهتری ن سبت به کنترلکننده طراحی شده بر ا ساس
روشهای موجود دارد.

Optimal H-MPC
0.1
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 نتیجهگیری-6
 حل مسییئله پایدارسییازی توسییط کنترل پیشبین برای،در این مقاله
 جهت مورد بهبود2 دینامیکی از-سیییسییتمهای هایبرید مرکب منطقی
 در درجه اول با ا ستفاده از کنترل پیشبین هایبرید مبتنی.واقع گردید
بر تابع لیاپانوف می توان با محدودیت کمتری پایداری حلقه بسیییته
 در مقایسه با کنترل پیشبین هایبرید.سیستم هایبرید را تضمین نمود
 ق ید نزول تابع ل یاپانوف از نظر ام کان،مبتنی بر ق ید مسیییاوی ن هایی
. سییهولت بیشییتری فراهم میسییازد،پیادهسییازی و محاسییبات کنترلی
دومین مزیت این روش در تبدیل مسییئله بهینهسییازی به یک مسییئله
 با توجه به این موضیییوع که حل مسیییئله.امکان پذیری می باشییید
امکان پذیری از پیچیدگی محاسیییباتی کمتری نسیییبت به مسیییئله
 با استفاده از قید نزول تابع لیاپانوف میتوان،بهینه سازی برخوردار است
 حجم،با صییرفنظر کردن از پاسییخ بهینه و اسییتفاده از پاسییخ زیربهینه
 عالوه بر موارد.محا سبات کنترلکننده را بهطور چ شمگیری کاهش داد
 برخالف قید مسیییاوی نهایی که فقط جذبندگی نقطه تعادل را،فوق
- با ا ستفاده از روش پی شنهادی پایداری نمایی حلقه،ت ضمین می نماید
.بسته تضمین میگردد
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