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Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος ’Προβλεπτικός ΄Ελεγχο-

ς’ του μεταπτυχιακού προγράμματος ’Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου’

του Μαθηματικού τμήματος Α.Π.Θ. Παρουσιάζουμε το πρόβλημα του διπλού ανάστροφου εκκρεμούς.

Αφού το σύστημα γραμμικοποιηθεί και ορισθεί στοMatlab παρουσιάζονται δύο μέθοδοι ισορροπίας του.
Η πρώτη είναι μέσω lqr control και η δεύτερη μέσω model predictive control με τη χρήση συναρτήσεων
Laguerre.

1 Εισαγωγή

Το σύστημα του διπλού αντεστραμμένου εκκρεμούς είναι επέκταση του απλού συστήματος αντεστραμένου

εκκρεμούς. Τα προβλήματα ανάστροφου εκκρεμούς αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης [1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8], αφού μοντελοποιούν πολλά ρεαλιστικά προβλήματα όπως αυτά της ισσοροπίας τεχνικών ανθρωπίνων

μελών, τις εκτοξεύσεις και κινήσεις πυραύλων κ.α.

Το διπλό ανάστροφο εκκρεμές είναι ένα κλασσικό μη γραμμικό σύστημα με ’υψηλού επιπέδου’ μη γραμμι-

κότητες, το οποίο χρησιμοποιείται εκτενώς σαν εργαλείο δοκιμών και πειραματισμών νέων μεθόδων συστη-

μάτων ελέγχου . Πολλές διαφορετικές μεθοδολογίες έχουν αναπτυχθεί για την ισσοροπία του. Παραδείγματα

αποτελούν η κλασσική μέθοδος βέλτιστου ελέγχου του βέλτιστου γραμμικού ρυθμιστή LQR [4], καθώς και

μια μη γραμμική επέκτασή του που ονομάζεται State-Dependent Riccati Equation, στην οποία θεωρούμε

πως οι πίνακες του state space συστήματος εξαρτώνται απο τη θέση του εκκρεμούς, μέθοδοι ασαφούς ελέγ-

χου όπως οι adaptive fuzzy control, variable universe adaptive fuzzy control, fuzzy nine point controller,
μέθοδοι νευρωνικών δικτύων neural network controllers καθώς και συνδιασμός όλων αυτών [4]. Στην πα-

ρούσα εργασία θα δοκιμάσουμε το συνδιασμό της LQR μεθόδου μαζί με μεθόδους προβλεπτικού ελέγχου

διακριτού χρόνου[2, 6].

2 Μοντέλο του Εκκρεμούς και Γραμμικοποίηση

Η διαδικασία μοντελοποίησης και εξαγωγής των διαφορικών εξισώσεων που διέπουν την κίνηση του δπλού

εκρεμούς περιγράφεται αναλυτικά στις [1, 2, 4, 6, 7, 8].

Εν συντομία, η διαδικασία έχει ως εξής. Αρχικά ορίζουμε ως τα τρία αντικείμενα μελέτης μας το κινούμενο

όχημα (cart), πάνω στο οποίο βρίκονται τα 2 εκκρεμή. Κάθε εντικείμενο έχει τη δική του μάζα mi, και για

τα 2 εκκρεμή γνωρίζουμε τα μήκη τους L1, L2.

Για κάθε ένα αντικείμενο ορίζουμε την κινητική του ενέργεια (Kinetic Energy) Ti και τη δυναμική του

ενέργεια (Potential Energy) Pi. Η συνολική ενέργεια του συστήματος είναι

T = T1 + T2 + T3 P = P1 + P2 + P3

Ορίζουμε ως Langrangian L τη διαφορά κινητικής και δυναμικής ενέργειας L = T −P . Οι καταστάσεις του

συστήματος είναι
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Σχήμα 1: Διπλό ανάστροφο εκκρεμές

θ0 Θέση του οχήματος

θ′0 Ταχύτητα του οχήματος

θ1 Γωνία του κάτω εκκρεμούς

θ′1 Γωνιακή ταχύτητα του κάτω εκκρεμούς

θ2 Γωνία του επάνω εκκρεμούς

θ′2 Γωνιακή ταχύτητα του επάνω εκκρεμούς

Οι εξισώσεις κίνησης του Langrange (Lagrange Equations of Motion) ορίζονται ώς

d

dt

(
dL

dφ′

)
− dL

dθ
= Q (1)

όπου Q το διάνυσμα εξωτερικών δυνάμεων που ασκείται. Οι παραπάνω εξισώσεις μας δίνουν το σύστημα

([4]):

D(θ)θ′′ + C(θ, θ′)θ′ +G(θ) = Hu (2)

΄Οπου

D(θ) =

 d1 d2cosθ1 d3cosθ2
d2cosθ1 d4 d5cos(θ1 − θ2)
d3cosθ2 d5cos(θ1 − θ2) d6

 (3)

C(θ, θ′) =

0 −d2sin(θ1)θ′1 −d3sin(θ2)θ′2
0 0 d5sin(θ1 − θ2)θ′2
0 −d5sin(θ1 − θ2)θ′1 0

 (4)

G(θ) =

 0
−f1sinθ1
−f2sinθ2

 (5)

H =

1
0
0

 (6)

με

d1 = m0 +m1 +m2 d2 = (m1/2 +m2)L1d3 = m2L2/2 (7)

d4 = (m1/3 +m2)L2
1 d5 = m2L1L2/2 d6 = m2L

2
2/3 (8)

f1 = (m1/2 +m2)L1g f2 = m2L2g/2 (9)
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όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

Οι παραπάνω εξισώσεις περιγράφουν την κίνηση του συστήματος και είναι ασφαλώς μη γραμμικές. Η

γραμμικοποίηση των παραπάνω εξισώσεων γύρω απο το σημείο ισορροπίας (θ0, θ1, θ2, θ
′
0, θ
′
1, θ
′
2) = (0, ..., 0)

οδηγεί στο παραπάνω γραμικό σύστημα του χώρου των καταστάσεων

x′(t) = Ax(t) +Bu(t) (10)

y(t) = x(t) (11)

όπου

A =

(
0 I

D(0)−1 dG(0)
dθ 0

)
B =

(
0

D(0)−1H

)
(12)

και ως διάνυσμα κατάστασης ορίζουμε

x =

(
θ
θ′

)
=


θ0
θ1
θ2
θ′0
θ′1
θ′2

 (13)

Αν υπολογίσουμε τους παραπάνω πίνακες για τα δεδομέναm0 = 1.5kg,m1 = 0.5kg,m2 = 0.75g, L1 = 0.5m,

L2 = 0.75m καταλήγουμε στους

A =


0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 −7.4920 0.7985 0 0 0
0 74.9266 −33.7147 0 0 0
0 −59.9373 52.1208 0 0 0

 B =


0
0
0

−0.6070
1.4984
−0.2839

 (14)

3 Λύση Βέλτιστου Γραμμικού Ρυθμιστή LQR

Εφόσον ορίσαμε το σύστημα μας, επόμενος στόχος είναι να ορίσουμε μια συνάρτηση κόστους της θέσης του

συστήματος και της εισόδου του και να την ελαχιστοποιήσουμε ως προς αυτές τις δύο παραμέτρους. Στην

περίπτωση μας ορίζουμε

J = xTQx+ uTRu

όπου Q,R είναι οι πίνακες βαρών, όπου σταθμίζουν το βάρος κάθε παραμέτρου των διανυσμάτων. Σύμφωνα

με [4], θα ορίσουμε

Q = diag(5, 50, 50, 20, 700, 700) R = 1

η είσοδος που βελτιστοποιεί την παραπάνω συνάρτηση είναι της μορφής u = −Kx όπου K είναι ο πίνακας

που προκύπτει απο την επίληση της διαφορικής εξίσωσης Riccati.
Τον πίνακα τον λαμβάνουμε από το Matlab μέσω της εντολής k=lqr(sys,Q,R),όπου sys το παραπάνω

state − space σύστημα (στο οποίο όρισα ώς έξοδο y = x, ώστε να μπορέσω να σχεδιάσω τις καταστάσεις

για διάφορες αρχικές συνθήκες όπως θα δουμε παρακάτω). Ο πίνακας k βρίσκουμε πως είναι

k =
(
−2.2361 499.6181 −578.2160 −8.2155 19.1832 −88.4892

)
(15)

και το νέο σύστημα έχει πίνακα

A−Bk =


0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1

−1.357 295.8 −350.2 −4.987 11.64 −53.72
3.351 −673.7 832.7 12.31 −28.74 132.6
−0.6348 81.9 −112 −2.332 5.446 −25.12

 (16)
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Ας λοιπόν δούμε την απόκριση του συστήματος για αρχικές συνθήκες
θ0
θ1
θ2
θ′0
θ′1
θ′2

 =


0
10
−10

0
0
0

 (17)

δηλαδή για μικρή σχετικά εκτροπή των 2 εκκρεμών από τη θέση ισορροπίας τους. Εδω ας δοθεί προσοχή,

γιατί ενώ στις γωνίες απόκλισης αναφερόμαστε σε μοίρες (degrees), στις εντολές του matlab θα εισάγουμε

τα δεδομένα ως radians, όπως θα φανεί στο τέλος και απο τον κώδικα. Οι 6 καταστάσεις λοιπόν φαίνονται

παρακάτω

Σχήμα 2: Λύση lqr για αρχικές συνθήκες (17)

Για μεγαλύτερες αποκλίσεις προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή για
θ0
θ1
θ2
θ′0
θ′1
θ′2

 =


0
20
20
0
0
0

 (18)

οι καταστάσεις του συστήματος φαίνονται στο Σχήμα 3 και βλεπουμε πως ξανά το σύστημα μπορεί και

ισορροπεί, αν και το σύστημα σταθεροποιείται μακριά απο το αρχικό σημείο 0 του οχήματος, στο οποίο

επιστρέφει με πολύ αργή ταχύτητα.
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Σχήμα 3: Λύση lqr για αρχικές συνθήκες (18)

4 Simulation Code for LQR

% Define the parameters
m0=1.5 ;
m1 =0.5 ;
m2 =0.75 ;
L1 =0.5 ;
L2 =0.75 ;
dt= 0.02 ;
Q =diag([5 50 50 700 700 700]);
% One can also try the following
% Q =diag([700, 0, 0, 0, 0, 0])
% Q=diag([110 110 110 0 0 0])
R =1;
Nh =40;
g=10;

% Define the system matrices
d0=[m0 + m1 + m2, (m1/2 + m2)*L1, (m2*L2)/2;(m1/2 + m2)*L1, ...
(m1/3 + m2)*L1ˆ2,(m2*L1*L2)/2;(m2*L2)/2,(m2*L1*L2)/2,(m2*L2ˆ2)/3];
g=[0,0,0;0,-(m1/2 + m2)*L1*10,0;0,0,-(m2*L2*g)/2];

% Define the State Space System
a=[zeros(3),eye(3);-inv(d0)*dg,zeros(3)];
b=[zeros(3,1);inv(d0)*[1;0;0]];
c=eye(6);
sys=ss(a,b,eye(6),0)

% Compute the feedback k
k=lqr(sys,Q,R)

% Define the new system
sysnew=ss(a-b*k,b,c,0)
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% Simulate the system for initial conditions
[y,t,x]=initial(sysnew,[0;deg2rad(10);-deg2rad(10);0;0;0],7);
% [y,t,x]=initial(sysnew,[0;deg2rad(20);deg2rad(20);0;0;0],10);

% Convert from rad to deg
y(:,2:3)=rad2deg(y(:,2:3));
y(:,5:6)=rad2deg(y(:,5:6));

% Plot the data
close all
for i=1:1:6
subplot(2,3,i)
plot(t,y(:,i))
grid
end

5 Λύση Προβλεπτικού Ελέγχου μέσω συναρτήσεων Laguerre

Η βασική ιδέα της επίλυσης του προβλήματος μέσω προβλεπτικού ελέγχου είναι να βρούμε έναν τρόπο να

κατασκευάσουμε τη βέλτιστη δυνατή τροχιά ελέγχου. Η ενέργειες ελέγχου λοιπόν θα υπολογισμούν εξαρχής

για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ονομάζεται Ορίζοντας Ελέγχου (Control Horizon) Nc, οι
οποίες θα καθορίσουν την εξέλιξη του συστήματος για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που ονομάζουμε

Ορίζοντα Πρόρισης Prediction Horizon.
Πρώτο βήμα ασφαλώς για την όλη διαδικασία είναι η διακριτοποίηση του μοντέλου μας. Χρησιμοποιώντας

τη μέθοδο zero-order hold, με περίοδο δειγματοληψίας T = 0.002s, παίρνουμε το νέο διακριτό μοντέλο, το

οποίο είναι

x(k + 1) = Adx(k) +Bdu(k) (19)

y(k) = x(k) (20)

όπου

Ad =


1 0 0 0.0020 0 0
0 1.0001 −0.0001 0 0.0020 0
0 −0.0001 1.0001 0 0 0.0020
0 −0.0150 0.0016 1 0 0
0 0.1499 −0.0674 0 1.0001 −0.0001
0 −0.1199 0.1042 0 −0.0001 1.0001

 Bd =


0
0
0

0.0012
−0.0030
0.0006

 (21)

Εναλλακτικά, 2 τύποι για τη διακριτοποίηση των πινάκων δίνονται προσεγγιστικά, σύμφωνα με [4]:

Ad = eA·0.002 Bd = B · 0.002 (22)

΄Ομως εμείς θα προτιμήσουμε την ακρίβεια των υπολογισμών των συναρτήσεων του Matlab.
Επόμενο βήμα είναι να σχηματίσουμε το Augmented model, το οποίο είναι(

∆x(k + 1)
y(k + 1)

)
=

(
Ad 0
IAd I

)
︸ ︷︷ ︸

Aaug

(
∆x(k)
y(k)

)
+

(
Bd
IBd

)
︸ ︷︷ ︸
Baug

∆u(k) (23)

y(k) =
(
0 I

)(∆x(k)
y(k)

)
(24)

όπου C = I είναι ο μοναδιαίος πίνακας, αφου η έξοδος του συστήματος είναι y = x.
Στόχος μας τώρα είναι να υπολογίσουμε την ακολουθία ελέγχου ∆u(k), χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις

Laguerre. Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 του [;]. Η χρήση των

συναρτήσεων Laguerre στοχευει στο να υπολογίσουμε τη βέλτιστη είσοδο ελέγχου ∆u(k) και έπειτα να την

εφαρμόσουμε στο σύστημα μέσω της ανάδρασης κατάστασης

∆u(k) = −Kmpcxaug(k) (25)
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όπου

Kmpc = L(0)TΩ−1Ψ (26)

και οι παραπάνω ποσότητες υπολογίζονται από

L(0)T =
√

1− a2
(
1 −a a2 −a3 ... (−1)Nc−1aNc−1

)
(27)

Ω =

Np∑
m=1

φ(m)Qφ(m)T +RL (28)

Ψ =

Np∑
m=1

φ(m)QAmaug (29)

φ(m)T =

m−1∑
i=0

Am−i−1aug BaugL(i)T (30)

L(i) =
(
l1(i) · · · lNc

(i)
)T

(31)

όπου l(i) οι συναρτήσεις Laguerre, a ∈ (0, 1) και Q,RL είναι οι πίνακες με τις παραμέτρους ρύθμισης, ο Q
είναι 12-επί-12 διαγώνιος πίνακας και ο R είναι επίσης διαγώνιος με διάσταση Nc ×Nc.

Ορίζοντας ως παραμέτρους τις παρακάτω

a = 0.4 Q = diag(
(
11 11 11 0 0 0 11 11 11 0 0 0

)
) RL = 0 (32)

Για ορίζοντες ελέγχου και πρόβλεψης

Np = 1000 Nc = 200 (33)

Υπολογίσουμε τον Kmpc και βρίσκουμε πως είναι

Kmpc = L(0)TΩ−1Ψ =

=
(
37.7155 −283.1523 453.8848 33.5609 4.5332 71.5215 0.0422 0.0205 0.0187 0 0 0

)
(34)

Με αυτή την ανάδραση το σύστημα γίνεται

xaug(k + 1) = (Aaug −BaugKmpc)xaug(k) +Baug∆u(k) (35)

y(k) = Caugxaug(k) (36)

Αν από το παραπάνω σύστημα δημιουργήσω ξανά το αρχικό διακριτό 6-επί-6 σύστημα του εκκρεμούς (πράγμα

ευκολο γιατί μας διευκολύνει τεο γεγονός πως C = I, αν κανουμε πράξεις βλέπουμε πως υπάρχει συμμετρία

στους πίνακες, οι πρώτες 6 γραμμές επαναλαμβάνονται. Το αρχικό σύστημα λοιπόν με τν ανάδραση θα το

βρουμε αν πάρουμε το 6-επι-6 block κομμάτι του (Aaug −BaugKmpc) και τις αρχικές 6 γραμμές του Baug).
Η απόκριση του συστήματος για αρχικές συνθήκες

θ0
θ1
θ2
θ′0
θ′1
θ′2

 =


0
5
5
0
0
0

 (37)

φαίνεται στο Σχήμα 4. Για μεγαλύτερη απόκλιση, δηλαδή για
θ0
θ1
θ2
θ′0
θ′1
θ′2

 =


0
15
−15

0
0
0

 (38)
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Σχήμα 4: Λύση mpc για αρχικές συνθήκες (37)

Σχήμα 5: Λύση mpc για αρχικές συνθήκες (38)

η απόκριση φαίνεται στο Σχήμα 5

Εδώ βέβαια βλέπουμε πως το κάτω εκκρεμές αποκτά για ένα χρονικό διάστημα μεγάλη ταχύτητα περι-

στροφής, το οποίο ασφαλώς δεν είναι επιθυμητό.
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6 Simulation Code for MPC

%% Discretize and get Augmented System
format long
sysd=c2d(sys,0.002,'zoh');
[ad,bd,cd,dd]=ssdata(sysd);
% One can also try:
% ad=expm(a*0.02)
% bd=b*0.02;
sysd=ss(ad,bd,cd,dd);
ad comp=[ad, zeros(6);cd*ad, eye(6)];
bd comp=[bd;cd*bd];
cd comp=[zeros(6),eye(6)];
augmented=ss(ad comp,bd comp,cd comp,0,0.002);

%% Design MPC Using Laguerre Functions
a=0.4;
beta=sqrt(1-aˆ2);
Np=1000;
Nc=200;
Q =diag([11 11 11 0 0 0 11 11 11 0 0 0]);

% Create Laguerre Matrix
[A1,L0T]=lagd(a,Nc);

clear L
L(:,1)=L0T;
for kk=2:Np;

L(:,kk)=A1*L(:,kk-1);
end

%% Define Psi and Omega
psi=0;
omega=0;
for i=1:Np

f=0;
lag=[];
for j=0:i-1

f=f+ad compˆ(i-1-j)*bd comp*L(:,j+1)';
end
psi=psi+f'*Q*ad compˆi;
omega=omega+f'*Q*f;

end

%% Define Augmented System with Feedback
finalsys=ss(ad comp-bd comp*L0T'*pinv(omega)*psi,bd comp,cd comp,0,0.002);

%% Define Original System with Feedback

am=(ad comp-bd comp*L0T'*pinv(omega)*psi); %A after feedback
final=ss(am(1:6,1:6),bd comp(1:6),eye(6),0,0.002);

% Plot for Chosen Initial Conditions
[y,t,x]=initial(final,[0;deg2rad(5);deg2rad(5);0;0;0;],7);
%[y,t,x]=initial(final,[0;deg2rad(15);deg2rad(-15);0;0;0;],10);
y(:,2:3)=rad2deg(y(:,2:3));
y(:,5:6)=rad2deg(y(:,5:6));
for i=1:1:6

subplot(2,3,i)
plot(t,y(:,i))
grid

end

Στον παραπάνω κώδικα, κάναμε χρήση της συνάρτησης lagd, η οποία πάρθηκε από το [9].
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function [A,L0]=lagd(a,N)
v(1,1)=a;
L0(1,1)=1;
for k=2:N

v(k,1)=(-a).ˆ(k-2)*(1-a*a);
L0(k,1)=(-a).ˆ(k-1);

end
L0=sqrt((1-a*a))*L0;
A(:,1)=v;
for i=2:N

A(:,i)=[zeros(i-1,1);v(1:N-i+1,1)];
end
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