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Sterowanie predykcyjne z modelem
(Model Predictive Control)



Układ pracy energoelektronicznych źródeł napięcia i prądu

Rysunek 1: Schemat blokowy układu regulacji automatycznej
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Sterowanie predykcyjne

Sterowanie predykcyjne jest metodą sterowania systemami dynamicznymi,
polegającą na cyklicznym rozwiązywaniu zadania sterowania optymalnego, z
warunkiem początkowym równym pomiarom lub estymacie stanu obiektu.
Początkowa część znalezionego rozwiązania (funkcji sterującej) podawana jest
na wejście obiektu, po czym całą procedurę powtarza się dla nowego stanu
obiektu.

Określenie ”sterowanie predykcyjne” nie dotyczy konkretnego algorytmu,
dotyczy koncepcji sterowania oraz podejścia do projektowania algorytmu
regulatora. W metodzie tej model obiektu wykorzystywany jest bezpośrednio
do przewidywania zachowania układu w zależności od sygnałów sterujących.
Optymalne sterowanie uzyskuje się poprzez optymalizację przyjętej funkcji celu.
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Historia

Lata 70. XX wieku

Model Predictive Heuristic Control (MPHC) (później: Model Algorithmic Control (MAC)) - liniowy
model obiektu w postaci odpowiedzi impulsowej (firma Andersa)

Dynamic Matrix Control (DMC) - liniowy model obiektu w postaci odpowiedzi skokowej (firma Shell Oil)

Lata 80. XX wieku

Quadratic Dynamic Matrix Control (QDMC) - rozwinięcie DMC (Garcia C.E.)

Generalized Predictive Control (GPC) - autoregresyjny zintegrowany model średniej ruchomej (CARIMA)

Constrained Receding Horizon Predictive Control (CRHPC) - rozwinięcie GPC (Clarke D.W.)

Shell Multivariable Optimizing Controller (SMOC) - model obiektu w przestrzeni stanu (firma Shell)

Lata 90. XX wieku - dzisiaj

Model Predictive Control with State equations (MPCS) - model obiektu w postaci równań stanu

MPC-NO - algorytm z nieliniową optymalizacją dla nieliniowych modeli obiektu

MPC-NSL - dla nieliniowych modeli z sukcesywną linearyzacją,

MPC-NPL - dla nieliniowych modeli z nieliniową predykcją i linearyzacją.

Różne warianty algorytmów predykcyjnych określane są jako sterowanie predykcyjne
z modelem (ang. MPC - Model Predictive Control)
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Różne metody implementacji algorytmów predykcyjnych, często jedna nazwa - sterowanie
predykcyjne z modelem MPC (Model Predictive Control)

W sterowaniu predykcyjnym podstawowe znaczenie ma model obiektu. Różne metody
sterowania MPC wynikają z różnych postaci modelu obiektu.

Sterowanie predykcyjne, obok klasycznej regulacji PID, stało sie obecnie najszerzej stosowaną
metodą sterowania procesami przemysłowymi.
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Sterowanie predykcyjne z modelem

Sterowanie predykcyjne z modelem (MPC - Model Predictive Control) jest tematem badań od
ponad trzech dekad. Pierwsze zastosowania można znaleźć w przemyśle. W ostatnich latach, ze
względu na znaczący rozwój układów mikroprocesorowych, MPC stało się alternatywą do
sterowania układami energoelektronicznymi i napędami. Aktualnie można spotkać zastosowania
algorytmów MPC do większości typów układów energoelektronicznych.

MPC jest algorytmem strowania (regulatorem) który bezpośrednio wykorzystuje model obiektu
sterowania. Algorytm MPC wyznacza sygnał sterujący na podstawie minimalizacji funkcji kosztu
która opisuje pożądane zachowanie obiektu. Funkcja kosztu porównuje przewidywane wielkości
wyjściowe z wielkościami referencyjnymi. Przewidywane wielkości wyznaczane są na podstawie
modelu obiektu. Dla każdej chwili próbkowania, algorytm MPC wyznacza wektor wielkości
sterujących dla których funkcja kosztu przyjmuje minimalną wartość, jednak do sterowania
wykorzystany zostaje tylko pierwszy element wektora.

Podstawowe 3 elementy algorytmu MPC:
1 model obiektu,

2 funkcja celu (funkcja, kosztu, funkcja kryterialna),

3 algorytm optymalizacji.
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Sterowanie predykcyjne umożliwia:

sterowanie różnymi procesami,

optymalne sterowanie procesem,

projektowanie algorytmu regulacji dla problemów typu SISO jak i MIMO, liniowych oraz
nieliniowych,

projektowanie algorytmu regulacji z uwzględnieniem ograniczeń wartości sygnałów
sterujących, przyrostów wartości sygnałów sterujących, sygnałów wyjściowych,

wykorzystanie niestacjonarnych modeli obiektów,

uwzględnienie przyszłych zmian trajektorii referencyjnej, co przekłada się na wcześniejszą
reakcję regulatora.

Do wad sterowania predykcyjnego można zaliczyć przede wszystkim:

skomplikowana implementacja poprawnie działającego algorytmu sterowania predykcyjnego,
a w szczególności prawidłowego mechanizmu predykcji oraz pewnie działających algorytmów
optymalizacji,

konieczność znajomości modelu obiektu lub procesu,

zachłanność na zasoby i czas obliczeń, MPC wymaga większych nakładów obliczeniowych w
stosunku do klasycznych metod sterowania.
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Sterowanie predykcyjne z przesuwnym horyzontem

t

PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

k − 1 k k + 1 · · · k + n · · · k +Hp

yref yk+n|k

uk+n|k

y

u

krok predykcji Tp

horyzont sterowania Hs

horyzont predykcji Hp

Rysunek 2: Idea sterowania MPC (y - przebieg wyjściowy, yref - przebieg zadany, u - przebieg
sterujący)
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Sterowanie predykcyjne z przesuwnym horyzontem

Sterowanie predykcyjne nazywane jest również sterowaniem predykcyjnym z przesuwnym
horyzontem.

Rysunek 2 przedstawia idę działania algorytmu. Przez y oznaczono przebieg wyjściowy, przez
yref oznaczono przebieg zadany, a przez u przebieg sterujący.

W każdej k-tej dyskretnej chwili czasu, model obiektu wykorzystywany jest do predykcji
przebiegu wyjściowego w pewnym przedziale czasu, nazywanym horyzontem predykcji.

Przewidywana odpowiedź układu zależy od wartości wejściowych i wyjściowych znanych do
chwili k włącznie, oraz od przyszłych wartości sterujących u.

Zbiór przyszłych wartości sterujących wyznaczony zostaje w wyniku optymalizacji pewnej
funkcji celu.

Do sterowania wykorzystany zostaje jedynie pierwszy element wyznaczonego optymalnego
ciągu wartości sterowań. Natomiast w kolejnych chwilach procedura zostaje powtarzana z
przesuniętym horyzontem predykcji ale o niezmienionej długości.

Algorytmy predykcyjne charakteryzują się tym, że podczas wyznaczania sterowania są w nich
brane pod uwagę nie tylko informacje z bieżącej chwili, ale także przewidywane wartości
wyjścia, na wiele chwil do przodu.

Predykcja dokonywana jest na podstawie dostępnych informacji o obiekcie, o występujących
ograniczeniach, o przewidywanych zakłóceniach i wartościach zadanych oraz innych
informacji mogących poprawić jakość prognozy.

Możliwe jest zatem efektywne wykorzystanie całej dostępnej wiedzy (o obiekcie i układzie
regulacji), podczas syntezy algorytmu predykcyjnego.
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Parametry regulacji predykcyjnej

t
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Rysunek 3: Idea sterowania MPC

Główne parametry regulacji predykcyjnej:

Krok predykcji Tp - przedział czasu
mniejszy od najmniejszej stałej
czasowej obiektu aby uwzględnić
dynamikę obiektu,

Horyzont predykcji Hp - przedział
czasu większy od największej stałej
czasowej regulowanego procesu po
to, aby horyzont obejmował
odpowiedź obiektu od chwili bieżącej
do czasu jest ustalenia,

Horyzont sterowania Hs - przedział
czasu mniejszy od horyzontu
predykcji, po tym czasie przyrost
sygnału sterującego wynosi zero a
przez co układ regulacji predykcyjnej
ma własności całkujące.
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Funkcja celu

J(k) =

Hp∑
n=0

(
y ref
k+n|k − yk+n|k

)T
Qn

(
y ref
k+n|k − yk+n|k

)
+

Hs∑
n=0

(
∆uk+n|k

)T Rn∆uk+n|k

(1)

y ref
k+n|k - wektor wartości zadanych

yk+n|k - wektor przewidywanych wielkości regulowanych
Qn - macierz współczynników wagowych składowych wektora uchybów
∆uk+n|k - wektor przyrostów sterowań
Rn - macierz współczynników wagowych składowych wektora sterowania
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Funkcja celu

Drugim istotnym elementem sterowania predykcyjnego jest
minimalizowana funkcja określająca cel sterowania.

Ogólną postać funkcji celu przedstawia równanie 1

Pierwszy składnik funkcji celu to uchyb czyli różnica pomiędzy wektorem
wartości zadanych a wektorem przewidywanych wielkości wyjściowych

Drugi składnik funkcji celu to wektor przyrostów sterowań.

Zatem funkcja celu uwzględnia jakość i koszt sterowania

Wybór pomiędzy jakością a kosztem sterowania możliwy jest poprzez
dobór odpowiednich współczynników wagowych macierzy Qn i Rn.
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PID vs MPC
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Rysunek 4: Schemat blokowy przykładowego
algorytmu MPC zastosowanego do sterowania
energoelektronicznym źródłem prądu

Schemat blokowy podstawowego algorytmu MPC
przedstawia rysunek 4. Algorytm obliczany jest z
częstotliwością próbkowania. W chwili k
występują następujące działania:

zastosowanie optymalnego sterowania
S(tk ) obliczonego w chwili k − 1,

pomiar prądu ik i predykcja wartości prądu
îk+2 w chwili k + 2,

obliczenie funkcji kosztu dla prądu
referencyjnego i∗k+2 i prądu przewidywanego

îk+2,

wyznaczenie optymalnego sterowania
S(tk+1) minimalizującego funkcję kosztu.

W obliczeniach w chwili k wykorzystano wartości
prądu referencyjnego i przewidywanego dla chwili
k + 2 w celu kompensacji opóźnienia związanego
z wykonywaniem obliczeń.

t

k

zastosowanie S(tk)

pomiar ik

określenie i∗k+2

predykcja îk+2

wyznaczenie S(tk+1

k + 1

zastosowanie S(tk+1)

k + 2
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Podział algorytmów MPC stosowanych dla układów energoelektronicznych dokonywany jest w
zależności od charakteru zbioru możliwych sterowań. Zbiór sterowań może być dyskretny,
posiadający skończoną liczbę sterowań np. dwa sterowania mostkiem falownika jednofazowego
pracującego z modulacją bipolarną. Zbiór sterowań może być również ciągły, posiadający
nieskończenie wiele wartości np. przedział (−1, 1). W zależności od charakteru zbioru sterowań
mamy do czynienia z optymalizacją dyskretną lub ciągłą.

Model Predictive Control (MPC)

Finite Control Set MPC (FCS-MPC)

Optimal Switching Vector MPC (OSV-MPC)
Optimal Switching Sequence MPC (OSS-MPC)

Continuous Control Set MPC (CCS-MPC)

Generalized Predictive Control (GPC)
Explicit MPC (EMPC)
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Algorytm FCS-MPC wykorzystuje dyskretną naturę układów energoelektronicznych (poprzez dwa
stany pracy zaworów układy energoelektorniczne przyjmują skończona liczbę stanów pracy).
Optymalizacja polega wybraniu do sterowania jednego z możliwych stanów pracy przekształtnika
przy którym funkcja celu przyjmuje minimalną wartość. Algorytm FCS-MPC nie wymaga
zastosowania modulatora. Algorytm FCS-MPC można podzielić na dwa typy

Finite Control Set MPC (FCS-MPC

Optimal Switching Vector MPC (OSV-MPC)

Optimal Switching Sequence MPC (OSS-MPC)

Metoda OSV-MPC była jako pierwsza stosowana dla dla układów energoelektronicznych i obecnie
jest najbardziej popularną metodą typu FCS-MPC. Jako zbiór wartości sterowań przyjmuje możliwe
wartości napięcia na wyjściu przekształtnika. Zadaniem algorytmu OSV-MPC jest obliczenie
funkcji kosztu dla możliwych wartości sterowań a następnie wybranie wartości sterowania przy
której funkcja kosztu przyjmuje minimum. Zadanie minimalizacji upraszcza się do algorytmu
wyszukiwania. Dzięki temu metoda ta jest stosunkowo prosta i intuicyjna w zastosowaniu.; Wadą
FCS-MPC jest to że w czasie kilku kroków predykcji na wyjściu przekształtnika może utrzymywać
się jeden poziom napięcia. Przez co algorytm OSV-MPC generuje zmienną częstotliwość
przełączeń. W metodzie OSS-MPC problem ze zmienną częstotliwością pracy został

wyeliminowany poprzez przyjęcie zbioru zbioru sterowań składającego się z skończonej liczby
sekwencji przypadających na okres przełączeń.
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Algorytm CCS-MPC wyznacza sygnał sterujący należący do pewnego przedziału wartości.
Wymaga konieczności zastosowania modulatora w celu sterowania zaworami układu
energoelektronicznego. Zaletą algorytmu CCS-MPC jest przekształtnik sterowany jest ze stałą
częstotliwością nośną. Algorytm CCS-MPC dzieli się na GPC oraz EMPC.

Continuous Control Set MPC (CCS-MPC)

Generalized Predictive Control (GPC)

Explicit MPC (EMPC)

Metoda GPC przeznaczona jest dla układów opisanych równaniami liniowymi, w których nie
występują ograniczenia na zmienne stanu lubi inne wielkości. Metoda EMPC przeznaczona jest dla

układów opisanych równaniami nieliniowymi i może uwzględniać ograniczenia. Metody CCS-MPC

są stosunkowo złożone, a przez co trudne w implementacji.
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Źródło prądu z filtrem L - struktura i parametry układu

UDC

T1

T2
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T4D2
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D4

D3
Lf

R

iwy

ObciążenieMostek - H Filtr wyjściowy

iref

i
δm

pwm

CT

CC M

Rysunek 5: 1-fazowe energoelektroniczne źródło prądu

Źródło prądu składa się z
następujących elementów:

mostek 1-f,

filtr dolnoprzepusowy na wyjściu
falownika(Lf ),

obciążenie (R),

przetwornik pomiarowy prądu
(CT),

regulator prądu (CC),

modulator (M).

Tablica 1: Parametry układu

Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka

Napięcie zasilania UDC 50 V

Indukcyjność filtru Lf 1.1 mH

Rezystancja obciążenia R 5 Ω

Częstotliwość nośna fn 10 kHz
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Źródło prądu z filtrem L - konfiguracje
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Rysunek 6: Konfiguracja falownika, załączone T1
i T4
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Rysunek 7: Konfiguracja falownika, załączone T2
i T3
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Rysunek 8: Konfiguracja falownika, załączone T1
i T3
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Rysunek 9: Konfiguracja falownika, załączone T2
i T4
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Źródło prądu z filtrem L - predykcja prądu wyjściowego

Równania opisujące możliwe konfiguracje źródła:

UDC = Lf
di∗(t)

dt
+ i∗(t)R (2)

0 = Lf
di∗(t)

dt
+ i∗(t)R (3)

− UDC = Lf
di∗(t)

dt
+ i∗(t)R (4)

Rozwiązania równań 2, 3 i 4:

i1(t) =
UDC

R
+ (i1(0)− UDC

R
e−

R
L
t) (5)

i2(t) = i2(0)e−
R
L
t (6)

i3(t) = −UDC

R
+ (i3(0) +

UDC

R
e−

R
L
t) (7)

Rozwiązania 5, 6 i 7 można wykorzystać do predykcji prądu i∗(t) na wyjściu źródła w n-tym
kroku. Predykcję prądu na wyjściu źródła w zależności od współczynnika δ ∈< −1, 1 >
sterującego pracą modulatora, opisuje następujące równanie:

i∗(t, δ) =


i1(t − nTn) dla δ > 0 ∧ t ∈< nTn, (n + δ)Tn >

i2(t − (n + |δ|)Tn) dla ∀δ ∧ t ∈< (n + |δ|)Tn, (n + 1)Tn >

i3(t − nTn) dla δ < 0 ∧ t ∈< nTn, (n + |δ|)Tn >

(8)
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Źródło prądu z filtrem L - schemat blokowy układu regulacji predykcyjnej

i(nTn)i∗(t, δ) ∀δ∈[−1,1] predykcja i
∗(t, δ)

t ∈ (nTn, (n+Hp)Tn)
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Rysunek 10: Schemat blokowy układu regulacji

J(δ) =

∫ (n+Hp)Tc

nTc

|i∗ref (t)− i∗(t, δ)| dt, (9)
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Zadaniem algorytmu jest wyznaczenie w każdym okresie modulaci współczynnika δ0 ∈ [−1, 1]
takiego, że

∀
δ∈[−1,1]

J(δ0) ≤ J(δ). (10)

J jest wskaźnikiem jakości regulacji określonym w następujący sposób

J =

∫ NTn

0
|iref (t)− i(t)| dt,

gdzie: N - liczba okresów modulacji, Tn - okres modulacji, iref (t) - przebieg referencyjny, i(t) -
przebieg na wyjściu zródła wyznaczony na podstawie modelu obiektu
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Źródło prądu z filtrem L - przykładowe przebiegi
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Rysunek 11: Wyniki badań symulacyjnych dla prostokątnego i sinusoidalnego przebiegu
referencyjnego
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Rysunek 12: Wyniki badań modelu symulacyjnego dla sinusoidalnego przebiegu referencyjnego z
wyższymi harmonicznymi

METODY MODULACJI W ENERGOELEKTRONICE



Źródło prądu z filtrem L - model eksperymentalny

Rysunek 13: Przekształtnik P3-5.0/550MFE
Labinverter

Rysunek 14:

Rysunek 15: System ALS-G3-21369

Rysunek 16:
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Przykładowe przebiegi
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Rysunek 17: Wyniki badań (a) symulacyjnych (b) eksperymentalnych dla sinusoidalnego przebiegu
referencyjnego o amplitudzie 10A
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Rysunek 18: Wyniki badań (a) symulacyjnych (b) eksperymentalnych dla sinusoidalnego przebiegu
referencyjnego o amplitudzie 1A
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Źródło prądu z filtrem LC typu T - model układu
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Rysunek 19: Źródła prądu z filtrem LC typu T

ẋ = Ax + Bu (11)

x =

 i1
uc
i2

 - wektor zmiennych stanu,

A =

 0 − 1
L1

0
1
C 0 − 1

C

0 1
L2

− Ro
L2

 - macierz stanu

u =

[
uz
0

]
- wektor wymuszeń

B =

− 1
L1

0
0 0
0 − 1

L2

 - macierz wejść


di1(t)
dt
duc (t)
dt
di2(t)
dt

 =

 0 − 1
L1

0
1
C 0 − 1

C

0 1
L2

− Ro
L2

 ·
 i1
uc
i2

 +

− 1
L1

0
0 0
0 − 1

L2

 · [uz0
]

(12)

x(t) =


eA(t−t0)x(t0) + A−1

[
eA(t−t0) − I

]
B

[
Uz

0

]
dla konfiguracji 1

eA(t−t0)x(t0) + 0 dla konfiguracji 2

eA(t−t0)x(t0) + A−1
[
eA(t−t0) − I

]
B

[
−Uz

0

]
dla konfiguracji 3

(13)
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Źródło prądu z filtrem LC typu T - przykładowe przebiegi

Rysunek 20: Horyzont predykcji Hp = 1 Rysunek 21: Horyzont predykcji Hp = 10

Rysunek 22: Horyzont predykcji Hp = 3
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Dziękuję za uwagę.


