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چکیده
در این مقاله یک روش بهينهسازی برای حل مسالهی كنتررل بهينرهی كسرری كره كراربرد مهمري در مهندسري شريمي دارد
استفاده شده است .سيستم كنترلي در نظر گرفته شده یک سيستم كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدماست .در
این مساله مشتق كسری ریمان – ليوویل برای توصيف مدل ریاضي سيستم كنترلي استفاده شده اسرت .بررای حرل مسرالهی
كنترل بهينهی كسری ابتدا با استفاده از گشتاورهای از مرتبهی مختلف به یرک مسرالهی كنتررل بهينره در فیرای گشرتاوری
ميرسيم و سپس با استفاده از تکنيک گسستهسازی متغيرها به یک مسالهی بهينهسازی نيمه معين مثبت دست پيردا ورواهيم
كرد .در آور با حل مساله بهينهسازی معادل جواب مسالهی كنترل بهينهی كسری در نظر گرفته شده را به دست ميآوریم.
کلمات کلیدی :گشتاورها ،بهينهسازی نيمه معين مثبت ،مشتقكسری ،كنترل بهينه.

 1مقدمه

مسایل كنترل بهينه در بسياری از زمينههای علوم ،مهندسي ،اقتصراد و ریاضريات هراهر شرده اسرت 1و .]2تعریرف
عمومي كنترل بهينه عبارت است ازكمينهسازی یک تابع معيار متشکل از متغيرهای حالرت و كنتررل یرک سيسرتم،
روی یک مجموعه ی قابل قبول از كنترل  .]3با توجه با اینکه معموالًحل تحليلي مسایل كنترل بهينه پيچيده است
و یا در اكثر اوقات غير ممکن است ،از روشهای عددی برای حل آنها اسرتفاده مري شرود .آنچره كره در مرورد
روشهای عددی مورد توجه قرار ميگيرد ،اوالً دقت محاسبات و سپس حجم محاسبات است .عمدهی روشهرای
عددی برای حل مسایل كنترل بهينه روشهای مستقيم هستند ،به این صورت كه مسرالهی اصرلي برا گسسرتهسرازی
متغيرهای هاهر شده در مساله به یک مسالهی بهينهسازی تبدیل مي شود و سپس با حل مسالهی بهينهسازی بهدست
آمده جواب مسالهی اصلي را در نقاط گسستهسازی شده بهدست ميآورند .از جنبهی ریاضي مسایل كنترل بهينره
با توجه معادالت دیفرانسيل حاكم بر سيستم كنترلري شناسرایي مريشروند ،یعنري دسرتهبنردی مسرایل كنتررل بهينره
* عهده دار مکاتبات
آدرس الکترونيکيrdehghan110@gmail.com :
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سیستمهای کنترلی راکتورهای مخزن همزن پیوستهی همدما

دهقان و محمد كيانپور ،استفاده از بهينهسازی نيمه معين مثبت برای حل مسالهی كنترل بهينهی سيستمهای كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدما

براساس انواع معادالت دیفرانسيلي است كه مدل ریاضي سيستم كنترلي را توصيف مي كنند .لذا هرچه بيشترر در
بهدستآوردن مدل ریاضي مساله دقت شود ،نتيجهی مطلوبتری از سيستم كنترلي بهدست وواهد آمرد.از آنجرا
هستند ،حسابان كسری و كاربردهای آن موضروع مطالعره و تحقيرق بسرياری از پژوهشرگران اسرت ،برهطروریكره
معادالت دیفرانسيل كسری بهعنوان یک ابزار سودمند برای توصيف حافظه و وواص وراثتي بسرياری از فرآینردها
بهكار گرفته شده است .از جمله مسایلي كه تحت تأثير مشتقات كسری بهسرعت مورد توجه بسرياری پژوهشرگران
قرارگرفته است ،كنترل بهينهی كسری است .تعریف كنترل بهينهی كسری به این صورت است كه در یکي از تابع
هدف یا معادالت حاكم بر سيستم و یا هر دو مشتق كسری هاهر شده باشد .همانطور كه برای حل كنترل بهينرهی
معمولي روشهای مختلفي وجود دارد ،برای كنترل بهينهی كسری نيز با توجه به ساوتار و مدل سيسرتم روشهرای
متنوعي وجود دارد كه به بعیي از آنها اشاره ميكنيم.
اولين بار توسط آگراوال  ]4فرمولبندی و طرحي برای حل مسایل كنترل بهينهی كسری منتشر شرد ،كره وی
با به كارگرفتن حساب تغييرات كسری بهتحليل و بررسي یک نوع واص از مسایل كنترل بهينهی كسری پرداوتره
است .سپس در مقاله دیگری وی  ]5یک فرمولبندی كلي و یک راه حل عددی برای حل مسایلكنتررل بهينرهی
كسری كه در آن مشتق كسری ریمان  -ليوویل هاهر شده اسرت ،ارایره داد .امرا برا در نظرر گررفتن مشرتق كسرری
كپوتو ،و اینكه این نوع مشتق بيشتر توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است ،آگرراوال و تنرپ پونرپ 6و]7
مسایل كنترل بهينهی كسری را اینبار بهجای مشتق كسری ریمان  -ليوویل ،با مشتق كسری كپوتو در نظر گرفتنرد
و سپس روش عددی برای حل تقریبي این نوع از مسالهی كنترل بهينه ارایه كردند .الزم برهذكرر اسرت كره بعرد از
آگراوال مقاالت زیادی در زمينهی حل مسایل كنترل بهينهی كسری منتشر شده كه توضيح دربارهی همرهی آنهرا
مقدور نيست اما چند نمونه از آنها عبارتند از  .]11-8در چند سال اوير استفاده از چند جملهایهای متعامد بررای
حل مسایل كنترل بهينهی كسری مورد توجهی بعیي از پژوهشگران قرار گرفته است  .از جملهی آنها ميتوان به
مقالهای كه در سال  ،2011توسط یوسفي و همکاران  ]12منتشرر شرد اشراره كررد ،ایشران از چندجملرهای پایرهی
لژاندر ،استفاده كرده و مسالهی كنترل بهينهی كسری را برا اسرتخراش شررایط الزم بهينگري بره حرل یرک دسرتگاه
معادالت جبری كاهش دادند .مقالهی دیگری توسط علي پور و همکاران  ]13منتشر شد با این تفاوت كه این برار
از چند جملهایهای برنشتاین برای حل مساله بهكار گرفتهاند .در سال  ،2015هم توسط كشراورز و همکراران ]14
مقاله ای منتشر شده كه از چندجملهایهای برنولي برای حل مسراله اسرتفاده شرده اسرت .براالوره كرار بعردی كره
ميتوان بهآن اشاره كرد،كه در آن از چندجملهایهای ژاكوبي اسرتفاده شرده ،مقالرهای اسرت كره توسرط دوهرا و
همکاران  ]15منتشر شد .هدف اصلي این مقاله بيان كاربردی از بهينهسازی در علوم مهندسي اسرت زیررا مسرالهی
در نظرگرفته شده در این مقاله حالت واصي از مسایلي است كره در  ]16ارایره شرده اسرت .در ایرن مقالره ،یرک
روش مستقيم برای حل مسرالهی كنتررل بهينرهی كسرری مربروط سيسرتمهرای كنترلري راكتورهرای مخرزن همرزن
پيوستهی همدما همراه با واكنش ون دی ووس ارایه شده است .ایدهی اصلي روش ارایه شده بر اسراس اسرتفاده از
مرتبههای مختلف گشتاورها بهجای تابع كنترل هاهر شده در مدل ریاضي مساله اسرت برهطروری كره برا ایرن كرار
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كه مشتقات كسری در بررسي رفتار یک پدیدهی فيزیکي یا یک سيستم دیناميکي ،از دقرت بريشترری بروروردار
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مسالهی كنترل بهينه به یک مسالهی بهينهسازی نيمه معرين مثبرت در فیرای گشرتاورها تبردیل مري شرود .در آورر
مسالهی بهينهسازی نيمه معين مثبت بهدست آمده با گسستهسازی متغير زمران هراهر شرده در مسراله حرل مريشرود.
ناگفته نماند كه نتایج عددی بهدست آمده حاكي از آن است كه دقت محاسباتي در این روش نيز قابل قبول است.
ساوتار مقاله به این ترتيب است :در بخش دوم به معرفي اندازهها و گشتاورها ميپردازیم .در بخش سوم كنترل
بهينهی كسری را معرفي ميكنيم .در بخش چهارم مدل ریاضي راكتور مخزن همزن پيوستهی همدما و مسالهی
كنترل بهينهی كسری مربوط به آن را ارایه ميكنيم .چگونگي حل مسالهی كنترل بهينهی كسری معرفي شده در
بخش چهارم به وسيلهی گشتاورها و بهينهسازی نيمه معين مثبت تحت عنوان كلي تبدیل مسالهی كنترل بهينه به
بهينهسازی نيمه معين مثبت در بخش پنجم آمده است و سپس در بخش ششم نتيجهگيری آمده است.
 ۲اندازه ها وگشتاورها
در این بخش چند تعریف كه در بارهی اندازهها وگشتاورها كه در قسمتهای دیگر این مقاله مرورد نيراز اسرت را
از  ]19 -17ذكر ميكنيم.
تعریف  :1یک اندازهی احتمال  روی مجوعه ی  ، Xیک اندازهی مثبت است به طوری كه .  (X )  1

یک نمونه از اندازههای احتمال ،اندازهی دیراک است كه در نقطهی  x  به صورت زیر تعریف مي شود.
1   A ,
   A.

 (A )  

برای یک مجموعهی فشردهی داده شدهی  ، X  R nفرض كنيم )  ، (Xنمایشگر فیای باناخ از اندازههای

عالمتدار باشدكه تکيهگاهش روی  Xقرار دارد؛ بنابراین یرک انردازه )  ،  (Xترابعي اسرت كره هرر زیرر
مجموعه از  Xرا ميگيرد و یک عدد حقيقي را برميگرداند .اثر اندازهی  روی یک ترابع ماننرد  از فیرای
توابع پيوسته به صورت زیر تعریف ميشود:
)  ,      (x )d  (x
X

تعریف : ۲برای یک بردار حقيقي  x  (x 1 ,..., x n )  R nو یک عدد صحيح    N nداده شده ،یک تک
n

n

جملهای بهصورت  x   x iتعریف ميشود كه درجهی آن بر ابر است با . |  |  i


i

i 1

i 1

تعریف : 3بررای انردازهی داده شردهی )   (Xو  ،   Nگشرتاور مرتبرهی  عبرارت اسرت از عردد
n

حقيقي
) y    x   (dx
X

و به  ،  y   N nدنبالهی گشتاورهای اندازهی  گفته ميشود و برای عدد ثابرت داده شردهی  d  Nبرردار
گشتاورهای تا درجهی  dعبارت است از .  y   |d
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مهمترین مزیت این روش نسبت به سایر روشهای عددی سادگي مجاسبات وكاستن حجم محاسبات اسرت ،البتره
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تعریف : 4بررای دنبالرهی داده شردهی

 N n

 

 ، y  y تابعرک وطري ریرس بره صرورت l y : R [x ]  R

تعریف ميشود كه اثر آن بر روی چند جملهایهای  P (x )   p  x به صورت زیر است.




به عبارت دیگر تابعک ریس بهعنوان یک عملگر به وطيسازی چند جملهایها ميپردازد.
تعریف : 5ماتریس گشتاور مرتبهی  ، dعبارت است از ماتریس )  M d ( yبهطوری كه
l y (P 2 (x ))  p T M d ( y ) p

كه در آن )  ، P (xچندجملهای درجهی  dو  pبردار ضرایب آن است.
برای یک حالت واص وقتي كه ، X  Rگشتاور از مرتبهی  i  ,1,..., 2nرا به صورت زیر نشان ميدهيم.
) m i   x i  (dx
X

تعریف :6فرض كنيم  m  m i دنبالهای از گشتاورهای اندازهی احتمال  mبا  m  1باشد .مراتریس نيمره
معين مثبت هنکل یک ماتریس از مرتبهی  nاست كه دارای درایههای متشکل از دنبالهی  mاسرت و برهصرورت
زیر تعریف ميشود.
... m n 

... m n 1 
... ... 

... m 2n 

m1
m2
...
m n 1

 1

m
M n (m )   1
 ...

 mn

 3کنترل بهینهی کسری
در این بخش بر فرمولبندی ریاضي كنترل بهينهی كسری مروری كوتاه داریم .برای مشتقات كسری چندین نروع
تعریف وجود دارد ،اما سه نوع مشتق كسری ریمان -ليوویل ،كپوتو و گرانوالد -لتنيکوف بيشتر از سرایر مشرتقات
كسری مورد استفاده قرار ميگيرد .در این مقاله ما از دو نوع مشتق كسری ریمان -ليوویرل و گرانوالرد -لتنيکروف
استفاده وواهيم كرد و برای مطالعهی بيشتر وواننده را به  ]20ارجاع ميدهيم.
تعریف :7مشتق كسری ریمان -ليوویل بهصورت زیر محاسبه ميشود.
n 1    n.

t
1
d
) f (
( )n 
d
(n   ) dt a (t  ) 1 n

Dt f (t ) 

RL
a

قرارداد :برای سادگي مشتق كسری ریمان-ليوویل را با  D نشان ميدهيم.
تعریف :8مشتق كسری گرانوالد -لتنيکوف برای تابع )  f (tبه صورت زیر بهدست ميآید.
f (t  rh ) ,

كه در آن  .یعني جزء صحيح و
4

) (
r

N

lim w

h 0
r 0
 t a 
N 

 h 

Dt f (t ) 

GL
a
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l y (P (x ))   p  y 
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r  1, 2,...

 1

))w r(1

r

w ( )  1, w r( )  (1 

قیيهی زیر رابطهی بين مشتقات كسری ریمان -ليوویل و گرانوالد -لتنيکوف را بيان ميكند.
انتگرالپذیر باشد .همچنين فرض كنيد  . n  1    nدر این صورت مشتق مرتبرهی  برا تعریرف گرانوالرد-
لتنيکوف تابع )  f (tبا مشتق مرتبهی  ریمان-ليوویل این تابع برابر وواهد بود . ]21
مسالهی كنترل بهينهی كسری كه اولينبار در  ]4مطرح شده است ،به این صرورت اسرت كره مريورواهيم كنتررل
بهينهی  uرا بيابيم بهطوریكه
Min J (u )   (t , x, u ) dt
1

D x(t )   (t , x, u ) ,
x( )  x

()1

كه در آن   , دو تابع دلخواه هستند و )  x (tمتغير حالت سيسرتم اسرت D  .مشرتق كسرری ریمران -ليوویرل
است .همانطور كه ميبينيم مشتق كسری فقط در معادلهی حاكم بر سيستم كنترلي هاهر شده است ،ولري در ترابع
هدف مشتق كسری نداریم .مسالهی كنترل بهينهای كه ميوواهيم در این مقاله به حل آن بهپردازیم حالت واصري
از مسالهی ( )1است.
 4کنترل بهینهی راکتور مخزن همزن پیوسته
سيستمهای كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدما همرراه برا واكرنش ون دی ووس ،اغلرب مرورد توجره
پژوهشگران در حوزهی مهندسي شيمي قرار ميگيرد .علت آن این است كه مردل ریاضري ایرن نروع از راكتورهرا
غيروطي و دارای وواص جالبي است كه در مهندسي شيمي دارای اهميت است .مدل ریاضي این فرآیند كنترلري
كه در این مقاله در نظر گرفته شده است توسط معادالت زیر توصيف ميشود .]22
F
) (c AF  c A
V
F
D  c B  k 1c A  k 2 c B  c B
V
كرره در آن  c B  , c A برره ترتيررب غلظررت مررواد  B , Aهسررتند و  ، F جریرران ورودی ، c AF ،غلظررت
D  c A  k 1c A  k 3 c A2 

مادهی  Aدر ورودی بهطوریكه  ، V  ، c AF  c Aحجرم ثابرت راكترور ، k 3 , k 2 , k 1 ،ثابرتهرای سررعت
واكنش هستند .نمودار این فرآیند كنترلي در شکل 1نشان داده شده است.

5
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قضیه : 1فرض كنيد تابع )  f (tدارای مشتقات مرتبهی اول تا مرتبرهی  n 1پيوسرته بروده و مشرتق  - nام آن

دهقان و محمد كيانپور ،استفاده از بهينهسازی نيمه معين مثبت برای حل مسالهی كنترل بهينهی سيستمهای كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدما

حال ميتوانيم مسالهی كنترل بهينهی این فرآیند كنترلي را معرفي كنيم و آن عبارت است از یافتن ترابع كنتررل u

بهطوریكه
J (u )   ( x12  x22  u 2 ) dt
1

()2

Min

D x1 (t )  k1 x1  k 3 x12  (c AF  x1 ) u


D x2 (t )  k1 x1  k2 x2  x2u
x1 ( )  x 1 , x2 ( )  x 2

 5تبدیل مسالهی کنترل بهینه به بهینهسازی نیمه معین مثبت
در این بخش طي فرآیندی مسالهی كنترل بهينهی ( )2را با استفاده از گشتاورها به یرک مسرالهی بهينرهسرازی نيمره
معين مثبت تبدیل ميكنيم.
 5-1نمایش چند جملهای
از آنجا كه تابع هميلتوني ،برای مسالهی كنترل بهينه كسری در  ]4به صورت زیر تعریف شده است:

) H  H (t ,  , x ,u )  (t , x ,u )  (t , x ,u
مي توانيم تابع هميلتوني را برای مسالهی كنترل بهينهی ( )2به صورت زیر بنویسيم:
()3

H  (1  101 ) x12  50(2  1 ) x1  1002 x2  (1 (10  x1 )  2 x2 )u  u 2

كه در آن  2 , 1 , x 2 , x 1 , uتوابعي برحسب  tهستند .با توجه به شکل رابطهی ( )3مريبينريم كره ترابع هميلتروني
مسالهی كنترل بهينهی ( )2به صورت یک چند جملهای برحسب توانهای افزایشي تابع كنترل بهدست آمده است،
لذا برای راحتي رابطهی ( )3را بهصورت زیر مينویسيم:
6

Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 7:56 +0330 on Thursday December 2nd 2021

شکل  .1راكتور مخزن همزن پيوسته همدما

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1-13 )1396( 52 ،

2

H   i u i

()4

i

كه در آن

گرفته و توسط روش گشتاورها حل شدهاست.
i

()5

2

min H (u)   u
i

i

u

 5-۲کنترل بهینهی کسری تبدیل یافته
مهمترین كار در این بخش تبدیل مسالهی ( )5به یک مسرالهی معرادل برا سراوتار وطري اسرت .بررای ایرن كرار از
پوستهی محدب گراف چندجملهای )  H (uاستفاده ميكنيم ،بهاین صورتكه اگر وانوادهی همرهی انردازههرای
احتمال راكه تکيرهگراه آن روی ورط حقيقري قررار دارد را برا )  P (Rنشران دهريم،پوسرتهی محردب مروردنظر را
ميتوانيم بهصورت زیر توصيف كنيم:
})co( graph( H ))  { (u, H (u )) d  (u):   P(u

()6

R

كه در آن  coمخفف معادل التين پوستهی محدب است.
قضیه  :۲برای چندجملهای جبری و قهری )  ، H (uميتوان نشان داد كه پوستهی محدب گراف  Hبرهصرورت
( )6است و بنابراین مسالهی بهينه سازی( )5ميتواند در فیای اندازههای احتمال بهصورت زیر تعریف شود:

min
)  H (u ) d  (u


()7

P ( R ) R

و مجموعه جوابهای ( )7عبارت است از مجموعهای از اندازههای احتمالكه تکيهگراه آن در مجموعره كمينرهی

سراسرری از )  H (uقررار دارد ،یعنري )  arg min(Hو زمرانيكره )  arg min(Hترک عیروی  u *باشرد،
اندازهی دیراک   *   جواب یکتای ( )7است 24و.]25
*

حال فرض كنيم  ،مجموعهی محدبي از همهی بردارهای در  R 3باشد كه اعیایش گشرتاورهای جبرری
از یک اندازهی احتمال كه تکيهگاه آن در وط حقيقي قرار دارد ،باشد لذا با استفاده از ساوتار چند جملهای ، H
( )7ميتواند به مسالهی بهينهسازی زیر تبدیل شود:
2

) min  m (t

()8

i

i

i

m

حال اگر ما نتوانيم مجموعهی شدني تشکيل شده توسط بردارهایي كه در  ، وجود دارند را بهدرسرتي مشرخ
كنيم )8( ،صرفاً یک فرمولنویسي نظری است و در عمل بررای حرل مسراله كارآمرد نيسرت .از طرفري بسرتار ، 

متشکل از همهی بردارهایي در  R 3است كه اعیای آن تشکيل یک ماتریس نيمه معين مثبت هنکل ميدهند.

7
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  (1  101 )x 12  50(2  1 )x 1  1002 x 2 , 1  (1 (10  x 1 )  2 x 2 ), 2  1.
مسالهی كمينهسازی سراسری زیر از جمله مسایلي است كه بهطور مفصل در 23و ]24مورد تحليل و بررسري قررار

دهقان و محمد كيانپور ،استفاده از بهينهسازی نيمه معين مثبت برای حل مسالهی كنترل بهينهی سيستمهای كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدما





 1 m1 

  (m i )2i   R 3 : 

 m1 m 2 

2

) min  m (t
i

i

()9

i

m

 1

 m1

m1 

m2 

همانطور كه مشاهده ميكنيم مسالهی ( )9صورت نيمه معين مثبت دارد .در واقع تا اینجا از كمينهسازی سراسری
تابع هميلتوني ( )5به مسالهی بهينهسازی نيمه معين مثبت ( )9در فیای گشتاورها رسيدیم ،برهطروری كره مجموعره
جرروابهررای( )9متشررکل اسررت از مجموعررهی همررهی بردارهررای  ، m *  R 3كرره اعیررای آن عبررارت اسررت از
گشتاورهای جبری از اندازههای احتمال كه تکيهگاه آنها در )  arg min(Hقرار دارد.
نتیجه :1اگر  Hدارای كمينه سراسری یکتای *  uباشد ،مسالهی ( )9یک جوای یکترای  m *  R 3دارد كره از
گشتاورهای جبری از اندازهی دیراک  uتشکيل شده است به طوری كه .]25 m i*  (u * )i i  ,1, 2
*

كاری كه تا اینجا انجام شده بهاین صورت است كه بهجای حل مسالهی كمينهسرازی ( )5مري تروانيم مسراله
( )9را حل نمایيم .در واقع با جایگذاری گشرتاورهای مختلرف برهجرای تروانهرای مختلرف  uبره یرک مسرالهی
كمينهسازی نيمه معين مثبت در فیای گشتاورها رسيدیم .ميدانيم كه با جایگذاری گشتاورهای مختلف به جرای
توانهای  uدر مسالهی ( )2با استدالل مشابه به مسالهی كنترل بهينه در فیای گشتاوری دست پيردا ورواهيم كررد
بهطوری كه وواهيم داشت:
J (m)   ( x12 (t )  x22 (t )  m2 (t )) dt
1

Min

) D x1 (t )  k1 x1 (t )  k 3 x12 (t )  (c AF  x1 (t )) m1 (t

()10

) D x2 (t )  k1 x1 (t )  k2 x2 (t )  x2 (t )m1 (t
)t  ( , 1

m1 (t ) 
 1


 m1 (t ) m2 (t ) 
x1 ( )  x 1 , x2 ( )  x 2

حال مي وواهيم بدانيم كه بين جوابهای ( )2و ( )10چه رابطهای وجود دارد.
قضیه : 3فرضكنيد )  ، u * (tیک كمينهكننده برای مسالهی كنترل بهينهی كسری ( )2باشد ،آنگراه برردار كنتررل
)  m * (tداده شده به صورت  m i* (t )  (u * (t ))i i  , 1, 2یک كمينه كننده برای ( )10است.
اثبات  :مشابه آنچه كه در  ]26آمده است این قیيه اثبات ميشرود ،فقرط بررای نوشرتن شررایط الزم بهينگري از
شرایط الزم بهينگي برای كنترل بهينهی كسری مطرح شده در  ]4استفاده ميكنيم.
بنابراین از این قیيه ميتوان نتيجه گرفرت كره اگرر )  m * (tیرک كمينرهكننرده بررای ( )10باشرد كره در شررایط
 m i* (t )  (u * (t ))i i  , 1, 2صدق ميكند ،آنگاه )  m1* (tیک كمينهكنندهی ( )2است.
8
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بنابراین ميتوانيم مسالهی ( )7را به مسالهی برنامه ریزی ریاضي زیر تبدیل كنيم:

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1-13 )1396( 52 ،

 5-3گسستهسازی و تقریب
بعد از آنكه رابطهی بين مسالهی كنترل بهينهی كسرری ( )2و ( )10مشرخ

 h توسط نقاط  1  t s ,...., t 1 , t به  sقسمت مساوی تقسيم ميكنريم ،لرذا

با انتخاب این نقاط مسالهی ( )10به صورت زیر تبدیل مي شود:
( x12 (tr )  x22 (tr )  m2 (tr )) dt

( r 1) h

s 1

rh

r

Min J (m)   

) D x1 (tr )  k1 x1 (tr )  k 3 x12 (tr )  (c AF  x1 (tr )) m1 (t r

) D x2 (tr )  k1 x1 (tr )  k2 x2 (tr )  x2 (tr )m1 (tr

()11

m1 (tr ) 
 1


 m1 (tr ) m2 (tr ) 
x1 ( )  x 1 , x2 ( )  x 2

r  1, 2,..., s

یکي از كارهایي كه در محاسبهی عددی مشتق كسری رایج است ،تقریب مشرتق كسرری ریمران -ليوویرل توسرط
مشتق كسری گرانوالد -لتنيکوف است ،یعني بعد از بهدست آوردن طول گام  hميتوانيم مشرتق كسرری موجرود
در ( )11را بهصورت زیر تقریب بزنيم .]27
i  1, 2

()12

) jh

j  1, 2,..., s,

) (
j 1

r

r

 w  x (t
) (
j
i

 1

)w

j

j

) (
j

 (1 

1
h

w

D xi (tr ) 
 1,

) (

w

بعد از جایگذاری روابط ( )12بهجای مشتقات كسری در ( )11آورین كاری كره بایرد انجرام دهريم ترا مسرالهی
( )11به یک مسالهی بهينهسازی نيمه معرين مثبرت تبردیل گرردد ،اسرتفاده از فرمرول انتگررالگيرری عرددی بررای
محاسبهی انتگرالهای هاهر شده در تابع هدف ( )11اسرت كره مرا از روش ذوزنقرهای مركرب اسرتفاده مريكنريم.
بنابراین مسالهی ( )11به یک مسالهی بهينهسازی نيمه معين مثبت بهصورت زیر تبدیل ميشود:
s 1
s 1
h 2
) (x 1 (t )  2 x 12 (t r )  x 12 (t s )  x 22 (t )  2 x 22 (t r )  x 22 (t s
2
r 1
r 1

Min J (m ) 

s 1

))  m 2 (t )  2 m 2 (t r )  m 2 (t s
r 1

) x 1 (t r  jh )  k 1x 1 (t r )  k 3 x 12 (t r )  (c AF  x 1 (t r )) m 1 (t r

) (
j

) x 2 (t r  jh )  k 1x 1 (t r )  k 2 x 2 (t r )  x 2 (t r )m1 (t r
r  1, 2,..., s
2

9

r

w

) (
j

1
h

j

r

w
j

m1 (t r ) 
 1


 m1 (t r ) m 2 (t r ) 
x 1( )  x 1 , x 2 ( )  x

1
h

Downloaded from jamlu.liau.ac.ir at 7:56 +0330 on Thursday December 2nd 2021

1
فاصلهی ] [ ,1را با طول گام
s

شرد ،بررای حرل مسرالهی ( )10ابتردا

دهقان و محمد كيانپور ،استفاده از بهينهسازی نيمه معين مثبت برای حل مسالهی كنترل بهينهی سيستمهای كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدما

تذکر :از مزیتهای این روش نسبت به سایر روشهایي كه در زمينهی كنترل بهينهی كسرری مطررح هسرتند ایرن
است كه از لحاظ محاسباتي ساوتار سادهتری دارد بهعالوه اینكه بعیري از روشهرای مطررح شرده قرادر برهحرل
این مقاالت معادله دیفرانسيل حاكم بر سيستم بهصورت )  D  x (t )  f (t , x (t ))  b (t )u (tاست در حاليكه
در ( )2شکل كليترری برهصرورت ))  D  x (t )  f (t , x (t ),u (tدارد و یرا اگرر بره روش مطررح شرده در ]29
مراجعه كنيم ،ميبينيم كه اوال دارای محاسبات پيچيدهای است و ثانيا قادر به حل مسالهی مورد نظرر در ایرن مقالره
نيست.
 5-4نتایج عددی
در این قسمت با انتخاب پارامترهای موجود در ( )2از  ]22به صورتيكه در جدول  1آمده است ،به حل مسالهی
كنترل بهينهی كسری ( )2پرداوتيم.
جدول  .1پارامترهای موجود در ()2

) (x 2

) (x 1

c AF

V

k3

k2

k1

0/0936

0/189

10

1

10

100

50

در شکلهای  2و  3نتيجهی حاصل ازحل مساله نشان داده شده است .همانطور كه در شکلها مشاهده ميشود برا
انتخاب یک تعداد محدود از نقاط به حالت تعادل پایدار سيستم كنترلي دست یافتهایم.

شکل  .۲نتيجه حاصل از انتخاب  s  10و   1

10
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مسالهی مورد نظر در این مقاله نيستند  .برای مثال وواننده را به  ]28 ،14 ،13 ،9 ،7 ،5 ،4ارجاع ميدهيم ،زیررا در

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1-13 )1396( 52 ،

جدول  .۲مقدار تابع هدف و زمان صرف شده جهت انجام محاسبات با نرم افزار GAMS

زمان اجرا (ثانيه)

مقدار تابع هدف ) (J

مرتبه مشتق كسری ) (

0/016

0/010770

0/9

0/031

0/000428

0/93

0/046

0/000080

1

جدول .3بررسي درستي رابطه قیيه  ، 3برای

 0 / 93

.

) m 2 (t r )  m12 (t r

) m 2 (t r

) m 1 (t r

tr

0/000000000020

0/0058955499

0/0767824842

0/0

0/000000000017

0/0044410158

-0/0666409470

0/1

0/000000000032

0/0016923281

0/0411379160

0/2

0/000000000008

0/0033018529

0/05746175170

0/3

0/000000000024

0/0036777286

0/0606442790

0/4

0/000000000002

0/0037573521

0/0612972438

0/5

0/000000000024

0/0036932253

0/0607719123

0/6

0/000000000025

0/0033503229

0/0578819741

0/7

0/000000000041

0/0024099505

0/0490912471

0/8

0/000000000037

0/0044448375

0/0666696148

0/9

0/000000000026

0/0001181829

-0/0108711971

1/0

جدول  2مقدار تابع هدف و زمان اجرا را نشان ميدهد و ميبينيم كه برای اجرای برنامره زمران كمري نيراز اسرت و
این مي تواند نوید بخش این باشد كه روش مطرح شده برای مسائل با ابعاد برزر

كرارآیي مناسربي از نظرر زمران

داشته باشد وبا توجه به قیيه  3ميدانيم كه )  m1 (tهمان كنترل بهينه اسرت برهشررطي كره )  m 2 (t )  m12 (tلرذا
جدول  3درستي رابطه موجود در قیيه  3را نشان ميدهد.

11
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شکل  .3نتيجه حاصل از انتخاب  s  10و   0 / 93

دهقان و محمد كيانپور ،استفاده از بهينهسازی نيمه معين مثبت برای حل مسالهی كنترل بهينهی سيستمهای كنترلي راكتورهای مخزن همزن پيوستهی همدما

 6نتیجه و جمع بندی

در این مقاله بهينهسازی نيمه معين مثبت برای حل یک مساله كنترل بهينهی كسری بهكار گرفته شرده اسرت .مردل
وسيلهی روش گشتاورها یک مسالهی معادل برای كنترل بهينهی كسری در نظر گرفته شده بهدست آمد و سپس با
گسستهسازی مسالهی معادل بهدست آمده به یک مسرالهی بهينرهسرازی نيمره معرين مثيرت دسرت پيردا كرردیم .در
گسستهسازی برای مشتق كسری ریمان – ليوویل تقریبري از مشرتق كسرری گرانوالرد -لتنيکروف و بررای انتگررال
موجود در تابع هدف از انتگرالگيری ذوزنقهای مركرب اسرتفاده كرردیم .نترایج عرددی برهدسرت آمرده نشران از
كررارایي ایررن روش بررای حررل مسررایلي مشررابه دارد .نکتررهای كرره در ایررن روش برره آن توجرره شررده اسررت سرراوتار
چندجملهای مدل ریاضي سيستم كنترلي موجرود در مسرالهی كنتررل بهينره اسرت ،حرال اگرر مسرالهی در یکري از
شاوههای علوم مهندسي مطرح باشد بهطوری كه مدل ریاضي سيستم كنترلي دارای سراوتار چنرد جملرهای نباشرد
آیا بازهم این روش كارآیي دارد؟ ميتواند در پژوهشهای بعدی مورد توجه قرار گيرد.
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