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Abstract. The aim of this paper is to design predictive algorithm for 
control of time-delayed systems with the possibility of measurable 
disturbance compensation. A new approach to extended Generalized 
Predictive Control (GPC) has been proposed. Three Diophantine equa-
tions are solved non recursively. The cost function and the control 
law of the GPC are derived. Simulation examples are presented to 
show results of the design. Two cases are considered – in case of 
delay between the input and the output of the process, less than the 
delay, between the disturbance and the output of the process, and 
in case of delay between the input and the output of the process, 
greater than the delay between the disturbance and the output of the 
process. In both cases, comparisons were made between a standard 
GPC, a compensator with future interference values included in the 
GPC, a compensator without future interference values included in the 
GPC and a classic compensator for one case. The results show that 
the GPC cannot completely eliminate the disturbances, even when 
the future disturbances values are included in the control. Complete 
elimination of the disturbances is possible only when the weighting 
factor, that distributes the energy of the controller, is zero. 

Въведение
Смущенията отклоняват системата от желаната работ-

на точка и изискват специфични стратегии за управление, 
за да се сведе до минимум тяхното влияние. Класическото 
управление на измерими смущения е най-често срещано-
то решение за справяне с този проблем. Компенсаторите 
дават възможност за изработване на управлението, преди 
смущението да повлияе на изхода на процеса. Идеалният 
компенсатор се формира от отношението на динамиката 
между изхода на процеса и смущението към динамиката 
между изхода на процеса и управляващия сигнал с обратен 
знак. Такъв компенсатор обаче рядко може да се реализира 
поради невъзможност за инверсия на закъснението напри-
мер [1]. За процеси със закъснение и с възможност за 
измерване на смущенията се използва и обобщеното пред-

сказващо управление (Generalized Predictive Control, GPC) 
[2,3]. Въпреки това обичайно GPC е внедрено основно при 
по-бавни процеси. Това се дължи на голямата му изчисли-
телна сложност. Една от целите на статията представлява 
намаляване на изчисленията в разширена версия на GPC 
алгоритъма. В следващия раздел е описан предложеният 
нов подход за разширен GPC. Целевата функция на GPC 
и закона за управление са изведени в раздел 3. Пак там 
е проверена ефективността на разширения GPC алгоритъм 
чрез симулационно изследване, при което се съпоставят 
получените с различни подходи за компенсиране на изме-
рими смущения резултати.

Обобщено предсказващо управление 
с измеримо смущение

Целевата функция, която GPC трябва да минимизира, 
има вида 

(1)

където ŷ(k+j|k) е вектор с предсказани на базата на данни, 
известни до дискретен момент от време k стойности на из-
хода на системата, r(k+j) е вектор със зададени стойности, 
Δu(k+j-1) е вектор с изпреварващи управляващи сигнали – 
съдържа първите разлики на управлението, N1 е минимален 
хоризонт на предсказване, N2 е максимален хоризонт на 
предсказване, Nu е хоризонт на управление, δ(j) и λ(j) са 
тегловни коефициенти. Двата тегловни коефициента имат 
симетрична функция, едновременната им промяна е излиш-
на, затова δ=1. Чрез тегловния коефициент λ, (λmax<λ<0) се 
разпределя (балансира) енергията на регулатора между две 
противоречиви цели: постигане на точност при отследяване 
на грешката в САУ (λ→0) и ограничаване на поведението 
на управляващия сигнал (λ→λmax) [4]. Чрез минимизиране 
на (1) се намира поредица от оптимални стойности на уп-

(1)
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равляващия сигнал, но само първата стойност се прилага 
действително към обекта, като процедурата се повтаря за 
всеки такт.

Предсказаните стойности се изчисляват за зададен 
модел на обекта за управление, който е съществена част от 
управлението с GPC. Обикновено методът за проектиране 
на GPC предполага, че обектът се представя адекватно от 
ARIMAX модел. Моделът се модифицира, като се разшири с 
вектора на измеримото смущение v(k):

(2)

където А, B, C и D са полиноми на оператора q-1 от степени 
na, nb, nc и nd съответно, d – брой тактове закъснение межу 
входа и изхода на процеса, dv – брой тактове закъснение 
между смущението и изхода на процеса, ξ(k) – неизмеримо 
смущение от типа бял гаусов шум [1,2,3,5]. Чрез Δ=1-q-1

се осигурява интегрално действие на регулатора, за да се 
премахнат (компенсират) нежелателните ефекти от появата 
на товарни смущения върху обекта. Полиномът D(q-1) пред-
ставя характера на измеримото смущение, а полиномът 
C(q-1) – на шума. Моделът, описан в уравнението (2), се 
преобразува в ARMAX по отношение не на самите сигнали, 
а на техните първи разлики:

(3)

За да бъде решена оптимизационната задача, е не-
обходимо да се определят предсказаните стойности на из-
ходната променлива y(k+j) за N1≤j≤N2, където N1=d+1+ne1

, 
N2=d+1+ne2

, ne1
 и ne2

 са съответно минимален и максима-
лен хоризонт на грешката на управлението [6]. Нека (3) се 
запише във вида

(4)

където 

Предсказването на изхода y изисква да се решат 
три Диофантови уравнения. Полиномите пред ξ(k) в (4) се 
представят с

(5)

откъдето в методиката за проектиране на регулатора се 
извежда

първото Диофантово уравнение

(6)

Нерекурсивно решаване на Диофантовото уравне-
ние

Коефициентите на полиномите Ej(q
-1) и Fj(q

-1) от урав-
нение (6) могат да бъдат получени от сравнението на ко-
ефициентите пред еднаквите степени на q от двете страни 
на равенството [3]

След разкриване на скобите вдясно и групиране на 
членовете от една и съща степен за коефициентите на по-
линомите Ej(q

-1) и Fj(q
-1) може да се запише

Така след заместване на k с k+j и на (5) в (4) се 
достига до предсказващия модел

където
ρd=d-dv е относителната разлика межу закъснението между 
входа и изхода на процеса и закъснението между смуще-
нието и изхода на процеса. 

Предсказаната изходна величина y(k+j) може да се 
представи с две компоненти

Първата компонента, т. нар. възстановим изход,

(7)

може да се предскаже въз основа на входно-изходните 
данни до k-тия момент посредством синтезирания оптима-
лен управляващ сигнал след k-тия момент.

Втората компонента, т. нар. невъзстановим изход,

не зависи от данните, т.е. на нея не може да се повлияе 
чрез оптималния управляващ сигнал.

Окончателният вид на възстановимия изход (7) се по-
лучава, след като се извършат следните полагания:

вектора на измеримото смущение v(k)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

на равенството [3]

(7)
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(8)    

откъдето в методиката за проектиране на регулатора се 
извеждат

второто Диофантово уравнение

и
третото Диофантово уравнение

След заместване на (8) в (7) се получава

Предсказаният възстановим изход ŷ(k+j|k) също 
може да се представи като сума от две компоненти

(9)

Първата компонента, т. нар. принудена компонента

зависи от изменението на управляващия сигнал в k-тия и 
след k-тия момент. Бъдещите стойности на управляващия 
сигнал са

Втората компонента, т. нар. непринудена компонен-
та

(10)

дефинирана с филтрираните сигнали 

представлява предсказаната стойност на възстановимия 
изход ŷ(k+j|k) на САУ при отсъствие на управляващо и сму-
щаващо въздействие върху обекта (Δu(k+j)=0, Δv(k+j)=0), 
зависи от изменението на измеримото смущение след k-тия 
момент, изменението на управляващия сигнал до k-1-вия 
момент, от изходния сигнал и от смущаващото въздействие 
до k-тия момент включително. В (10) бъдещите стойности 
на измеримото смущение, миналите стойности на управля-
ващия сигнал и на измеримото смущение съответно са:

За определяне на предсказания изход съществуват 
различни методи. На базата на (4) за ξ(k)=0 се прилага 
рекурсивен метод за определяне на предсказаните стой-
ности на изхода [1,2,7]. Предсказаните стойности на изхо-
да y(k+j) за j=d+1+ne1

,...,d+1+ne2
 се получават

С рекурсивни замествания на предсказаните стой-
ности на изходния сигнал се получава

Недостатък на този метод е, че независимо от из-
браната стойност на N1(ne1

), N1=d+1+ne1
, предсказването 

трябва да започне от d+1. Определят се ne1
 излишни пред-

сказани стойности на изхода.

Целева функция и закон за управление
Нека се формират следните величини:

(11)
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където Nv е хоризонт на оценката на смущението.
Тогава принудената и непринудената компоненти и 

предсказаният възстановим изход могат да се представят 
в матричния вид

(12)

Матрицата Hf има размерност (ne2
-ne1

+1)×Nu и еле-
ментите й представляват стойности на дискретната преход-
на функция на модела B(q-1)/A

~
(q-1) ,

Когато бъдещите стойности на смущението са из-
вестни или могат да бъдат предсказани, Hdf може да се 
изчисли. Ако бъдещите стойности са постоянни и равни на 
последната измерена стойност, тогава v(k+j)=0 и вторият 
член в ŷнепр ще бъде нула. Матрицата Hdf може да има три 
различни структури в зависимост от ρd [1,2,7]. Елементите 
й представляват стойности на дискретната преходна функ-
ция на модела на измеримото смущение D(q-1)/A

~
(q-1), тя е 

с размерност (ne2
-ne1

+1)×NV,

Ако индекс на h в матриците Hf и Hdp е по-малък от 
нула, на мястото на h със съответния индекс се записва 
нула.

Матриците Hp, F и Hdp имат съответно размерности 
(ne2

-ne1
+1)×(d+nb), (ne2

-ne1
+1)×(na+1), (ne2

-ne1
+1)×(dv+nd).

За дефинираните в (11) величини се извежда след-
ният матричен еквивалент на квадратичния показател (1):

където Qλ=diag{λ0,λ1,...,λNu-1 е диагонална матрица, Qλ=λI, 
I – единична матрица.

Ако се отчете (12), това описание може да се пред-
стави като

или

(13)

с елементи

Тъй като предложеният подход е валиден както когато 
не се отчитат ограниченията върху управляващия сигнал, 
така и когато са отчетени ограниченията върху управля-
ващия сигнал, описанието е направено при отсъствие на 
наложени ограничения върху управляващия сигнал. Мини-
мумът на (13) се намира, като се положи градиентът на 
J да е равен на нула. Това води до оптималното решение 

(14)

Само първият елемент на вектора на решението 
се използва, т.е. проектираният регулатор осигурява ед-
ностъпково предсказване на изходната величина посред-
ством управляващия сигнал

(15)

Многостъпковото предсказване на изхода (регулиру-
емата величина) се осъществява като непрекъснато повто-
рение на така описаната процедура на проектирането на 
всеки следващ такт на времето, което означава многократ-
но да се решава (15) с обновяване само на векторите r 
и ŷнепр.

Като се отчете, че заданието остава постоянно в рам-
ките на хоризонта на управление, може да се изведе в ли-
неен вид следният обобщен предсказващ регулатор, който 
е крайната цел на методиката.

Qf и Qp са полиноми, включващи коефициентите на 
миналите и бъдещите стойности на смущението, които се 
изчисляват по различни начини в зависимост от ρd[1].

На фиг. 1 е показана структурна схема, базирана на 
изведения закон за управление.
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Фиг. 1. Разширена структурна схема на GPC за компенсиране на 
измеримото смущение

Симулационни резултати
За целите на симулацията е избрана следната сис-

тема [1]:

Pu(s) е предавателната функция на процеса, свърз-
ваща изхода на процеса с управляващия сигнал, а Pv(s) е 
предавателната функция на процеса, която свързва изхода 
на процеса с измеримото смущение. За дискретните поли-
номи A(q-1), B(q-1) и D(q-1), получени от предавателните 
функции Pu(s) и Pv(s), е използван такт на дискретизация  
Ts=0.25 s, C(q-1)=1. Класическият компенсатор може да се 
реализира, като се раздели Pv(s)/Pu(s). Разглеждат се два 
случая: τu<τv – първи случай, и τu>τv – втори случай.

Структурните параметри във всички експерименти са 
настроени според правилата [8]: 

И за двата случая ne1
=1, ne2

=10, Nu=Nv=6, λ=1. За 
случай 1 N1=6, N2=16, а за случай 2 – N1=22, N2=32.

И за двата случая на фиг. 2 (случай 1) и фиг. 3
(случай 2) се представят резултатите от симулациите за:

• Стандартен GPC – Q(q-1)=0;
• Компенсатор с включени бъдещи стойности на 

смущението към GPC;
• Компенсатор без включени бъдещи стойности на 

смущението към GPC, Qf(q-1)=0;
• Класически компенсатор – реализируем само за 

случай 1.
Случай 1. τu=1 s, τv=3 s, d=4 s, dv=12 s, ρd=-8.

(а) Задание, смущение и изходни сигнали 

(б) Управляващи сигнали

Фиг. 2. Сигнали в системата за управление

За случай 1 разликата в резултатите, получени с 
компенсатор, с включени бъдещи стойности на смущението 
към GPC и без включени бъдещи стойности на смущението 
към GPC е несъществена и сигналите за тези два случая – в 
червен и син цвят на фиг. 2а и фиг. 2б, се припокриват.

Случай 2. τu=5 s, τv=2 s, d=20 s, dv=8 s, ρd=12.

(а) Задание, смущение и изходни сигнали

(б) Управляващи сигнали

Фиг. 3. Сигнали в системата за управление

Заключение
В статията е представен метод за проектиране на 

разширен GPC за подобряване на компенсацията на из-
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меримите смущения. Приложен е нерекурсивен метод за 
решаване на Диофантовите уравнения (необходими за по-
лучаване на предсказания изход), чрез който се намаляват 
изчисленията, когато ne1

>0. GPC не може да елиминира 
напълно смущенията, дори когато в управлението са вклю-
чени бъдещи стойности на смущението, което може да се 
види от фиг. 2 и фиг. 3. Пълно елиминиране на смущенията 
е възможно само когато λ=0.
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