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 مقدمه نویسنده:
  

توان با روابط ریاضی مانند معادالت  هاي فیزیکی، شیمیایی و اقتصادي را می بسیاري از سیستم
ت به زمان ها مطابق روابط دینامیکی نسب دیفرانسیل یا تفاضلی، قطعی یا تصادفی مدل کرد. این سیستم

هاي بیرونی  بوسیله نوعی از وروديتوان  میها را  کنند. این سیستم یا هر متغیر مستقل دیگري تغییر می
هاي  پذیر باشد، ممکن است راه اگر این کار انجامها از یک حالت به حالت دیگر منتقل کرد.  یا کنترل

لفی براي انجام یک کار وجود داشته هاي مخت اگر راهمختلفی براي انجام یک کار مشابه موجود باشد. 
ها بهترین باشد. این بهترین راه، ممکن است حداقل زمان رفتن از یک  باشد، ممکن است یکی از این راه

حالت به حالت دیگر یا حداکثر نیروي پیشرانه تولید شده بوسیله موتور راکت باشد. ورودي اعمال شده 
گویند. معیار بهترین راه یا عملکرد را شاخص عملکرد  ه میبه سیستم در بهترین شرایط را کنترل بهین

کنترل شود که یک شاخص  اي بهینه روشگویند. بنابراین، وقتی که سیستم به  یا تابع هزینه می
دو شکوفایی ي  عملکرد را برآورده کند، یک سیستم کنترل بهینه داریم. تئوري کنترل بهینه یک دوره

هاي عملی و  سپري کرده است. جنبه 1960کنترل مدرن در حدود سال  تئوريارائه را پس از  اي دهه
هاي قدرت،  هاي متعددي مانند سیستم کاربردهاي آن در شاخههاي  جذابیتتئوري این موضوع بدلیل 

  شناسی تداوم یافته است. شناسی و بوم هاي شیمیایی، اقتصاد، پزشکی، زیست هوافضا، پروسه
  

  اهداف و دورنما
هاي فیزیکی دینامیکی که با معادالت دیفرانسیل یا تفاضلی معمولی  به کنترل سیستم در این کتاب

شود.  پرداخته می )هاي استاتیکی بیان شده با معادالت جبري خالف سیستمبر(شوند  بیان می
  هاي تصادفی است. هاي قطعی و نه سیستم براین، تمرکز روي سیستم عالوه

چرخید که بوسیله یک ریاضیدان  صت حول اصل حداکثر میتوسعه تئوري کنترل بهینه در دهه ش
ارائه شد. کارهاي  1962اش اولین بار به زبان انگلیسی در  روسی با نام پونتریاگین و همکاران دانشگاهی

هاي ممتاز زیادي در تئوري کنترل  کتاب پس از آنبعدي توسط کالمن از ایاالت متحده انجام شد. 
  تی منتشر شد.بهینه در سطوح مختلف مهار

اي با ریاضیات  هاي عملیاتی ساده این کتاب براي دانشجویان نوشته شده است و سعی دارد روش
اي است  مربوط به آن براي دانشجو فراهم کند. مشخصه دیگر این کتاب چیدمان تمامی مطالب به گونه

خالصه مطلب به ها در جدول  که کالس یک ترمی را پوشش دهد. ویژگی خاص این کتاب ارائه روال
افزار متلب و سیمولینک شامل  این، نرم بر  صورت بیان مسئله و حل گام به گام آن است. عالوه

اند. این کتاب  ابزارهاي سیستم کنترل و ریاضیات سمبولیک نیز در کتاب مورد استفاده قرار گرفته جعبه
سازي مناسب  و بهینههاي کنترل  براي یک درس تحصیالت تکمیلی یک ترمی سطح دوم در سیستم

  است.
  

  نیازها و مخاطبان پیش
این یک کتاب درسی تحصیالت تکمیلی سطح دوم است و به همین دلیل پیشنیازهاي استفاده از این 

هاي خطی است.  هاي کنترل مقدماتی، تحلیل فضاي حالت یا تئوري سیستم درس سیستم ،کتاب



  
در انتهاي کتاب را مرور کند. این کتاب براي  Bو  Aهاي  شود که دانشجو مطالب پیوست پیشنهاد می

است. مناسب دانشجویان تحصیالت تکمیلی مهندسی برق، مکانیک، شیمی، هوافضا و ریاضی کاربردي 
هاي تحقیقاتی و صنعتی مشغول به کار  اي و مهندسینی که در سازمان براین، محققین حرفه عالوه

 توانند از آن بهره گیرند. هستند، می
 

  سابارام نایدو دسیننی
  کاتلو، آیداهوپو                                                                                                

  2002ژوئن                                                                                                 
  



  اشرسخن ن
هـاي مختلـف      رشناسی ارشـد و دکتـري در شـاخه        ین اثر پاسخ به نیاز دانشجویان کا       ا ي  همجهدف از تر  

 ي  بدون شک مطالبی که بـه وسـیله       . باشد  ضا و ریاضی کاربردي می    فمکانیک، شیمی، هوا  مهندسی برق،   
ن در   دروس مـرتبط بـا آ      ي   طـوالنی در ارائـه     ي   این اثر پوشش یافته است، حاصل تجربـه        ي  پدیدآورنده

هـاي معتبـر    باشد و شاید به همین جهت است که این کتاب در اغلب دانـشگاه    یهاي دانشگاهی م    کالس
  . دنیا به عنوان یک مرجع درسی پذیرفته شده است

 این کتاب را براي ارائه در یک        ،مهاي آنها به زبان ساده و گام به گا          حل و راه  سازي ینهبهل  بیان مسائ 
  .ه استترم درسی بسیار مناسب کرد

هـاي   روز در این حوزه نیز آورده و تمام کدنویـسی            این کتاب سعی شده است مطالب به        ي  در ترجمه 
ــه ــب ي برنام ــهمتل ــانی رو  ب ــودزرس ــر .ش ــراي درك بهت ــین ب ــث  همچن ــتن ،مباح ــه م ــواردي ب    در م

تـأثیر    هایی اضافه شده است که این موضوع نیز بر باال بردن کیفیت مطالـب ارائـه شـده بـی                      اصلی نکته 
  . نبوده است

 اساتید و دانـشجویان عزیـزي کـه مطالـب ترجمـه شـده را                ي  داند از کلیه    در انتهاي سخن الزم می    
هـاي احتمـالی    ها و غلط ایند، تقاضا نماید، کاستینم ي تیزبین خود بررسی و تحلیل می     مطالعه و با دیده   

هـاي بعـدي      باشد، گوشزد و اعالم نماید تا در چاپ         را که ناگزیر جلوگیري از آن در این حجم میسر نمی          
  .ت به غایت ارزشمند مورد استفاده قرار گیردنظرا این نقطه

نتـشار و معرفـی کتـب برتـر        دانش همواره پذیراي اساتید و نخبگان دانشگاهی جهت ا         انتشارات نیاز 
  . باشد دانشگاهی می

   ل انتشارات نیاز دانشمدیر مسئو
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  فصل اول

 مقدمه

  مقدمه -1
و سپس تاریخچه مختصـري  ی شده معرف 2و کنترل بهینه 1سازي هاي اصلی بهینه در این فصل ابتدا ایده

ي کتـاب  هـا  فصلاي از محتویات  خواهد شد. همچنین خالصه مطرحو کنترل بهینه  3از حساب تغییرات
  شود. می ارائه

  کنترل مدرن و کالسیک -1-1
بوده SISO(4تک خروجی ( -هاي تک ورودي تئوري کنترل کالسیک (سنتی) بیشتر در رابطه با سیستم

. و استفاده از آن در تشریح سیستم به فرم بلوك دیاگرامی استدیل الپالس بر اساس تئوري تب و عمدتا
  شود که: مشاهده می )1-1 (شکل با توجه به 
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1. Optimization 
2. Optimal Control 
3. Calculus of Variation 
4. SISO: Single Input Single Output 




