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 با در نظرگرفتن دینامیکهای غیرخطی و بهطور ویژه دینامیک پهبادهای مینیاتوری یا اتومبیلهای خودکار بهصوووورد مد، در این مقاله:چکیده
 ازآنجاییکه در این سیستمها ردیابی. مناسب پرداخته میشود3 و کدگشای2 به طراحی کدگذار، و سپس اعما روش خطیسازی مناسب1تکسیکله
 از طریق ار سا دادههای اندازهگیری شده تو سط کانا مخابراتی دیجیتا ظرفیت محدود،م سیر حالت سی ستم غیرخطی در تخمینزننده راه دور
 خطیسازیها هنگامیکه، در روش ارائهشده در این مقاله. نیاز به کدگذار و کدگشای مناسب است تا نواقص مخابراتی را جبران کند،صورد میگیرد
 صورد میگیرد و در صورد کاهش خطای تخمین از خطی سازی صورد گرفته در مرحله،خطای تخمین متغیرهای حالت سیستم افزایش مییابد
. عملکرد مطلوب روش ارائهشده در این مقاله را نشان میدهند، شبیهسازیهای کامپیوتری.قبلی استفاده میگردد
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 -1مقدمه
 -1-1انگیزه و پیشینه
در سووا های اخیر بهدلیل ظهور سوویسووتمهایی که در آن سوویسووتم
دینامیکی و کنتر کننده آن نسبت به هم فاصله دارند ،مسئله ردیابی و
پایدارسووازی س ویسووتمهای دینامیکی بر روی کانا های مخابراتی مورد
توجه قرار گرفته ا ست .سی ستمهای خودکار حفاری چاههای نفت/گاز،
سووویسوووتم های چندعاملی متشوووکل از رباد های کوچک خودکار و
سی ستمهای انتقا توان هو شمند نمونههایی از این نوع سی ستمها می
باشند .این سیستمها مثا هایی از سیستمهای کنتر شبکهای هستند.
در این سی ستمها برخالف سی ستمهای متداو کنترلی ،انتقا اطالعاد
بر روی کانا های مخابراتیای صوووورد میگیرد که این کانا ها دارای
محدودیتهای نظیر محدودیت در توان ارسالی اطالعاد و یا پهنای باند
و همچنین اثراد نامطلوب بر روی سیگنا های انتقا داده شده ،نظیر
اعوجاج و نویز هسوووتند .ازآنجایی که روش های متداو جهت طراحی
کنتر کن نده ها بدون در نظرگرفتن م حدود یت ها و اثراد نامطلوب
کانا های مخابراتی توسوووعه یافتهاند ،درصوووورتی که اثراد نامطلوب
م خابراتی جبران نگرد ند ،این م حدود یت ها و اثراد نامطلوب با عث
ت ضعیف کارایی و حتی ناپایداری میگردند .لذا جهت جبران سازی این
م حدود یت ها و اثراد نامطلوب در حل قه کنتر  ،با ید از روش های
کدگذاری مناسووب اسووتفاده شووود .اما روشهای متداو کدگذاری در
مخابراد ،باعث ایجاد تأخیر زمانی زیادی در حلقه کنتر میگردند که
خود باعث تضعیف کارایی و ناپایداری سی ستمهای کنتر شبکهای می
شوند .بنابراین در سیستمهای کنتر شبکهای باید روشهای کدگذاری
دیگری با انتخاب کدگذار و کدگشووای مناسووب ،جهت ردیابی بردارهای
حالت و سو ویگنا های کنتر عبوری از کانا های مخابراتی بهصوووورد
زمان حقیقی طراحی شووود .همچنین ،کنتر کنندهها در سویسووتمهای
کنتر شبکهای باید بهگونهای تو سعه یابند که با تحمل اندکی خطا در
انتقا اطالعاد قادر به پایدارسازی سیستم باشند.
با توجه به کاربردهای فراوان سوویسووتمهای کنتر شووبکهای ،در
مقاالد زیادی به این مو ضوع پرداخته شده ا ست .این مقاالد عمدتاً به
دو د سته کلی تق سیم می شوند .در د سته او  ،هدف ،طراحی کدگذار،
کدگشووا و کنتر کننده مناسووب جهت ردیابی و پایدارسووازی بر روی
کانا های مخابراتی (فاقد نویز یا نویزی) اسووت که تحت محدودیتهای
مخابراتی نظیر ظرفیت یا پهنای باند محدود ه ستند [ .]1-22در د سته
دوم ،هدف ،پایدارسوووازی سو ویسوووتمهای دینامیکی بر روی کانا های
مخابراتیای ا ست که تحت تاثیراد نامطلوب انتقا  ،نظیر نویز ،تأخیر و
از دسووترفتن تصووادفی دادههای ارسووالی هسووتند در حالی که هیچ
محدودیت مخابراتیای روی نرخ ارسوووا دادهها وجود ندارد [.]23-34
در بیشتر این مقاالد ،مسووئله ردیابی و پایدارسووازی به مسووئله پایهای
شکل  1متمرکز شده ا ست [ .]1-22این بلوک دیاگرام میتواند معرف
یک سی ستم کنتر شبکهای باشد که در آن انتقا اطالعاد از سی ستم
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دی نامیکی به کنتر کن نده راه دور مت ناظر آن ،از طریق یک کا نا
مخابراتی که با سایر سی ستمها م شترک ا ست ،صورد میگیرد ،ولی
کا نا م خابراتی از کنتر کن نده راه دور به سووویسوووتم ت حت کنتر
اختصوواصووی اسووت و به همین دلیل انتقا اطالعاد از کنتر کننده به
سیستم تحت کنتر بدون خطا و محدودیت مخابراتی ،صورد میگیرد.

شکل  :1دیاگرام بلوکی پایه برای سیستمهای کنترل شبکهای.

همچنین این بلوک دیاگرام ،معرف م سئله کنتر از راه دور و سایل
نقلیه کوچک خودکار (برای مثا پهبادهای مینیاتوری) اسوووت .بهعلت
اندازه کوچک این و سایل نقلیه خودکار و ا ستفاده از باتریهای ظرفیت
محدود بهعنوان منبع تغذ یه ،انتقا اطالعاد در این سووویسوووتم ها ،از
وس ویله نقلیه به کنتر کننده راه دور (واقع در اتاق فرمان) با محدودیت
و خطاهای مخابراتی همراه اسووت ،حا آنکه چون ارسووا اطالعاد از
اتاق فرمان بهوسوویله نقلیه میتواند با توان باالیی صووورد گیرد ،انتقا
اطالعاد از کنتر کننده به وسیله نقلیه میتواند تقریباً بدون محدودیت
و خطاهای مخابراتی در نظر گرفته شود.
در مقاالد [ ]1-22عالوه بر طراحی کدگذار ،کدگشا و کنتر کننده
مناسوب ،شورایط الزم و کافیای برای پایدارسوازی و ردیابی ارائه شوده
ا ست .در بیشتر موارد این شرایط به صورد یک باند پایین بر ح سب
نرخ تغییراد سی ستم دینامیکی بر روی ظرفیت انتقا کانا مخابراتی
ارائه شده است .در بیشتر این مقاالد ،بعد از پیداکردن یک شرط الزم
بهفرم حد پایین بر روی ظرف یت انت قا  ،یک کد گذار ،کدگشوووا و
کنتر کننده ارائه شده است که ردیابی و پایدارسازی را برای حالتی که
ظرفیت انتقا برابر با حد پایین شرط الزم است ،فراهم میآورد .در این
مقاالد نتیجهگیری میشوووود که این حد پایین بر روی ظرفیت انتقا ،
معرف یک شووورط الزم و کافی بر روی ظرف یت انتقا کانا مخابراتی
برای ردیابی و پایدار سازی ا ست .بهعبارد دیگر ،این حد پایین کمترین
ظرفیتی اسووت که تحت آن ،روش کدگذاری مناسووب و کنتر کنندهای
برای ردیابی و پایدارسووازی وجود دارد .برای سوویسووتمهای خطی این
شرط بهصورد ،شرط نرخ مقادیر ویژه بهصورد زیر ،بهدست آمده است:
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که در آن  Cظرفیت انتقا کانا مخابراتی A ،ماتریس سی ستم خطی



و  i Aنشاندهنده مقادیر ویژه ماتریس  Aاست.
از بین این مقاالد ،مقاله [ ]1به م سئله پایدار سازی یک سی ستم
خطی گ س سته زمان ،نامتغیر با زمان و تماماً رویت شونده بدون نویز که
تحت شرط اولیه ت صادفی ا ست ،پرداخته ا ست .مقاله از فیدبک حالت
برای پایدار سازی سی ستمی ا ستفاده کرده که در آن اندازهگیری حالت
سی ستم به صورد کوانتیزه شده در د سترس ا ست و نتیجهگیری کرده
ا ست که اگر سی ستم دینامیکی ناپایدار با شد ،هیچ ا ستراتژی کنترلی
برای پا یداری م جانبی کلی وجود نخوا هد داشوووت ،در حالی که اگر
سی ستم پایدار با شد بهازای هر شرط اولیهای (تحت شرایطی بر روی
تعداد سووطوح کوانتیزه) میتوان قانون کنتر فیدبکی پیادهسووازی کرد
که مسیر حاالد سیستم حلقه بسته را برای یک زمان طوالنی دلخواه تا
حد دلخواهی نزد یک به صوووفر نگه دارد .در [ ]2به مسوووئله تخمین
حالتهای یک س ویسووتم پیوسووته زمان خطی تغییرناپذیر با زمان تماماً
رویتشووونده بدون نویز بر روی یک کانا مخابراتی دیجیتا بدون نویز
با ظرفیت انتقا محدود پرداخته شده ا ست .برخالف م سائل کال سیک
در [ ]2این محدودیت وجود دارد که اندازهگیری از حالتهای سی ستم
باید کدگذاری شود و در طو یک کانا مخابراتی دیجیتا با نرخ بیت
محدود (ظرفیت انتقا محدود) مخابره شووود .در این مقاله فرض شووده
اسوووت که حاالد اندازهگیریشوووده با توجه به یک طرح کدگذاری
پی شوندی ،کد می شوند .در نهایت این مقاله ،به مسئله تخمین سی ستم
گ س سته زمان معاد بر روی کانا مخابراتی دیجیتا بدون نویز با نرخ
بیت محدود پرداخته است.
در [ ]3-16نویسندگان به مسئله ردیابی و پایدارسازی سیستمهای
خطی بر روی کانا های مخابراتی ظرف یت محدود پرداخته اند .در این
مقاالد نشان داده شده است که شرط نرخ مقدار ویژه ،کمترین ظرفیت
انتقا برای ردیابی و پایدارسازی سی ستمهای خطی تغییرناپذیر با زمان
بر روی کانا های مخابراتی ا ست .بهعبارد دیگر شرط نرخ مقدار ویژه
یک شووورط الزم و کافی بر روی ظرف یت انتقا کانا مخابراتی برای
ردیابی و پایدارسووازی سویسووتمهای دینامیکی خطی بر روی کانا های
مخابراتی است.
در [ ]17به مسووئله پایدارسووازی سوویسووتمهای غیرخطی بر روی
کانا های مخابراتی دیجی تا پرداخته شوووده اسوووت .هدف این مقاله،
پایدار سازی سی ستمهای غیرخطی گ س سته زمان تغییرناپذیر با زمان
فاقد نویز و تماماً م شاهده شونده ا ست که شرط اولیه آنها نام شخص
ا ست .همچنین ،در [ ]18به م سئله پایداری مجانبی کلی یک سی ستم
دینامیکی غیرخطی پیو سته زمان تغییرناپذیر با زمان پرداخته شده که
اندازهگیریها توسووط کنتر کننده در زمانهای گسووسووته دریافت می
شود .در این مقاله ،نوی سندگان شرط کافیای برای پایدارسازی مجانبی
فراگیر ،که شامل رابطهای بین تعداد دادههای گرفتهشده توسط کدگذار
و فرکانس نمونهبرداری و بر اساس پایدارسازی ورودی به حالت سیستم
با وجود نویز اندازهگیری است ،پیدا کردهاند.
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در اکثر قریب بهاتفاق این مقاالد ،سیستم دینامیکی ،خطی در نظر
گرفته شده ا ست ،در حالی که در عمل بیشتر سی ستمهای شبکهای
ماهیت غیرخطی از خود ن شان میدهند و به صورد غیرخطی مد می
شوووند .در برخی مقاالد از جمله [ 35 ،23 ،18 ،17و  ]36سوویسووتم
کنتر شونده در سی ستم کنتر شبکهای غیرخطی فرض شده ا ست.
همانطور که گفته شد مقاله [ ]17به م سئله پایدار سازی سی ستمهای
غیرخطی بر روی کانا های مخابراتی دیجیتا بدون نویز پرداخته است
و مقاله [ ]18به مسووئله پایداری مجانبی کلی یک س ویسووتم دینامیکی
غیرخطی پیوسوووتهز مان تغییرنا پذیر با ز مان بر روی کانا مخابراتی
پرداخته که اندازهگیریها توسووط کنتر کننده در زمانهای گسووسووته
دریافت میشود .در مقاله [ ]23به مسئله ردیابی برداری از خروجیهای
زیرسوویسووتمهای یک دینامیک غیرخطی و نویزی توزیعشووده ،بر روی
شبکه مخابراتی باینری متقارن پرداخته شده است .در این مقاله ،فرض
شده ا ست که زیر سی ستمهای غیرخطی تحت اغت شاشهای خارجی
محدود و اندازهگیری ها همراه نویزهای محدود هسوووتند و کدگذار و
کدگ شای منا سب برای ردیابی سی ستم غیرخطی طراحی شده ا ست.
همانطور که در د سته او مقاالد سی ستمهای کنتر شبکهای گفته
شد ،این مقاالد ،شرط الزم یا کافی متناسب با ظرفیت کانا مخابراتی
برای پایدارسازی سیستم ارائه کردهاند.
در مقاله [ ]35کنتر سی ستم غیرخطی به صورتی که در آن انتقا
اطالعاد از کنتر کننده به سی ستم ،از طریق کانا مخابراتیای که با از
دسترفتن تصادفی دادهها و تأخیر زمانی همراه است ،صورد میگیرد.
برای جبران سوووازی اثراد نامطلوب کا نا م خابراتی ،کنتر کن نده،
دنبالهای از ورودیهای سی ستم را به یک بافر در گره عملگر انتقا می
دهد .سووپس با توسووعه یک مد س ویسووتم کنتر شووبکهای که اندازه
محتویاد بافر را م شخص میکند ،شروط کافی برای پایداری ت صادفی
س ویسووتم وقتیکه از دسووترفتن تصووادفی دادهها و تأخیر زمانی کانا
 .i.i.dباشد ،ارائه شده است .در مقاله [ ،]36یک تئوری پایداری ساده بر
ا ساس روش لیاپانوف-کرا سوف سکی برای سی ستمهای کنتر شبکهای
شامل سی ستم غیرخطی پیو سته زمان و کانا مخابراتی دارای تأخیر
زمانی متغیر ارائه شده است.
 -2-1نوآوریهای مقاله
یکی از مسائل بهروز ،مسئله کنتر از راه دور وسایل نقلیه خودکار نظیر
پهبادهای مینیاتوری یا اتومبیلهای خودکار است .دینامیک این وسایل
توسووط دینامیک غیرخطی تکسوویکله قابل توص ویف اسووت .لذا در این
مقاله ،دینامیک غیرخطی تکسوویکله بهعنوان مدلی برای وسووایل نقلیه
خودکار ،در قسوومت شووبیهسووازی ،در نظر گرفته میشووود .همچنین ،با
توجه به این که در این سووویسوووتم ها انتقا اطالعاد از طریق امواج
الکترومغناطیسوووی که تقریباً با سووورعت نور حرکت میکنند ،صوووورد

میگیرد ،تأخیری در انتقا اطالعاد بهوجود نمیآید؛ همچنین در این
مقاله فرض می شود که وسیله نقلیه خودکار به مرکز کنتر نزدیک
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ا ست بهگونهای که نویز قابل صرفنظرکردن ا ست؛ اما بهعلت دیجیتا
بودن کانا و ظرفیت محدود آن در تعداد نرخ بیت ار سالی ،مد کانا
دیجیتا بدون نویز ،مد مناسبی برای بررسی عملکرد کنتر شبکهای
این سی ستمها ست .بهعنوان اولین قدم جهت طراحی کنتر کننده راه
دور مناسووب برای این دینامیک ،کدگذار و کدگشووای مناسووبی جهت
انتقا اطالعاد از طریق کانا مخابراتی دیجیتا بدون نویز با ظرفیت
محدود ارائه میگردد .این طراحی به یک دینامیک تکسووویکله ،اعما
میگردد و با انجام شبیهسازیهای کامپیوتری ،صحت نتایج بر روی این
مسئله نشان داده میشود.
برای طراحی کدگذار و کدگشووا از یک روش مبتنی بر خطیسووازی
در بازههای مختلف اسووتفاده میشووود .بازههای خطیسووازی بر اسوواس
کاهش خطای تخمین حالت سیستم در نظر گرفته میشوند؛ بدین معنا
که در کدگذار مقدار حالت سوویسووتم با مقدار تخمینزدهشووده مقایسووه
می گردد؛ در صوووورد کاهش خطای تخمین در هر مرحله از ارسوووا
اطالعاد و تخمین ،مد خطی سازی شده قبلی ا ستفاده می شود .لیکن
بهمحض آنکه خطا سوویر صووعودی داشووت ،خطیسووازی در نقطه کار
جدیدی صورد میگیرد .شایانذکر است در مقاله [ ]9صرفا به سیستم
های خطی پرداخته شده ا ست .لیکن در این مقاله با ا ستفاده از نتایج
این مرجع برای سیستمهای خطی و با ارائه روش نوینی در خطیسازی
و تعیین زمانهای آن ،اقدام به ارائه روشییی برای ردیابی سیییسییتمهای
غیرخطی ،منجمله و سایل نقلیه خودکار شده ا ست که این از نوآوری
های این مقاله ن سبت به مرجع [ ]9ا ست .عالوه بر این ،از دیگر نوآوری
های این مقاله تعیین حد باالیی برای دو ز مان متوالی خطی سیییازی
اسیییت حال آنکه در اکثر مقاالت مربوط به پایداری سییییسیییتمهای
سویچینگ ،حد پایینی برای دو زمان متوالی سویچینگ ارائه میگردد.
 -3-1ساختار مقاله

تخمین حالت دینامیکهای غیرخطی بر روی . . .

جهت ردیابی سووویسوووتم اسوووت که این ردیابی بتواند در کنتر کننده
اسووتفاده شووود ،در ارائه مطالب و شووکل  ،2کنتر کننده در نظر گرفته
نشده است).

شکل  :2دیاگرام بلوکی مسئله ردیابی سیستم دینامیکی غیرخطی
(برای نمونه سیستم کنترل از راه دور وسایل نقلیه خودکار).

در ادامه به تعریف دقیقتر اجزای سیستم پرداخته میشود:
سی ستم دینامیکی  :مد در نظر گرفته شده در این ق سمت ،مد
فضووای حالت غیرخطی قابل خطیسووازی ،بهفرم زیر اسووت که میتواند
معرف دینامیک وسایل نقلیه خودکار باشد:
n

()2



0

, X0  

n

X t , Yt 

 X t , ut  ,

f

 X t 1 

Yt  X t

کانا مخابراتی :انتقا اطالعاد در این سووویسوووتم توسوووط کانا
دیجیتا بدون نویز ظرفیت محدود صورد میگیرد .این کانا در زمان
 ، tب ستهای 4از دادههای باینری به طو

 Rtرا بدون خطا از خود عبور

در ادامه مقاله ،ابتدا صووورد مسووئله مطرح شووده اسووت .در بخش 3
کدگذار و کدگشوووای مناسوووب ارائه و بررسوووی میشوووود .بخش  4به
شووبیهسووازی کامپیوتری اختصوواف یافته اسووت و مقاله در فصوول  5با
جمعبندی و نتیجهگیری پایان مییابد.

میدهد.

 -2تعریف مسئله

کدگ شا :کدگ شا تابعی به صورد )  Xˆ t  D( Ztا ست که خروجی
کانا مخابراتی را دریافت میکند و پس از کدگشایی ،تخمینی از حالت

در این مقاله E  .  ،ن شان دهنده امید ریا ضی و .

عالمت قدرمطلق

T
ا ست .همچنین ترانهاده ماتریس  Aبه صورد  Aن شان داده می شود.
t

)  X  ( X 0 , X1, ..., X tو

n

معرف فضای اقلیدسی است.

حا دیاگرام بلوکی شوووکل  2را در نظر بگیر ید .با توجه به ویژگی
های گفتهشووده در مقدمه در مورد س ویسووتم کنتر از راه دور وسووایل
نقلیه خودکار ،این شووکل میتواند بیانگر سوویسووتم ردیابی از راه دور
متغیرهای حالت وسووایل نقلیه خودکار باشوود که از آن در نهایت جهت
کنتر از راه دور این و سایل میتوان ا ستفاده نمود (همانطور که گفته
شد با توجه به اینکه هدف این مقاله ،ارائه کدگذار و کدگشای مناسب

Serial no. 85

کدگذار :کدگذار بهصوووورد تابع )  Zt   (Ytتعریف میشوووود که
اطالعاد خروجی سی ستم را به صورد مناسب کد و به صورد بستهای از
دادههای باینری از طریق کانا مخابراتی ارسا میکند.

سیستم را بهدست میدهد .توجه شود که در این مقاله . Yt  X t
هم چنین توجه شوووود که ازآنجایی که کانا مخابراتی بدون خطا
اسووت ،اطالعاتی که کدگذار ارسووا مینماید ،دقیقاً توسووط کدگشووا
دریافت میگردد؛ لذا کدگذار از اطالعاد دریافتشووده توسووط کدگشووا،
کامالً اطالع دارد .همچنین کدگذار از روش کدگ شاییای که کدگ شا به
کار میبندد ،اطالع دارد .لذا در هر لحظه  tمیتواند تخمین  Xˆ t1را بر
اسووواس )  Xˆ t 1  D( Zt 1تولید کند و در بررسووویهای خود ،بهکار
گیرد.
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هدف مسووئله :هدف ،طراحی کدگذار و کدگشووای مناسووب جهت
ردیابی مجانبی با احتما یک 5متغیرهای حالت (  ) X tسی ستم راه دور
شووکل  2میباشوود ،بهگونهای که با بهکارگیری حداقل نرخ  R jدر هر
بازه خطیسازی  ) j  1, 2, ... ( jرابطه زیر برقرار باشد:


Pr  lim X t  Xˆ t    1.


 t 


()3

  L1, L1

برای کدکردن این سوویگنا  ،بازه
مشابه قبل ناحیهبندی و نمایه آن ارسا شود.

در این بخش با ترک یب روش رد یابی ارا ئهشووووده در [ ]9که برای
سی ستمهای خطی توسعه یافته است با ایده خطی سازی مطرح شده در
این مقاله ،کدگذار و کدگشایی ارائه میگردد که سبب ردیابی مسیرهای
حالت سی ستم ن شان داده شده در شکل  3می شود .در ادامه ابتدا روش
ارائه شده در [ ] 9برای یک سی ستم ا سکالر خطی ت شریح شده ،سپس
تئوریای ارائه میگردد که در آن کدگذار و کدگشای مناسب برای حل
م سئله این مقاله ارائه میگردند .سی ستم خطی و ا سکالر زیر را در نظر
بگیرید:
X0  L .
0

 AX ,
t

t 1

X

را به  2 Rناحیه م ساوی تق سیم مینمایند (  Rطو ب ستهای ا ست که
تو سط کانا مخابراتی ار سا میگردد) و برای هر ناحیه ،نمایهای( 6به
 )  0 , 1 , ... , که م شخصکننده آن ناحیه ا ست ،تعیین

میکنند (مرکز هر ناحیه را بهعنوان نمایه آن ناحیه انتخاب میشوووود).
در لحظه  ، t  0کدگذار بهمحض م شاهده  X 0ناحیهای را که  X 0در آن
تعلق دارد مشخص نموده و نمایه آن ناحیه را که توسط  Rبیت مشخص
میشود ،از طریق کانا مخابراتی دیجیتا بدون نویز با ظرفیت محدود،
ار سا مینماید .سپس کدگ شا اطالعاد آن  Xˆ 0را برابر مقدار نمایهای
که ارسووا شووده اسووت ،قرار میدهد .بدین ترتیب نامسوواوی زیر برقرار
است:
()5

 AV  L
0
1

مشوووابه قبل ،برای ز مان های  ، t  1کدگذار اقدام به کدکردن
سیگنا زیر بهصورد مشابه مینماید:

| | X t - AXˆ t 1

که نتیجه میدهد:

L0
X 0  Xˆ 0  V , V  R
.
0
0
2

در گام زمانی بعدی (  ،) t  1کدگذار از مقدار  Xˆ 0و  V0اطالع
دارد ( کد گذار از اطال عاتی که ارسوووا می ک ند ،مد کا نا و روش

Lt
R
2

() 8

X t  Xˆ t  V , V 
t
t

بهطوریکه میتوان نوشت:
1
R A Vt 1.
2

() 9

V 
t

بنابراین داریم:
t 1

در زمان  ، t  0کدگذار و کدگ شای ارائه شده در [ ]9بازه  L0 , L0 

صورد

| | X1 - AXˆ 0 || AX 0 - AXˆ 0 | A | X 0 - Xˆ 0

( )6

()10

2R 1

از ( )6تعیین میشووود تا

() 7

 -3طراحی کدگذار و کدگشا

()4
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.

 1

1
1
1
V  R A R A ... R A V  V 
A
t
0
0 R 
2

2
2
2





حا در صورتیکه  R  max 0,log2 Aبا شد ،بدیهی ا ست که  Vtبا






 t 

احتما یک ،بهسوومت صووفر میرود (  .) Pr  lim Vt    1در []9





نشوووان داده شوووده اسوووت که  max 0,log2 Aو یا به طورکلی
n
 max0,log 2 i ( A) 
i 1
A

که در ) i ( Aمعرف م قدار ویژه ماتریس

است ،کمترین ظرفیت انتقا برای اینگونه ردیابی است.

ازآنجایی که کانا مخابراتی دیجیتا اسوووت ،جهت ردیابی حاالد
دینامیک ( ،)2الزم است این دینامیک گسستهزمان باشد .بنابراین مد
گسوووسوووتهزمان دینامیک ( )2را در نظر بگیرید .ایده بهکاررفته در این
مقاله جهت ردیابی متغیرهای حالت مد دینامیک ( )2آن اسوووت که
اقدام به خطی سازی این دینامیک حو نقاط کار و سپس اعما روش
ردیابی باال به مد خطیسووازیشووده نمود .برای شووروع ،مشووابه روش
خطی ،مقدار  X 0کد شوووده و نمایه بازه مربوط به آن از طریق کانا
مخابراتی ار سا می شود و  Xˆ 0در کدگ شا تولید می شود ،همچنین بر

کدگ شاییای که کدگ شا بهکار میبندد ،اطالع دارد ،لذا در هر لحظه t

این اسوواس ،کدگذار نیز با توجه به اطالع از مد کانا (تعداد نرخ بیت
ارسووالی) ،دادهای که خودش میفرسووتد و با اطالع از روش کدگشووایی

|  | X1 - AXˆ 0مینماید (علت اسوووتفاده از |  ، | X1 - AXˆ 0به جای خود
 X1آن است که تا جایی که میتواند مقدار  L1در ( )6را کوچک کند.).

کدگشووا ،مقدار  Xˆ 0را تولید میکند .سووپس کدگذار و کدگشووا هر دو

می توا ند  X̂ tو  Vtرا تول ید ک ند) و ا قدام به کدکردن سووویگ نا

Serial no. 85

اقدام به خطیسازی سیستم غیرخطی حو نقطه کار  Xˆ 0میکنند.
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بعد این مد خطیسووازیشووده تا زمانی که خطای تخمین کاهش
می یابد بهعنوان جایگزین تقریبی از مد غیرخطی ،به کار میرود؛ زیرا
بدیهی است تا زمانی که مد خطی سازی شده تقریب خوبی از سیستم
غیرخطی اسووت ،مقدار خطای متغیرهای حالت سوویسووتم نسووبت به

بهروزرسانی میشود ،واضح است که این طراحی کدگذار و کدگشا سبب
ردیابی مجانبی با احتما یک حاالد سووویسوووتم غیرخطی ( )2بر روی
کانا مخابراتی دیجیتا بدون نویز ظرفیت محدود میگردد و لذا قضیه
زیر را داریم:

تخمین آنها یعنی  ، X t  Xˆ tبا اسووتفاده از روش کدکردن توصوویف
شده در باال کاهش مییابد .لیکن وقتیکه مد خطی سازی شده ،دیگر
تقریب خوبی برای سویسوتم غیرخطی نباشود ،این خطا سویر صوعودی
مییابد و لذا از این خاصووویت میتوان جهت تعیین زمان بهروزرسوووانی
فرآیند خطیسوووازی اسوووتفاده نمود .یعنی با توجه به این که هدف ما
ردیابی متغیرهای حالت سیستم است ،این خطا میتواند معیار مناسبی
برای زمانهای منا سب خطی سازی با شد .در ادامه ،همانطور که گفته
شوووده با توجه به اینکه کدگذار از اطالعاتی که ارسوووا میکند ،مد
کانا و روش کدگشاییای که کدگشا بهکار میبندد ،اطالع دارد ،در هر

قضیییه -شوووکل  2برای سو ویسوووتم دینامیکی ( )2بر روی کانا
م خابراتی دیجی تا بدون نویز ظرف یت م حدود را در نظر بگیر ید.

لح ظه  tمی توا ند تخمین  X̂ tرا بر این اسوووواس تول ید ک ند و در
بررسوووی های خود ،به کار گیرد؛ لذا کدگذار بهطور مرتب مقدار خطای
 et  X t  Xˆ tرا با مقدار قبلی آن یعنی  et1مقایسه مینماید و
بهمحض آنکه  ، et  et 1اقدام به بهروزرسانی خطی سازی حو نقطه
کار فعلی یعنی  X̂ tمی ن ما ید (برای انت خاب ن قاط کار به جای  X tاز

همچنین فرض نمایید که متوسوووط زمان سوووکون  a 7که معرف نرخ
متو سط تعداد خطی سازیها در واحد زمان ا ست ،شرط زیر را برآورده
میسازد:
()12

که در آن  N tتعداد دفعاد خطی سازی شده در بازه زمانی بوده ] [0, t

*
و   ، hو  بهصوووورد زیر تعیین می گرد ند (  A jماتریس ژاکوبین
سیستم گسستهزمان معاد در هر بازه خطیسازی است):
 1  1و  2  1وجود دارد که روابط زیر برقرار است:
()13

 X̂ tاستفاده می شود تا کدگشا نیز در خطی سازی خود حو این نقاط،
از مقدار آنها اطالع دا شته با شد) و برای آنکه این مو ضوع را به اطالع
کدگشووا نیز برسوواند ،در لحظه خطیس وازی اقدام به ارسووا تعداد بیت
مناسب جدید بر اساس روش مبتنی بر مد خطیسازی شده جدید (بر
اسوواس روش مبتنی بر [ )]9میکند .اگر این تعداد بیت جدید با تعداد
بیت ارسوووالی قبلی یکسوووان بود ،کدگذار یک بیت داده بیشتر از قبل
ارسووا مینماید تا کدگشووا نیز از خطیسووازی جدید اطالع پیدا کند و
اقدام به بهروزرسوووانی تنظیماد خود نماید تا با کدگذار همگرا گردد.
مد نهایی سیستم خطیسازیشده بهصورد زیر به دست میآید:

()11

 X t 1  A0 X t  B0U t ; t  [0, t1 ), X 0   0
)  X t 1  A1 X t  B1U t ; t  [t1 , t 2

 X t 1  A j X t  B jU t ; t  [t j , t j 1 ), j  N 
Yt  X t

که در آن  A jو  ) j  N  ( B jماتریسهای فضای حالت سیستمهای
خطی سازی شده هستند و  t jها زمانهایی هستند که خطای ردیابی
سیستم افزایش یافته و خطیسازی صورد گرفته است.
از آن جا که با به کارگیری این اسوووتراتژی در طو هر بازه
خطی سوووازی ،خطای ردیابی کاهش می یابد و بهمحض آن که خطای
ردیابی بهدلیل فا صلهگرفتن از مد غیرخطی افزایش یابد ،خطی سازی

Serial no. 85

t
ln h
*
*
a  a , a 
, a 
*
Nt
ln   ln 

t
t
 1 : A  h j 1
j
j

A

t
t
A  1 : A  h j 2
j
j

*

آنگاه   1,1 ، h  max h j ،و    1,  بزرگترین مقداری
j
است که برای مقادیری از  c  0رابطه زیر را برقرار مینماید:
* t
X t  c ( ) X 0

()14

در این صورد یک شرط کافی برای وجود کدگذار و کدگ شای منا سب
جهت ح صو ردیابی مجانبی با احتما یک این سی ستم ،آن ا ست که
شرط زیر برای ظرفیت کانا برقرار باشد:
()15

 

C  R ; j  1, 2, ...
j


log 2 i A
j
i  A 1





R 
j

که در آن  Cظرفیت انتقا کانا و  R jنرخ ار سا بر ح سب بیت بر
گام زمانی در هر بازه خطیسازی است.
اثبات -همانگونه که در باال ت شریح شد ،با بهکارگیری ا ستراتژی
توسووعهیافته در این مقاله ،در هر بازه خطیسووازیشووده ،خطای ردیابی
کاهش مییابد و بهمحض آنکه خطای ردیابی سیر صعودی یافت ،بازه
خطیسووازی بهروزرسووانی میشووود که در داخل این بازه جدید ،خطای
ردیابی مجدداً کاهش مییابد .بنابراین واضح است که با بهکارگیری این
اسوووتراتژی ،خطای ردیابی همواره محدود میماند .لیکن همانگونه که
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در [ ]37ن شان داده شده ا ست ،در صورتیکه فرکانس این خطی سازی
زیاد و بهویژه بیشتر از یک مقدار بحرانی باشوود ،در نهایت به دلیل باال
بودن فرکانس خطیسووازی ،خطای ردیابی ممکن اسووت بیکران گردد.
لیکن شوورط ( )12تضوومین مینماید که این حالت اتفاق نمیافتد[.]38
بنابراین با بهکارگیری ا ستراتژی تو سعه یافته در این مقاله و با برقراری
شرط ( ،)12ردیابی مجانبی با احتما یک ،تضمین میگردد.

تخمین حالت دینامیکهای غیرخطی بر روی . . .

بگیرید؛ در این صورد نتایج شبیهسازی تخمین بر روی این سیستم ،به
صورد زیر است:
x
8
7
6

حا برای نشووواندادن عملکرد کدگذار و کدگشوووای پیشووونهادشوووده،
دینامیک کنتر از راه دور وسوووایل نقلیه خودکار را در نظر بگیرید.
دینامیک این سوویسووتمها ،بهصووورد دینامیک با شووش درجه آزادی
تو صیف میگردد که با ا ستفاده از کنتر محلی بر روی و سیله نقلیه و
روش خطیسوووازی ف ید بک و کنتر  ، H مد سووویسوووتم برای
کنتر کننده راه دور بهصوووورد مد دی نامیک تکسووویکله بهفرم زیر
بازنویسی میگردد ([:)]39

4
x
X1hat
2

 X t   xt yt t بردار متغیرهای حالت سیستم ،هستند.
حا مقادیر اولیه زیر را برای این سیستم ،در نظر بگیرید:

()18

x
5.2
5.15
5.1
5.05


rad ,
4

5
4.95
4.9

x
X1hat
0.02

4.85
0.01
0.015
)time(sec

0.005

0

شکل  :4بزرگنمایی نمودار تغییرات متغیر حالت )  x (tو تخمین آن.

در شووکلهای  3تا  8متغیرهای حالت سوویسووتم و تخمین آنها نشووان
داده شده است .مالحظه میگردد ،تخمین توانسته بهخوبی متغیر حالت
را دنبا کند.
8
7

v (t )  2 m s ,  (0) 

6
5

m

x (0)   5,5 , y (0)   5,5

با پیاده سازی الگوریتم ارائه شده در ق سمت قبل ،نتایج زیر بهد ست
میآید (نرخ نمونهبردای برای تشووکیل مد گسووسووتهزمان معاد  ،یک
میلیثانیه است):
برای مشخص شدن کارایی الگوریتم ،مقدار سیگنا کنتر متغیر با
زمان در نظر گرفته میشود که تغییراد آن در متغیرهای حالت سیستم
اثر بگذارد .در این راسوتا سویگنا کنتر را )  u (t )  0.01cos(tدرنظر
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0.5

m

)  xt 1  xt  Tvt cos(t

)  yt 1  yt  Tvt sin(t
t 1  t  Tut

که در آن  Tنرخ نمونهبرداری از سی ستم vt ،  ، y ، x ،و ut
t t
t
بهترتیب مقادیر گ س سته زمان )  v (t ) ،  (t ) ، y (t ) ، x (tو )  u (tکه
T

1.5

1
)time(sec

2
0

شکل  :3نمودار تغییرات متغیر حالت )  x (tو تخمین آن.

که در آن )  x (tو )  y (tمختصووواد وسووویله نقلیه  (t ) ،جهت آن،
)  v (tسیگنا کنتر که معرف سرعت پی شرانه و )  u (tنیز سیگنا
کنتر دیگری اسووت که جهت وسوویله نقلیه را کنتر میکند .برای به
کارگیری این مد ابتدا ،مد بهصورد زیر گسستهسازی میشود:
()17

3

) x (t )  v (t ) cos  (t


)  y (t )  v (t ) sin  (t

)   (t )  u (t

()16

m

 -4شبیهسازی کامپیوتری

5

4
3

y
X1haty
2

1.5

1
)time(sec

0.5

2
0

شکل  :5نمودار تغییرات متغیر حالت )  y (tو تخمین آن.
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E
8

5.2

7
5

6
4.8

m

4.6

5
4
3

4.4

2
4.2

y
X1haty
0.03

0.02
)time(sec

1

0

0.01

2

شکل  :6بزرگنمایی نمودار تغییرات متغیر حالت )  y (tو تخمین آن.

1
)time(sec

1.5

0
0

0.5

شکل  :9نمودار تغییرات خطای تخمین متغیرهای حالت.
E
8

1

7

0.5

6
5

0

radian

-0.5

4
3

-1
fi
X1hatfi

1

-1.5

1.5

2

2

1
)time(sec

0.02

-2
0

0.5

0.015

0

0.005

0.01
)time(sec

0

شکل  :10بزرگنمایی نمودار تغییرات خطای تخمین متغیرهای حالت.

شکل  :7نمودار تغییرات متغیر حالت )   (tو تخمین آن.

E

2

0.8
1.5

0.6

radian

0.4

1

0.5

0.2
X: 0.005
Y: 0.1865

fi
X1hatfi
0.04

0
0.03

0.02
)time(sec

0.01

0

شکل  :8بزرگنمایی نمودار تغییرات متغیر حالت )   (tو تخمین آن.

7
-3

6

x 10

5
)time(sec

4

3

0

شکل  :11بزرگنمایی بیشتر نمودار تغییرات خطای تخمین متغیرهای
حالت به همراه عالمت زمان خطیسازی.

در شکلهای  9تا  11نیز تغییراد خطای تخمین متغیرهای سی ستم،
نمایش داده شووده اسووت .مالحظه میگردد خطا کاهش یافته و صووفر
میشود .در شکل  11مالحظه میگردد که در زمان  5میلیثانیه بهعلت
اینکه خطا افزایش یافته ا ست ،مجدداً خطی سازی صورد گرفته ا ست
و خطا از زمان  5میلیثانیه به بعد مجدداً کاهشوووی اسوووت تا زمانی که
دوباره خطا افزایش یابد و نیاز به خطیسازی دوباره باشد.
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در این م قا له ،با در نظرگرفتن دی نام یک های غیرخطی و بهطور ویژه
دینامیک پهبادهای مینیاتوری یا اتومبیلهای خودکار بهصوووورد مد
تک سیکله و سپس اعما روش خطی سازی مناسب ،به طراحی کدگذار
و کدگ شای منا سب پرداخته شد .کدگذار و کدگ شای منا سب ،جهت

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

. . . تخمین حالت دینامیکهای غیرخطی بر روی
[8] G. Nair, S. Dey and R. J. Evans, “Infimum data rates for
stabilising Markov jump linear systems,” Proceedings.
42nd IEEE Conference on Decision and Control, 2003.
[9] S. Tatikonda and S. Mitter, “Control over noisy channels,”
IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 49, no. 7,
pp. 1196-1201, 2004.
[10] S. Tatikonda and S. Mitter, “Control under communication
constraints,” IEEE Transactions on Automatic Control,
vol. 49, no. 7, pp. 1056-1068., 2004.
[11] S. Tatikonda, A. Sahai and S. Mitter, “Stochastic linear
control over a communication channel”, IEEE
Transactions on Automatic Control, vol. 49, no. 9, pp.
1549-1561, 2004.
[12] N. Elia, “When Bode meets Shannon: Control-oriented
feedback communication schemes,” IEEE Transactions on
Automatic Control, vol. 49, no. 9, pp. 1477-1488, 2004.
[13] K. Li and J. Baillieul, “Robust quantization for digital
finite communication bandwidth (DFCB) control,” IEEE
Transactions on Automatic Control, vol. 49, no. 9, pp.
1573-1584, 2004.
[14] N. C. Martins, M. A. Dahleh and N. Elia, “Feedback
stabilization of uncertain systems in the presence of a
direct link,” IEEE Transactions on Automatic Control, pp.
438-447, 2006.
[15] P. Minero, L. Coviello and M. Franceschetti, “Stabilization
over Markov feedback channels: the general case”, IEEE
Transactions on Automatic Control, vol. 58, no. 2, pp. 349362, 2013.
[16] C. D. Charalambous and A. Farhadi, “LQG optimality and
separation principle for general discrete time partially
observed stochastic systems over ﬁnite capacity
communication channels,” Automatica, vol. 44, no. 12, pp.
3181–3188, 2008.
[17] G. N. Nair, et al., “Topological feedback entropy and
nonlinear stabilization”, IEEE Transactions on Automatic
Control, vol. 49, no. 9, pp. 1585-1597, 2004.
[18] D. Liberzon and J. P. Hespanha, “Stabilization of nonlinear
systems with limited information feedback,” IEEE
Transactions on Automatic Control, vol. 50, pp. 910-915,
2005.
[19] S. Tatikonda, “Some scaling properties of large distributed
control systems”, Proceedings of the 42nd IEEE
Conference on Decision and Control, 2003.
[20] A. S. Matveev and A. V. Savkin, “Stabilization of
multisensor
networked
control
systems
with
communication constraints”, 5th Asian Control
Conference, 2004.
[21] G. N. Nair, R. J. Evans and P. E. Caines, “Stabilising
decentralised linear systems under data rate constraints”,
The 43rd IEEE Conference on Decision and Control, 2004.

 «ارسا تصویر از طریق سیستمهای چند ورودی، بیاد،] علوی22[
 مجله مهندسی،»چند خروجی با تخصیص توان ارسالی نامتقارن
،152-139  صفحاد،4  شماره،40  جلد،برق دانشگاه تبریز
.1394 زمستان
[23] A. Farhadi and N. Ahmed, “Tracking nonlinear noisy
dynamic systems over noisy communication channels”,
IEEE Transactions on Communications, vol. 59, no. 4, pp.
955-961, 2011.
[24] C. D. Charalambous, A. Farhadi and S. Z. Denic, “Control
of continuous-time linear Gaussian systems over additive
Gaussian wireless fading channels: A separation
principle”, IEEE Transactions on Automatic Control, vol.
53, no. 4, pp. 1013-1019, 2008.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

1397  پاییز،3  شماره،48  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/1045

 توسط تخمینزننده راه،ردیابی مسیر حالت این سی ستمهای غیرخطی
 اندازهگیریها از طریق کانا، ا ستفاده شدند؛ زیرا در این سی ستم،دور
 بووه این،مخووابراتی بووا بهره گیری از کم ترین ظرفیوت انتقووا ممکن
 خطی سازیها هنگامیکه خطای تخمین.تخمینزننده ار سا میگردد
 صوورد گرفت و در صوورد،متغیرهای حالت سویسوتم افزایش مییابد
کاهش خطای تخمین از خطی سوووازی صووووردگرفته در مرحله قبل
 با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری عملکرد کدگذار و.استفاده شد
 در ردیابی متغیرهای حالت،کدگ شای که بدین صورد طراحی می شود
.دینامیک تکسیکله نشان داده شد
با استفاده از این تخمین میتوان کنتر کننده مناسب کنتر از راه
دور برای این سیستمها طراحی نمود و پایدارسازی سیستم کنتر از راه
.دور را نتیجه گرفت که این موضوع در تحقیقاد آتی دنبا میگردد
، درصورتیکه فاصله وسیله نقلیه از مرکز کنتر زیاد شود،عالوه بر این
،بهدلیل ضعیفترشدن سیگنا ارسالی از وسیله نقلیه به گیرنده راه دور
 بهطور،تعدادی از دادههای اندازهگیریشده به دلیل قویشدن اثر نویز
 کانا، برای این مسئله. از دست میروند تصادفی و با احتما
 با ظرفیت محدود مناسب است که با8مخابراتی از نوع محک بستهای
انجام تغییراتی در روش کدگذاری ارائهشده در این مقاله و استفاده از
] برای9[ ایده روش کدگذاری که برای سیستمهای خطی در مرجع
،)15( کانا های محک بستهای ارائه شده است و بهشرط آنکه در رابطه
 انتظار میرود که ردیابی مسیرهای،( جایگزین گردد1   )R j  باR j
حالت سیستم غیرخطی میسر گردد که این موضوع در تحقیقاد آتی
.دنبا میگردد
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