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پیرو سیستمهای چنددعاملی بدا دینامیدک تدک انتگرالگیدر چنددمتغیره- مخابرات میان عوامل پیرو در کنترل ردیابی رهبر، در این مقاله:چکیده
 یک طرح کنترلی کامالً توزیعی پیشنهاد شده است که در آن یک متغیر تصمیمگیری محلی و غیرترکیبی بهصورت پیوسته رصد.کاهش یافته است
 یدک رخدداد اتفداق افتداده و متغیدر، اگر نرم خطای اندازهگیری متغیر تصمیمگیری از یک حد آسدتانهای وابسدته بده زمدان تجداوز کندد.میشود
 ذخیره شده و به یک شبکه مخابراتی همسایه بده همسدایه بدا پهندای باندد کدم فرسدتاده، در یک واحد ذخیره داده، نمونهگیریشده،تصمیمگیری
 یدک ادانون. ذخیدره شددهاند، در واحد ذخیره داده، دریافتشده از شبکه مخابراتی، آخرین دادههای نمونهگیریشده همسایهها، همچنین.میشود
 نشان خواهیم داد که تحت این اانون کنترلی و. به دینامیک عوامل پیرو اعمال میشود،کنترلی که از آخرین دادههای ذخیرهشده محاسبه میشود
 از خدود رفتدار زندو، کراندار باای میماند و سیستم حلقهبسته حاصدل، خطای ردیابی عوامل پیرو،تحریک پیشنهادی-با استفاده از مکانیزم رخداد
. شبیهسازی عددی اضافه شده است، برای تأیید کارآیی طرح کنترلی پیشنهادی.نشان نمیدهد
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Abstract: In this paper, the communications between follower agents in the leader-following tracking control of Multi-agent systems
with multivariable single integrator dynamics, are reduced. A fully distributed control scheme is proposed in which a local noncombinational decision variable (DV) is continuously observed. If the norm of the DV’s measurement error violates a timedependent threshold, an event is occurred and the DV is sampled, stored in a data store unit (DSU) and sent to a neighbor-to-neighbor
low bandwidth communication network (CN). Also, the last sampled neighbors’ data received from the CN, are stored in the DSU. A
control law computed from the last stored data, is fed to the agents’ dynamics. It is shown that under this control law and by using
the proposed event-triggering mechanism, the follower agents’ tracking error remains bounded and the resultant closed-loop system
does not exhibit Zeno behavior. The numerical simulation is included to verify the effectiveness of the proposed control scheme.
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 -1مقدمه
با گذشت زمان ،کنترل هماهنگ سیستمهای چندعاملی که عاملهای
آن توسط شبکههای ارتباطی تبادل داده دارند رو به افزایش است
[ .]2 ،7تبادل پیوسته داده در بسترهای مخابراتی ،نیازمند پهنای باند
زیاد ،پرهزینه و تقریبًا غیرعملی است []8 ،9؛ از اینرو ارائه روشهای
کنترلی جهت استفاده بهینه از این بسترها کارآمد مینماید .یکی از این
روشها کنترل رخداد-تحریک 1است که در آن از یک مکانیزم فعال
برای تعیین زمان رخداد (نمونهگیری و مخابره) بعدی استفاده میشود
[.]1 ،8
در سالهای اخیدر ،کنتدرل سیسدتمهای چنددعاملی بدا مخدابرات
رخداد-تحریک مورد توجه بسیاری ارار گرفته است [ .]3-1مرجع [،]1
یک نمونه از کارهای اولیه صورتگرفته برای اثبدات کدارآیی ایدن روش
کنترلی در سیستمهای چندعاملی است .با وجود رخداد-تحریک بدودن
روش کنترلی ارائهشده ،بهعلت رصدد پیوسدته متغیدر تصدمیمگیری از
سوی همسایهها ،نیاز به وجود مخابرات پیوسته میان عاملهدا برطدر
نشده است .برای رفع این نیاز ،پیشنهادهای گوناگونی ارائه شدده اسدت
[ .]3-1تمام این پیشنهادها کنتدرل رخدداد-تحریدک را بدرای مسدئله
اجماع بدون رهبر در نظر گرفتهاند.
کنترل ردیابی خروجی از مسائلی است که در صنایع و کاربردهدای
مختلف بسیار مورد توجه ارار دارد [ .]72یکی از روشهای مهدم بدرای
ردیابی عامل مرجع (رهبر) در کنتدرل سیسدتمهای چنددعاملی ،روش
کنترلی رهبر-پیرو میباشدد [ ]79-77از ایدنرو اسدتفاده از مخدابرات
رخداد-تحریک در آن ،مورد نیاز به نظدر مدیرسدد [ .]71-78در []78
یددک کنترلکننددده رهبددر-پیددرو بددا مخددابرات رخددداد-تحریددک بددرای
سیستمهای چندعاملی با دینامیک خطی عمومی پیشنهاد شده اسدت.
تابع استفاده شده در شرط تحریدک ،نیازمندد مخدابرات پیوسدته میدان
عاملهاست که در آنجا برای رفع این نیاز ،روشی پیشدنهاد شدده کده
نیازمند محاسبات زیداد در سیسدتم جاسازشدده 2اسدت .در [ ]71یدک
پروتکل رهبر-پیرو رخداد-تحریک برای کنترل سیستمهای چندعاملی
با دینامیک غیرخطی در حضدور شدبکههای ارتبداطی متغیدر پیشدنهاد
شده؛ با این وجود ،شبکه مخابراتی از نوع غیرجهتی در نظر گرفته شده
است .برای رفع کاستیهای مربوط به این مراجع یدک پروتکدل رهبدر-
پیرو با مخابرات رخداد-تحریک برای کنترل سیستمهای چندعاملی بدا
دینامیک خطی عمومی و چندمتغیره در [ ]71پیشنهاد شده اسدت .در
این روش ،متغیر تصمیمگیری یک متغیر ترکیبی است که برای تولیدد
آن در محل هر عامل ،از یک الگوریتم محاسباتی در سیستم جاسازشده
استفاده شده است.
در این پژوهش ،یک پروتکل رهبر-پیرو با مخابرات رخداد-تحریک
برای کنتدرل سیسدتمهای چنددعاملی بدا دینامیدک تدک انتگرالگیدر
چندمتغیره ارائه شده است .متغیر تصمیمگیری و تابع مورد استفاده در
شرط تحریک کامالً توزیعی هستند؛ بنابراین ،برخال [ ،]71نیازی بده
محاسبه متغیر ترکیبدی در سیسدتم جاسازشدده و همگامسدازی اولیده
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کنترل ردیابی رهبر-پیرو رخداد-تحریک . . .

سدداعتهای محلددی عاملهددای مختلددف نیسددت .در طددرح کنترلددی
پیشنهادی ،پس از واوع رخداد ،متغیر مطلوب هر عامدل نموندهبرداری،
ذخیره و به شدبکه مخدابراتی فرسدتاده مدیشدود .آخدرین متغیرهدای
نمونهگیریشده محلی و نیز آخرین دادههای دریافتی از همسدایهها ،در
یک واحد ذخیره داده نگهداری میشوند و از آنها بدرای بدهروزرسدانی
اانون کنترلی استفاده میشود؛ لذا ،اانون کنترلی مربوط به هر عامدل،
عالوهبر زمانهای رخداد محلی ،در زمانهای رخداد همسایههایش نیدز
بهروزرسانی میشود .در کنترل ردیابی ،کدرانداربدودن خطدای ردیدابی
خروجی دارای اهمیت اسدت []71؛ لدذا نشدان داده شدده کده خطدای
ردیابی عامل رهبر کراندار باای مدیماندد؛ کراندی کده مدیتدوان آن را
بهوسیله پارامترهای طراحی تغییدر داد .یدک موضدوع چدالشبرانگیز و
پراهمیت دیگر در کنترل رخداد-تحریک ،رفتار زنو 3است که باید عددم
وجود آن ثابت شود ،زیرا وجود تعداد مخابرات بسیار زیداد تحدت روش
کنترلی ارائهشده ،موجب میشود که کنتدرل رخدداد-تحریدک ،مزیدت
خود را نسبت به کنترلکنندههای مبتنی بر مخابرات پیوسته از دسدت
دهد .در این پژوهش نشان داده شده است که سیستم مورد مطالعه در
حضور کنترلکننده پیشنهادی از خود رفتار زنو نشان نمیدهد.
ساختار این مقاله بهصدورت زیدر اسدت .در بخدش  2پیشنیازهدا و
مسئله بیان شده است .در بخش  9دستاوردهای اصلی مقاله ارائه شدده
است .برای نشاندادن کارآیی روش پیشنهادی ،در بخش  8شبیهسازی
عددی برای یک سیستم نمونه ارائه شده است .بخش  1به نتیجهگیری
از مقاله میپردازد.

 -2پیشنیازها و بیان مسئله
 -1-2مقدمهای بر نظریه گراف []18 ،16 ،11
شبکه تبادل داده میان عاملها در یک سیستم چندعاملی ،بهوسیله
گرا شبکه مدل میشود .گرا شبکه )  NG  (N , E , Aرا در نظر
بگیرید ،که  N  0,1,,| N |یک مجموعه غیرتهی از گرهها است،
 E  N  Nمجموعه شاخههای گرا  ،متشکل از زوجهای مرتب
گرهها و  Aماتریس همسایگی است .گره  0نشانگر عامل رهبر و گرههای
عضو مجموعه  N  1, , | N |نشانگر عوامل پیرو هستند.
زیرگرا  SG   N , E , A که از حذ عامل رهبدر و شداخههای
متناظرش بهدست میآید ،شبکه میان عوامل پیرو را نشدان مدیدهدد؛
مجموعه شاخههای  E  N  Nلینکهای ارتباطی میان عوامل پیدرو
را بیان میکند ،زوج مرتب   j , i   Eنشان میدهد که گدره  iاز گدره
 jاطالعات دریافت میکند؛ در اینصورت  jهمسایه  iاسدت .مجموعده
همسددایههای گددره  iبددهصددورت }  N i  { j |  j , i   Eنشددان داده
میشود .فرض شده است که شاخهای میان یک گره و خدودش (دور) و
همچنین شاخه مکرر میان گرهها وجود نداشته باشد.
ماتریس همسایگی گرا  SGبهصورت  A  aij   R N Nتعریدف
میشود؛ اگر   j , i   Eآنگداه  aij  1در غیراینصدورت  . aij  0اگدر
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| |N

 d i   aijدرجه ورودی 4گره  iام باشدد
j 1

کنترل ردیابی رهبر-پیرو رخداد-تحریک . . .

و D  diag d 1 ,,d |N |

ماتریس درجه ورودی ،آنگاه  L  D  Aماتریس الپالسین گدرا
است .اگر یک عامل پیرو مستقیمًا به عامل رهبر دسترسی داشته باشد،
شاخه جهتدار )  (0, iبه مجموعه  Eاضافه میشود و وزن معادل آن در
SG

ماتریس همسایگی g i  1 ،و در غیراینصورت  g i  0است .به گدره بدا
 g i  0گره سنجاقشده 5گفته میشود .اگدر مداتریس بهدره گرههدای
سنجاقشدده  G  diag g 1,..., g |N |باشدد آنگداه در سیسدتمی کده
حداال یک عامل پیرو مستقیمًا به رهبدر دسترسدی دارد G  0 ،اسدت.
یک مسیر مسدتقیم از گدره  jبده گدره  ، iترتیبدی از زوجهدای مرتدب
بهصورت })  {( j ,t1 ), t1,t 2  ,, (t n , iاست که همگی عضدو  Eباشدند.
اگر در یک گدرا جهتدی گدرهای بدهندام ریشده وجدود داشدته باشدد،
بهگونهای که یک مسیر مستقیم از آن به تمدام گرههدای گدرا وجدود
دارای یدک درخدت اسدپنشدده6
داشته باشد ،میگویند که این گدرا
است.
 -2-2ضرب کرونکر

7

اگر  Cو  Dدو ماتریس بهترتیب در فضاهای  R m nو  R s rباشند ،آنگاه
ضرب کرونکر آنها بهصورت زیر تعریف میشود [:]73
K  C  D  [c ij D ]  R ms  nr ,
()7
که  ضرب کرونکر و  c ijدرایههای ماتریس  Cاست.
ضرب کرونکر دارای خواص زیر است [:]73
(C )  D  C  ( D )   (C  D ),

ijC  D  iC  jD ,
(C  D )T  C T  D T ,
(C  D ) 1  C 1  D 1 ,
(A  B )(C  D )  (AC )  (BD )  R pq  nr ,

()2
که   jD ، و )  ij (C  Dبهترتیب مقادیر ویژه ماتریسهای  D ، Cو
کرونکر آنها بهازای )  i  0,1,...,(m  nو )  j  0,1,...,(s  rهستند.
 Aو  Bدو ماتریس بهترتیب در فضاهای  R p mو  R q sهستند.
C
i

شکل  7طرح کنترلی پیشنهادی را نشان میدهد .طبق این شکل،
اانون کنترلی ورودی با استفاده از آخرین دادههای ذخیرهشده محاسبه
میشود .این دادهها متغیرهدای حالدت نموندهگیریشدده در زمانهدای
رخداد محلی و زمانهای رخداد همسایهها هستند.
در کنترل رهبر-پیرو برای هر عامدل ،یدک متغیدر ترکیبدی محلدی
بهصورت زیر معرفی میشود [:]72
(x j (t )  x i (t ))  g i (x 0  x i (t )).

a

z i (t ) 

()8
بنابراین ،بهدنبال یافتن یک ورودی کنترلی هستیم که بدهجای متغیدر
ترکیبی بیانشده در ( ،)8از یک متغیر ترکیبی دیگر استفاده کندد کده
باتوجه به مقادیر نمونهگیریشده در زمانهای رخدداد محاسدبه شدود.
زمانهای رخداد برای عامل  iام بهصورت  t 0i ,t 1i ,...نشان داده میشوند.
برای هر عامل ،یک متغیر ترکیبی بهصورت زیر معرفی میشود:
(x j (t kj  )  x i (t ki ))  g i (x 0  x i (t ki )),

ij

j N i

a

ij

j N i

zˆi (t ) 

t  [t ki ,t ki 1 ),

()1
که )  x i (tآخرین متغیر حالت محلی نمونهگیریشده و )  x j (t kj آخرین
متغیر حالت دریافتشده از همسایه  jام است .این مقادیر در واحد
ذخیره داده نگهداری میشوند؛ در فاصله زمانی میان دو رخداد ثابت
هستند .بنابر مدل بیانشده ،اانون کنترلی زیر را در نظر بگیرید:
i
k

t  [t ki ,t ki 1 ),

u i  Kzˆi (t ),

()1
n n
که  K  Rماتریس بهره فیدبک است که بعدًا تعریف میشود.
مسئله مورد بحث در این پژوهش ،یافتن اانون کنترلی ( )1و یک
استراتژی رخداد-تحریک است؛ بهگونهای که ویژگی زیر در پیروی
عوامل از رهبر برارار باشد:
| |N

2

()1
که  یک مقدار مثبت است .عالوهبراین ،دینامیک حلقهبسته سیستم با
روش کنترلی پیشنهادی نباید از خود رفتار زنو نشان دهد.
i 1

N

عامل پیرو را در

نظر بگیرید .دینامیک عامل پیرو  iام با معادله زیر بیان میشود:
x i  ui ,
()9
n
که  x i  R nمتغیر حالت و  u i  Rورودی کنترلی است .همچنین،
عامل پیرو ثابت و  x 0  R nاست.
هد  ،پیداکردن یک ادانون کنترلدی کدامالً تدوزیعی بدا مخدابرات
رخداد-تحریک است؛ بهگونهای که . x i  x 0 , i
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شکل  :1نمای طرح کنترلی پیشنهادی

limsup  x 0  x i (t )  ,

 -1-2بیان مسئله
یک سیستم چندعاملی با یک عامل رهبر و تعداد

i

t 

تعریف  :1اگر در سیستم بیانشده در ( )9با اانون کنترلی ( )1در
یک بازه زمانی محدود ،به تعداد محدود مخابره میدان عوامدل پیدرو ر
دهد ،گوییم که سیستم از خود رفتار زندو نشدان نمدیدهدد؛ بدهعبارتی
زمانهای رخداد عوامل پیرو دارای ویژگی زیر باشند:
i
i
inf k (t ( k 1)  t k )  0.
()4
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که در آن   ,  ,  , ,همگی مثبت هستند.

 -1دستاوردهای اصلی
در این بخش یک پروتکل کنترلی رهبر-پیرو بههمراه یک مکانیزم
تشخیص رخداد و زمان مناسب تحریک برای سیستم چندعاملی
بیانشده در ( ،)9پیشنهاد شده است؛ عوامل پیرو از طریق یک گرا
شبکه جهتی با یک دیگر ارتباط دارند و تنها تعداد محدودی از عوامل
مستقیمًا ،به رهبر دسترسی دارند .در ادامه ،تعاریف و اصول مورد
استفاده بیان شدهاند.
تعریف  :2خطای اندازهگیری بدهصدورت اخدتال آخدرین مقددار
نمونهگیریشده با مقدار وااعی متغیرهای حالت متناظر آنها ،بهصورت
زیر تعریف میشود:
i
e i (t )  x i (t k )  x i (t ).
() 3
تعریف  :1خطای ترکیبی محلی بهصورت زیر تعریف میشود:
()72

(e j (t )  e i (t ))  g i (e i (t ))  zˆi (t )  z i (t ).

a

ij

j N i

s i (t ) 

تعریف  :4خطای ردیابی عامل رهبر توسط عوامل پیدرو بهصدورت
زیر تعریف میشود:
 i (t )  x 0  x i (t ).
()77
اصل  :]12[ 1اگر در گرا  NGعامل رهبدر بدهصدورت فراگیدر در
دسترس 8باشدد؛ بدهعبارتی ،زیرگدرا جهتدی  SGدارای یدک درخدت
اسددپنشددده باشددد کدده ریشدده در گددره  rدارد و ایددن ریشدده بدده رهبددر
سنجاقشده باشد ،آنگاه ارینه ماتریس  L  Gپایدار هورویتز 9اسدت و
یک ماتریس اطدری مثبدتمعین W  diag w 1,,w |N |بهگوندهای
وجود دارد که رابطه زیر برارار است:
()72
H W (L  G )  (L  G ) W  0.
1

1

T

اصل  :]22[ 2اگر ماتریس  Pمثبتمعین 10باشد ،رابطه زیر همواره
برارار است:
T
T
T
()79
m i n (P )x x  x Px  m ax (P )x x ,
که )  m i n (Pو )  m ax (Pبهترتیب کمینه و بیشینه مقادیر ویژه ماتریس
 Pهستند.
تبصره  :1از آنجایی که خطای ردیابی یک بدردار عمدومی اسدت،
اندازهگیری آن بهصورت محلدی امکانپدذیر نیسدت؛ بندابراین ،خطدای
اندازهگیری براساس متغیر حالت محلی تعریف شده است.
قضیه :فرض کنید عوامل پیرو در سیستم چندعاملی بیانشدده در
( ،)9از طریق گرا جهتی  SGبا یکدیگر ارتباط دارند و حداال یکدی
از این عوامل مستقیمًا به رهبر دسترسی دارد .بدا فدرض اینکده عامدل
رهبر بهصورت فراگیر (سراسدری) در دسدترس باشدد (اصدل  7برادرار
باشد) ،اگر عمل نمونهگیری از متغیر حالت در هر عامل و ارسال آن به
شبکه مخابراتی ،در زمانهای رخداد تعریفشده در ( )78صورت پذیرد،
آنگدداه سیسددتم بیانشددده در ( ،)9تحددت اددانون کنترلددی ( )1بددا
 K   I n ,  0بدده ویژگددی بیددانشددده در ( )1دسددت مییابددد.
عالوهبراین ،سیستم حلقهبسته از خود رفتار زنو نشان نمیدهد.
()78
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(   e  t )},
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1



اثبات قضیه :در ابتدا نشدان داده شدده کده ندرم خطدای ردیدابی
عوامل پیرو ،کراندار است .سپس با استفاده از این موضوع ،عدم وجدود
رفتار زنو در سیستم اثبات شده است .پس از رفع رفتار زنو ،دستیدابی
به ویژگی بیانشده در ( )1نشان داده شده است.
با استفاده از ( )1و ( )72دینامیدک بیدانشدده در ( )9را مدیتدوان
بهصورت زیر نوشت:
x i  Kz i  Ks i .
()71
مشتقگیری از ( )77و استفاده از ( )71نتیجه میدهد:
 i  Kz i  Ks i .

()71
با استفاده از ضرب کرونکر و با توجه به خواص آن میتوان بیان
سراسری ( )71را بهصورت زیر نوشت:
  (I N  K )z  (I N  K )s ,

()71
| | N || N
 I N  Rماتریس واحد و N
که

تعداد عوامل پیرو است.

متغیرهای سراسری  zو  sبهصورت زیر بیان میشوند:
s  (M  I n )e ,
z  (M  I n ) ,

()74
که ]  e  [e , ...,eو ]    [ , ..., بردارهای سراسری هستند.
 I n  R n nماتریس واحد n ،ابعاد  x iو  M  L  Gاست.
جایگذاری ( )74در ( )71نتیجه میدهد:
()73
  (M  K )  (M  K )e .
با فرض اینکه اصل  7برارار است و ماتریس اطری Wوجود دارد ،یک
تابع لیاپانو بهصورت ( )22انتخاب میشود.
T
1
V ( )   (W  I n ) .
()22
مشتقگیری از این تابع نتیجه میدهد:
T T
N

T
1

T
1

T T
N

 I n )

1

 I n )   T (W

 K )  (W 1M  K ))
T

1

 K T )   T (W 1M  K )e .

1

V ( )   T (W

  ((M W
T

T

()27
با توجه به اینکه  K   I n ,  0و با استفاده از ماتریس  Hدر اصل
 )27( 7را میتوان بهصورت زیر نوشت:
T
V ( )   (H  I n )  2e T ( M TW 1  I n ) .
()22
اکنون با استفاده نامساوی

1 T
[y y ,  0 ]3
2

1

 e T (M TW



 xT y  xT x و
2

( )22میتوان نوشت:

 T
 (P  I n ) ,


V ( )   T (H  I n )   e T e 

()29
1
T
که  P W MM W 1است.
اگر عمل نمونهگیری از متغیر حالت در هر عامل و ارسال آن به شبکه
مخابراتی در زمانهای رخداد تعریفشده در ( )78صورت پذیرد آنگاه
داریم:
()28
از طرفی رابطه زیر برارار است:

 (  e  t ).



2

t ki  inf t {t  t (ik 1) : e i

| |N

eT e   ei .
2

()21

2

 e i

i
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e i (t )    2d i  g i  2   3    max  2   3  ,

بنابراین ،جایگذاری ( )28و ( )21در ( )29نتیجه میدهد:
 T
 (P  I n )


V ( )   T (H  I n ) 
 | N |   | N |  e  t .

()21
ضربکردن طرفین این نامعادله در

)  V (نتیجه
) V (

میدهد:

()91

 max  maxاست.
که   3    و  2d i  g i 
i


V ( )   (V ( )) | N |   | N | e  t ,

()21

 (H  I n )   (P  I n )

که
 T (W 1  I n )   T (W 1  I n )
T

T

) max (P
,
) min (W 1
) min (P
.
) max (W 1

min    max ,
 (H ) 
min   min 1 
max (W ) 
 (H ) 
max   max 1 
min (W ) 

()24
لذا )21( ،و ( )24نتیجه میدهند:
V ( )  minV ( ) | N |   | N | e  t .
()23
با انتگرالگیری از طرفین رابطه باال میتوان نوشت:
 min t
 e



| N | | N | 
V ( )  V  (0)  

min
min  

| N |
| N |   t


e .
min
min  

()92
اگر    minباشد ،آنگاه برای تمام زمانها رابطه زیر برارار است:
|N |
 .
min  



| N |

min

V ( ) V  (0)  

()97
با استفاده از اصل  2و ( )22و ( )97میتوان نوشت:
1
T
min (W )  V ( )   1 , t  0.
()92
لذا ،ثابت شده است که نرم خطای ردیابی عوامل پیرو ،برای تمام
زمانها ،بهصورت زیر کراندار است:
  2.

1

) min (W 1

 i (t )   (t )   T  

()99
در ادامه نشان داده شده است که سیستم کنترلشده ،از خود رفتار زنو
نشان نمیدهد.
فرض کنید که  t1و  t 2دو نقطه صفر حدی خطای اندازهگیری عامدل
 iام در بازه زمانی )  [t ki ,t ki 1باشند که  ، t ki  t 1  t 2  t ki 1آنگداه بدرای
تمام زمانهای میان این دو زمان  e i (t )  0است و نامعادله زیر در بازه
 t1 ,t 2 برارار است:

T
i

d
d
e ei
ei 
e iT e i 
 ei .
dt
dt
ei

()98
عالوهبراین ،در بازه  t1 ,t 2 روابط زیر برارار است:

ei (t )  x i   i .

()91
لذا ،با استفاده از ( )28( ،)71( ،)77( ،)72( ،)8و ( )91میتوان نوشت:

e i (t )    2d i  g i    i (t )  e i (t )  .

()91
اکنون ،با توجه به ( )98( ،)99( ،)28و ( )91نامعادالت زیر برارار است:

xj

x0
i

   است.

اکنون با توجه به اصل  2و مثبتمعینبودن  Pو  Hمیتوان نوشت:
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d
e i   max  2   3  ,
dt

𝒏𝑰𝜶

𝐤𝐢 𝐭 𝐢 𝐱 + 𝐠 𝐢 𝐱 𝟎 −

𝐣

𝐤𝐢 𝐭 𝐢 𝐱 𝐚𝐢𝐣 𝐱 𝐣 𝐭 𝐤 −
𝐢𝐍∈𝐣

xi
𝟏
≥
) 𝐭𝛔(𝛄 + 𝛃𝐞−
𝛕𝛂

ei t = xi t ik − xi t

𝟐

𝐢𝐞

شکل  :2پروتکل کنترلی پیشنهادی با مخابرات رخداد-تحریک

با انتگرالگیری از طرفین این نامعادله در بازه  t1 ,t 2 و با توجه به
اینکه  ، e i (t 1 )  0رابطه زیر بهدست میآید:

e i   max  2   3 t  t 1 

  max  2   3  t ki 1  t ki  ,

()94
که سمت راست این رابطه مستقل از زمان است؛ لذا ،برای تمام
بازههای زمانی مانند بازه باال معتبر است .بهعبارتی ،برای تمام
زمانهای درون بازه )  [t ki ,t ki 1برارار است .بنابراین ،برای زمان  t ki 1نیز
برارار است .از طرفی با توجه به تعریف زمان رخداد در ( )78میتوان
نوشت:

.


e i (t ki 1 ) 




t

()93
لذا با استفاده از ( )98و ( )93میتوان نتیجه گرفت که فاصله زمانی
میان دو رخداد متوالی دارای کران پایین بهصورت زیر است:
; 3 

 

 t ki  

i
k 1

()82
بنابراین ،نامساوی ( )4برارار است و سیستم از خود رفتار زنو نشان
نمیدهد.
حال با توجه به رفتار سیستم در حالت ماندگار ،با استفاده از ( )92و با
کمک اصل  2میتوان نوشت:


1

2

max


| N |



min min (W

2

|  |N
limsup    i
t 
 i 1

()87
بنابراین ،سیستم مورد بحث با کنترلکننده پیشنهادی ،به ویژگی
وعدهدادهشده در ( )1دست مییابد؛ اثبات اضیه به پایان میرسد.
شددکل  2نشدداندهنده پروتکددل کنترلددی پیشددنهادی بددا مخددابرات
کاهشیافته است.
)

تبصره  :2طبق ( ،)87کدران باالی خطای ردیابی به تعداد عوامدل
پیرو و پارامتر  بستگی دارد؛ لذا ،در سیستمهای بزرگ با تعداد پیروان
زیاد ،اگر این پارامتر کوچک انتخاب شود ،خطای ردیابی بسیار کم نیدز
اابل دستیابی است .از طرفی ،طبق ( ،)82کران پدایین فاصدله زمدانی
میان دو رخداد متوالی ،با  نسبت مسدتقیم دارد .بندابراین ،بدا کداهش
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مقدار این پدارامتر مخدابرات میدان عاملهدا بدا فرکدانس بیشدتری ر
میدهد.

در زمانهای رخداد همسایههایش هم بهروزرسانی مدیشدود .شدکل 4
نشاندهنده زمانهای رخداد محلی مربوط به هر عامل است .تعداد این
رخدادها برای عوامل پیرو 7تا  ،4بدهترتیب ،91 ،91 ،99 ،91 ،29 ،22
 89و  89است .لذا مشاهده میشود که با تعداد محدودی مخابره میان
عاملها هد کنترلی با دات مطلوب اابل دستیابی اسدت .ایدن یدک
مزیت بسیار بزرگ نسبت به روشهای کنترلی نیازمند مخابرات پیوسته
بهشمار میآید؛ خصوصًا ،در کاربردهایی که وجود یک بسدتر مخدابراتی
با پهنای باند زیداد محددود اسدت .همچندین بدا توجده بده شدکل  4و
شبیهسازی انجامشده برای این سیستم نمونده ،حدداال فاصدله زمدانی
میان دو رخداد متوالی برای عوامل پیرو  7تا  ،4بهترتیدب ،2/222181
،2/228181 ،2/297111 ،2/221744 ،2/222181 ،2/2142311
 2/2137921و  2/27117ثانیه است .بنابراین این سیستم رفتار زندو از
خود نشان نمیدهد و کنترلکنندده پیشدنهادی بدا مخدابرات رخدداد-
تحریک میتواند مورد استفاده ارار گیرد.

تبصره  :1برای طراحی پارامترهدای کنترلدی ،ابتددا بایدد مقدادیر
مثبت   ، و  را تعیین کرد .در تعیین این پارامترها باید توجه کرد که
پارامتر  minدر ( )24باید مثبت باشد .سپس با استفاده از ( )87مقدار 
بهدست میآید .پارامترهای  و  تعیینکننده فرکانس مخابرات میدان
عاملها در زمانهای اولیه است .لذا ،اگر مقدار  بزرگ انتخداب شدود،
باید مقدار  هم بدزرگ انتخداب شدود ،تدا مخدابرات میدان عوامدل در
زمانهای اولیه با فرکانس بسیار زیادی صورت نگیرد.

 -4نتایج شبیهسازی
برای نشاندادن نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،یک سیستم
چندعاملی با کنترلکننده پیشنهادی در نظر گرفته شده است .این
سیستم ،شامل یک عامل رهبر و  4عامل پیرو است که نحوه ارتباط
میان آنها در شکل  9نشان داده شده است .طبق این شکل تنها عامل
اول مستقیمًا به رهبر دسترسی دارد و هر عامل تنها از عامل ابل
ازخود اطالعات دریافت میکند .عوامل دارای دینامیک تک انتگرالگیر
دومتغیره هستند .جدول  7شامل شرایط اولیه مربوط به عوامل مختلف
است .برای ردیابی مقادیر مربوط به عامل رهبر که برابر واحد هستند،
پروتکل کنترلی شکل  2استفاده شده است .مقادیر پارامترهای کنترلی
این پروتکل در جدول  2ارار دارند .ماتریسهای  Lو  Gبا استفاده از
شکل  9و مفاهیم بیانشده در بخش مقدمهای بر نظریه گرا بهدست
میآیند.
شبیهسازی عددی برای ایدن سیسدتم نمونده ،در محدیط نرمافدزار
 MATLAB/Simulinkصورت گرفته است .شکلهای  8تا  1نتایج ایدن
شبیهسازی را نشان میدهند .در شکل  8نرم خطای پیروی عوامل پیرو
 1 ،2و  4از عامل رهبر نشان داده شده است .مشاهده میشود که ندرم
این خطا بهمرور رو به کاهش است و تمام عوامل به مقادیر عامل رهبدر
دست مییابند .شکل  1ردیابی عامل رهبر از سوی عاملهای پیرو 1 ،2
و  4را نشان میدهد .مشاهده میشود که پدس از اندد زمدانی حتدی
دورتددرین عامددل (عام دل  )4نیددز از رهبددر پیددروی م دیکنددد .شددکل 1
نشاندهنده ورودیهای کنترلی اعمالی به عوامل پیرو  1 ،2و  4تحدت
اانون کنترلی ارائهشده است .همانطور که انتظار میرفت ،ورودیهدای
کنترلی بهصورت تکهای ثابت اعمال مدیشدوند؛ بدا اسدتفاده از آخدرین
دادههای ذخیرهشده در واحد ذخیره داده محاسبه میشوند.
شکل  1به ارزیابی خطای اندازهگیری و تابع آستانهای بهکاررفته در
شرط تحریک میپردازد .زمان برخورد ایدن دو منحندی ،زمدان رخدداد
محلی را تعیین میکند .مشاهده میشود که در فواصل زمانی میدان دو
رخداد متوالی ،مقدار نرم این خطا عمومًا افزایشی است .اما در برخی از
زمانها با وجودیکه برخوردی میان دو منحنی صدورت نگرفتده اسدت،
مقدار نرم این خطا کاهش مییابد؛ این رفتار بیانگر این موضدوع اسدت
که ،اانون کنترلی هر عامل (شکل  ،)1عالوهبر زمانهای رخداد محلدی،
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 -5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش ،یک پروتکل رهبر-پیرو مبتنی بر مخابرات رخداد-
تحریددک بددرای کنتددرل سیسددتمهای چندددعاملی بددا دینامیددک تددک
انتگرالگیر چندمتغیره پیشنهاد شده است .این پروتکل کدامالً تدوزیعی
است؛ از متغیر تصمیمگیری محلدی و غیرترکیبدی بدرای تعیدین زمدان
رخداد استفاده شده اسدت .پایدداری سیسدتم مدورد مطالعده بدا طدرح
کنترلی پیشنهادی به اثبات رسیده و نشان داده شده که خطای ردیابی
عامل رهبر از جانب عوامل پیرو ،کراندار اسدت .همچندین نشدان داده
شده است که سیستم حلقهبسته با کنترلکنندده پیشدنهادی ،از خدود
رفتار زنو نشان نمیدهد و به یک ویژگی خاص در پیروی عوامل پیرو از
عامدل رهبدر دسدت مییابددد .کدارآیی روش پیشدنهادی بدا اسددتفاده از
شبیهسازی عددی تأیید شده است.
از کارهای آینده در راستای این پدژوهش مدیتدوان بده ارائده یدک
پروتکل کنترلی مشابه برای کنترل رهبر-پیرو سیستمهای چنددعاملی
با گرا شبکه متغیر و نیز دارای تأخیر زمانی اشاره کرد.
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شکل  :1گراف شبکه مربوط به سیستم نمونه
جدول  :1شرایط اولیه متغیرهای عوامل پیرو
7

2

9

8

عامل
متغیر اول

2/331

2/331

2/331

2/331

متغیر دوم

2/31

2/34

7/27

2/341

عامل

1

1

1

4

متغیر اول

2/331

2/331

2/331

2/331

متغیر دوم

7/221

2/34

2/311

7/27
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 پارامترهای کنترلی پروتکل پیشنهادی:2 جدول


11/8291









پارامتر

2/1311

9/9222×3-72

2/2271

8

مقدار

W  diag w 1 ,,w 8

w 1 =7/2413
w 2 ,...,w 8 =7/4271



پارامتر

7/3722×1-72

مقدار

 ارزیابی خطای اندازهگیری و تابع آستانهای در شرط تحریک:7 شکل

8  و5 ،2  نرم خطاهای ردیابی عوامل پیرو:4 شکل

 زمانهای رخداد محلی مربوط به عوامل پیرو:8 شکل
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زیرنویسها
1

Event-triggered control
Embedded system
3
Zeno behavior
4
In-degree
5
Pinned node
6
Spanning tree
7
Kronecker product
8
Globally reachable
9
Hurwitz stable
10
Positive definite
2
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