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- روشی جدید جهت طراحی رویتگر غیرخطی رخداد،(SDRE)  با استفاده از روش طراحی معادالت ریکاتی وابسته به حالت، در این مقاله:چکیده
 یک شرط نامساوی جهت تشخیص زمان الزم ارسال، برای این منظور.تحریک در کالس وسیعی از سیستمهای کنترل تحت شبکه ارائه میشود
 ارسال اطالعات تنها در برخی از زمانها الزم بوده و لذا نرخ استفاده از،اطالعات از حسگرها به کنترلکننده بهدست میآید که با بررسی این شرط
 همگرایی تخمین حاصل از رویتگر به حالت سیستم از قالب یک قضیه بررسی و کارایی روش پیشنهادی از طریق دو مثال.شبکه کاهش مییابد
.(نوسانساز وندرپل و سیستم سه تانک) ارزیابی شده است
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Abstract: In this paper, based on the state-dependent Riccati equation (SDRE) technique, a new method is proposed to design
nonlinear observers in a iiotb class of networked control systems. Towards this end, an inequality condition is obtained to detect
the time-instants of sending messages from the sensors to the controller. In this way, the data transmission is done in some specific
instants and therefore, the proposed method can considerably reduce the information exchange between the sensors and the controller
in a nonlinear networked control system. It is also proved that the obtained estimation converges to the system state. Two numerical
simulations are worked to illustrate the design procedure and the flexibility of the proposed observer.
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- 1مقدمه
در سیستمهای کنترل سنتی ،ارسال اطالعات از حسگرها به
کنترلکننده و فرمانهای کنترل از کنترلکننده به سیستم بهصورت
همیشگی و در تمامی زمانهای نمونهبرداری صورت میگیرد .بهعبارت
دیگر ،این اطالعات و فرمانها بهصورت تناوبی با دوره تناوب برابر با
زمان نمونهبرداری بین اجزاء سیستم تحت کنترل (حسگرها،
کنترلکننده و سیستم) ارسال میشوند [ .]1–0با ظهور سیستمهای
کنترل تحت شبکه و استفاده وسیع آنها در سیستمهای مدرن
پیشرفته ،روشهای سنتی ارسال اطالعات حسگرها و فرمانهای کنترل
جای خود را به روشهای پیشرفتهتر داده است .از جمله مهمترین
دالیل تمایل گسترده به استفاده و توسعه این روشهای ارسال
اطالعات میتوان به کاهش تأخیرهای ناشی از شبکه ،کمشدن
خطاهای ناشی از محدودیت در پهنای باند شبکه و  ...اشاره کرد [.]9
روشهای رخداد-تحریک 1از جمله روشهای نوظهور در ارسال
اطالعات و فرمانها در سیستمهای کنترل تحت شبکه میباشند .ایده
اصلی این روشها ،نمونهبرداری و ارسال اطالعات و فرمانها تنها در
زمانهای الزم است [ .]9بهعبارت دیگر ،تنها در زمانهای به خصوصی
اطالعات و فرمانها بین اجزاء سیستم رد و بدل شده و تا زمان ارسال
اطالعات یا فرمان جدید ،از دادههای قبلی استفاده میشود .مسئله مهم
در چنین سیستمهایی تشخیص صحیح زمان ارسال اطالعات از
حسگرها به کنترلکننده و فرمانهای کنترل از کنترلکننده به سیستم
است .در مراجع [ ]0 ,5برخی از روشهای تشخیص این موضوع بررسی
شدهاند.
0
روشهای طراحی معادالت ریکاتی وابسته به حالت )(SDRE
بهطور گستردهای در سیستمهای غیرخطی جهت حل مسائل مختلفی
از جمله طراحی سیستمهای ردیاب [ ،]8طراحی رویتگر حالت [،]1
طراحی سطح لغزش پایدارساز در کنترل مد لغزشی [ ]4و  ...مورد
استفاده قرار گرفته است .این روشها در کاربردهای مختلفی از جمله
طراحی رژیمهای درمانی در بیماران مبتال به سرطان [ ،]12کنترل
عمق زیردریاییها [ ]11و  ...مورد استفاده قرار گرفتهاند .ایده اصلی
تمامی این روشها بازنویسی معادالت غیرخطی سیستم به شکل
شبهخطی است .بهطور خالصه مهمترین دالیل محبوبیت این روشها را
میتوان در سادگی در طراحی و پیادهسازی ،حفظ تمامی ویژگیهای
غیرخطی سیستم و امکان تغییر از پیش تعیینشدهی عملکرد سیستم
با تغییر پارامترهای طراحی خالصه کرد [ .]10بر مبنای روش ،SDRE
الگوریتمهای کارآمدی جهت طراحی کنترلکنندههای غیرخطی در
سیستمهای تحت شبکه در هر دو حالت پیوسته و گسسته در زمان
پیشنهاد شدهاند [.]19–19
نیاز به کاهش نرخ ارسال اطالعات از حسگرها به کنترلکننده در
سیستمهای غیرخطی تحت شبکه و داشتن ویژگیهای جذاب
رویتگرهای  SDREمنجر به ارائه الگوریتمی جدید جهت طراحی
رویتگر رخداد-تحریک در این سیستمها شده است .در الگوریتم
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پیشنهادی ،یک شرط نامساوی در تمامی زمانها چک شده و در
صورت برآوردهنشدن آن ،اطالعات جدید از حسگرها به کنترلکننده
ارسال میشود .در نتیجه تنها در برخی از لحظات کانال مخابراتی
ارتباطدهنده حسگرها و کنترلکننده مورد استفاده قرار میگیرد .با
توجه به الگوریتم پیشنهادی و نتایج حاصل از شبیهسازیهای
انجامشده میتوان ادعا کرد که رویتگر رخداد-تحریک ارائهشده در این
مقاله در عین سادگی توانایی کاهش چشمگیر استفاده از شبکه را دارا
است .از طرفی با توجه به نحوه پیادهسازی رویتگر پیشنهادی ،امکان
وقوع پدیده  Zenoیعنی میلکردن فاصله زمانی بین ارسال هر دو نمونه
متوالی به صفر وجود نداشته که این موضوع در کنار سایر ویژگیهای
رویتگر رخداد-تحریک پیشنهادی که عموماٌ از رویتگرهای  SDREبه
ارث برده شدهاند منجر به امکان استفاده مؤثر آن در کالس وسیعی از
سیستمهای غیرخطی تحت شبکه شده است.
قسمتهای دیگر این مقاله بهصورت زیر دستهبندی شده است.
در بخش  ،0ضمن بیان مسئله اصلی مد نظر این مقاله ،بر مبنای روش
طراحی رویتگر  ،SDREیک روش جدید رخداد-تحریک جهت کاهش
استفاده از شبکه همراه با اثبات ریاضی الزم ارائه شده است .در بخش
 ،9نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی دو سیستم غیرخطی
(نوسانساز وندرپل و سیستم سه تانک) ارائه شده است .بخش  9نیز به
نتیجهگیری حاصل از این مقاله اختصاص داده شده است.

- 0رویتگر رخداد-تحریک پیشنهادی
سیستم غیرخطی زیر را در نظر بگیرید:
()1
تابعی معلوم
متغیر حالت و
که در آن
و پیوسته مشتقپذیر است .فرض میشود که سیستم تحت کنترل
فیدبک حالت بوده و لذا جهت پیادهسازی قانون کنترل نیاز به ارسال
اطالعات از حسگرها به کنترلکننده وجود دارد .همچنین فرض
میشود که انتقال این اطالعات از طریق یک شبکه انجام میگیرد و لذا
یافتن راهی جهت کاهش ارسال این اطالعات مطلوب است.
در این بخش ،با استفاده از روش طراحی معادالت ریکاتی وابسته
به حالت ،یک الگوریتم جدید جهت کاهش نرخ ارسال اطالعات از
حسگرها به کنترلکننده فیدبک حالت در سیستمهای غیرخطی تحت
شبکه ارائه میشود .برای این منظور از یک رویتگر  SDREجهت
تخمین حاالت سیستم بر مبنای اطالعات ارسالشده از شبکه استفاده
میشود .الزم به ذکر است که اطالعات ارسالی از شبکه حالت سیستم
در برخی از زمانهای نمونهبرداری میباشند که با ارسال آنها و
استفاده از روش پیشنهادی امکان تخمین حاالت سیستم در تمامی
زمانها میسر میشود .همگرایی تخمین حاصل از روش پیشنهادی به
مقادیر واقعی آنها نیز بررسی و نتایج در غالب یک قضیه ارائه
میشوند.
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سیستم غیرخطی ( )1را در نظر بگیرید .با توجه به فرض پیوسته
امکان بازنویسی این سیستم بهشکل
مشتقپذیربودن تابع
شبهخطی زیر وجود دارد [:]15
() 0
که در آن

یک تابع ماتریسی است .الزم به ذکر

است که در رابطه با سیستمهایی با بیش از یک متغیر حالت (

)

امکان یافتن بیشمار نمایش شبهخطی از سیستم موجود است که از
این موضوع میتوان در راستای برآوردهکردن شرایط الزم جهت طراحی
روش پیشنهادی و یا ارتقاء نتایج استفاده نمود .الزم به ذکر است که
برخالف روش خطیسازی متداول (خطیسازی ژاکوبین) ،هیچ گونه

شکل  :1نمودار بلوکی رویتگر مبتنی بر تشخیص رخداد.

تقریبی در روش شبهخطیسازی بهکار برده نمیشود .در واقع،
روشهای طراحی مبتنی بر نمایش شبهخطی از دسته روشهای
غیرخطی بهشمار میآیند [.]15
در ادامه ،فرض میشود که ارسال اطالعات تنها از طریق یک
انجام بگیرد .بنابراین در بازه زمانی
شبکه در زمانهای
اطالعات متغیرهای حالت در لحظه جهت استفاده در
اختیار کنترلکننده قرار دارد .واضح است که در صورت عدم در
نظرگرفتن این موضوع ،ممکن است حتی منجر به ناپایدارشدن سیستم
حلقه بسته گردد .در این مقاله ،برای حل این مشکل ،از یک رویتگر
و خروجی آن
غیرخطی  SDREاستفاده میشود که ورودی آن
تخمین متغیرهای حالت ( ) است .در نتیجه معادالت دینامیکی
بهصورت زیر است:
رویتگر در بازه زمانی

تذکر  :1با توجه به ساختار ارائهشده در شکل  ،1میتوان گفت که
در واقع رویتگر پیشنهادی یک سیستم درونیاب است که با در
دسترسبودن نمونههایی از حاالت سیستم در برخی از زمانها،
تخمینی از حاالت سیستم در تمامی زمانها را در اختیار قرار میدهد.
قضیه  :1سیستم غیرخطی ( )1را در نظر بگیرید و فرض کنید که
نمایش شبهخطی ( )0برای این سیستم موجود است .همچنین فرض
بهدست
از رابطه
کنید که بهره رویتگر
یک ماتریس مثبت معین تعریفشده توسط
آید که در آن
حل مثبت معین متقارن یکتای معادله دیفرانسیل
طراح و
ریکاتی وابسته به حالت زیر است:

() 9

()9

بهره رویتگر است .در ادامه ،یک
که در آن
شرط تحریک جهت محاسبه زمانهای ارسال اطالعات بهدست آمده و
نشان داده میشود که با استفاده از الگوریتم حاصل ،خطای تخمین
بهصورت مجانبی به صفر میل میکند .شکل 1
نمودار بلوکی رویتگر مبتنی بر تشخیص رخداد را نشان میدهد .با
توجه به مشخصبودن ساختار رویتگر ،انتخاب شرایط تشخیص رخداد
و بهره رویتگر دو مسئله مهم باقیمانده میباشند که در قضیه زیر
بررسی میشوند.

یک ماتریس مثبت معین از پیش
در معادله فوق
تعیینشده توسط طراح است .فرض میشود که اطالعات حسگرها در
زمانهای از طریق کانال مخابراتی به کنترلکننده ارسال شود.
چنانچه زمان ارسال اطالعات بهگونهای انتخاب شود که همواره شرط
()5
با
()0
و
()8
برقرار باشد ،آنگاه تخمین
و
بهصورت مجانبی به بردار حالت سیستم ( )1همگرا خواهد شد.
 ،معادله زیر
اثبات :با تعریف خطای تخمین
حاصل میگردد:
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بهعبارت داخل پرانتز و نیز
با اضافه و کمکردن
سمت راست معادله فوق ،رابطه زیر حاصل میگردد:
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به



()1
معادله فوق را میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
()4
حال تابع کاندید لیاپانوف
بگیرید .مشتق این تابع لیاپانوف بهصورت زیر است:

را در نظر

()12
استفاده از روابط ( )4و ( )12منجر به تساوی زیر میگردد:

()11
با توجه به معادله دیفرانسیل ریکاتی وابسته به حالت ( )4و رابطه
عبارت داخل کروشه در رابطه باال را میتوان
بازنویسی کرد .با تعریف ماتریس
بهصورت
 ،رابطه زیر حاصل میشود:

()10
همواره مثبت
الزم به ذکر است که ماتریس
معین است .در رابطه با رویتگرهای کالسیک ،الزم است منفیبودن
جهت اثبات پایداری رویتگر بررسی شود.
مشتق تابع لیاپانوف
در رویتگر رخداد-تحریک پیشنهادی ،شرط منفیبودن مشتق تابع
لیاپانوف با شرط زیر جایگزین میشود:
()19
پارامتر تحریک میباشد .بنابراین ،با
که در آن پارامتر
توجه به روابط ( )10و ( ،)19نامساوی زیر حاصل میشود:
()19
بنابراین تا زمانیکه شرط ( )19برآورده شود ،اطالعات جدیدی از
حسگرها به کنترلکننده ارسال نخواهد شد و به محض نقضشدن این
شرط ،ارسال اطالعات از طریق شبکه صورت خواهد گرفت .با توجه به
رابطه ( ،)19ارسال اطالعات با نقضشدن شرط زیر انجام میشود:
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()15
که ماتریس پیشتر تعریف شده است.
تذکر  :0با توجه به شرط تحریک ( )5و نیز تعریف ماتریس ()0
میتوان نتیجه گرفت که جهت پیادهسازی رویتگر پیشنهادی الزم است
در دسترس باشد.
یعنی
که اطالعات تخمین متغیر حالت
برای این منظور و مطابق شکل ( ،)1یک نسخه از رویتگر طراحیشده
را در زیرسیستم ارسال اطالعات تحت نام رویتگر محلی 9قرار میگیرد.
وظیفه این رویتگر ،بازتولید اطالعات رویتگر اصلی یا همان رویتگر
راهدور 9است .چنین ساختاری در مراجع مختلفی جهت طراحی رویتگر
رخداد-تحریک پیشنهاد شده است [.]10–11
تذکر  :9مقادیر بزرگتر پارامتر تحریک منجر به کاهش بیشتر
استفاده از کانال مخابراتی میشود که این موضوع با توجه به رابطه
( )19قابل توجیه بوده و در شبیهسازی اول بخش  9نیز بررسی شده
و
است .از طرفی این پارامتر میتواند بهصورت تابعی از متغیرهای
باشد .این موضوع
در نظر گرفته شود که مقادیر آن در بازه
میتواند در افزایش و یا کاهش نرخ ارسال اطالعات از حسگرها به
کنترلکننده مورد استفاده قرار گیرد.
تذکر  :9در رابطه با تأثیر ماتریسهای وزنی و  ،میتوان
گفت که افزایش مقادیر عناصر قطری ماتریس و یا معادالٌ کاهش
مقادیر عناصر قطری منجر به افزایش سرعت همگرایی تخمینها
میگردد [ .]1قابل توجه است که برای رسیدن به همگرایی مناسب
همراه با کاهش قابل قبول استفاده از کانال مخابراتی ،میتوان بهعنوان
مثال ،پس از تنظیم مقادیر ماتریسهای وزنی ،مقدار پارامتر تحریک
را جهت ایجاد مطالحهای قابل قبول بین همگرایی تخمینها و نرخ

ارسال اطالعات تنظیم نمود.
تذکر  :5در این مقاله ،بهمنظور حل معادله ریکاتی وابسته به
حالت ( )9از روش نقطه به نقطه استفاده شده است [ .]02 ،14در واقع
ابتدا با زمان نمونهبرداری مشخصی سیستم ( )1گسسته شده و تنها در
این زمانها معادله ریکاتی ( )9حل میشود .با توجه به این روش جهت
پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی ،امکان ایجاد پدیده  Zenoوجود نداشته
و حداقل زمان بین ارسال دو نمونه برابر زمان نمونهبرداری انتخاب شده
است .الزم به ذکر است که زمان الزم جهت انجام محاسبات مربوط به
حل معادله ریکاتی وابسته به حالت ( )9منجر به ایجاد تاخیری
ناخواسته در سیستم ارسال اطالعات خواهد شد .در صورتیکه زمان
کوچک باشد،
انجام محاسبات نسبت به زمان نمونهبرداری
میتوان به راحتی از تأخیر مورد بحث صرف نظر کرد .با افزایش
روزافزون سرعت پردازندهها ،زمان انجام محاسبات کم و کمتر شده و
لذا روش پیشنهادی را میتوان به سیستمهایی با دینامیکهای سریعتر
نیز اعمال کرد.
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- 9نتایج شبیهسازی
در این بخش ،نتایج حاصل از اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی دو
سیستم غیرخطی (نوسانساز وندرپل و سیستم سه تانک) ارائه میشود.

طراحی رویتگر رخداد-تحریک . . .
) و اطالعات
 ،تخمین آن (
شکل  :9نمودارهای متغیر حالت
) در مثال .1
ارسالشده از حسگر مربوطه به رویتگر (

- 1- 9نوسانساز وندرپل
سیستم نوسانساز وندرپل زیر را در نظر بگیرید [:]01
()10
بهمنظور استفاده از روش پیشنهادی ،الزم است ابتدا یک نمایش
 SDCاز سیستم فوق در نظر گرفته شود .در شبیهسازیهای انجامشده،
از نمایش شبهخطی زیر استفاده شده است:
()18
 ،شرایط

است .برای
که در آن
،
 ،انتخاب
و
اولیه
و زمان نمونهبرداری  12میلیثانیه ،شکل ( )0نمودارهای
) و نیز اطالعات ارسالشده از
 ،تخمین آن (
متغیر حالت
) را نمایش میدهد .نمودارهای مربوط
حسگر مربوطه به رویتگر (
به متغیر حالت دوم ،تخمین آن و اطالعات ارسالشده مربوط به آن در
شکل ( )9آورده شده است .در این حالت ،میزان استفاده از شبکه
بهطور چشمگیری کاهش یافته بهگونهای که تنها در  92/88درصد
زمانهای نمونهبرداری اطالعات حسگرها از طریق شبکه به رویتگر
ارسال شده است .شکل ( )9نمودار مربوط به ارسال اطالعات را نشان
میدهد که محور عمودی تعداد نمونههای ارسالنشده پیش از هر دو
ارسال متوالی اطالعات است.

شکل  :9نمودار تعداد نمونههای ارسالنشده پیش از هر دو ارسال متوالی
اطالعات برای مثال .1

در رابطه با اثر پارامتر رخداد بر روی نتایج میتوان گفت که
برای مقادیر کوچکتر  ،انتظار رسیدن به نرخ کمتر ارسال اطالعات از
حسگرها وجود دارد .البته بهای این استفاده کمتر از شبکه ،افزایش
خطای تخمین است .بهمنظور بررسی این موضوع ،شبیهسازی فوق
برای چهار مقدار دیگر پارامتر رخداد تکرار شده و نتایج در جدول 1
باهم آورده شده است .بهمنظور انجام مقایسه ،نرخ کاهش ارسال
)
اطالعات همراه با درصد میانگین خطای تخمین (
باهم مقایسه شده است .مطابق انتظار ،با افزایش مقدار  ،کاهش
استفاده از شبکه همراه با افزایش خطای تخمین مشاهده میشود.
جدول  :1اثر پارامتر رخداد

پارامتر رخداد

بر روی نرخ ارسال اطالعات و خطای تخمین در
مثال .1

درصد کاهش درصد میانگین
ارسال اطالعات خطای تخمین

2/0

09/52

8/45

2/9

00/11

8/10

2/0

01/22

8/80

2/1

02/21

8/09

2/45

54/09

8/50

- 0- 9سیستم سه تانک
 ،تخمین آن (
شکل  :0نمودارهای متغیر حالت
) در مثال .1
ارسالشده از حسگر مربوطه به رویتگر (

) و اطالعات

سیستم سه تانک شکل ( )5را در نظر بگیرید .این سیستم بهطور
گستردهای در مطالعات مربوط به سیستمهای کنترل مورد استفاده قرار
بهترتیب ارتفاع مایع در
و
،
میگیرد [ .]00چنانچه
،
تانکهای اول ،دوم و سوم باشند و با فرض
مدل ریاضی غیرخطی زیر ارتباط این متغیرها را نشان میدهد [:]00

()11
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عمودی آن تعداد نمونههای ارسالنشده پیش از هر دو ارسال
متوالی اطالعات را نشان میدهد.

شکل ( :)5دیاگرام سیستم سه تانک.

نرخ شارش آب از تانک iام به
که در آن
بهترتیب نرخ شارش
و
،
تانک jام بر حسب
و بهترتیب
،
مایع از پمپ  1و پمپ  0بر حسب
است.
مساحت سطح استوانهها و لولههای ارتباطی بر حسب
نرخهای شارش فوق از روابط زیر بهدست میآیند [:]00

شکل  :0نمودارهای متغیر حالت

 ،تخمین آن (

ارسالشده از حسگر مربوطه به رویتگر (

) و اطالعات

) در مثال .0

()14

ضرایب ثابت بدون بعد و شتاب جاذبه
که در آن
است .بهمنظور استفاده از روش پیشنهادی،
زمین بر حسب
الزم است یک نمایش  SDCاز سیستم ( )11در نظر گرفته شود
که در ادامه ،از نمایش شبهخطی زیر استفاده شده است:

شکل  :8نمودارهای متغیر حالت

 ،تخمین آن (

ارسالشده از حسگر مربوطه به رویتگر (

) و اطالعات

) در مثال .0

()02

که در آن

و

()01

و زمان
،
با انتخاب پارامتر تحریک ،2/85
،
نمونهبرداری  1ثانیه ،شکل ( )0نمودارهای متغیر حالت
) و نیز اطالعات ارسالشده از حسگر مربوطه
تخمین آن (
) را نمایش میدهد .نمودارهای نظیر مربوط به
به رویتگر (
متغیرهای حالت دوم و سوم بهترتیب در شکلهای ( )8و ()1
آورده شدهاند .میزان استفاده از شبکه برابر  54درصد بوده که
معادل کاهش  91درصدی ارسال اطالعات است .شکل ()4
نمودار مربوط به ارسال اطالعات را نشان میدهد که محور
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شکل  :1نمودارهای متغیر حالت

 ،تخمین آن (

ارسالشده از حسگر مربوطه به رویتگر (

) و اطالعات

) در مثال .0
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1941  بهار،1  شماره،94  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/88
 نمودار تعداد نمونههای ارسالنشده پیش از هر دو ارسال متوالی:4 شکل
.0 اطالعات برای مثال

نتیجه- 9
با استفاده از یک روش طراحی مبتنی بر معادالت ریکاتی وابسته به
تحریک در کالس- روشی جدید جهت طراحی رویتگر رخداد،حالت
 روش.خاصی از سیستمهای غیرخطی تحت شبکه ارائه شده است
پیشنهادی بهطور چشمگیری میزان ارسال اطالعات از حسگرها به
کنترلکننده را کاهش داده که این موضوع منجر به کاهش میزان
 همگرایی تخمین.استفاده از کانال مخابراتی و مشکالت آن میگردد
حاصل از رویتگر به حالتهای سیستم نیز از طریق یک قضیه ارزیابی
 از جمله مهمترین مزایایی روش پیشنهادی میتوان به.شده است
 نتایج حاصل. اشاره کردZeno سادگی آن و نیز عدم امکان وقوع پدیده
از شبیهسازی اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی دو سیستم نمونه
غیرخطی (نوسانساز وندرپل و سیستم سه تانک) گواه توانایی آن در
.کاهش چشمگیر ارسال اطالعات از حسگرها به کنترلکننده است
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