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 كنترل در يهاستمي و سي ارتباطيها شدن شبكهبيبا ترك—چكيده 

0F كنترل شبكه شدهي هاستمي س،ي صنعتيها مدرن و پروسهيكارخانه ها

�  

) NCS ها نهي و كاهش هزيري انعطاف پذ،يري پذاسي مق،ي سادگلي) بدل

 در ي قابل توجهي فنيهاتياند. اما محدود كردهداي پياري بستياهم

 ني اي وجود دارد. دو چالش موجود براNCSياستفاده از تكنولوژ

1Fتاي و مفقود شدن پاكت دري ها تاخستميس

 مقاله قصد ني  است. در ا�

2F شبكه شدهتاليجي كنترل ديهاستمي سميدار

� )  DNCSدگاهي ) را از د 

 ري اثر تاخي مقاله بررسني. هدف امي قرار دهي مورد بررسناني اطمتيقابل

 تي و بهبود قابلDNCSناني اطمتيبل قاي بر روتاي پاكت دمفقود شدنو 

 است. تاي اثر مفقود شدن پاكت دي آن با استفاده از جبران سازنانياطم

 مونت كارلو استفاده شده ي سازهي از شبناني اطمتي قابليابي ارزيبرا

 ه مختلف مدل شدي آمارعياست. رفتار دو نوع خطا با استفاده از دو توز

 در نظر گرفته شده است كنترل ستمي سني اي كه براياست. كنترل كننده ا

است.   ) 3F� )PIDري- مشتق گي- انتگراليكننده تناسب

 تي شبكه شده، قابلتاليجي كنترل دستميس—ه هاي كليدي واژ

 مونت كارلو ي سازهي شبتا،ي پاكت دمفقود شدنر،ي تاخنان،ياطم

                                                           
1NetworkedControlSystems 
2data packet dropout 
3DigitalNetworkedControlSystems 
4Proportion Integration Differentiation 

 مقدمه .1

4Fتاليجي كنترل ديهاستميامروزه استفاده از س

� ) DCS( يستم هاي در س 
 رو به گسترش است. ي-بحرانيمني اي هاستمي به خصوص در سدهيچيپ

 از جمله ي متفاوتكنترل كننده هاي تواندي ها مستمي سني در ا كنندهكنترل
PID،كنترل  از همه ر انتظايي كاراتيفي از نظر كي... باشد ولاييفاز

 است. كسانكننده هاي

DNCS5 است گستردهي كنترلهاستمي از سينوع خاصF

 DNCS. در �

  بالدرنگ شبكه يكقي كنترل كننده، عملگر و سنسور از طرنيارتباط ب
].. به عنوان 1[شودي  آن انجام مقيبرقرار شده و كنترل حلقه بسته از طر

 شي افزان،يناليآابيبي عرات،ي از سهولت انجام تعمتواني ماي مزانيمهمتر
 و ي كشمي مختلف از جمله سيهانهيها و كاهش هزستميسناني اطمتيقابل
 نام برد. راتيتعم

 به همراه زي را ني مشكالتي شبكه ارتباطدي جدي حال تكنولوژني ابا
 به تاي پاكت دمفقود شدن و ري به تاختواني  مشكالت منيدارد. از جمله ا

 آنها انجام شده ي بر روياديعنوان مشكالت متداول نام برد كه مطالعات ز
 حلقه بسته همانند تاليجي در شبكه كنترل دري]. وجود تاخ3]و[2است[

 استفاده از يكننده برا و اجبار كنترليمدن فركانس نمونه بردارآنييپا
 كنترل است. گنالي محاسبه سي گذشته براي شدهاطالعات نمونه بردار

 كه ي با زمان دارد در مورادري متغيتي ماهري تاخني از آنجا كه انيهمچن

                                                           
5DigitalControlSystems 
6Distributed Control Systems 
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 قرار خواهد ري تحت تاثاري بسستميمحاسبات به زمان وابسته است عملكرد س
 ازدحام در شبكه و محدود بودن لي به دلتاي]. مفقود شدن پاكت د4[رفتگ

 تاي پاكت د مفقود شدن كهي. در صورتدهدي  شبكه رخ مناني اطمتيقابل
 يكننده و عملگر مجبور خواهند بود اطالعات نمونه برداركنترلفتدياتفاق ب

 را است ي اطالعات نمونه بردارنيخرآ موجود در بافر كه در واقع يميقد
 دو خطا بطور مشخص موجب كاهش نياستفاده كنند. ا

] مراجعه شود.  7]و[6]،[5. بعنوان مثال به [شوندي مDNCSييكارا

ه، جبرانسازي اثر ني به كنندهيكنترل طراح، هاNCSيي كارايابيروش ارز
تاخير، جبرانسازي اثرمفقود شدن پاكت ديتا و... از جمله مسائل مهمي است 

 ي آماري] روش10]و[9]،[8 [ي. مرجع ها ها وجود داردNCSكه در رابطه با 
مورد استفاده قرار داده اند. ها DNCSناني اطمتي قابلي كميابي ارزيرا برا
 بر ي در سطوح مختلفتاي پاكت دمفقود شدن و ريگرفته اند كه تاخجهيتآنها ن

 دارد. ي بستگ احتمالي آنهاعي به توزوگذاردي مري تاثDNCSيي كارايرو
 ي هااري كه بر اساس معيانهي كردن تابع هزنهي به منظور كمنهي به كنندهكنترل

. شودي مي طراح مشخص مي شود هاستمي سني اي براازيمشخص و مورد ن
 نهي بهيطراحي كنترل كننده] مطالعات خود را بر رو13]و [12]، [11مراجع [

 كنترل انجام داده اند. انها فرض ي هاستمي سني از ايتري  مدل واقعيبرا
 فقط در قسمت سنسور به كنترل تاي پاكت دمفقود شدن و ريكرده اند كه تاخ
 به عملگر هم امكان وقوع كننده بلكه در قسمت كنترل افتدي كننده اتفاق نم

هردو وجود دارد. 

 در دبكي شده فيرياندازه گيتاي] مفقود شدن پاكت د14مرجع [
  در نظر گرفته و ي كننده عموممي مسئله تنظدي را به عنوان قNCSكي

 ماي] مستق14 شده در [ي كرده است. جبرانساز طراحيجبرانساز آنرا طراح
 يري اندازه گي مفقود شدن پاكت هايبه مدل پروسه ربط داشته و فقط برا

 و مفقود شدن ري] با در نظر گرفتن همزمان تاخ15 [سندگانيشده است. نو
 كردند تا ي بر عامل  را كنار كنترل كننده طراحي گر مبتنني تخمتا،يپاكت د

 را با شرط NCSنهي حالت بهني] تخم16 را  باال ببرد. مرجع [NCSييكارا
 ني بر همو مورد مطالعه قرار داده تاي و اثر مفقود شدن پاكت دي تصادفريتاخ

 ي] دارا16 كرده است. روش استفاده شده در [ياساس كنترل كننده را طراح
 اري ها بسNCSي است و به اجرا در آوردن آن بر رويده ايچيمحاسبات پ
. رسدي سخت بنظر م

] پيشنهاد كرده اند كه براي جبرانسازي اثر مفقود شدن 4نويسندگان [
پاكت ديتا در عملگر يك برون يابي ساده روي سيگنال هاي كنترل قبلي 

انجام شود. اين روش به توان محاسباتي كمي نياز دارد. همچنين اين روش 
ساده بوده و به مدل پروسه وابستگي ندارد. فرض كنيد كه پاكت كنترل در 

، 𝑢𝑢𝑘𝑘−1 توسط عملگر دريافت نشود، اما پاكت هاي كنترل قبلي kدوره كنترل 
𝑢𝑢𝑘𝑘−2 ،𝑢𝑢𝑘𝑘−3 .و ... براي پيشبيني پاكت كنترل مفقود شده در دسترس باشد

 براي استفاده در دوره 𝑢𝑢�𝑘𝑘مي توان از اين پاكت هاي كنترل براي ساخت 
 بصورت زير قابل 𝑢𝑢�𝑘𝑘كنترل كنوني استفاده كنيم. شكل عمومي و ساده رابطه 

 نمايش است.

)1(  

𝑓𝑓:𝑅𝑅 كه  → 𝑅𝑅 يك تابع غير خطي است. در اينجا دو شكل از 𝑓𝑓(. ) 
 براي جبرانسازي اثر مفقود شدن پاكت ديتا استفاده شده است.

 

 مدل مي و تعميمدل ساز .2

 تاليجي كنترل دي هاستمي سي برايمدل كل .2.1
مدل تعريف شده براي سيستم كنترل ديجيتال در فضاي فركانسي در 

، سيگنال 𝐺𝐺𝑐𝑐(𝑠𝑠) نمايش داده شده است. تابع تبديل كنترل كننده با 1شكل 
، 𝑅𝑅(𝑠𝑠)، سيگنال مرجع با 𝐺𝐺(𝑠𝑠) ، تابع تبديل عملگر با 𝑈𝑈(𝑠𝑠)كنترل با 

  تعريف شده است.𝐸𝐸(𝑠𝑠) و سيگنال خطا با 𝑌𝑌(𝑠𝑠)خروجي عملگر با 

 
 DCS مدل 1شكل 

ارتباط بين سيگنال كنترل و خروجي سيستم با استفاده از رابطه زير ميتوانيم بيان 
 كنيم:

)2(  

) بصورت زير در خواهد 2  رابطه (Z تبديل 𝑇𝑇0با در نظر گرفتن دوره نمونه برداري
 آمد:

)3( 𝑌𝑌
𝑈𝑈

 

  معادله تفاضلي بصورت زير به دست مي آيد:Zبا اعمال تبديل معكوس 
)4( 𝑦𝑦
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𝑦𝑦(𝑘𝑘) ساده شده 𝑦𝑦[𝑘𝑘𝑇𝑇0] است كه به عنوان مقدار خروجي واقعي سيستم در دوره 
 است كه به عنوان 𝑢𝑢[𝑘𝑘𝑇𝑇0] ساده شده 𝑢𝑢(𝑘𝑘) و همچنين 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎنمونه برداري 

  نگهداشته ميشود.𝑘𝑘𝑡𝑡ℎسيگنال كنترل واقعي سيستم در دوره نمونه برداري 
 

 كنترل كننده .2.2
كنترل كننده بر اساس به منظور كمينه كردن خطا بر اساس خروجي مورد انتظار و 

 ارتباط بين خطا و سيگنال 𝐺𝐺𝑐𝑐(𝑠𝑠)خروجي واقعي تصميم گيري ميكند. كنترل كننده
 كنترل را نمايش ميدهد.

)5(  

 معادله كنترل كننده تناسبي- انتگرالي- مشتق گير به صورت زير خواهد بود:
)6( 

𝑢𝑢  

 خروجي مورد انتظار در زمان نمونه برداري r(k) است و r(k)-y(k) برابر e(k)كه 
𝑘𝑘𝑡𝑡ℎ .است 𝐾𝐾𝑝𝑝 ،بهره تناسبي 𝑇𝑇𝑖𝑖 ثابت زماني انتگرالگير و𝑇𝑇𝑑𝑑 ثابت زماني مشتق گير 

 است. 

  در حضور رفتار خطاDNCSمدل سازي  .2.3
DNCSاست كه ي و شبكه ارتباطتاليجي كنترل دستمي از سيبي ترك 

 قابل مشاهده است. 2ساختار ان در شكل 

 
 DNCSمدل 2شكل 

شبكه ارتباطي با دو نوع رفتار خطا همراه است : تاخير و مفقود شدن 
 پاكت ديتا.

با توجه به محدوديت پهناي باند در اليه فيزيكي و ازدحام در شبكه 
ممكن است پاكت ديتا بالفاصله به كنترل كننده يا عملگر نرسد. چنين 

مواردي به عنوان تاخير انتقال تعريف شده كه در ارتباط بين سنسور و كنترل 
) اتفاقمي افتد. بنابراين 𝜏𝜏𝑘𝑘𝑆𝑆𝐶𝐶) و ارتباط بين كنترل كننده و عملگر (𝜏𝜏𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆كننده(

 برابر جمع دو تاخير مطرح شده خواهد بود. اثر تاخير 𝜏𝜏𝑘𝑘تاخير زماني كلي 
𝜏𝜏𝑘𝑘 در DNCS) نمايش داده شده است.10 حلقه بسته در رابطه ( 

)7( 𝑌𝑌
𝑈𝑈�

 

𝑇𝑇𝑙𝑙] داراي يك توزيع يكنواخت در بازه 𝜏𝜏𝑘𝑘 : 1فرض  ,𝑇𝑇𝑢𝑢] است كه 𝑇𝑇𝑙𝑙 
مدت زمان انتقال نامي است كه از تقسيم فاصله انتقال بر سرعت نامي انتقال 

به دست مي آيد. در حضور ازدحام در شبكه زمان انتقال بزرگتر از زمان 
 بيشترين زمان انتقال است. مطالعات انجام شده 𝑇𝑇𝑢𝑢انتقال نامي خواهد شد. 

𝑇𝑇𝑢𝑢در اين مقاله با در نظر گرفتن  < 𝑇𝑇0.است  

بافر به گونه اي فرض شده است كه توانايي ذخيره پاكت هاي رسيده را 
دارا است. كنترل كننده يا عملگر ابتدا اخرين پاكتي را كه در بافر قرار گرفته 
است استفاده مي كند. مفقود شدن پاكت ديتا در دو مسير ممكن است اتفاق 

بيفتد: مسير سنسور به كنترل كننده و مسير كنترل كننده به عملگر. بعنوان 
  مفقود مي شود عملگر اخرين پاكت 𝑢𝑢′(𝑘𝑘)مثال هنگامي كه سيگنال كنترل 

𝑢𝑢�(𝑘𝑘رسيده يعني  −  را از بافر برداشته و به عنوان سيگنال كنترل (1
 در نظر مي گيرد. در غير اين صورت سيگنال كنترل جديد 𝑢𝑢�(𝑘𝑘)جديد
𝑢𝑢′(𝑘𝑘) در بافر ذخيره شده بوسيله عملگر استفاده مي شود. بنابرين براي 

  را مطرح كرد:9 و 8فقدان پاكت ديتا مي توان رابطه 

)8( 
𝑢𝑢�

 

 
� 

)9( 
𝑦𝑦�

 

 
� 

) در 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑆𝑆𝐶𝐶) و (𝑁𝑁𝑘𝑘𝑆𝑆𝑆𝑆: توزيع احتمال مفقود شدن پاكت ديتا (2فرض 
 يك توزيع احتمال دو جمله اي و احتمال مفقود 𝑘𝑘𝑡𝑡ℎدوره نمونه برداري 

  در نظر گرفته شده است.pشدن پاكت ديتا ثابت 

𝑎𝑎0 بايد به 3ضرايب رابطه 
′ ، ... ،𝑎𝑎𝑛𝑛′ و 𝑏𝑏0

′ ، ... ،𝑏𝑏0
 Z كه ضرايب تبديل ′

 هستند تغيير يابند. همچنين سيگنال كنترل و خروجي سيستم 7در معادله 
 با 𝑢𝑢(𝑘𝑘)) نيز بايد 6 عوض شوند. در رابطه (𝑦𝑦�(𝑘𝑘) و 𝑢𝑢�(𝑘𝑘)بايد به ترتيب با 

𝑢𝑢′(𝑘𝑘) و 𝑒𝑒(𝑘𝑘) با 𝑒𝑒′(𝑘𝑘) كه برابر 𝑟𝑟(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦�(𝑘𝑘) است عوض شود. اما 
) آمده است باقي مي ماند. اين 6ضرايب كنترل كننده همانند آنچه در رابطه (

تغييرات باعث مي شود كه كارايي در مقايسه با سيستم كنترل ديجيتال 
 متفاوت باشد.

 جبرانسازي اثر مفقود شدن پاكت ديتا .3
ديديم كه در صورتي كه پاكت حاوي سيگنال كنترل توسط عملگر 

دريافت نشود عملگر مجبور خواهد شد كه از ديتاهاي قديمي استفاده كند و 
اين امر موجب ايجاد مشكالتي خواهد شد كه به آن اشاره شد. لذا نياز است 



تاي اثر مفقود شدن پاكت دي شبكه شده با استفاده از جبران سازتاليجي كنترل دستمي سناني اطمتيبهبود قابل  
  تهران، ايران1394 –سيامينكنفرانس بين المللي برق 

4 
 

كه اثر مفقود شدن پاكت ديتا جبران شود. هنگامي كه پاكت ديتا مفقود 
مي شود يك جزء جبرانساز در عملگر فعال شده و پاكت مفقود شده را 
تخمين مي زند كه اين جزء مي تواند در پروتكل شبكه تعبيه شود تا از 

 .]4عملكرد درست شبكه اطمينان حاصل شود[

 ) 6F� )  PDري-مشتق گيجبرانساز تناسب .3.1
 u) آمده است. اگر نرخ تغييرات در 1رابطه عمومي اين جبرانساز در رابطه (

.)𝑓𝑓 از رابطه زير جاي توانتقريبا ثابت باشد مي   استفاده كرد.(
)10( 𝑢𝑢�                

𝑢𝑢𝑘𝑘−1كه 
 است و مي توان بصورت T(k-1) در لحظه u مشتق مرتبه اول از (1)

 زير آنرا تقريب زد.
)11( 𝑢𝑢  

 پيشبيني با يك گام به عقب است. دو نكته در مورد اين رابطه 10رابطه 
 وجود دارد:

1. 𝐾𝐾𝑢𝑢1 = 𝑢𝑢�𝑘𝑘 به اين معني است كه 0 = 𝑢𝑢𝑘𝑘−1 و عملگر اخرين 

  دهد.سيگنال كنترل دريافت شده را مجددا مورد استفاده قرار مي

2. 𝐾𝐾𝑢𝑢1 = 𝑢𝑢�𝑘𝑘 به اين معني است كه 1 = 𝑢𝑢𝑘𝑘−1 + 𝑇𝑇𝑢𝑢𝑘𝑘−1
 و (1)

عملگر تصور مي كند كه اگر سيگنال كنترل در آخرين دوره كنترل 

 تغيير كرده است اين تغيير دوباره با نرخي ثابت تكرار مي شود.

اگرچه اين جبرانسازي ساده و ابتدايي به نظر مي رسد اما مي توان نشان داد 
7Fكه اين جبرانساز در واقع تركيبي از جبرانساز تناسبي-انتگرالگير

� ) PI و ( 
PD است. فرض كنيد سري مقادير اندازه گيري شده متغير كنترل شونده 

𝑦𝑦𝑘𝑘−1،𝑦𝑦𝑘𝑘−2،𝑦𝑦𝑘𝑘−38، ... هستند. نقطه تنظيمF

 نشان 𝑦𝑦𝑟𝑟 متغير كنترل شونده را با �
 استفاده شده باشد كه ضرب تناسبي و PIمي دهيم. اگر از يك كنترل كننده 

  باشد در اين صورت داريم:𝑇𝑇𝑖𝑖 و 𝐾𝐾𝑐𝑐زمان انتگرالگير كنترل كننده به ترتيب 
)12( 

𝑢𝑢  

𝑢𝑢  

∆             
  داريم:10 در 12با جايگذاري 

                                                           
1Proportional–Derivative 
2Proportional–Integral 
3setpoint 

)13( 
𝑢𝑢�

 
𝐾𝐾��  

  است.T(k-1) در لحظه 𝑦𝑦𝑘𝑘−1∆ تقريبا مشتق مرتبه اول (1)(𝑦𝑦𝑘𝑘−1∆)كه 
)14( (∆  

 PI) به وضوح نشان داده شد كه اگر سيستم با يك كنترل كننده 13در رابطه (
 آن PI است كه بخش PI+PD يك پيشبيني 𝑢𝑢�𝑘𝑘كنترل شود تخمين 

𝐾𝐾𝑐𝑐 �∆𝑦𝑦𝑘𝑘−1 + 1
𝑇𝑇𝑖𝑖
∑ ∆𝑦𝑦𝑗𝑗𝑘𝑘−1
𝑗𝑗=−∞ 𝐾𝐾𝑐𝑐����∆𝑦𝑦𝑘𝑘−1 آن PD و بخش � +

𝑇𝑇�𝑑𝑑(∆𝑦𝑦𝑘𝑘−1)(1)].است  
  خواهيم داشت:13با باز آرايي رابطه 

)15( 
𝑢𝑢�  

            

 

 باشد PI نشان داده شده است كه اگر كنترل كننده سيستم 15در رابطه 
 عمل كند و اين نتايج PID مي تواند شبيه يك پيشبين 10 رابطه PDپيشبين 

  يك پيشبين خوب است.10نشان مي دهد كه چرا پيشبين رابطه 

 بررسي اثر خطاها .4

 تعيين تابع هدف .4.1
براي ارزيابي دقيق تر نياز به يك تابع هدف داريم كه ويژگي هاي پاسخ 

گذراي سيستم را نيز در خود داشته باشد. تابع هدف بايد شامل مجموع قدر 
مطلق مقادير خطا باشد. همچنين به منظور جلوگيري از بزرگ شدن سيگنال 

 نيز باشد. در 𝑢𝑢(𝑘𝑘)كنترل تابع هدف بايد به گونه اي نوشته شود كه شامل 
 را به تابع هدف اضافه 𝑒𝑒𝑦𝑦(𝑘𝑘)صورتي كه باالزدگي داشته باشيم جريمه 

  به صورت زير تعريف مي شود:𝑒𝑒𝑦𝑦(𝑘𝑘)مي كنيم كه 
)16( 

𝑒𝑒𝑦𝑦
      

                                           
� 

به دليل محدود بودن تعداد نمونه ها سيستم ممكن است در مدت زمان 
 𝑘𝑘𝑠𝑠𝑡𝑡ℎ پايدار نشود. در اين مورد در صورتي كه سيستم پس از 𝑁𝑁𝑇𝑇0عملكردي 

 را 𝐽𝐽𝑢𝑢𝑠𝑠دوره نمونه برداري از زمان دادن ورودي به حالت پايدار نرسد جريمه 
) در نظر ميگيريم. در اينجا حالت پايدار به 17به صورت بصورت رابطه (
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% 2معني ورود و ماندن در محدوده خطاي خاصي ( بصورت معمول 
 خروجي ) است.

)17( 
𝐽𝐽𝑢𝑢

                    
� 

 بنابراين تابع هدف بشكل زير در مي آيد:
)18( 

𝐽𝐽

 

 معرفي سيستم نمونه .4.1
] برداشته شده است. عملگر يك موتور جريان 18تابع تبديل عملگر از  [

  مدل شده است.2مستقيم است كه با يك مدل درجه 
)19(  𝐺𝐺(𝑠𝑠) =

1000
( 𝑠𝑠 (𝑠𝑠 + 1) )

 

 است. يك 𝑦𝑦(𝑘𝑘) و خروجي آن سرعت 𝑢𝑢(𝑘𝑘)ورودي اين موتور ولتاژ 
𝑇𝑇0سنسور با دوره نمونه برداري آن  =  ثانيه سرعت موتور را 0.005

 تشخيص مي دهد.
 Z و نگهدارنده مرتبه صفر و همچنين معكوس تبديل Zبا استفاده از تبديل 

رابطه بين خروجي و سيگنال كنترل براي اين موتور بصورت زير به دست 
 مي آيد:

)20(  𝑦𝑦(𝑘𝑘) = 1.995𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 1) − 0.995𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 2)
+ 0.0125𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1)
+ 0.0125𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 2) 

 همچنين تابع هدف بصورت زير تعريف مي شود:
)21(  

𝐽𝐽 = ��. 999|𝑒𝑒(𝑘𝑘)| + 0.001𝑢𝑢2(𝑘𝑘) + 200𝑒𝑒𝑦𝑦(𝑘𝑘)�
200

𝑘𝑘=1
+ 4𝑡𝑡𝑢𝑢 + 1000 × 100𝑇𝑇0 

 از سيگنال پله زير را براي ورودي مرجع در نظر مي گيريم:
)22( 𝑟𝑟           

      
� 

ضرايب بهينه كنترل كننده كه با استفاده از الگوريتم ژنتيك براي اين 

𝐾𝐾𝑝𝑝سيستم به دست آمده است عبارتند از:  = 𝑇𝑇𝑖𝑖 و0.0382 =

𝑇𝑇𝑑𝑑و4.4939 = با استفاده از اين ضرايب باالزدگي صفر شده و . 0.99848
 دوره نمونه برداري به حالت پايدار خواهد رسيد. همچنين 30سيستم پس از 

  ثانيهشده است.0.05 و زمان صعود برابر 6.6223مقدار تابع هدف برابر 

در نظر گرفتن تاخير ساختار سيستم تغيير كرده و خروجي سيستم 
حساسيت بيشتري نسبت به سيگنال كنترل پيدا مي كند. لذا سيستم به سادگي 

 3در شكل  ثانيه مي شود.0.5ناپايدار شده و زمان نشست سيستم بزرگتر از 
 بار 800 بار اجراي شبيه سازي بيش از 1000 از ميان مشاهده مي شود

سيستم ناپايدار مي شود. همچنين از آنجا كه مواردي كه ناپايدار مي شوند 
 كمتر 15 دارند واريانسمواردي كه تابع هدف انها از 500تابع هدفي بيشتر از 

است نيز بسيار كوچك است. لذا بايد در نظر داشت كه زمان نشست 
 بيشترين حساسيت را نسبت به تاخير داشته و موجب ناپايدار مي شود.

% شده و زمان صعود كمتر از مقدار 80در مواردي باالزدگي بيش از 
 ثانيه شد. اين دو مشاهده بسيار به يكديگر وابسته اند. اگر 0.05نامي آن يعني 

پاكتي از سيگنال كنترل كه شامل كاهش سرعت افزايش خروجي است در 
قسمت گذراي پاسخ مفقود شود سرعت افزايش خروجي همچنان بيشتر 

شده و بسادگي مي توان فهميد كه باالزدگي از مقدار مجاز بيشتر خواهد شد. 
 % است مشاهده كرد.80اين نكته را مي توان در مواردي كه باالزدگي بيش از 

منطبق شدن دو خطا حالت جديدي از خطا را به وجود مي اورد كه 
هنگامي كه اين دو خطا را جداگانه در نظر مي گيريم وجود ندارد. مدل هاي 

خطا شامل تغيير پارامتر هاي سيستم، مفقود شدن سيگنال كنترل و مفقود 
 را نسبت به فركانس و DNCSشدن سيگنال نمونه برداري است. اين موارد 

 شدت خطا حساس كرده و كارايي را به مقدار زيادي كاهش مي دهد.

 
  بار اجراي شبيه سازي1000 پاسخ پله 3شكل 

 مطالعه قابليت اطمينان .5

 در سطح كيفيت مورد نياز براي DNCSدر اين مقاله توانايي عملكرد 
خروجي سيستم بعنوان قابليت اطمينان تعريف شده است. سطح كيفيت 
خروجي سيستم با چهار معيار معين مي شود كه عبارتند از بيشينه زمان 

صعود، بيشينه باالزدگي، بيشينه زمان پاسخ (پايداري) و  بيشينه مقدار تابع 
هدف. هر رفتار دينامكي سيستم كه هر يك از چهار معيار مطرح شده را 
نقض كند به عنوان يك خرابي در نظر گرفته مي شود. احتمال اينكه يك 
معيار براورده نشود را خرابي بر اساس يك معيار تعريف مي كنيم بعنوان 

مثال: خرابي بر اساس زمان صعود به معناي آن است كه زمان صعود واقعي 
 از بيشينه زمان صعود فراتر رفته است.
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 شبيه سازي مونت كارلو تعميم يافته .5.1
از آنجا كه خطاها ماهيتي احتمالي دارند شبيه سازي به منظور به 

دست يابي به درجه اعتماد به قابليت اطمينان تخمين زده شده با درنظر 
گرفتن رفتارهاي متفاوت خطا و كيفيت مورد نياز خروجي سيستم انجام 
مي شود. به همين دليل از روش مونتكارلو براي تضمين قابليت اطمينان 

DNCS.و براي دست يابي به دقت مناسب استفاده شد  

روش مونتكارلو تعميم يافته دو پارامتر دارد: بازه دقت و درصد شبيه 
 اجرا nسازي هاي متعلق به اين بازه. هنگامي كه يك شبيه سازي جديد 

و تعداد كل DNCS جديد به دست مي آيد كه با تعداد خرابي 𝑅𝑅𝑛𝑛مي شود
 شبيه سازي ها معين مي شود.

)23( 𝑅𝑅  

𝑑𝑑𝑛𝑛اگر  = 𝑅𝑅𝑛𝑛 − 𝑅𝑅𝑛𝑛−1 متعلق به بازه دقت باشد تعداد شبيه سازي هاي 
، يك واحد افزايش مي يابد. اگر درصد شبيه سازي 𝑁𝑁𝑠𝑠متعلق به اين بازه، 
𝑁𝑁𝑠𝑠متعلق به اين بازه، 

𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑙𝑙
، به حد نامي خود برسد شبيه سازي مونت كارلو به 

 تخمين زده شده با دقت مورد نياز به دست مي آيد. بعنوان 𝑅𝑅𝑛𝑛پايان رسيده و 
% شبيه سازي ها متعلق به اين بازه 95 درصد باشد و 1±مثال اگر بازه دقت 

  هستند.𝑅𝑅 از اخرين %1± ها به 𝑑𝑑𝑛𝑛% از 95باشند به اين معني است كه 

 DNCSارزيابي و مقايسه قابليت اطمينان  .5.2

گفتيم كه هر كدام از چهار معيار كه DNCSدر تعريف قابليت اطمينان 
 برآورده نشود به عنوان خرابي در نظر گرفته مي شود.

)24( 𝑃𝑃𝑓𝑓

 

PF شاخص كارايي سيستم كنترل شبكه شده براي هر شبيه سازي را نگه 
مي دارد. در اينجا از مدل معرفي شده براي سيستم هاي كنترل ديجيتال شبكه 

 استفاده شده است. معيار هايي كه در اين مقاله استفاده شده 2شده در قسمت 
 است عبارتند از:

  ثانيه تعريف شده است.𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑡𝑡𝑢𝑢 ،0.1بيشينه زمان صعود،  )1

 % تعريف شده است.𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝𝑡𝑡 ،5بيشينه باالزدگي،  )2

  ثانيه تعريف شده است.𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝑡𝑡𝑠𝑠 ،0.5بيشينه زمان نشست،  )3

  تعريف شده است.𝑀𝑀𝑎𝑎𝑀𝑀𝐽𝐽 ،14بيشترين مقدار تابع هدف،  )4

با كنترل كننده هاي متفاوت مورد بررسي قرار DNCSدر اينجا سه 
  قرار گرفته است.1 در جدول DNCSگرفته اند. اطالعات مربوط به هر 

  هاي مورد بررسيDNCS اطالعات 1جدول 

ف
تابع هد

 

ت (ثانيه)
زمان نشس

 

باال زدگي
 

زمان صعود (ثانيه)
 

𝑇𝑇  𝑇𝑇    

7.59 0.084 0 0.035 1.8 0 0.01
9 

DNCS
1 

13.2 0.076 3.91 0.025 0.6 7.
8 0.08 DNCS

2 

6.62 0.15 0 0.05 0.9
9 

4.
5 

0.03
8 

DNCS
3 

 ها چهار معيار خواسته DNCSهمانطور كه مشاهده مي شود همه اين 
شده را برآورده مي كنند. شبيه سازي مونتكارلو تعميم يافته براي اين سه 

DNCS قابل مشاهده است( بازه دقت 2 اجرا شد نتايج آن در جدول 
% شبيه سازي ها متعلق به اين بازه 95 فرض شده با شرط اينكه±1%

باشد). در اين شبيه سازي از جبرانساز اثر مفقود شدن پاكت ديتا استفاده 
 نشده است.

هاي مختلف بدون جبرانسازي اثر مفقود شدن DNCS قابليت اطمينان 2جدول 

 پاكت ديتا

DNCS3 DNCS2 DNCS1  

0.623 0.640 0.404 
[10%T0, 20%T0] 

P=0.01 

0.5734 0.544 0.310 
[10%T0, 20%T0] 

P=0.02 

0.484 0.473 0.232 
[10%T0, 20%T0] 

P=0.03 

0.462 0.423 0.238 
[10%T0, 30%T0] 

P=0.01 

0.426 0.354 0.2188 
[10%T0, 30%T0] 

P=0.02 

0.369 0.287 0.182 
[10%T0, 30%T0] 

P=0.03 

 ها DNCS در مقايسه با ساير DNCS3همانطور كه مشاهده مي شود
قابليت اطمينان بيشتري دارد كه اين به دليل استفاده از ضرايب بهينه شده 
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 به دليل آنكه بهره انتگرالگير صفر DNCS1توسط الگوريتم ژنتيك است. در
است خطاي حالت ماندگار حذف نشده است و همين امر عامل كاهش 

 بزرگ سيستم را نسبت به 𝑇𝑇𝑑𝑑قابليت اطمينان آن شده است. استفاده از 
تغييرات خطا حساس كرده است. لذا همانطور كه از جدول بر مي آيد استفاده 

  غير صفر مي تواند قابليت اطمينان بهتري را به دست دهد.𝑇𝑇𝑖𝑖 ميانه و 𝑇𝑇𝑑𝑑از 

براي مشاهده تاثير جبرانسازي اثر مفقود شدنپاكت ديتا بار ديگر شبيه 
 با جبرانساز انجام شد كه نتايج حاصل در DNCSسازي مونتكارلو را براي

 آمده است. به دليل اينكه هدف مشاهده تاثير جبرانسازي بود شبيه 3جدول 
  انجام شد.DNCS3سازي فقط براي 

  با جبرانسازي اثر مفقود شدن پاكت ديتاDNCS3 قابليت اطمينان 3جدول 
DNCS3 

)𝑲𝑲𝒖𝒖𝒖𝒖 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓( 

DNCS3 

)𝑲𝑲𝒖𝒖𝒖𝒖 = 𝒖𝒖( 
 

0.801 0.752 
[10%T0, 20%T0] 

P=0.01 

0.632 0.582 
[10%T0, 20%T0] 

P=0.02 

0.520 0.477 
[10%T0, 20%T0] 

P=0.03 

0.710 0.652 
[10%T0, 30%T0] 

P=0.01 

0.623 0.605 
[10%T0, 30%T0] 

P=0.02 

0.471 0.417 
[10%T0, 30%T0] 

P=0.03 

 

 نتيجه گيري .6

، تاثير ضرايب كنترل كننده DCSدر اين مقاله اثر شبكه ارتباطي بر روي 
 و تاثير جبرانسازي مفقود شدن پاكت ديتا بر DNCSبر قابليت اطمينان 

با بررسي اثر دو خطاي مطرح . روي قابليت اطمينان مورد بررسي قرار گرفت
شده متوجه شديم كه اگر پاكت ديتا در حالت گذرا يا در مراحل اوليه پاسخ 

مفقود شود آسيب جبران ناپذير خواهد بود (باعث باالزدگي زياد يا افت 
 ناگهاني مي شود).

پس از جبرانسازي اثر مفقود شدن پاكت ديتا مشاهده شد كه قابليت 
اطمينان سيستم افزايش يافت. در اينجا از يك جبرانساز ساده استفاده شد. 

مزيت اين جبرانساز بي نياز بودن به مدل سيستم و سادگي در پياده سازي 
آن است. اما اين جبرانساز نيز نتوانست به خوبي اثر مفقود شدن پاكت ديتا 
را جبران كند. همچنين تنظيم بهره اين جبران ساز مسئله اي است كه نياز به 
تحقيق و بررسي بيشتر دارد. همچنين در صورتي كه نويز اندازه گيري زياد 

باشد، نويز توسط جبرانساز تقويت شده و باعث كاهش كارايي سيستم 
 مي شود. 
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