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 با در نظرگرفتن دینامیکهای غیرخطی و بهطور ویژه دینامیک پهبادهای مینیاتوری یا اتومبیلهای خودکار بهصوووور مدل، در این مقاله:چکیده
 از آنجایی که در این سی ستمها. منا سب پرداخته می شود3 و کدگ شای2 به طراحی کدگذار، و سپس اعمال روش خطی سازی منا سب1تک سیکله
 از طریق ار سال دادههای اندازهگیری شده تو سط کانال مخابراتی دیجیتال ظرفیت،ردیابی م سیر حالت سی ستم غیرخطی در تخمینزنندهی راه دور
 خطی سازیها، در روش ارائه شده در این مقاله. نیاز به کدگذار و کدگ شای منا سب ا ست تا نواقص مخابراتی را جبران کند،محدود صور می گیرد
 صور میگیرد و در صور کاهش خطای تخمین از خطیسازی صور گرفته،هنگامی که خطای تخمین متغیرهای حالت سیستم افزایش مییابد
. عملکرد مطلوب روش ارائهشده در این مقاله را نشان میدهند، شبیهسازیهای کامپیوتری.در مرحلهی قبلی استفاده میگردد
. وسایل نقلیهی خودکار، کانال مخابراتی دیجیتال بدون نویز، دینامیک غیرخطی، سیستم کنترل شبکهای:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, the nonlinear dynamics and especially the dynamics of the miniature drones or autonomous road vehicles is
considered as the unicycle model; and then, by implementing a suitable linearization method, a proper encoder and decoder are
designed. Since tracking the state trajectory of these nonlinear systems by remote estimator is achieved by sending measurements
through the limited capacity digital noiseless channel, proper encoder and decoder are needed to compensate the effects of
communication imperfections. In the method presented in this paper, linearization occurs when the state estimation error increases; and
when the estimation error decreases, the previous linearized zone is used. Computer simulations illustrate the satisfactory performance
of the proposed method in this paper.
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 -1مقدمه
 -1-1انگیزه و پیشینه
در سووالهای اخیر بهدلیل ظهور سوویسووتمهایی که در آن سوویسووتم
دینامیکی و کنترلکنندهی آن نسووبت به هم فاصووله دارند ،مسووئلهی
ردیابی و پایدارسازی سیستمهای دینامیکی بر روی کانالهای مخابراتی
مورد توجه قرار گرفته اسوووت .سووویسوووتمهای خودکار حفاری چاههای
نفت/گاز ،سی ستمهای چندعاملی متشکل از ربا های کوچک خودکار و
سی ستمهای انتقال توان هو شمند نمونههایی از این نوع سی ستمها می
باشند .این سیستمها مثالهایی از سیستمهای کنترل شبکهای هستند.
در این سی ستمها برخالف سی ستمهای متداول کنترلی ،انتقال اطالعا
بر روی کانالهای مخابراتیای صوووور میگیرد که این کانالها دارای
محدودیتهای نظیر محدودیت در توان ارسالی اطالعا و یا پهنای باند
و همچنین اثرا نامطلوب بر روی سیگنالهای انتقال داده شده ،نظیر
اعوجاج و نویز هسووتند .از آنجایی که روشهای متداول جهت طراحی
کنترلکن نده ها بدون در نظرگرفتن م حدود یت ها و اثرا نامطلوب
کانالهای مخابراتی توسوووعه یافتهاند ،در صوووورتی که اثرا نامطلوب
م خابراتی جبران نگرد ند ،این م حدود یت ها و اثرا نامطلوب با عث
ت ضعیف کارآیی و حتی ناپایداری میگردند .لذا جهت جبران سازی این
م حدود یت ها و اثرا نامطلوب در حل قهی کنترل ،با ید از روش های
کدگذاری مناسووب اسووتفاده شووود .اما روشهای متداول کدگذاری در
مخابرا  ،باعث ایجاد تاخیر زمانی زیادی در حلقه کنترل میگردند که
خود باعث تضعیف کارآیی و ناپایداری سی ستمهای کنترل شبکهای می
شوند .بنابراین در سیستمهای کنترل شبکهای باید روشهای کدگذاری
دیگری با انتخاب کدگذار و کدگشووای مناسووب ،جهت ردیابی بردارهای
حالت و سووویگنالهای کنترل عبوری از کانالهای مخابراتی بهصوووور
زمان حقیقی طراحی شووود .همچنین ،کنترلکنندهها در سویسووتمهای
کنترل شبکهای باید بهگونهای تو سعه یابند که با تحمل اندکی خطا در
انتقال اطالعا قادر به پایدارسازی سیستم باشند.
با توجه به کاربردهای فراوان سوویسووتمهای کنترل شووبکهای ،در
مقاال زیادی به این مو ضوع پرداخته شده ا ست .این مقاال عمدتا به
دو دسته کلی تقسیم می شوند .در دستهی اول ،هدف ،طراحی کدگذار،
کدگشووا و کنترلکنندهی مناسووب جهت ردیابی و پایدارسووازی بر روی
کانالهای مخابراتی (فاقد نویز یا نویزی) اسووت که تحت محدودیتهای
مخابراتی نظیر ظرفیت یا پهنای باند محدود ه ستند [ .]1-22در د سته
ی دوم ،هدف ،پایدارسووازی س ویسووتمهای دینامیکی بر روی کانالهای
مخابراتیای ا ست که تحت تاثیرا نامطلوب انتقال ،نظیر نویز ،تاخیر و
از دسووترفتن تصووادفی دادههای ارسووالی هسووتند در حالی که هیچ
محدودیت مخابراتیای روی نرخ ارسوووال دادهها وجود ندارد [.]23-34
در بیشتر این مقاال  ،م سئلهی ردیابی و پایدار سازی به م سئله پایهای
شکل  1متمرکز شده ا ست [ .]1-22این بلوک دیاگرام میتواند معرف
یک سی ستم کنترل شبکهای باشد که در آن انتقال اطالعا از سی ستم
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دی نامیکی به کنترلکن ندهی راه دور مت ناظر آن ،از طریق یک کا نال
مخابراتی که با سایر سی ستمها م شترک ا ست ،صور میگیرد ،ولی
کانال مخابراتی از کنترلکنندهی راه دور به سووویسوووتم تحت کنترل
اختصوواصووی اسووت و به همین دلیل انتقال اطالعا از کنترلکننده به
سیستم تحت کنترل بدون خطا و محدودیت مخابراتی ،صور میگیرد.

شکل  :1دیاگرام بلوکی پایه برای سیستمهای کنترل شبکهای.

همچنین این بلوک د یاگرام ،معرف مسوووئ لهی کنترل از راه دور
وسایل نقلیهی کوچک خودکار (برای مثال پهبادهای مینیاتوری) است.
بهعلت اندازهی کوچک این وسووایل نقلیهی خودکار و اسووتفاده از باتری
های ظرف یت م حدود بهعنوان منبع ت غذ یه ،انت قال اطال عا در این
سوویسووتمها ،از وسوویلهی نقلیه به کنترلکنندهی راه دور (واقع در اتاق
فرمان) با محدودیت و خطاهای مخابراتی همراه ا ست ،حال آنکه چون
ارسووال اطالعا از اتاق فرمان به وس ویلهی نقلیه میتواند با توان باالیی
صور گیرد ،انتقال اطالعا از کنترلکننده به و سیلهی نقلیه میتواند
تقریبا بدون محدودیت و خطاهای مخابراتی در نظر گرفته شود.
در مقاال [ ]1-22عالوه بر طراحی کدگذار ،کدگشا و کنترلکننده
ی مناسب ،شرایط الزم و کافیای برای پایدارسازی و ردیابی ارائه شده
ا ست .در بیشتر موارد این شرایط به صور یک باند پایین بر ح سب
نرخ تغییرا سی ستم دینامیکی بر روی ظرفیت انتقال کانال مخابراتی
ارائه شده است .در بیشتر این مقاال  ،بعد از پیداکردن یک شرط الزم
بهفرم حد پایین بر روی ظرف یت انت قال ،یک کد گذار ،کدگشوووا و
کنترلکننده ارائه شده است که ردیابی و پایدارسازی را برای حالتی که
ظرفیت انتقال برابر با حد پایین شرط الزم است ،فراهم میآورد .در این
مقاال نتیجهگیری میشوووود که این حد پایین بر روی ظرفیت انتقال،
معرف یک شووورط الزم و کافی بر روی ظرف یت انتقال کانال مخابراتی
برای ردیابی و پایدار سازی ا ست .بهعبار دیگر ،این حد پایین کمترین
ظرفیتی اسووت که تحت آن ،روش کدگذاری مناسووب و کنترلکنندهای
برای ردیابی و پایدارسووازی وجود دارد .برای سوویسووتمهای خطی این
شرط بهصور  ،شرط نرخ مقادیر ویژه بهصور زیر ،بهدست آمده است:
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که در آن  Cظرفیت انتقال کانال مخابراتی A ،ماتریس سی ستم خطی



و  i Aنشاندهندهی مقادیر ویژهی ماتریس  Aاست.
از بین این مقاال  ،مقالهی [ ]1به م سئله پایدار سازی یک سی ستم
خطی گ س سته زمان ،نامتغیر با زمان و تماما رویت شونده بدون نویز که
تحت شرط اولیهی تصادفی است ،پرداخته است .مقاله از فیدبک حالت
برای پایدار سازی سی ستمی ا ستفاده کرده که در آن اندازهگیری حالت
سی ستم به صور 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 کنترل فیدبکی پیادهسووازی کرد
که مسیر حاال 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 تماما
رویتشووونده بدون نویز بر روی یک کانال مخابراتی دیجیتال بدون نویز
با ظرفیت انتقال 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 طول یک کانال مخابراتی دیجیتال با نرخ بیت
محدود (ظرفیت انتقال محدود) مخابره شووود .در این مقاله فرض شووده
اسوووت که حاال اندازهگیریشوووده با توجه به یک طرح کدگذاری
پیشووووندی ،کد میشووووند .در نهایت این مقاله ،به مسوووئلهی تخمین
سویسوتم گسوسوته زمان معادل بر روی کانال مخابراتی دیجیتال بدون
نویز با نرخ بیت محدود پرداخته است.
در [ ]3-16نویسوووندگان به مسوووئلهی رد یابی و پا یدارسوووازی
سووویسوووتم های خطی بر روی کا نال های م خابراتی ظرف یت م حدود
پرداختهاند .در این مقاال ن شان داده شده ا ست که شرط نرخ مقدار
ویژه ،کمترین ظرفیت انتقال برای ردیابی و پایدارسووازی س ویسووتمهای
خطی تغییرناپذیر با زمان بر روی کانالهای مخابراتی اسوووت .بهعبار
دیگر شووورط نرخ مقدار ویژه یک شووورط الزم و کافی بر روی ظرف یت
انتقال کانال مخابراتی برای ردیابی و پایدارسازی سیستمهای دینامیکی
خطی بر روی کانالهای مخابراتی است.
در [ ]17به مسووئلهی پایدارسووازی سویسووتمهای غیرخطی بر روی
کانالهای مخابراتی دیجیتال 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
است .همچنین ،در [ ]18به مسئلهی پایداری مجانبی کلی یک سیستم
دینامیکی غیرخطی پیو سته زمان تغییرناپذیر با زمان پرداخته شده که
اندازهگیریها توسووط کنترلکننده 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 به اتفاق این مقاال  ،سوویسووتم دینامیکی ،خطی در
نظر گرفته شووده اسووت ،در حالی که در عمل بیشتر سوویسووتمهای
شبکهای ماهیت غیرخطی از خود ن شان میدهند و به صور غیرخطی
مدل میشوووو ند .در برخی م قاال از جم له [ 35 ،23 ،18 ،17و ]36
سی ستم کنترل شونده در سی ستم کنترل شبکهای غیرخطی فرض شده
اسووت .همانطور که گفته شوود مقالهی [ ]17به مسووئلهی پایدارسووازی
سی ستمهای غیرخطی بر روی کانالهای مخابراتی دیجیتال بدون نویز
پرداخته اسووت و مقالهی [ ]18به مسووئلهی پایداری مجانبی کلی یک
س ویسووتم دینامیکی غیرخطی پیوسووتهزمان تغییرناپذیر با زمان بر روی
کا نال م خابراتی پرداخ ته که ا ندازهگیری ها توسوووط کنترلکن نده در
زمانهای گسسته دریافت میشود .در مقالهی [ ]23به مسئلهی ردیابی
برداری از خروجیهای زیر سی ستمهای یک دینامیک غیرخطی و نویزی
توزیعشووده ،بر روی شووبکهی مخابراتی باینری متقارن پرداخته شووده
است .در این مقاله ،فرض شده است که زیر سی ستمهای غیرخطی تحت
اغتشووواشهای خارجی محدود و اندازهگیریها همراه نویزهای محدود
ه ستند و کدگذار و کدگ شای منا سب برای ردیابی سی ستم غیرخطی
طراحی شده ا ست .همانطور که در د ستهی اول مقاال سی ستمهای
کنترل شبکهای گفته شد ،این مقاال  ،شرط الزم یا کافی متنا سب با
ظرفیت کانال مخابراتی برای پایدارسازی سیستم ارائه کردهاند.
در مقالهی [ ]35کنترل سوویسووتم غیرخطی بهصووورتی که در آن
انتقال اطالعا از کنترلکننده به سی ستم ،از طریق کانال مخابراتیای
که با از د سترفتن ت صادفی دادهها و تاخیر زمانی همراه ا ست ،صور
میگیرد .برای جبرانسووووازی اثرا نووامطلوب کووانووال مخووابراتی،
کنترلکننده ،دنبالهای از ورودیهای سوویسووتم را به یک بافر در گرهی
عملگر انتقال میدهد .سووپس با توسووعهی یک مدل سوویسووتم کنترل
شووبکهای که اندازهی محتویا بافر را مشووخص میکند ،شووروط کافی
برای پایداری تصادفی سی ستم وقتی که از دسترفتن تصادفی دادهها و
تاخیر زمانی کانال  .i.i.dباشود ،ارائه شوده اسوت .در مقالهی [ ،]36یک
تئوری پایداری سوواده بر اسوواس روش لیاپانوف-کراسوووفسووکی برای
سی ستمهای کنترل شبکهای شامل سی ستم غیرخطی پیو سته زمان و
کانال مخابراتی دارای تأخیر زمانی متغیر ارائه شده است.
 -2-1نوآوریهای مقاله
یکی از مسائل بهروز ،مسئلهی کنترل از راه دور وسایل نقلیهی خودکار
نظیر پهبادهای مینیاتوری یا اتومبیلهای خودکار اسووت .دینامیک این
و سایل تو سط دینامیک غیرخطی تک سیکله قابل تو صیف ا ست .لذا در
این مقاله ،دینامیک غیرخطی تکسوویکله بهعنوان مدلی برای وسووایل
نقلیهی خودکار ،در قسووومت شوووبیهسوووازی ،در نظر گرفته میشوووود.
همچنین ،با توجه به این که در این سی ستمها انتقال اطالعا از طریق
امواج الکترومغناطیسی که تقریبا با سرعت نور حرکت میکنند ،صور

میگیرد ،تاخیری در انتقال اطالعا بهوجود نمیآید؛ همچنین در این
مقاله فرض می شووود که وسوویلهی نقلیهی خودکار به مرکز کنترل
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نزدیک اسووت بهگونهای که نویز قابل صوورفنظرکردن اسووت؛ اما بهعلت
دیجیتالبودن کانال و ظرفیت محدود آن در تعداد نرخ بیت ارسوووالی،
مدل کانال دیجیتال بدون نویز ،مدل مناسوووبی برای بررسوووی عملکرد
کنترل شبکهای این سی ستمها ست .بهعنوان اولین قدم جهت طراحی
کنترلکننده ی راه دور منا سب برای این دینامیک ،کدگذار و کدگ شای
مناسووبی جهت انتقال اطالعا از طریق کانال مخابراتی دیجیتال بدون
نویز با ظرف یت م حدود ارا ئه میگردد .این طراحی به یک دی نام یک
تکسیکله ،اعمال 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
میگردد؛ در صوووور کاهش خطای تخمین در هر مرحله از ارسوووال
اطالعا و تخمین ،مدل خطی سازی شده قبلی ا ستفاده می شود .لیکن
به محض آن که خطا سیر صعودی دا شت ،خطی سازی در نقطهی کار
جدیدی صور میگیرد .شایان ذکر است در مقاله [ ]9صرفا به سیستم
های خطی پرداخته شده ا ست .لیکن در این مقاله با ا ستفاده از نتایج
این مرجع برای سیییسییتمهای خطی و با ارائهی روش نوینی در خطی
سازی و تعیین زمانهای آن ،اقدام به ارائه رو شی برای ردیابی سی ستم
های غیرخطی ،منجمله و سایل نقلیهی خودکار شده ا ست که این از
نوآوریهای این مقاله ن سبت به مرجع [ ]9ا ست .عالوه بر این ،از دیگر
نوآوریهییای این مقییالییه تعیین یید بییاییی برای دو زمییان متوالی
خطیسیییازی اسیییت ال آن که در اکثر مقایت مربوط به پایداری
سی ستمهای سویچینگ ،د پایینی برای دو زمان متوالی سویچینگ
ارائه میگردد.

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

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

()2



0

, X0  

n

X t , Yt 

 X t , ut  ,

f

 X t 1 

Yt  X t

کانال مخابراتی :انتقال اطالعا در این سووویسوووتم توسوووط کانال
دیجیتال بدون نویز ظرفیت محدود صور میگیرد .این کانال در زمان

 -3-1ساختار مقاله
در ادامهی مقاله ،ابتدا صووور 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.

 -2تعریف مسئله

در این م قا له E  .  ،نشوووان ده ندهی ام ید ر یاضوووی و .

عال مت

T
قدرمطلق اسووت .همچنین ترانهادهی ماتریس  Aبهصووور  Aنشووان
t

داده می شود X  ( X 0 , X1 , ..., X t ) .و

n

معرف ف ضای اقلید سی

است.
حال دیاگرام بلوکی شوووکل  2را در نظر بگیرید .با توجه به ویژگی
های گفتهشووده در مقدمه در مورد س ویسووتم کنترل از راه دور وسووایل
نقلیهی خودکار ،این شووکل میتواند بیانگر سویسووتم ردیابی از راه دور

Serial no. XX

متغیرهای حالت و سایل نقلیهی خودکار با شد که از آن در نهایت جهت
کنترل از راه دور این و سایل میتوان ا ستفاده نمود (همانطور که گفته
شووود با توجه به این که هدف این مقاله ،ارائهی کدگذار و کدگشوووای
مناسوووب جهت ردیابی سووویسوووتم اسوووت که این ردیابی بتواند در
کنترلکننده ا ستفاده شود ،در ارائه مطالب و شکل  ،2کنترلکننده در
نظر گرفته نشده است).

 ، tب ستهای 4از دادههای باینری به طول  Rtرا بدون خطا از خود عبور
میدهد.

کدگذار :کدگذار بهصوووور تابع )  Zt   (Ytتعریف میشوووود که
اطالعا خروجی سی ستم را به صور مناسب کد و بهصور بستهای از
دادههای باینری از طریق کانال مخابراتی ارسال میکند.
کدگ شا :کدگ شا تابعی به صور )  Xˆ t  D ( Z tا ست که خروجی
کانال مخابراتی را دریافت میکند و پس از کدگشایی ،تخمینی از حالت
سیستم را بهدست میدهد .توجه شود که در این مقاله . Yt  X t
همچنین توجه شوووود که از آنجایی که کانال مخابراتی بدون خطا
اسووت ،اطالعاتی که کدگذار ارسووال مینماید ،دقیقا توسووط کدگشووا
دریافت میگردد؛ لذا کدگذار از اطالعا دریافتش وده توسووط کدگشووا،
کامال 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
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اسووواس )  Xˆ t 1  D ( Z t 1تولید کند و در بررسووویهای خود ،بهکار
گیرد.
هدف مسووئله :هدف ،طراحی کدگذار و کدگشووای مناسووب جهت
ردیابی مجانبی با احتمال یک 5متغیرهای حالت (  ) X tسی ستم راه دور
شووکل  2میباشوود ،بهگونهای که با بهکارگیری حداقل نرخ  R jدر هر

|  | X1 - AXˆ 0مینماید (علت اسوووتفاده از |  ، | X1 - AXˆ 0به جای خود
 X1آن است که تا جایی که میتواند مقدار  L1در ( )6را کوچک کند.).
برای کدکردن این سیگنال ،بازهی    L1, L1 از ( )6تعیین می شود تا
مشابه قبل ناحیهبندی و نمایهی آن ارسال شود.
| | X1 - AXˆ 0 || AX 0 - AXˆ 0 | A | X 0 - Xˆ 0

() 6

 AV  L
0
1

بازهی خطیسازی  ) j  1, 2, ... ( jرابطهی زیر برقرار باشد:


Pr  lim X t  Xˆ t    1.


 t 


()3

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

| | X t - AXˆ t 1

()7

 -3طراحی کدگذار و کدگشا
در این بخش با ترک یب روش رد یابی ارا ئهشووووده در [ ]9که برای
سی ستمهای خطی تو سعه یافته ا ست با ایدهی خطی سازی مطرح شده
در این مقاله ،کدگذار و کدگشوووایی ارائه میگردد که سوووبب ردیابی
م سیرهای 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
شووده ،سووپس تئوریای ارائه میگردد که در آن کدگذار و کدگشووای
مناسب برای حل مسئلهی این مقاله ارائه میگردند.
سیستم خطی و اسکالر زیر را در نظر بگیرید:
X0  L .
0

()4

 AX ,
t

t 1

X

در ز مان  ، t  0کد گذار و کدگشوووای ارا ئهشوووده در [ ]9بازهی
  L0 , L0 را به  2 Rناح یه مسووواوی تقسووویم مینمای ند (  Rطول
بسووتهای اسووت که توسووط کانال مخابراتی ارسووال میگردد) و برای هر
 )  0 , 1 , ... ,  Rکه مشخصکنندهی آن
ناحیه ،نمایهای( 6به صور
2 1

ناح یه اسوووت ،تعیین میکنند (مرکز هر ناحیه را بهعنوان نمایهی آن
ناحیه انتخاب می شود) .در لحظهی  ، t  0کدگذار بهمحض م شاهدهی
 X 0ناحیهای را که  X 0در آن تعلق دارد مشوووخص نموده و نمایهی آن
ناحیه را که توسووط  Rبیت مشووخص میشووود ،از طریق کانال مخابراتی
دیجیتال بدون نویز با ظرفیت محدود ،ار سال مینماید .سپس کدگ شا
اطالعا آن  Xˆ 0را برابر مقدار نمایهای که ارسووال شووده اسووت ،قرار می
دهد .بدین ترتیب نامساوی زیر برقرار است:
()5

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 ارسوووال میک ند ،مدل کا نال و روش

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

که نتیجه میدهد:
Lt
R
2

()8

X t  Xˆ t  V , V 
t
t

بهطوری که میتوان نوشت:
1
R A Vt 1.
2

()9

V 
t

بنابراین داریم:
t 1

()10

.

 1

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

2
2
2





حال در صورتی که  R  max 0,log2 Aبا شد ،بدیهی ا ست که V
t


با احتمال یک ،به سمت صفر میرود (  .) Pr  lim Vt    1در []9
 t 






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

که در ) i ( Aمعرف مقدار ویژهی ماتریس

 Aاست ،کمترین ظرفیت انتقال برای اینگونه ردیابی است.
از آنجایی که کانال مخابراتی دیجیتال اسوت ،جهت ردیابی حاال
دینامیک ( ،)2الزم است این دینامیک گسستهزمان باشد .بنابراین مدل
گسووسووتهزمان دینامیک ( )2را در نظر بگیرید .ایدهی بهکاررفته در این
مقاله جهت ردیابی متغیرهای حالت مدل دینامیک ( )2آن اسوووت که
اقدام به خطی سازی این دینامیک حول نقاط کار و سپس اعمال روش
ردیابی باال به مدل خطیسووازیش وده نمود .برای شووروع ،مشووابه روش
خطی ،مقدار  X 0کد شده و نمایهی بازهی مربوط به آن از طریق کانال
مخابراتی ار سال می شود و  Xˆ 0در کدگ شا تولید می شود ،همچنین بر
این اسوواس ،کدگذار نیز با توجه به اطالع از مدل کانال (تعداد نرخ بیت
ارسووالی) ،دادهای که خودش میفرسووتد و با اطالع از روش کدگشووایی

میتوا ند  X̂ tو  Vtرا تول ید ک ند) و ا قدام به کدکردن سووویگ نال
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کدگشووا ،مقدار  Xˆ 0را تولید میکند .سووپس کدگذار و کدگشووا هر دو
اقدام به خطیسازی سیستم غیرخطی حول نقطهی کار  Xˆ 0میکنند.
بعد این مدل خطیسووازیشووده تا زمانی که خطای تخمین کاهش
می یابد بهعنوان جایگزین تقریبی از مدل غیرخطی ،به کار میرود؛ زیرا
بدیهی است تا زمانی که مدل خطی سازی شده تقریب خوبی از سیستم
غیرخطی اسووت ،مقدار خطای متغیرهای حالت سوویسووتم نسووبت به
تخمین آنها یعنی  ، X t  Xˆ tبا اسووتفاده از روش کدکردن توصوویف
شده در باال کاهش مییابد .لیکن وقتی که مدل 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
شووده با توجه به این که کدگذار از اطالعاتی که ارسووال میکند ،مدل
کانال و روش کدگشاییای که کدگشا بهکار میبندد ،اطالع دارد ،در هر
لح ظه  tمیتوا 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 آن که  ، et  et 1اقدام به بهروزرسوووانی خطیسوووازی حول
نقطهی کار فعلی یعنی  X̂ tمینماید (برای انتخاب نقاط کار به جای
 X tاز  X̂ tا ستفاده می شود تا کدگ شا نیز در خطی سازی خود حول
این نقاط ،از مقدار آنها اطالع داشته باشد) و برای آنکه این موضوع را
به اطالع کدگشووا نیز برسوواند ،در لحظهی خطیسووازی اقدام به ارسووال
تعداد بیت مناسووب جدید بر اسوواس روش مبتنی بر مدل خطیسووازی
شووودهی جدید (بر اسووواس روش مبتنی بر [ )]9میکند .اگر این تعداد
بیت جدید با تعداد بیت ارسالی قبلی یکسان بود ،کدگذار یک بیت داده
بیشتر از قبل ارسال مینماید تا کدگشا نیز از خطی سازی جدید اطالع
پیدا کند و اقدام به بهروزرسانی تنظیما خود نماید تا با کدگذار همگرا
گردد .مدل نهایی سوویسووتم خطیسووازیشووده بهص وور زیر به دسووت
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 صور گرفته است.
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از آن جا که با به کارگیری این اسوووتراتژی در طول هر بازهی
خطیسوووازی ،خطای ردیابی کاهش می یابد و بهمحض آن که خطای
ردیابی بهدلیل فا صلهگرفتن از مدل غیرخطی افزایش یابد ،خطی سازی
بهروزرسانی میشود ،واضح است که این طراحی کدگذار و کدگشا سبب
ردیابی مجانبی با احتمال یک حاال سووویسوووتم غیرخطی ( )2بر روی
کا نال م خابراتی دیجی تال بدون نویز ظرف یت م حدود میگردد و لذا
قضیهی زیر را داریم:
قضیه -شکل  2برای سیستم دینامیکی ( )2بر روی کانال مخابراتی
دیجیتال بدون نویز ظرفیت محدود را در نظر بگیر ید .همچنین فرض
نمایید که متوسوووط زمان سوووکون  a 7که معرف نرخ متوسوووط تعداد
خطیسازیها در واحد زمان است ،شرط زیر را برآورده میسازد:
t
ln h
*
*
a  a , a 
, a 
*
Nt
ln   ln 

()12

که در آن  Ntتعداد دفعا خطیسوووازیشوووده در بازهی زمانی بوده
*
]  [0, tو   ، hو  بهصوووور زیر تعیین میگرد ند (  A jماتریس
ژاکوبین سیستم گسستهزمان معادل در هر بازهی خطیسازی است):
 1  1و  2  1وجود دارد که روابط زیر برقرار است:
()13

آنگاه، h  max h j ،
j

  1,1

t
t
 1 : A  h j 1
j

j

t
t
 1 : A  h j 2
j

j

A
A

*

و    1,  بزرگترین مقداری

است که برای مقادیری از  c  0رابطهی زیر را برقرار مینماید:
* t
X t  c ( ) X 0

()14

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

 

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


log 2 i A
j
i  A 1





R 
j

که در آن  Cظرفیت انتقال کانال و  R jنرخ ار سال بر ح سب بیت بر
گام زمانی در هر بازهی خطیسازی است.
اثبا  -همانگونه که در باال تشووریح شوود ،با بهکارگیری اسووتراتژی
تو سعهیافته در این مقاله ،در هر بازهی خطی سازی شده ،خطای ردیابی
کاهش مییابد و بهمحض آن که خطای ردیابی سووویر صوووعودی یافت،
بازهی خطی سازی بهروزر سانی می شود که در داخل این بازهی جدید،
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XX

خ طای ردیابی مجدداً کاهش می یابد .بنابراین واضوووح اسوووت که با
بهکارگیری این اسووتراتژی ،خطای ردیابی همواره محدود میماند .لیکن
همانگونه که در [ ]37نشان داده شده است ،در صورتی که فرکانس این
خطیسوازی زیاد و بهویژه بیشتر از یک مقدار بحرانی باشود ،در نهایت
به دلیل باال بودن فرکانس خطیسوووازی ،خطای ردیابی ممکن اسوووت
بیکران گردد .لیکن شوورط ( )12تضوومین مینماید که این حالت اتفاق
نمیافتد[ .]38بنابراین با بهکارگیری اسوووتراتژی توسوووعه یافته در این
مقاله و با برقراری شرط ( ،)12ردیابی مجانبی با احتمال یک ،ت ضمین
میگردد.

برای مشخص شدن کارآیی الگوریتم ،مقدار سیگنال کنترل متغیر با
زمان در نظر گرفته میشود که تغییرا آن در متغیرهای حالت سیستم
اثر بگذارد .در این راسوتا سویگنال کنترل را )  u (t )  0.01cos(tدرنظر
بگیرید؛ در این صور نتایج شبیهسازی تخمین بر روی این سیستم ،به
صور زیر است:
x
8
7
6

حال برای نشووواندادن عملکرد کدگذار و کدگشوووای پیشووونهادشوووده،
دینامیک کنترل از راه دور وسوووایل نقلیهی خودکار را در نظر بگیرید.
دینامیک این س ویسووتمها ،بهصووور دینامیک با شووش درجهی آزادی
توصیف میگردد که با استفاده از کنترل محلی بر روی وسیلهی نقلیه و
روش خطیسوووازی ف ید بک و کنترل  ، H مدل سووویسوووتم برای
کنترلکنندهی راه دور بهصووور مدل دینامیک تکسوویکله بهفرم زیر
بازنویسی میگردد ([:)]39

)  xt 1  xt  Tvt cos(t

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

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

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

()18

3

x
X1hat
1.5

2

1
)time(sec

2
0

0.5

شکل  :3نمودار تغییرا متغیر حالت )  x ( tو تخمین آن.
x
5.2


rad ,
4

5.15
5.1
5.05
5

m

که در آن )  x ( tو )  y (tمختصووا وسوویلهی نقلیه  (t ) ،جهت آن،
)  v ( tسیگنال کنترل که معرف سرعت پی شرانه و )  u ( tنیز سیگنال
کنترل دیگری ا ست که جهت و سیلهی نقلیه را کنترل میکند .برای به
کارگیری این مدل ابتدا ،مدل بهصور زیر گسستهسازی میشود:
()17

4

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


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

)   (t )  u (t

()16

m

 -4شبیهسازی کامپیوتری

5

4.95
4.9

x
X1hat
0.02

4.85
0.01
0.015
)time(sec

0.005

0

شکل  :4بزرگنمایی نمودار تغییرا 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 دنبال کند.

v (t )  2 m s ,  (0) 

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 مدل گسووسووتهزمان معادل ،یک
میلی ثانیه است):
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8
0.8

7
0.6

m

5

0.4

4

0.2
fi
X1hatfi

3

y
X1haty
1.5

2

1
)time(sec

0.04

2
0

0.5

0
0.03

0.02
)time(sec

0.01

0

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

شکل  :5نمودار تغییرا متغیر حالت )  y (tو تخمین آن.
5.2
5
4.8

m

4.6

radian

6

در شکلهای  9تا  11نیز تغییرا 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
این که خطا افزایش یافته است ،مجددا خطی سازی صور گرفته است
و خطا از زمان  5میلی ثانیه به بعد مجددا کاهشووی اسووت تا زمانی که
دوباره خطا افزایش یابد و نیاز به خطیسازی دوباره باشد.

4.4

E
8

4.2

y
X1haty

7

0.03

0.02
)time(sec

0.01

6

0

5

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

4
3

1

2
0.5

1
0

radian

-0.5

1.5

2

شکل  :9نمودار تغییرا خطای تخمین متغیرهای حالت.
E

-1
fi
X1hatfi

1
)time(sec

0.5

0
0

8
7

-1.5

6

1.5

2

1
)time(sec

0.5

-2
0

5

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

4
3
2
1
0.02

0.015

0.01
)time(sec

0.005

0

0

شکل  :10بزرگنمایی نمودار تغییرا خطای تخمین متغیرهای حالت.
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 بزرگنمایی بیشتر نمودار تغییرا خطای تخمین متغیرهای حالت:11 شکل
.به همراه عالمت زمان خطیسازی

 نتیجهگیری-5
 با در نظرگرفتن دی نام یک های غیرخطی و بهطور ویژه،در این م قا له
دینامیک پهبادهای مینیاتوری یا اتومبیلهای خودکار بهصوووور مدل
 به طراحی کدگذار،تک سیکله و سپس اعمال روش خطی سازی مناسب
 جهت، کدگذار و کدگ شای منا سب.و کدگ شای منا سب پرداخته شد
 تو سط تخمینزنندهی،ردیابی م سیر حالت این سی ستمهای غیرخطی
 اندازهگیریها از طریق، اسووتفاده شوودند؛ زیرا در این سوویسووتم،راه دور
 به این،کانال مخابراتی با بهرهگیری از کمترین ظرف یت انتقال ممکن
 خطی سازیها هنگامی که خطای تخمین.تخمینزننده ار سال میگردد
 صوور گرفت و در صوور،متغیرهای حالت سویسوتم افزایش مییابد
کاهش خطای تخمین از خطیسوووازی صوووور گرفته در مرحلهی قبل
 با استفاده از شبیهسازیهای کامپیوتری عملکرد کدگذار و.استفاده شد
 در ردیابی متغیرهای حالت،کدگشای که بدین صور طراحی می شود
.دینامیک تکسیکله نشان داده شد
با استفاده از این تخمین میتوان کنترلکنندهی مناسب کنترل از
راه دور برای این سیستمها طراحی نمود و پایدارسازی سیستم کنترل از
.راه دور را نتیجه گرفت که این موضوع در تحقیقا آتی دنبال میگردد
 در صورتی که فاصلهی وسیلهی نقلیه از مرکز کنترل زیاد،عالوه بر این
 بهدلیل ضعیفترشدن سیگنال ارسالی از وسیلهی نقلیه به گیرنده،شود
، تعدادی از دادههای اندازهگیریشده به دلیل قویشدن اثر نویز،راه دور
 کانال، برای این مسئله. از دست میروند بهطور تصادفی و با احتمال
 با ظرفیت محدود مناسب است که با8مخابراتی از نوع محک بستهای
انجام تغییراتی در روش کدگذاری ارائهشده در این مقاله و استفاده از
] برای9[ ایدهی روش کدگذاری که برای سیستمهای خطی در مرجع
کانالهای محک بسته ای ارائه شده است و به شرط آنکه در رابطهی
 انتظار میرود که ردیابی،( جایگزین گردد1   )R j  باR j ،)15(
مسیرهای حالت سیستم غیرخطی میسر گردد که این موضوع در
.تحقیقا آتی دنبال میگردد
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