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مختلف سیستم اس طزیك یه سیستمُبی وىتزل تحت ضجىٍ سیستمُبیی َستىذ وٍ در آوُب تجبدل دادٌ میبن اجشای : چکیذه

ضجىٍ مخبثزاتی ثب پُىبی ثبوذ محذيد صًرت میگیزد. در ایه ممبلٍ ضمه مؿزفی سیستمُبی وىتزل تحت ضجىٍ، مشایب ي 

چبلطُبی آوُب ویش مؿزفی میطًوذ. یىی اس مُمتزیه چبلطُب استفبدٌ ثُیىٍ اس پُىبی ثبوذ ضجىٍ است ثٍ گًوٍ ای وٍ دادٌ َبی 

مىجز ثٍ وبَص اتالف مىبثؽ سیستم ي در  اوتمبل دادٌ َبی ومًوٍ ثزداری ضذٌ ثز مجىبی ضزيرت ل ضًوذ.ضزيری َمًارٌ مىتم

در ایه راستب سٍ ريش ولی مطزح ضذٌ است: ارسبل سمبوجىذی  وتیجٍ افشایص ثُزٌ يری سیستم وىتزل تحت ضجىٍ میگزدد.

اس مؿزفی تفصیلی َز یه اس ایه ريضُب، ایذٌ َبی مطزح  ضذٌ، ارسبل ثزمجىبی ريیذاد ي ارسبل خًدخًاستٍ. در ایه ممبلٍ پس

 ضذٌ در ممبالت مختلف ثٍ مىػًر ريیبريیی ثب چبلطُبی مًجًد در َز یه اس ريضُب ثزرسی ضذٌ است.

سیستمُبی وىتزل تحت ضجىٍ، ارسبل سمبوجىذی ضذٌ، ارسبل ثز مجىبی ريیذاد، ارسبل خًدخًاستٍ، تبخیز، کلمات کلیذی: 
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 مقذمه .１

ای وٍ در طًل دي دٍَ گذضتٍ در  َبی ؾمذٌ پیطزفت

َبی مخبثزاتی محمك ضذٌ است، ثزای  حًسٌ ضجىٍ

مُىذسیه وىتزل ایه امىبن را فزاَم آيردٌ است وٍ ایه 

َبی فیذثىی لحبظ وىىذ. ثٍ ایه  َب را در سیستم ضجىٍ

َبی  تزتیت الگًیی جذیذ در تحلیل ي طزاحی سیستم

ٌ است وٍ تحت ؾىًان سیستمُبی وىتزلی ایجبد ضذ

 وىتزل تحت ضجىٍ مًرد ثزرسی لزار میگیزد.

، سیستمُبی 2َبی وىتزل تحت ضجىٍ سیستم

گستزدٌ ای َستىذ وٍ در آوُب ارتجبط میبن سىسًرَب، 

َب ي وىتزلزَب اس طزیك یه ضجىٍ مخبثزاتی  محزن

گیزد. استفبدٌ اس  دیجیتبل ثب پُىبی ثبوذ محذيد صًرت می

جبطی مشایبی سیبدی را ثٍ َمزاٌ داضتٍ است وٍ ضجىٍ ارت

پذیزی ثبالتز ي وصت  َب، اوؿطبف ؾجبرتىذ اس وبَص َشیىٍ

 تز در ؾیه حفع ؾملىزد سیستم.ٌ سبد

َبی وىتزل تحت ضجىٍ در  امزيسٌ سیستم

اوذ مبوىذ  گستزٌ يسیؿی اس حًسٌ َبی مختلف وبرثزد یبفتٍ

 ،4، جزاحی اس راٌ دير3َبی حسگز متحزن ضجىٍ

ي ًَاپیمبَبی ثذين  5َبی ثشرگزاَی اتًمبتیه سیستم

. ثب ایه يجًد استفبدٌ اس یه ضجىٍ مطتزن ثٍ 6سزوطیه

َبی جذیذی را ثٍ  جبی اتصبالت مستمل متؿذد ،چبلص

 آيرد. ارمغبن می

َب مسبئل تىىیىی متؿذدی مبوىذ  در ایه سیستم

 9ي لیذَبی ارتجبطی 8، تبخیز در اوتمبل7َب افتبدگی ثستٍ

یىی اس اسبسی تزیه چبلطُب، محذيد ثًدن  ًد داروذ.يج

 پُىبی ثبوذ ضجىٍ ارتجبطی در ایه سیستمُب است. ضجىٍ

ارتجبطی در سیستمُبی وىتزل تحت ضجىٍ 

يغیفٍ اوتمبل دادٌ َبی ومًوٍ ثزداری ضذٌ تًسط 

                                                           
2
 Networked control systems 

3
 Mobile sensor networks 

4
 Remote surgery 

5
 Automated highway systems 

6
 Unmanned aerial vehicles 

7
 Packet dropout 

8
 Transmission delay 

9
 Communication constraints 

سىسًرَب ثٍ وىتزلز را ثٍ ؾُذٌ دارد. پس اس دریبفت ایه 

سمت وىتزلز، سیگىبل دادٌ َبی ومًوٍ ثزداری ضذٌ در 

وىتزلی صبدر میطًد ي تًسط محزن ثٍ پلىت اؾمبل 

میگزدد. اس آوجب وٍ میشان اضغبل پُىبی ثبوذ ضجىٍ ثب تؿذاد 

دادٌ َبی تجبدل ضذٌ میبن سىسًرَب ي وىتزلز راثطٍ 

مستمیم دارد، یبفته الگًریتمی وٍ ثزای پبیذارسبسی 

ضذٌ را سیستم، ومتزیه تؿذاد دادٌ َبی ومًوٍ ثزداری 

ویبس داضتٍ ثبضذ؛ مىجز ثٍ ثُیىٍ تزیه استفبدٌ اس پُىبی 

ستم ویش ثبوذ ضجىٍ میگزدد ي در وتیجٍ اس مىبثؽ اوزصی سی

استفبدٌ ثُیىٍ تزی میطًد وٍ مىجز ثٍ افشایص راوذمبن ي 

 ثُزٌ يری سیستم میگزدد.

در راستبی استفبدٌ ثُیىٍ اس پُىبی ثبوذ ضجىٍ 

اوذ وٍ  ارتجبطی، سٍ طزح وىتزلی تبوىًن پیطىُبد ضذٌ

، طزح 10ؾجبرتىذ اس طزح وىتزلی ارسبل سمبوجىذی ضذٌ

ي طزح وىتزلی ارسبل  11وىتزلی ارسبل ثزمجىبی ريیذاد

. در ایه ممبلٍ ثٍ ثزرسی تفصیلی َز یه اس 12خًدخًاستٍ

 ريضُب میپزداسیم.

 مذل .2

سبختبر ولی یه سیستم وىتزل  1ضىل در 

تحت ضجىٍ ومبیص دادٌ ضذٌ است. ارتجبط میبن وىتزلز ثب 

ك یه ضجىٍ ارتجبطی فزاَم سبیز لسمتُبی سیستم اس طزی

ضذٌ است. ثزای آوىٍ سیستم تصمیم ثگیزد چٍ دادٌ َبیی 

ي در چٍ سمبوُبیی ثزريی ضجىٍ لزار گیزوذ الگًریتمُبی 

ضذٌ است وٍ َز یه ثٍ وًؾی مىجز ثٍ متىًؾی پیطىُبد 

افشایص ثُزٌ يری سیستم میگزدوذ. در ایه ممبلٍ ثٍ سٍ 

دستٍ ولی الگًریتمُب ي وحًٌ تصمیمگیزی در آوُب 

 پزداختٍ میطًد.
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 Time-triggered control 
11

 Event-triggered control 
12

 Self-triggered control 
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 ساختار کلی سیستم کنترل تحت شبکه -1شکل 

 نتیجه گیری. 3

َذف اس ایه ممبلٍ مزيری ثز طزحُبی وىتزلی مًجًد در 

سبسی ارسبل دادٌ َب در سیستمُبی وىتزل  جُت ثُیىٍ

در ایه ممبلٍ مب ثزريی تؿذادی اس  تحت ضجىٍ ثًدٌ است.

پیطزفتُبی اسبسی در آخزیه مًجُبی تمبثل ارسبل 

متىبية ي غیزمتىبية دادٌ َب تمزوش وزدیم. ؾاليٌ ثز 

مؿزفی پبیٍ ای سیستمُبی وىتزل تحت ضجىٍ ي اجشاء 

ريی ایه حًسٌ را تطىیل دَىذٌ آن، چبلطُبی پیص 

مطزح وزدیم ي ثٍ  مؿزفی تفصیلی سٍ طزح وىتزلی 

متذايل ثزای ارسبل دادٌ َب اس طزیك ضجىٍ پزداختیم: 

طزح وىتزلی ارسبل سمبوجىذی ضذٌ، طزح وىتزلی ارسبل 

 ثز مجىبی ريیذاد ي طزح وىتزلی ارسبل خًدخًاستٍ.  

در حمیمت ایه ممبلٍ میتًاوذ یه ضزيؼ خًة 

ن ثب حًسٌ تحمیمبتی وىتزل ثز مجىبی ريیذاد ثزای آضىب ضذ

ي وىتزل خًدخًاستٍ ثبضذ ي مىبثؽ متؿذدی ویش ثزای 

مطبلؿبت آیىذٌ مؿزفی ضذٌ اوذ.اگزچٍ ایه حًسٌ َب تبوىًن 

اس ثسیبری جىجٍ َب مًرد ثزرسی لزار گزفتٍ اوذ ي وتبیج 

متؿذدی ثٍ دست آمذٌ است امب میتًاویم ثگًییم وٍ 

بیسٍ ثب وىتزل متىبية سمبوجىذی تئًری سیستم در مم

ضذٌ در مًرد وىتزل ثز مجىبی ريیذاد ي وىتزل 

 .ٍ َىًس در اثتذای مسیز لزار داردخًدخًاست

 مراجع. 4
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