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چکیده :در اين مقاله ،به منظور بهبود عملكرد سيستمهای تحت کنترل شبكه  ،TCPاستفاده از مديريت طول صف پيشنهاد گرديده
است .جهت کنترل ازدحام شبكهی  ،TCPمدل تحليلی شبكه  TCPمورد استفاده قرار گرفته است و به طراحی کنترلگر فيدبک حالت از
نوع  PIDپرداخته شده است .در نتيجة تنظيم طول صف ،حول مقدار به اندازة دلخواه کوچک و کاهش واريانس طول صف ،تأخير شبكه
که وابسته به طول صف است و همچنين تغييرات تأخير کاهش يافته و لذا عملكرد کلی سيستم تحت کنترل شبكه بهبود میيابد .با توجه به
ماهيت تصادفی شبكه ،سيستم تحت کنترل و شبكه دارای نامعينی ساختاری در نظر گرفته شده اند .با تلفيق مدل شبكه و سيستم ،سيستم
حلقه بسته به شكل سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت خواهد شد .سپس با استفاده از روش لياپانوف-کراسوفسكی ،شرط کافی برای
پايداری سيستم حاصل ارائه گشته است .قضيه ارائه شده در قالب نامساویهای ماتريسی خطی وابسته به تأخير است که ضرايب
کنترلگر PIDنيز که تعيين آن از اهميت بااليی برخوردار است ،از حل آن بدست میآيد .روش پيشنهادی شبيهسازی گشته و برتری آن
نسبت به ساير روشها نشان داده شده است .همچنين با استفاده از مثال عددی نشان داده شد که روش پيشنهادی قادر به افزايش بيشينه تأخير
قابل دستيابی توسط سيستم است و لذا نسبت به ساير روشها از محافظهکاری کمتری برخوردار است.
کلمات کلیدی :سيستمهای کنترل شبكه بر اساس پروتكل  ،TCPمديريت فعال طول صف ،نامعينی ساختاری ،لياپانوف ،نامساوی
ماتريسی خطی.

Performance Improvement of Uncertain TCP-Networked Control
Systems Using Robust AQM
Masoumeh Azadegan, Mohammad T. H. Beheshti, Babak Tavassoli
Abstract: This paper presents AQM design to improve the performance of networked control
systems. An analytical model of the transmission control protocol (TCP) network is considered and
a PID-type state feedback controller is developed to regulate the queue length. This leads to keeping
network induced delay and its variation to be small enough to improve the overall performance of
the NCSs. The model is assumed to possess structured uncertainties due to the stochastic nature of
the network. By augmenting the TCP model with the plant equations, the closed loop system is
transformed to a state-dependent delay differential equation (SDDDE). Applying the LyapunovKrasovskii method, a sufficient condition for the stability of this class of systems is obtained in
terms of linear matrix inequality (LMI). PID controller parameters will be determined by solving
these LMIs. Simulation results are presented and it has been shown that maximum allowable bound
of time delay will increase in the proposed method.

نويسنده عهده دار مكاتبات :محمدتقی حميدی بهشتی

مجله کنترل ،انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقيق ايران -قطب علمی کنترل صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 17:11 +0430 on Monday July 16th 2018

 1فارغالتحصيل کارشناسی ارشد مهندسی برق ،گروه کنترل ،دانشگاه تربيت مدرسAzadegan@modares.ac.ir ،

بهبود عملكرد سيستمهای کنترل شبكه نامعين بر اساس پروتكل  TCPبا استفاده از طراحی همزمان مديريت طول صف و کنترلگر مقاوم

66

معصومه آزادگان ،محمدتقی حميدی بهشتی ،بابک توسلی

Keywords: Uncertain Networked control systems based on TCP protocol, Active queue
management, Structured uncertainty, Linear matrix inequality, Lyapunov-Krasovskii.

کراندار [ ]24و تأخير با توزيع احتماالتی و يا زنجيرة مارکوف [ ]25و

 -1مقدمه
پيشرفت روزافزون شبكههای ارتباطی از يكسو و پيچيدگی
سيستمهای صنعتی از سوی ديگر ،مهندسين کنترل را بر آن داشته که از
سيستمهايی که در آنها اطالعات از حسگر به کنترلگر و از کنترلگر به
عملگر از طريق شبكة داده منتقل میگردد ،سيستمهای تحت کنترل شبكه
( 1)NCSمیگويند .در واقع در اين سيستمها مسير فيدبک از طريق يک
شبكة ديجيتالی انتقال داده بسته میشود .اين سيستم مزايايی چون کاهش
سيم کشی و در نتيجه کاهش هزينه ،نگهداری آسان ،انعطافپذيری و
افزايش قابليت اطمينان سيستم دارد .اما استفاده از شبكه در مسير فيدبک
منجر به وقوع برخی مشكالت و محدوديتها مانند خرابی دادهها در مسير
انتقال ،محدوديت پهنای باند شبكة انتقال داده ،ايجاد تأخير در مسير انتقال
و از دست رفتن اطالعات 2میگردد .از کاربردهای آن میتوان به سيستم
کارکرد از دور ،فضاپيماها و کارخانههای صنعتی اشاره نمود.
مطالعة  NCSيک حوزة تحقيقاتی مرکب از تئوریهای کنترل و
شبكه است .بنابراين به منظور تحليل پايداری و بهبود عملكرد  ،NCSابزار
تحليل و طراحی پارامترهای کنترل و شبكه الزم است .بر اساس انواع
شكلبندیهای شبكه ،روشهای مختلفی برای مواجهه با چالشهای شبكه
بكار برده شده است .از چالشهای اصلی موجود در شبكه ،تأخير و
سرريز اطالعات است که هريک میتواند موجب ازبين رفتن کارآيی و يا
ناپايداری سيستم گردد .در تحقيقات انجام شده پيرامون  ،NCSتحليل
پايداری يكی از نگرانکنندهترين مسائل است و لذا بيشترين تالش به حل
اين مسئله اختصاص يافته است؛ برای مثال [ .]7-1روشهای بسياری برای
مسئلة تحليل پايداری ارائه گشته است و عمدة اختالف موجود ميان
تحقيقات مختلف ،در نحوة مدلسازی شبكه است.
مرجع ] [8به بررسی اجمالی انواع تحقيقات صورت گرفته در زمينة
 NCSپرداخته است .به طور کلّی سه رويكرد برای طراحی کنترلگر در
 NCSدر نظر گرفته شده است .در رويكرد اول پارامترهای مؤثر شبكه به
صورت تأخير ] ،[9-14سرريز بسته ] [15, 16و يا هر دو ] [17-21در نظر
نظر گرفته شده و سپس در حضور آنها به منظور بهبود عملكرد  ،NCSبه
طراحی کنترلگر میپردازد .اغلب ،محدوديتهايی نيز بر روی تأثيرات
ناشی از شبكه در نظر گرفته میشود .برای مثال ،تأخير ناشی از شبكه
کمتر از زمان نمونه برداری باشد [ ]21يا تعداد سرريز بستههای پیدرپی
حداکثر 𝑚 باشد [ .]22در بسياری از پژوهشها شبكه در  NCSبه
صورت تأخير مدلسازی شده است که تأخير نيز به صورت ثابت و نامعين
[ ،]13متغير با زمان ] ،[23تأخير تصادفی مستقل [ ،]14تأخير تصادفی
Networked Control Systems
Packet loss
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393

نزديكترين مدل به مدل واقعی زنجيرة مارکوف است .اما مدلسازی تأخير
به صورت زنجيرة مارکوف ،محدوديتها وکاستیهايی دارد .واضح است
که هر چه تعداد مودهای پارامتر مارکوف بيشتر اختيار گردد ،مدلسازی
به مدل ايدهآل نزديكتر خواهد شد؛ از طرفی با افزايش مودها ،ابعاد
ماتريسها افزايش يافته و لذا مسئلة طراحی پيچيدهتر و حجم محاسبات
بيشتر خواهد شد .همچنين ،در مدلسازی تأخير به صورت زنجيرة
مارکوف به ماتريس گذر حالت نياز داريم که آرايههای آن نامعين بوده
و به طور دقيق قابل تعيين نمیباشد .اين امر نيز منجر به کاهش دقت
مدلسازی با استفاده از اين روش میگردد .در برخی از مقاالت نيز برخی
از اين پارامترها به صورت نامعين در نظر گرفته میشوند که اين امر نيز
منجر به افزايش محافظهکاری و همچنين افزايش ابعاد ماتريسها میگردد.
در تحقيقاتی که تاکنون در زمينة  NCSصورت گرفته که شبكه را به
صورت انواع تأخير مدلسازی نمودهاند ،وابستگی تأخير به ديناميک شبكه
مورد توجّه قرار نگرفته است .در [ ،]28وابستگی تأخير به طول صف
شبكه مورد توجّه قرار گرفته و به طراحی مديريت صف فعال برای شبكة
مبتنی بر  TCPپرداخته است که منجر به بهبود عملكرد شبكه گشته است.
در رويكرد دوم ،با فرض داشتن شبكة مورد نظر ،با بهبود کيفيت
سرويس 3شبكه سعی در کاهش اثرات مخرب شبكه و بهبود عملكرد
 NCSدارد [.]29
در رويكرد سوم ،به طراحی همزمان کنترلگر فرايند و برخی
مشخصههای شبكه پرداخته میشود [ .]30در رويكرد سوم ،طراح قادر
است از درجه آزادی طراحی هر دوی کنترلگر فرايند و شبكه به منظور
بهبود عملكرد  NCSبهره ببرد .در اين رويكرد ،دو روش مختلف برای
طراحی همزمان کنترلگر فرايند و شبكه قابل تصور است .در روش اول
طراحی پارامترهای مربوط به کنترل فرايند (مانند بهرة کنترلگر ،فواصل
نمونه برداری و  )...مستقل از پارامترهای شبكه (مانند پهنای باند شبكه،
نرخ انتقال داده ،احتمال سرريز بسته و  )...صورت میگيرد [ .]31روش
ديگر طراحی همزمان پارامترهای سيستم کنترل و شبكه است .با اين
رويكرد ،تداخل ميان سيستم تحت کنترل و شبكه نيز در طراحی مورد
توجّه قرار خواهد گرفت .در رويكرد طراحی همزمان ،مدلسازی دقيق از
شبكه از اهميت بااليی برخوردار است.
در مرجع [ ]32استفاده از مدل واقعی شبكه به جای مدلسازی شبكه
با تأخير و سرريز بسته ،در سيستمهای تحت کنترل شبكه پيشنهاد گشت.
با توجه به تنوع شبكهها و پروتكلها و گسترش روزافزون اينترنت و
کار برد آن در بسياری از سيستمها اعم از سيستمهای تحت کنترل شبكه،

1
2

)Quality of service (QoS
Journal of Control, Vol. 8, No. 4, Winter 2015
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پروتكل  TCP/IPبرای اين منظور برگزيده شد .با بكارگيری کنترلگر

صف است .لذا با طراحی کنترلگر ازدحام کران باال و تغييرات تأخير

ازدحام در مسيريابها که عموماً طراحی آن بر اساس طول صف مرجع

سيستم قابل کنترل است .با تلفيق مدل فرايند و شبكه ،سيستم حلقه بستة
2

دارد ،اما به صورت تابعی از طول صف قابل مدلسازی میباشد .لذا در

توجه به اينكه در اين مدلسازی ،ديناميک تأخير که وابسته به ديناميک

مقالة مذکور به جای استفاده از مدلهای تصادفی و احتماالتی و يا زنجيرة

طول صف است شناخته شده است و از سوی ديگر ،به طور همزمان طول

مارکوف برای مدلسازی تأخير که پيچيدگيهای خاص خود را به دنبال

صف نيز کنترل میگردد ،لذا شرايطی بر روی تأخير سيستم بدست می-

دارد ،از اين مشخصة شبكه برای مدلسازی آن استفاده نموده است .با

آيد که تحليل سيستم  SDDDEبه سيستمهای با تأخير متغير با زمان تبديل

طراحی  AQMبه منظور کنترل ازدحام شبكة مورد استفاده در NCS

می گردد .در اين مقاله ،همچنين ،با توجه به تصادفی بودن ماهيت شبكه و

طول صف را حول مقدار به اندازة دلخواه کوچک تنظيم و واريانس آن

همچنين نامعينی مدل فرايند ،مدل فرايند و شبكه دارای نامعينی

را کاهش داده است .در نتيجة آن ،تأخير شبكه که وابسته به طول صف

ساختاريافته در نظر گرفته شدهاند .سپس با استفاده از روش لياپانوف-

است و همچنين تغييرات تأخير کاهش يافته و لذا عملكرد کلی سيستم

کراسوفسكی ،شرط کافی برای پايداری مقاوم سيستم حاصل ارائه گشته

تحت کنترل شبكه بهبود میيابد .در مرجع مذکور ،برای کنترل بخش

است .در ادامه به طراحی کنترلگر مقاوم پرداخته شده که در حضور

شبكه ،از کنترلگر فيدبک حالت استفاده شده است .اما برای پيادهسازی

نامعينی ساختاريافتة فرايند و شبكه ،قادر به پايدارسازی همزمان شبكه و

روشهای  AQMموجود بر اساس کنترل فيدبک حالت مدل ديناميک

فرايند است .قضايای ارائه شده در قالب نامساویهای ماتريسی خطی

 ،TCPمحدوديتهايی وجود دارد [ .]33-34در شبكههای واقعی ،اندازه-

وابسته به تأخير است که ضرايب کنترلگر فرايند و کنترلگر PIDشبكه که

ی پنجره 1به عنوان يكی از متغيرهای حالت مدل فضای حالت مدل

تعيين آن از اهميت بااليی برخوردار است ،از حل آن بدست میآيد.

ديناميک  TCPدر سمت روترها در دسترس نيست .برای مقابله با اين

روش پيشنهادی از طريق شبيهسازی مورد ارزيابی قرار گرفته و برتری آن

محدوديت ،مرجع [ ]33با طراحی رويتگر اندازه پنجره را تخمين زده و از

نسبت به ساير روشها نشان داده شده است .مقايسهی ديگری نيز با

آن استفاده نمود .در [ ]34کنترلگر مقاوم طراحی گشت که در آن اندازه

ديدگاه کران باالی تأخير قابل تحمّل توسط سيستم نسبت به انواع

پنجره تقريب زده شد .در مرجع [ ،]35از مشتق طول صف به جای اندازه

مدلسازیهای ديگر شبكه اعم از پرش مارکوف ،تأخير با توزيع

پنجره در طراحی کنترلگر فيدبک حالت استفاده شده است که در نتيجه

يكنواخت و تأخير تصادفی صورت گرفته است و نشان داده شد که در

کنترلگر فيدبک حالت از نوع  PDبر حسب طول صف خواهد داشت .در

روش پيشنهادی کران باالی تأخير قابل تحمّل توسط سيستم افزايش می-

اين روش نيازی به دانستن اندازه پنجره نمیباشد و تنها از مقادير طول

يابد.
در اين مقاله ابتدا در بخش  2مدلسازی جديدی از  NCSارائه گشته

صف که در سمت روتر اندازهگيری میشود ،استفاده میگردد.
ابزارهای شبيهسازی مختلفی به منظور شبيهسازی  NCSارائه شده

است که شامل دو زيربخش مدل ديناميک  TCPو تحليل آن و مدلسازی

است که از ترکيب نرمافزارهای مربوط به شبيهسازی فرايند و کنترلگر

 NCSاست .در بخش  3مسئله کنترل فرمولسازی شده و شرايط کافی

(مانند  )MATLABو نرمافزارهای مناسب جهت شبيهسازی شبكه (مانند

برای پايداری سيستم و همچنين طراحی کنترلگر مقاوم ارائه میگردد و

 OPNET ،NS2و  )...حاصل میگردد .برای نمونه بستر شبيهسازی

همچنين جزئيات پيادهسازی در طراحی  AQMمورد بحث قرار میگيرد.

]36[ PiccSIM

به منظور ارزيابی روش پيشنهادی نتايج شبيهسازی توسط نرمافزار

در اين مقاله از رويكرد سوم استفاده شده در [ ،]32يعنی طراحی
همزمان کنترلگر برای فرايند و شبكه استفاده شده است و تأخير از

 MATLABو مثال عددی در بخش  4ارائه شده است .در بخش پايانی
نتايج و پيشنهادات ارائه گشته است.

کنترلگر به عملگر در نظر گرفته شده است؛ با اين تفاوت که نامعينیهای
ساختاريافته به مدل فرايند و شبكه افزوده شده است و لذا کنترل مقاوم

 -2شبکة TCP

طراحی گشته است .همچنين برای بخش کنترل شبكه از روش ارائه شده

 AQM -1-2در شبكة TCP

 PIDاستفاده شده است .لذا در اين مقاله محدوديت پيادهسازی به علت

ازدحام شبكه يک مشكل اصلی است که به دليل سرريز يا گم شدن

عدم دسترسی به اندازه پنجره در سمت روتر برطرف شده است و تنها از

بستهها و تأخير ارتباطی زياد منجر به اتالف منابع میشود که در نتيجه آن

مقادير طول صف که در سمت روتر اندازهگيری میشود ،استفاده می-

عملكرد کلّ شبكه محدود گشته و کيفيت سرويس افت خواهد کرد.

گردد .خروجی بخش شبكه که طول صف است ،به طور مستقيم بر

هرچند کنترل ازدحام تنها معيار تضمين کيفيت سرويس نمیباشد ،اما به

در [ ]35با افزودن انتگرال طول صف يعنی کنترلگر فيدبک حالت از نوع

ديناميک فرايند تأثيرگذار است؛ چرا که تأخير سيستم وابسته به طول
Window size
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،4زمستان 1393
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)State dependent delay differential equation (SDDDE
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عنوان مرتبطترين و تأثيرگذارترين پديده در ارتباط شبكهای بر  NCSبه
آن خواهيم پرداخت.

روتر ضروری است .در حالی که در شبكههای واقعی عمالً اندازه پنجره
در سمت روتر قابل دستيابی نيست .اين محدوديت در تمامی روشهای

1

روش کنترل ازدحام است که با سرريز هدفدار بستهها در گرههای ميانی

حالتهای مدل ديناميک  TCPاست .برای غلبه بر اين محدوديت ،برخی

موجب بهبود کارآيی شبكه میگردد .يكی از قديمیترين و

محقّقان استفاده از رؤيتگر برای تخمين حالت را پيشنهاد نمودند [.]33

پرکاربردترين الگوريتمهاجهت رفع ازدحام الگوريتمیاست که به RED

مرجع [ ] 34از مقدار تقريبی اندازة پنجره استفاده نموده است .در [،]35

معروف است .اين روش از طول صف به عنوان اطالعات استفاده میکند

روشی ارائه شده است که در آن نيازی به استفاده از اندازة پنجره و به تبع

و احتمال سرريز /نشان دار شدن بسته به صورت تابعی از مقدار ميانگين

آن استفاده از تقريب يا تخمينگر وجود ندارد .در [ ،]35از مشتق طول

آن محاسبه میگردد .محققين بسياری در رابطه با چگونگی تعيين

صف به جای اندازه پنجره در طراحی کنترلگر فيدبک حالت استفاده

پارامترهای  REDتحقيق نمودند [ .]37همچنين تاکنون مكانيزمهای

شده است .بر اساس مدلسازی ارائه شده ،کنترلگر فيدبک حالت از نوع

زيادی برای بهبود عملكرد مكانيزم  REDارائه شده است .از جمله اين

 PDبر حسب طول صف خواهد داشت که بر محدوديت مذکور غلبه

مكانيزمها ميتوان به  ]38[ ATREDاشاره نمود .دو روش  AQMشناخته

میکند.

2

3

4

5

شده ديگر  ]39[ REMو  ]40[ AVQاست.

در اين مقاله ،همانطور که در بخش مقدمه نيز گفته شد ،برای کنترل

در سالهای اخير مطالعات بسياری در زمينه مدلسازی شبكه TCP

ازدحام شبكه روش پيشنهادی توسط [ ]35استفاده میگردد .روش

صورت گرفته است .مدل جريان-سيال 6که توسط [ ]41ارائه گشت،

پيشنهادی نسبت به برخی روشهای اخير مانند  GMVو کنترل فازی نيز

چارچوب مناسبی برای تحليل وطراحی  AQMبر مبنای رويكرد تئوری-

ترجيح دارد ،چرا که اين روشها از پيچيدگیهای بااليی جهت پياده-

های کنترل در اختيار پژوهشگران قرار داد .اصول کنترل فيدبک ابزار

سازی برخوردارند .از سوی ديگر ،تعيين پارامترهای الگوريتم  PIDنيز از

مناسبی برای تحليل و طراحی  AQMاست .در سالهای اخير به منظور

اهميت بااليی برخوردار است؛ چرا که تعيين نامناسب ضرايب ممكن

بهبود الگوريتمهای ) ، (AQMروشهای کنترل کالسيک مانند PI

است منجر به ناپايداری يا تضعيف عملكرد گردد .در اغلب مقاالت

[ ]43[ PID ،]42[ PD ،]41بكار گرفته شدهاند .همچنين از روشهای

پارامترهای کنترلگر به روش سعی و خطا يا روش رايج زيگلر نيكولز

پيشرفته مانند  PIتطبيقی [ ،]45[ AGMV ،]44کنترل فازی [MPC ،]46

تعيين میگردد [ .]42در روش پيشنهادی ،ضرايب کنترلگر پايدارساز

 ]47[ MPCو  ...نيز استفاده شده است.

 PIDاز حل نامساویهای ماتريسی خطی بدست میآيد.

7

8

8

از جمله ضعفهايی که در اکثر کنترلگرهای ارايه شده مشاهده

 -2-2مدل شبكة TCP

میشود عدم بررسی موضوع تأخير در سرويسهای شبكه میباشد .اغلب
روشهای  AQMموجود شامل  REM/PI ،REDو  AVQکنترلگرهای
مستقل از تأخيرند [ 40و  ]42و يا تأخير را ثابت در نظر میگيرند [ 43و
 .]48حال آنكه وجود تأخير در شبكههای کامپيوتری امری اجتناب ناپذير
است .در بسياری از مقاالت بدون در نظر گرفتن تأخير به طراحی
کنترلگر پرداخته شده و با ارائه نتايج شبيهسازی ،قوام کنترلگر را در
حضور تأخير نشان دادند .طراحی کنترلگر شبكه با تأخير ثابت ،شرايط
پايداری محافظه کارانهای را نتيجه خواهد داد .در اين مقاله با در نظر
گرفتن تأخير متغير با زمان شبكه ،به طراحی کنترلگر برای تنظيم طول
صف پرداخته شده است .لذا برای طراحی کنترلگر فيدبک حالت،
مجموعهای از نامساویهای ماتريسی وابسته به تأخير حاصل میگردد.
برای پيادهسازی روشهای  AQMوجود مبتنی بر کنترلگر فيدبک
حالت ،دسترسی به حالتها يعنی اندازه پنجره و طول صف در سمت
1

. Active queue management, AQM
Random early detection
3
Adaptive thresholds random early detection
4
Random exponentially marking
5
Adaptive virtual queue
6
Fluid-flow
7
Adaptive generalized minimum variance
8
Model predictive controller
2
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بر اساس معادالت نظريه صف و تحليل معادالت ديفرانسيل اتفاقی،
در [ ]41يک مدل ديناميكی از رفتار  TCP/AQMارائه شده است که
میتوان آن را بر اساس معادالت ديفرانسيل غير خطی زير توصيف نمود:
()1

()2

w t  w t   t 
1

p t   t 
 t 
2 (  t    t  

N
w t 
 t 

wt  

q  t   C 

که در آن ) w(tمتوسط طول پنجره  TCPبر حسب بسته،

)q(t

)𝑡(𝑞  𝜏(𝑡) = 𝑇𝑝 +زمان رفت و
متوسط طول صف بر حسب بسته،
𝐶
برگشت بر حسب ثانيه 𝐶 ،ظرفيت لينک بر حسب بسته بر ثانيه 𝑇𝑝 ،تأخير
انتشار بر حسب ثانيه 𝑁،فاکتور بار يا تعداد

جريانهای TCPو ]𝑝 ∈ [0,1

احتمال دور ريز بستهها میباشد .اندازة پنجره و طول صف مقاديری مثبت
و محدود میباشند؛ يعنی ] 𝑚𝑤  𝑤 ∈ [0,و ] 𝑚𝑞  𝑞 ∈ [0,که 𝑚𝑞 و 𝑚𝑤 به
ترتيب مقادير ماکزيمم اندازه پنجره و ظرفيت بافر میباشند .توجّه نماييد
که در مدل فوق برای سادهسازی فرض شده است که ظرفيت لينک و
تعداد جريانهای  TCPثابت است.
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مديريت فعال صف ) (AQMکه در روترها پياده میشود ،يک

کنترل مبتنی بر فيدبک حالت وجود دارد؛ چراکه اندازة پنجره يكی از
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0 0
0 



 , Adn  0 0
0 ,


Cp
Cp 
0 0  0 
 0

2N 
2N 

0
1

با مشتقگيری از رابطة ( )2داريم:



d 
N
q t   
w t  
dt  q t 

T p


 C


()3

رابطة ( )7ي ک سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت است که

با جايگذاری روابط ( )1و ( )2در ( )3داريم:
N
2

()4

 q t 

T p 

 C


t   



 q t   C  q t 
 q t 

C
T p 
C



 q  t   C   q t     C  p
2N

تأخير آن در هر دوی حالت و سيگنال کنترلی وارد شده است .الزم به
q t  

()5



سيستم خطی زير را به عنوان فرايند در نظر بگيريد:

Cp
C2
 0  q t    
 p t   
2N
2N

که در آن  𝛿𝑞 = 𝑞 − 𝑞0و نقطه تعادل
𝑝𝑇 +

 q t   

𝑞0
𝐶

2
𝑤02

= 𝐶, 𝑝0

𝜏0
𝑁

=  𝑤0و

میآيد .لذا رابطة تأخير )𝑡(𝜏 را نيز میتوان به صورت زير بر حسب متغير
حالت 𝑞𝛿 به صورت زير نوشت:
 0

()6

C

()8

 x p  t   Ap x p  t   B p u p  t 

 y p  t   C p x p  t 

که در آن ،انديس  pنماد فرايند است.

=  𝜏0است که از رابطه  𝑤̇ (𝑡) = 0, 𝑞̇ (𝑡) = 0بدست

 q t 

تأخير آن وابسته به حالت شبكه است.

 -3مدلسازی NCS

با خطیسازی رابطة ( )4حول نقطه کار )  (𝑤0, 𝑞0 , 𝑝0داريم:

 1 Cp 
2N
 q t     0   q t 
C  03
  0 2N 

ذکر است که سيستم توصيف شده با رابطة ( )7خطی نيست؛ چرا که

n

 x p  t   Rحالتها،

 u p  t   R mورودی کنترل و  y p  t   R pخروجی اندازه-

گيری شده میباشد؛  B p ، Apو  C pماتريسهای حقيقی معيّن با ابعاد
مناسب میباشند .همانطور که در شكل  1مشاهده میشود ،فرايند از طريق
شبكه با کنترلگر در ارتباط است .حالت اندازهگيری شده توسط حسگر
در سمت کنترلگر و ورودی کنترلی ارسالی از کنترلگر در سمت فرايند

 t  

به صورت زير خواهند بود:
x  t   x  t   sc  t   ,

با بازنويسی روابط ( )5و ( )6نمايش فضای حالت شبكة  TCPبه شكلی

()9

u p  t   u p  t   ca  t  

زير قابل بيان است:
) xn  t   An xn  t   Adn xn  t    t    Bn un (t    t 

 yn  t   Cn xn  t 

  t   Fn xn  t   Dn

()7

که

در

آن،

انديس

n

نماد

شبكه

است.

t      q t   q t   q t 
 un  t    p  t ورودی کنترل و  yn  t    q  t سيگنال خروجی
x Tn

شبكه میباشد و

حالتهای

شبكه،

1

فرض میشود که حسگر مبتنی بر زمان است؛ يعنی از حالتهای فرايند به
طور متناوب نمونهبرداری میکند .کنترلگر و عملگر مبتنی بر رويداد

هستند؛ بدين معنا که سيگنال کنترل به محض رسيدن اطالعات جديد از
حسگر به کنترلگر محاسبه میگردد و همچنين سيگنال کنترل به محض
رسيدن اطالعات جديد از کنترلگر به عملگر ،به فرايند اعمال میگردد.
با تلفيق مدل معرفی شده برای شبكه در ( )7و مدل فرايند (رابطه ( ))8و بر
اساس ساختار ( NCSشكل  ،)1معادلة سيستم حلقه بستة  NCSکه ساختار
آن در شكل  2نشان داده شده است ،به صورت زير خواهد بود:

Time-driven
Event-driven
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0 , D n   0


1

1 0 , Fn  0
 C



1
0
A n  0
0

2
0  N  1

0
 03C



 0 


B n   0  ,C n   0


2
 C 

 2N 
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x t   Ax t   Ad x t   t    Bu t   t  


 t   Fx t   D

()10

شكل  :1ساختار NCS
)) u p ( t   ( t

که در آن  xT  t    xTp  t  xnT  t و




) u p (t
Plant
Controller

Plant

همانطور که مشاهده مینماييد ،رابطة ( )10نيز يک سيستم تأخيردار
با تأخير وابسته به حالت است که تأخير آن در هر دوی حالت و سيگنال

) x( t
q

) AQM un ( t
Controller

TCP/IP
Network

Controller

Plant & Network

شكل  :2ساختار پيشنهادی NCS

 -4پایداری و پایدارسازی مقاوم NCS

کنترلی وارد شده است .توجه نماييد که اگرچه به ظاهر سيستم تلفيقی

در اين بخش قضايايی شامل شرط پايداری و وجود کنترلگر

رابطة ( )10به صورت بلوکی قطری است؛ اما تداخل ميان فرايند،

پايدارساز مقاوم برای سيستم ( )11ارائه شده است .بدين منظور ابتدا لم

کنترلگر و شبكه از طريق تأخير است .تأخير    t ظاهر شده در مدل

فرايند  ،وابسته به طول صف است که يكی از حالتهای شبكه است.
بنابراين ،همانطور که در شكل  2نيز مشاهده مینماييد ،سيستم کنترل

فرايند و شبكه از طريق متغير تأخير    t روی هم تأثير میگذارند.

زير بيان میگردد:

لم  ]50[ )S-Procedure( -1برای هر 
  T    T C T C برقرار باشد ،آنگاه

PB   
  0
0   

حال فرض میشود فرايند و شبكه دارای نامعينی پارامتری میباشند
و سيستم نامعين  NCSرا به صورت زير در نظر گرفته میشود:
()11

x t   (A  A )x t   (Ad  Ad )x t   t  

 (B  B )u t   t  


 t   Fx t   D

که در آن ماتريسهای 𝐴∆  ∆𝐵،و 𝑑𝐴∆ توابع ماتريسی با مقادير حقيقی-
اند که نمايانگر نامعينیهای پارامتری متغير با زمان سيستم میباشند و به
شكل زير در نظر گرفته میشوند:
E B ,

()12

B   D A F1 t   E A

معادل است با وجود   0
PB   
  0
 I   

 A

زير شرط کافی برای پايداری وابسته به تأخير سيستم ( )10ارائه میدهد.

مثبت نيمه معيّن
()13

نمايند؛ که در آن  𝜌 > 0 ρثابت داده شده است که اغلب برابر يک در
نظر گرفته میشود و 𝐼 ماتريس همانی با ابعاد مناسب است [.]49
)) u p (t )  u p (t   ca (t

Network

)) x (t )  x(t   sc (t

X13 

X 23   0

X 33 

X12
X 22
T
X 23

 X11
 T
X   X12
 T
 X13

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:

Network delay

()14

)  ca (t

Controller

   A T P  PA  C T C
  
BT P
  
T

هر 𝑡 برقرار باشد و ماتريسهای مثبت معيّن و متقارن 𝑄  𝑃,و 𝑅 و ماتريس

قابل اندازهگيری لبگ 1هستند که شرط 𝐼  𝐹(𝑡)𝑇 𝐹(𝑡) ≤ 𝜌2را ارضا می-

)  sc (t

به نحوی که

ابتدا فرض کنيد  𝑢(𝑡) = 0و سيستم دارای نامعيّنی نمیباشد .قضيهی

ابعاد مناسب و )𝑡( 𝐹1و )𝑡(  𝐹2توابع ماتريسی نامعيّن میباشند با المانهای

Network delay

T

است ،اگر شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1به ازای

که ماتريسهای 𝐴𝐷 𝐷𝐴𝑑 ،𝐸𝐵 ،𝐸𝐴 ،و 𝑑𝐴𝐸 ماتريسهای حقيقی ثابت معيّن با

) x( t

   A T P  PA
  
T
   B P

قضیه  -1به ازای ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده ،سيستم ( )10پايدار

Ad  D Ad F2 t  E Ad

Plant

و  ، اگر شرط

()15

) u p (t

hAT R 

hAdT R   0,

hR 


Ε12
Ε 22
*

 Ε11

* 

* 

R  X 33  0

که در آن
Lebesgue-measurable
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0 
A p
0 
0
A 
 , Ad  
,
 0 A n 
0 Adn 
0 
B p
B 
 , F  01 p Fn  , D   0
 0 B n 

)) x( t   ( t

بهبود عملكرد سيستمهای کنترل شبكه نامعين بر اساس پروتكل  TCPبا استفاده از طراحی همزمان مديريت طول صف و کنترلگر مقاوم

71

معصومه آزادگان ،محمدتقی حميدی بهشتی ،بابک توسلی





T
Ε11  AT P  PA  Q  1    X13  X13
 hX11 ,

در صورتی که تأخير دوطرفه يعنی از کنترلگر به عملگر و همچنين از

T
Ε12  PAd  1     X13  X 23
 hX12 ,

حسگر به کنترلگر وجود داشته باشد ،معادلة سيستم حلقه بسته به صورت





 hX 22

T
X 23





Ε 22  1    Q  X 23 

درقضية  2شرايط کافی برای وجود کنترلگر فيدبک حالت پايدارساز

اثبات -رجوع شود به [■ .]32

مقاوم برای سيستم ( )19ارائه میگردد و همچنين ضرايب کنترلگر از حل

()16

نامساویهای ماتريسی ارائه شده بدست میآيد.

  x    .x 

قضیه  -2به ازای  ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده ،سيستم ( )19به ازای
هر تأخير که شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1را

و از طرفی با توجه به رابطة ( )2که بيانگر تغييرات طول صف است که به

برآورده نمايد ،توسط کنترلگر فيدبک حالت ( )17و ( )18پايدارپذير

صورت اختالف بستههايی که صف را ترک میکنند و بستههايی که در

است ،اگر ماتريسهای مثبت معيّن و متقارن 𝑊  𝑈,و 𝑍 و ماتريس 𝑌 با

صف باقی ماندهاند مدلسازی شده است ،داريم  q  Cو لذا از رابطة

( )16نتيجه میشود که همواره    x   1به عبارت ديگر بيشينه ميزان
تغييرات تأخير نسبت به زمان يک میباشد .لذا در حالت کلی فرض می-

کنيم  .   x     1از سوی ديگر ،با توجه به تنظيم طول صف

ابعاد مناسب و ماتريس مثبت نيمه معيّن معيّن

T11 T12 T13 
 T

T  T12
T22 T23   0
 T

T
T13 T23 T33 

()20

روی مقدار دلخواه و وابستگی تأخير به اندازة طول صف بر اساس رابطة
( ،)6کران بااليی به صورت زير برای تأخير قابل تصوّر است:

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:

 .   x   q  T p    q 0  T pلذا در حالت کلی فرض می-
C

شود . 0    x   h

C


hWA

hWAdT  hY T BT   0,

hZ

T

حال به طراحی همزمان کنترلگر پايدارساز مقاوم برای فرايند و شبكه

()21

پرداخته میشود .برای هر دو بخش  AQMو کنترل فرايند ،از کنترلگر
فيدبک حالت استفاده میگردد؛ در اين قسمت برای سادگی فرض
کرديم تأخير يكطرفه يعنی تنها از کنترلگر به عملگر وجود دارد .لذا
داريم:
()17

un  t   Kn xn  t 

()18

u p t   K p x p t 


 x  t   Ax  t   Ad x  t    t  


  t   Fx  t   D


,
 B n K n 

Adn



T
Γ11  WAT  AW  U  1    T13  T13
 hT11





T
Γ12  Ad W  BY  1    T13  T23
 hT12



 hT22

T
 T23  T23



Γ22  1    U

و بهرة پايدارساز از رابطة  𝐾 = 𝑌𝑊 −1بدست میآيد.
اثبات -رجوع شود به [■ .]32
حال سيستم را دارای نامعيّنی در نظر بگيريد .قضيهی زير شرط کافی
برای پايداری مقاوم سيستم ( )11با فرض  𝑢(𝑡) = 0ارائه میدهد.

که در آن  xT  t    xTp  t  xnT  t و


0

()22



بستة  NCSبه صورت زير خواهد بود:

0 
B p K p
 , Ad  
A n 
 0
Fn  , D   0

W  T33  0

که در آن

با جايگذاری ( )17و ( )18در ( )7و ( )8و تلفيق آنها ،معادلة سيستم حلقه

()19

 Γ11 Γ12

Γ   * Γ 22

*
* 

قضیه  -3به ازای ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده سيستم ( )11برای تمام
تأخيرهايی که شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1را

A p
A 
 0

ارضا مینمايند و تمامی نامعينیهای به شكل رابطة ( )12پايدار مقاوم

F  01 p

است ،اگر ماتريسهای مثبت معيّن و متقارن 𝑄  𝑃,و 𝑅 و اسكالرهای  𝜀1و
 𝜀2و ماتريس مثبت نيمه معيّن
Multiple delay system
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نکته  -1در روند اثبات توجه داريم که
1
1
q  q
C
C

سيستم چند تأخيره 1خواهد شد.
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X13 

X 23   0

X 33 

()23

برآورده نمايد و تمامی نامعينیهای به شكل رابطة ( ،)12توسط کنترلگر

 X11
 T
X   X12
 T
 X13

X12
X 22
T
X 23

فيدبک حالت ( )17و ( )18پايدارپذير مقاوم است ،اگر ماتريسهای
مثبت معيّن و متقارن 𝑊  𝑈,و 𝑍 و ماتريس𝑌 با ابعاد مناسب و ماتريس

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:

0
hRD A

hAdT R
hR

1
0

*
*

T11 T12 T13 
 T

T  T12
T22 T23   0
 T

T
T13 T23 T33 

()28

وجود داشته باشد به نحوی که نامساویهای ماتريسی زير برقرار باشند:
W E TA

که در آن





T
Ε11  A T P  PA  Q  1    X 13  X 13
 hX 11  1E TA E A ,



 hX 12 ,



 hX 22   2 E TAd E Ad

T
23

T
23



()29






  0,






Ε12  PAd  1    X 13  X



Ε 22   1   Q  1    X 23  X

اثبات -کافی است در رابطة ( ،)14به جای 𝐴 و 𝑑𝐴 به ترتيب

 A  D A F1 t  E Aو  Ad  D A F2 t  E Aقرار دهيم و ماتريس
d
d

حاصل را از دوطرف در بردار  𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,3ضربکنيم .سپس با
تعريف

F2 t  E Ad x 2

 nو F1 t  E A x 1

داريم:

()26

PD Ad   x 1 
 
0  x 2 

hRD Ad   x 3   0,
m 
0  
n 
0   

PD A
0
hRD A

hAdT R
hR

0
0

*
*

0
hW E TAd

Γ 22
*
0
*
*
*

hW E TA

E TB

0
0
0
0
 4

T

W E TAd Y

E TB

0
0
0
 3
0

T

hY

0
0
 2
0
0

W  T33  0



T
Γ11 W A T  AW  U  1    T13  T13
 hT11

 1D A D TA   2 D Ad D TAd

T

x1 
x 
 2
x 3 
 
m 
 n 

که  E12 ، E 11و  E 22قبالً در رابطة ( )24معرّفی گشتهاند .با توجه
به اينكه  ،𝐹(𝑡)𝑇 𝐹(𝑡) ≤ 𝐼,داريم:
()27

 hY
Γ33
0
0
0
0

hW AdT

0

()30


hA T R

B

T

Γ12

که در آن

m

 E11 E12

 * E
22

*
* 

0
* 
* 
0


T

0
0
1
0
0
0

R  X 33  0

()25

hW A T

 Γ11

* 

* 
* Γ

* 
 0

 0

m T m  x 1T E AT E A x 1 , nT n  x 2T E Ad T E Ad x 2

لذا با استفاده از لم  1و رابطة ( )26و ( ،)27رابطة ( )24حاصل میگردد و
بدين ترتيب قضيه اثبات میگردد■ .





Γ 22  1    U

و بهرة پايدارساز از رابطة  𝐾 = 𝑌𝑊 −1بدست میآيد.

اثبات -مشابه اثبات قضيه  ،3کافی است در رابطة ( ،)21به جای 𝐴 ،

𝑑𝐴 و 𝐵 به ترتيب  Ad  D A F2 t  E A ، A  D A F1 t  E Aو
d
d
 B  D A F1 t  E Bقرار دهيم و ماتريس حاصل را از دوطرف در

بردار  𝑥𝑖 , 𝑖 = 1,2,3ضربکنيم .سپس با تعريف

F1T t  D AT x 3 ,
x3

پايدارساز مقاوم با رابطة ( )17و ( )18برای سيستم ( )11ارائه میگردد و
میآيد.



 hT 22

T
 T 23  T 23

Γ33  hR   2 D A D TA   4 D Ad D TAd

حال قضية  3را تعميم داده و در قضية زير کنترلگر فيدبک حالت
همچنين ضرايب کنترلگر از حل نامساویهای ماتريسی ارائه شده بدست



T
Γ12  AdW  B Y  1    T13  T 23
 hT12

T
Ad

t  D

T
2

F

F1T t  D AT x 1 , m 2
x 1 , n2

T
Ad

t  D

T
2

F

m1
n1

داريم:

قضیه  -4به ازای  ℎ > 0و  𝜇 < 1داده شده ،سيستم ( )11به ازای
هر تأخير که شروط ) (0 < 𝜏(𝑡) < ℎو ) (𝜏̇ (𝑡) = 𝜆(𝑡) < 𝜇 < 1را
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()24

PD Ad 

0 

hRD Ad   0,

0 
 2 

PD A

hA T R

 E11 E12

 * E
22

*
*


0
* 
* 
0


مثبت نيمه معيّن
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hW A T

W E TA
T

0
0
0
0
0
0

()31

0
hW E TAd

 hY
Γ33
0
0
0
0

hW AdT

E TB

0
0
0
0
0

Γ 22
*
0
*
*
*
hW E TA

0
T

Γ12

Y

W E TAd

E TB

0
0
0
0
0

T

حالت )𝑡( 𝑝𝑥 با مقادير اولية

𝑇]

 𝑥𝑝 (0) = [1 1در شكل  4نشان داده

شده است .همانطور که مشاهده میشود NCS ،با استفاده از روش
پيشنهادی پايدار گشته است .شكل  5از باال به پايين به ترتيب ،طول
صف ،اندازة پنجره ،احتمال سرريز بسته (سيگنال ورودی) و تأخير شبكه
را تحت کنترلگر پيشنهادی نشان میدهند .همانطور که مشاهده مینماييد

hY

طول صف حول مقدار مطلوب نگه داشته شده است .همانطور که

0
0
0
0
0

مشاهده می گردد ،با توجه به کنترل ازدحام شبكه ،طول صف و در نتيجه
تأخير ناشی از شبكه حول مقدار مطلوب نگه داشته میشود .فرايندِ تحت
تأثير اين تأخير نيز توسط اعمال کنترلگر فيدبک حالت حاصل از قضية

که   22 ، 12 ، 11و  33قبالً در رابطة ( )29معرّفی گشتهاند .با

پيشنهادی ،پايدار گشته است.

توجه به اينكه  ،𝐹(𝑡)𝑇 𝐹(𝑡) ≤ 𝐼,داريم:
m1T m1  x 1T D A D AT x 1 , m 2T m 2  x 3T D A D AT x 3

()32

n1T n1  x 1T D Ad D Ad T x 1 , n 2T n 2  x 3T D Ad D Ad T x 3

لذا با استفاده از لم  2و رابطة ( )31و ( ،)32رابطة ( )29حاصل میگردد و
بدين ترتيب قضيه اثبات میگردد■ .

شكل  :3ساختار در نظر گرفته شده برای شبيهسازی شبكه
3

 -5شبیه سازی

x1
x2

2.5

به منظور ارزيابی عملكرد روش پيشنهادی ،ساختار شبكه به صورت

2

بار نامی  100منبع 1اختيار میشود .طول صف مطلوب

 𝑞0و ظرفيت بافر 𝐶

1

به ترتيب  100و  300بسته در نظر گرفته شده است .با توجه به پيچيدگی

states of the plant

شكل  3در نظر گرفته شده است ..تأخير انتشار نامی ( 𝑝𝑇)  200ميلی ثانيه و

1.5

0.5

الگوريتمهای موجود جهت شبيهسازی  NCSکه پيشتر معرفی گرديد،

0

شبيهسازی توسط نرمافزار  MATLABصورت گرفته است .پارامترهای

90

100

80

فرايند و نامعينی نيز مطابق با رابطة ( )11به صورت زير در نظر گرفته شده

70

50
60
]time[sec

40

20

30

10

-0.5
0

شكل  :4مسير حالت فرايند

1 
0
0
Ap  
,B p   

0 0.1
0.1
T

0 0 0
1 0 0 0 
, EA = 
,
0 0 0.1
0 0 0 1 
0
],
5

0.1
DA = 
0
1
[= E B
0

100
100

90
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70
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60
]time[sec

40
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10

0

0

4
2
100

90

80

70

T

0.25
0.24

) F1 (t )  F2 (t )  sin(t
100

90

80

70

0.6

آيد:

0.4

()34

0
0
0 
 2.4483 8.6
K 
0
0.0001 0.0006 0.0012 
 0

100

90

80

70

50
60
]time[sec

40

30

20

10

0

0.2

round trip time

با استفاده از قضية چهار ،بهرة کنترلگر  NCSبه صورت زير بدست می-

50
60
]time[sec

40

30

20

10

0

0.23

drop probablity

D Ad =  0 0 0 0.1 , E Ad = 1 0 0 1 ,

50
60
]time[sec

40

30

20

10

0

0

window size

()33

queue size

است [:]51

200

شكل  : 5از باال به پايين ،به ترتيب ،طول صف ،اندازة پنجره ،احتمال سرريز بسته
(سيگنال کنترل شبكه) و تأخير شبكه
Session
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x 
 1 
x2 
x 
 3 
  m1   0
 
 m 2 
  n1 
 
  n 2 

B

T

 Γ11

* 

* 
* 

* 
 0

 0

T

 x1 
x 
 2
x3 
 
 m1 
m 2 
 
 n1 
n 
 2

با اعمال کنترلگر فيدبک حالت با بهرههای بدست آمده ،نمودار
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در مثال زير به نحو ديگری به مقايسة روش پيشنهادی با برخی
روش های ديگر پرداخته شده است و نشان داده شده که قضيه ارائه شده

چشمگيری پيدا میکند و لذا روش ارائه شده از محافظهکاری کمتری
برخوردار است.

در اين مقاله قادر به دستيابی به کران باالی بيشتری بوده و لذا محافظه-
کاری آن کمتر میباشد.

مراجع

سيستم زير را در نظر بگيريد [:]53
()35

بيشترين کران باالی تأخير که به ازای آن سيستم ( )21پايدار می-
ماند ،به ازای مقادير مختلف کران باالی مشتق تأخير ،در جدول يک
ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزايش کران باالی
تغييرات تأخير )  ، ( بيشينه کران تأخير بدست آمده )  ( hکاهش میيابد
که يک روند منطقی میباشد .با استفاده از قضيه يک ،به جز در يكی از
موارد ،مقدار بيشينه کران باالی تأخير در روش پيشنهادی ما به طور
چشمگيری نسبت به ساير روشها افزايش يافته است و لذا روش پيشنهادی
از محافظهکاری کمتری برخوردار است.
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 -8نتیجهگیری
در اين مقاله ،به منظور بهبود عملكرد سيستمهای کنترل شبكه بر
اساس پروتكل  ،TCPاز مديريت طول صف در بخش شبكه استفاده شد.
با تنظيم طول صف حول مقدار به اندازة دلخواه کوچک و کاهش
واريانس طول صف ،تأخير شبكه و همچنين تغييرات تأخير کاهش يافته و
لذا عملكرد کلی  NCSبهبود يافت .به منظور مقاومسازی روش
پيشنهادی ،سيستم تحت کنترل و شبكه دارای نامعينیهای پارامتری در
نظر گرفته شدند .با تلفيق مدل شبكه و سيستم ،سيستم حلقه بسته به شكل
سيستم تأخيردار با تأخير وابسته به حالت نوشته شد .سپس با استفاده از
روش لياپانوف-کراسوفسكی ،قضايايی برای تضمين پايداری  NCSدر
حضور تمام نامعينیهايی که شرايط الزم را برآورده میکنند ،ارائه
گرديد .قضيه ارائه شده در قالب نامساویهای ماتريسی خطی وابسته به
تأخير است که ضرايب کنترلگر PIDنيز که تعيين آن از اهميت بااليی
برخوردار است ،از حل آن بدست آمد .روش پيشنهادی از طريق شبيه-
سازی مورد ارزيابی قرار گرفت و کارآيی آن نشان داده شد .همچنين
قضية ارائه شده در اين مقاله از جهت معيار بيشينه تأخير قابل دستيابی
مورد مقايسه قرار گرفت و نشان داده شد که کران باالی تأخير افزايش
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