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پیشآمد افزایش تعداد حالتها باعث پیچیدگي محاسباتي شده و پیادهسازی ناظر را- در طراحي کنترل نظارتي سیستمهای گسسته:چکیده
 به طوری که، محليسازی ناظر یكپارچه روشي برای کاهش تعداد حالتهای ناظر نسبت به هر یک از اجزای سیستم بوده.نیز مشكل ميسازد
 در این مقاله برای ساده نمودن پیادهسازی.پیش آمد معادل کنترلي ناظر یكپارچه باشد-عملكرد همزمان کنترلکنندههای محلي در سیستم گسسته
 دو روش برای تعمیم روش. محليسازی ناظر نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر معرفي شده است،کنترل نظارتي روی سیستمهای صنعتي
 در تمامي، در روش اول گذرهایي غیر از گذری که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام ميگیرد:موجود محليسازی ناظر پیشنهاد شده است
پیشآمد که در ناظر- در روش دوم گذرهایي از سیستم گسسته. حلقه ميگردند،حالتهایي از ناظر یكپارچه که آن گذرها غیرفعال شدهاند
. حذف شده و مدل سادهتری ایجاد ميگردد، غیر از گذر کنترلپذیری که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام ميشود،یكپارچه غیرفعال شدهاند
 روشهای معرفي شده نسبت به روش موجود. ناظر یكپارچه با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر ساده ميگردد،پس از انجام هر یک از دو روش فوق
. همچنین ثابت ميشود که نتیجه دو روش معرفي شده یكسان است.انعطافپذیرتر بوده و ممكن است منتهي به تعداد حالتهای کمتری گردند
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. محلیسازی کنترل نظارتی،پیشآمد- سیستمهای گسسته، الگوریتم کاهش ناظر:کلمات کليدی

Localization of DES Supervisory Control with Respect to Each
Controllable Event
Vahid Saeidi, Ali A. Afzalian, Davood Gharavian
Abstract: Supervisory control synthesis in discrete-event systems may encounter increasing the state
cardinality. Increase in the number of states causes the computational complexity in supervisor synthesis
and makes the implementation of the supervisor in industrial systems difficult. Localization of a supervisor
is a method to reduce the number of states in the monolithic supervisor w.r.t. each component of the plant.
Also, the synchronization of local controllers with the plant is control equivalent to the monolithic
supervisor. In this paper, localization of a monolithic supervisor w.r.t. each controllable event is proposed,
in order to facilitate implementation of local controllers. Two methods are proposed based on generalizing
existing methods. The first method localizes a supervisor based on self-looping some states by disabled
events which cannot be disabled by the corresponding local controller. The second one executes the
supervisor localization based on removing transitions in the plant model that are disabled in some states of
the monolithic supervisor, and are not supposed to be disabled by the corresponding local controller. In
both methods, the supervisor is reduced w.r.t. the (reduced) plant model. The proposed methods are more
flexible and may lead to less number of states, comparing to the results of existing method. It is proved
that the two methods yield same results.
Keywords: Supervisor reduction procedure, Discrete-event systems, Supervisor localization
procedure.
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مشخصه معرفي شده است ] .[13در رویكرد باال به پایین ،کنترل نظارتي

 -1مقدمه

گسترده 16که با استفاده از الگوریتم محليسازی ناظر 17ساخته ميشود،

نظریه کنترل نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد 1که اولین بار

تضمین ميکند که بین کنترلکنندههای محلي درگیری اتفاق نميافتد.

توسط  Ramadgeو  Wonhamارائه شد ابزار مناسبي برای کنترل
این دسته از سیستمها را ارائه ميکند .با استفاده از این نظریه ميتوان
کنترلکننده ناظر را به گونهای طراحي نمود که محدودیت اعمال شده
بر رفتار فرآیند در حداقل ممكن باشد ،یعني با داشتن مدل گسسته-پیش-
آمد فرآیند کنترل نشده و همچنین منطق کنترلي 2مطلوب که به صورت
یک مدل گسسته-پیشآمد بیان ميشود ،مشخصات کنترلي با حداقل
ميشود که مهمترین آنها ایمني ،رسیدن به رفتار مورد نظر و عدم انسداد
در رفتار ناظر است .با استفاده از این نظریه ميتوان کنترل نظارتي را به-
صورت یكپارچه ،3پودماني 4و یا سلسله مراتبي 5طراحي نمود .در کنترل
نظارتي یكپارچه ،اطالعات کافي برای تأمین مشخصه( 6منطق کنترلي)
وجود دارد .مشكل اصلي در این رویكرد ،پیچیدگي محاسباتي به دلیل
افزایش تعداد حالتها ميباشد که در برخي موارد منجر به انفجار حالت
ميشود .به منظور کاهش پیچیدگي محاسباتي ،رویكردهای مختلفي
همچون ،پودماني] ،[3-1سلسله مراتبي] ،[4ترکیب پودماني وسلسله
مراتبي ] [5 ،6و نیز روشهای مبتني بر اتوماتای غیرقطعي [7 ،8 ] 7در کنترل
نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد گزارش شده است .همچنین کنترل
نظارتي غیرمتمرکز برای کاهش پیچیدگي در سیستمهای گسسته-پیشآمد
ابعاد وسیع ] [11-9پیشنهاد شده است .از آنجا که یک ناظر غیرمتمرکز
دارای مشاهدات جزئي از سیستم گسسته-پیشآمد است ،اطالعات کافي
از رفتار سایر ناظرهای غیرمتمرکز نداشته و ممكن است با آنها درگیری

8

مورد نیاز هر یک از آنها برای تصمیمگیری سازگار به صورت سیستماتیک
تعیین ميگردد .در ضمن ،سنكرونسازی کنترلکنندههای محلي با سیستم
گسسته-پیش آمد معادل کنترلي ناظر یكپارچه نسبت به سیستم مي-
باشد] . [14این روش دارای دو تفاوت اصلي نسبت به کنترل نظارتي
غیرمتمرکز است -1 :بر خالف کنترل غیرمتمرکز که از زبان ناظر برای
تفكیک وظایف کنترلي استفاده ميکند ،این روش از مدل اتوماتای ناظر
بهره ميبرد -2 .به دلیل محدودیت در مشاهدات کنترلکنندههای
غیرمتمرکز ،ممكن است بین آنها درگیری ایجاد شود در حالي که در این
روش عدم درگیری بین کنترلکنندههای محلي تضمین شده است .اگر چه
در کنترل نظارتي غیرمتمرکز با رویكرد پایین به باال  ،با ایجاد هماهنگ-
18

کننده درگیری بین ناظرهای غیرمتمرکز از بین ميرود].[17-15
19

در این مقاله ،الگوریتم محليسازی ناظر که در ] [14ارائه شده است،
برای محاسبه کنترلکنندههای محلي متناظر با هر یک از پیشآمدهای
کنترلپذیر تعمیم 20داده ميشود .الگوریتم محليسازی ناظر روشي برای
محاسبه کنترلکنندههای محلي در سیستمهای گسسته-پیشآمدی است که
21

از چند جزء تشكیل شده باشند .این روش با توسعه الگوریتم کاهش
ناظر 22نسبت به پیشآمدهای کنترلپذیر در هر یک از اجزاء سیستم ارائه
شده است ] .[18در این مقاله ،نشان داده ميشود که ناظر یكپارچه را مي-
توان نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر محليسازی نمود و
کنترلکنندههای محلي بهدست آورد که عملكرد همزمان آنها در سیستم
23

ناظر یكپارچه باشد .دو روش برای

9

تعمیم محليسازی ناظر یكپارچه پیشنهاد ميگردد -1 ،حلقه نمودن

در زبانهای بسته 10ارائه شده است ،اما موضوع انسداد 11ناظر مورد بررسي

گذرهایي غیر از گذری که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام ميگیرد

در ] [12شرایطي برای معادل بودن ناظر یكپارچه و ناظر غیرمتمرکز

قرار نگرفته است .تفكیکپذیری 12و تفكیکپذیری قوی( 13همنرمال
بودن ) 14برای ایجاد کنترل نظارتي غیرمتمرکز با رویكرد باال به پایین 15در
] [9معرفي شده است .اخیراً ،روشي برای یافتن زیر زبان تفكیکپذیر یک
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Non-deterministic Automata

7

در حالتهایي از ناظر یكپارچه که گذرها در آن غیرفعال شده اند .سپس

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

گسسته-پیشآمد معادل کنترلي

پیدا کند.
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کاهش ناظر نسبت به مدل گسسته-پیشآمد ساده شده کاهش ميیابد .الزم

روشهای ارائه شده در زیربخشهای  3-3و  4-3و با انجام تغییراتي در

به ذکر است این گذرها شامل گذرهای ایجاد شده از پیشآمد کنترل-

مدلهای تغذیه شده به  TCTانجام شده است.

پذیری که محليسازی نسبت به آن انجام ميپذیرد ،نميباشند .همچنین،
در قضیه  1ثابت ميشود که نتیجه دو روش یكسان است.

در بخش دوم ،مفاهیم و تعاریف پایه در نظریه کنترل نظارتي سیستم-
های گسسته-پیش آمد مرور شده است .در بخش سوم ،عالوه بر مرور

تنها از یک بخش با تعدادی پیشآمد کنترلپذیر تشكیل شده باشد یا این-

کنترل نظارتي یكپارچه نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر ،با

که برخي از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد دارای چندین پیشآمد کنترل-

استفاده از الگوریتم کاهش ناظر معرفي شده است .در بخش چهارم ،با

پذیر باشند .چنانچه سیستم گسسته-پیشآمد تنها دارای یک جزء باشد

استفاده از دو مثال کاربردی کنترل نظارتي مسیر تردد و کنترل نظارتي

روش معرفي شده در ] [14امكان محليسازی ناظر را ندارد .چنانچه برخي

پیشگیری از وقوع سرج در ایستگاه تقویت فشار گاز  ،روش ارائه شده در

از اجزای سیستم گسسته-پیشآمد بیش از یک پیشآمد کنترلپذیر داشته

بخش سوم راستي آزمایي شده است .نتیجهگیری از روش ارائه شده در

باشند این روش ممكن است کنترلکنندههای محلي با تعداد حالتهای

مقاله ،در بخش پنجم ارائه شده است.

کمتری را ایجاد نماید .از مزیتهای روش ارائه شده در این مقاله آنست که

 -2کنترل نظارتی سیستمهای گسسته-پیشآمد

روش ارائه شده در ] [14اجزاء سیستم ميتوانند پیشآمدهای مشترک نیز

سیستم گسسته-پیشآمد (وقایع منفصل) یک سیستم گسسته حالت و

داشته باشند .با وجود اینكه هر کنترلکننده محلي امكان مشاهده رفتار سایر

پیشآمد تحریک 5است که تغییر و تحول در حالتهای آن به طور کامل

کنترلکنندهها را دارد ،اما هر یک از کنترل کنندههای محلي تنها اختیار

به وقوع پیشآمدهای گسسته غیرهمزمان در طول زمان بستگي دارد ].[20

چون محليسازی ناظر نسبت به اجزاء 1سیستم انجام نميشود لذا بر خالف

غیرفعال کردن یک پیشآمد کنترلپذیر را دارد .در ادامه با استفاده از دو
مثال کنترل نظارتي مسیر تردد 2و کنترل نظارتي پیشگیری از وقوع سرج

پیشآمد ،متغیری است که بیانگر تغییر از یک حالت گسسته به حالت
گسسته دیگر است که در یک لحظه زماني اتفاق ميافتد .یک زبان 𝐿

در ایستگاه تقویت فشار گاز اهمیت روش ارائه شده در این مقاله روشن

روی مجموعه پیشآمد 𝛴 مجموعهای از رشتههای با طول محدود (سلسله

ميگردد .با محلي سازی ناظر یكپارچه مسیر تردد ،نشان داده خواهد شد که

پیشآمدهای محدود) است که از پیشآمدهای مجموعه 𝛴 ساخته شده

هر کنترلکننده محلي متناظر با هر پیشآمد کنترلپذیر ميتواند به صورت

باشد ،بهعبارت دیگر ∗𝛴 ⊆ 𝐿 است 𝛴∗ .اجتماعي از مجموعه تمامي سلسله

سادهتر و با تعداد حالتها و پیشآمدهای کمتری نسبت به ناظرهای محلي

پیشآمدهای محدود و مجموعه متشكل از پیشآمد تهي (𝜖) است .پیش-

که نسبت به هر یک از اجزاء 4سیستم ساخته شدهاند ،ایجاد گردد .در

آمد تهي ،بدین معني است که هیچ پیشآمدی از مجموعه 𝛴 رخ نداده

محليسازی ناظر یكپارچه پیش گیری از وقوع سرج نسبت به هر یک از

است .یک اتوماتون 7با پنج تایي) 𝑚𝑌  𝐴 = (𝑌, 𝛴, 𝜂, 𝑦𝑜 ,معرفي ميگردد

پیشآمدهای کنترلپذیر ،ميتوان اقدامات کنترلي را به شكل سادهتری به

بهطوریکه 𝑌 → 𝛴 × 𝑌  𝜂:است .همچنین𝑌 مجموعه حالتها𝛴 ،

برنامه کامپیوتری تبدیل کرد که بتوان روی سیستمهای صنعتي پیادهسازی

مجموعه پیشآمدها 𝜂 ،تابع گذر حالت 𝑦0 ،حالت اولیه و 𝑚𝑌 مجموعه

نمود .بهطور مشابه با الگوریتم محليسازی ناظر ] ،[14در این روش نیز از

حالتهای نشاندار ميباشد .یک اتوماتون ابزاری برای معرفي یک زبان

عملگر  ANDدر هر یک از کنترلکنندههای محلي استفاده ميگردد.

مطابق با قواعد تعریف شده است .سادهترین راه برای معرفي مفهوم

تمامي مراحل مدلسازی ،تبدیل منطق کنترلي به مدل گسسته-پیشآمد،

اتوماتون ،استفاده از گراف جهتدار یا دیاگرام گذرحالت است .اتوماتا
8

طراحي و کاهش ناظر و نیز محليسازی ناظر با استفاده از نرمافزار TCT

جمع اتوماتونهاست .مولد ) 𝑚𝑄  𝐆 = (𝑄, 𝛴, 𝛿, 𝑞0 ,همان اتوماتون 𝐴

] [19انجام شده است TCT .یک نرمافزار دانشگاهي است که برای

است که حالتهای بنبست آن حذف شده است .حالتهایي بنبست

طراحي کنترل نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد و موضوعات مرتبط با

هستند که از آنها گذری برای رسیدن به سایر حالتها وجود ندارد .در این

آن ارائه شده است .این نرم افزار محليسازی ناظر را تنها نسبت به پیش-

تعریف 𝛿 تابع گذر جزئي است زیرا این تابع روی جزئي از ورودی (دامنه)

آمدهای هر یک از اجزای سیستم گسسته-پیشآمد انجام ميدهد و قادر

خود تعریف شده است .یعني اینكه 𝑄 → 𝛴 × 𝑄  𝛿:است .زبان بسته 𝐆

نیست محلي سازی ناظر یكپارچه را نسبت به هر یک از پیشآمدهای

شامل سلسله پیشآمدهایي در ∗ 𝛴 است که تابع آن بهصورت = )𝐆(𝐿

کنترلپذیر اجرا نماید .لذا شبیهسازیهای ارائه شده در این مقاله ،مطابق

}!)𝑠 𝛴 ∗ |𝛿(𝑞0 ,

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

3

6

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

اهمیت این روش زماني مشخص ميشود که سیستم گسسته-پیشآمد

روشهای کاهش ناظر و محليسازی ناظر ،دو روش برای محليسازی

∈ 𝑠{ تعریف شود .عالمت ! به معني آن است که تابع

گذر 𝛿 در حالت اولیه  𝑞0و با سلسله پیشآمد 𝑠 تعریف شده است .زبان
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان

نشاندار 𝐆 شامل سلسله پیشآمدهایي است که در )𝐆(𝐿 وجود داشته باشد

ميگردد،

و از حالت اولیه به یک حالت نشاندار ختم شود .یعني = )𝐆( 𝑚𝐿

𝑖 = 1,2

بهطوریکه
)∗

𝛴 = 𝛴1 ∪ 𝛴2

و

→ ) ∗𝑖𝑃𝑖−1 : 𝑃𝑤𝑟(Σ

 𝑃𝑤𝑟(Σاست] .[20زبانهای  𝐿1 , 𝐿2که ⊆ ) (𝐿1 , 𝐿2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅ = 𝐿1 ∩ 𝐿2
̅̅̅ ∩ 𝐿1
𝛴 × 𝛴 باشد ،غیردرگیر نامیده ميشوند اگر 𝐿2
∗

} 𝑚𝑄 ∈ )𝑠  {𝑠 ∈ 𝐿(𝐆)|𝛿(𝑞0 ,برقرار باشد .سلسله پیشآمد ∗ 𝛴 ∈ 𝑠 ′

∗

پیشوند دنباله 𝑠 نامیده ميشود اگر 𝑠 = 𝑠 ′ 𝑠 ′′باشد و با نماد  𝑠 ′ ≤ sنشان

برقرار باشد .همچنین مولدهای )  (𝐆1 , 𝐆2غیردرگیر نامیده ميشوند اگر

داده ميشود .مجموعه بسته 1یک زبان 𝐿 با ̅𝐿 نشان داده ميشود و شامل

زبانهای نشاندار آنها غیردرگیر باشند] .[21درگیری دو زبان  𝐿1 , 𝐿2بدین

تمامي پیشوندهای زبان 𝐿 است .اگر یک زبان با مجموعه بستهاش مساوی

معني است که اشتراک آنها (عملكرد همزمان آنها) دچار انسداد شده و

7

2

باشد .منظور از کنترل نظارتي یک سیستم گسسته-پیشآمد ،غیرفعال

یعني

کردن برخي از پیشآمدهای کنترلپذیر است .به همین دلیل مجموعه کل

}𝑞 = )𝑠  {∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐆)|𝛿(𝑞0 ,برقرار باشد .مولد 𝐆 دسترسپذیر است

پیشآمدها به دو زیرمجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر ( 𝑐𝛴) و پیش-

اگر همه حالتهای آن دسترسپذیر باشد .حالت 𝑞 همدسترسپذیر 3است

آمدهای کنترلناپذیر ( 𝑢𝛴) افراز ميشوند .پیشآمدهایي که امكان

اگر دنباله پیشآمدی وجود داشته باشد که آنرا به یک حالت نشاندار

غیرفعال کردن آنها توسط ناظر وجود دارد ،کنترلپذیر و پیشآمدهایي

برساند .یعني })𝑠 {∃𝑞𝑚 ∈ 𝑄𝑚 , ∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ |𝛿(𝑞, 𝑠)! & 𝑞𝑚 = 𝛿(𝑞,

که امكان غیرفعال کردن آنها برای ناظر وجود ندارد ،کنترلناپذیر هستند

برقرار باشد .مولدی همدسترسپذیر است که تمام حالتهای آن هم-

] .[17زیرمجموعه خاصي از پیشآمدها که باید فعال شوند با مشخص

دسترسپذیر باشد .مولد 𝐆 را مرتب 4گویند اگر دسترسپذیر و هم-

نمودن زیرمجموعهای از پیشآمدهای کنترلپذیر انتخاب ميشوند .چنانچه

دسترسپذیر باشد .مولد 𝐆 را بدون انسداد گویند اگر هر حالت دسترس-

این مجموعه را با مجموعه پیشآمدهای کنترلناپذیر که بهطور خودکار

پذیر آن ،همدسترسپذیر نیز باشد .اگر 𝐆 مرتب باشد ميتوان نتیجه گرفت

فعال هستند ملحق کنیم ،چنین زیرمجموعهای از پیشآمدها الگوی

پیشوندهای سلسله پیشآمدهای زبان 𝐿 است .حالت𝑄 ∈ 𝑞 دسترسپذیر
است

اگر

بتوان

از

حالت

اولیه

به

رسید.

آن

که بدون انسداد است].[17

8

کنترلي نامیده ميشود و مجموعه تمامي الگوهای کنترلي بهصورت = 𝛤

تصویرطبیعي 5یک سلسله پیشآمد یا بهطور ساده تصویر یک سلسله

} 𝑢𝛴 ⊇ 𝛾|)𝛴(𝑟𝑤𝑃 ∈ 𝛾{ معرفي ميگردد .کنترل نظارتي سیستم

پیشآمد ،زباني است که روی مجموعه 𝛴 ⊆ 𝑜𝛴 ساخته شده و با 𝑃 نشان

گسسته-پیشآمد 𝐆  ،با نگاشت𝑉 بهصورت 𝛤 → )𝐆(𝐿  𝑉:تعریف شده

داده ميشود 𝛴𝑜 .مجموعه پیشآمدهای رؤیتپذیر ميباشد .پیشآمدهای

و جفت )𝑉  (𝐆,بصورت 𝐆 𝑉/نوشته ميشود .بدین ترتیب 𝐆 تحت

رؤیتناپذیر نیز پیشآمدهایي هستند که از کانال تصویر عبور نميکنند.

نظارت𝑉 ميباشد (شكل  .[22] )1زبان ∗  𝐾 ⊆ Σنسبت به 𝐆 کنترلپذیر

تعریف ریاضي تصویر طبیعي یک سلسله پیشآمد بهصورت → ∗ 𝛴 𝑃:

𝐾 برقرار باشد .منظور از 𝑢𝛴 ̅
𝐾 ⊆ )𝐆(𝐿 ∩ 𝑢𝛴 ̅
است اگر ̅
𝐾 سلسله پیش-

≔ )𝜎𝑠(𝑃

آمدهایي در ̅
𝐾 است که پس از آن یک پیشآمد کنترلناپذیر رخ ميدهد

∗ 𝛴0است که در آن -2 ،𝑃(𝜖) ≔ 𝜖 -1

ميتوان بهصورت ) ∗ 𝑃: 𝑃𝑤𝑟(𝛴 ∗ ) → 𝑃𝑤𝑟(𝛴0تعمیم داد .بدین ترتیب
برای هر زبان ∗𝛴 ⊆ 𝐿 𝑃(𝐿) ≔ {𝑃(𝑠)|𝑠 ∈ 𝐿} ،تعریف خواهد شد .در
تصویر یک سلسله پیشآمد ،پیشآمدهایي که از کانال تصویر ( با مدل
ریاضي𝑃) عبور نميکنند ،حذف ميگردند .بر این اساس ،عكس تصویر
طبیعي بهصورت ) ∗𝛴(𝑟𝑤𝑃 ⟶ ) ∗𝑜𝛴(𝑟𝑤𝑃  𝑃 −1 :تعریف ميگردد ،به-
طوریکه برای هر ∗ 𝑃 −1 (𝐿) ≔ {𝑠 ∈ 𝛴∗ |𝑃(𝑠) ∈ 𝐿} ،𝐿 ⊆ 𝛴0باشد.
∗

در این تعریف از مجموعه تواني 𝛴  𝑃𝑤𝑟(𝛴∗ ) = 2استفاده شده است،
یعني ) ∗𝛴(𝑟𝑤𝑃 تمامي زیرمجموعههای ممكن از مجموعه ∗𝛴 ميباشد
] .[21ضرب همزمان 6دو زبان  𝐿1و  𝐿2بهصورت  𝐿 = 𝐿1 ∥ 𝐿2نشان
داده شده و بهصورت )  𝐿 = 𝐿1 ∥ 𝐿2 = (𝑃1−1 𝐿1 ) ∩ (𝑃2−1 𝐿2تعریف

نميتواند همه پیش آمدهای تولید شده به وسیله سیستم را مشاهده کند
مفاهیم نرمال بودن ،[12 ،23]9پارانرمال بودن ،[17]10رؤیتپذیری
نسبي [24]11و رؤیتپذیری [12]12ناظر با مشاهدات جزئي مطرح ميشود.
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در کنترل نظارتي سیستمهای گسسته-پیشآمد ،هنگامي که ناظر

7Non-conflicting

Closure

Product

شكل :1بلوک دیاگرام سیستم تحت نظارت ][22

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

 𝑃(𝑠)𝑃(𝜎) for 𝑠 ∈ 𝛴∗ , 𝜎 ∈ Σو -3باشد .تعریف تصویر طبیعي را

].[17

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

باشد (̅𝐿 = 𝐿) آنگاه به آن ،زبان بسته ميگویند .زبان بسته ̅𝐿 شامل تمامي

هیچ سلسله پیشآمدی برای رسیدن از  𝐿̅𝑖 , 𝑖 = 1,2به 𝑖𝐿 وجود نداشته
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان

نرمال بودن یک زبان نشان ميدهد که پیشآمدهای رؤیتناپذیر ،کنترل
ناپذیرند ،یعني امكان غیرفعال کردن آنها وجود ندارد .به عبارت دیگر،

برای عامل 𝑘𝐆 کنترلکننده محلي نامیده ميشود .در اینصورت 𝑘𝐂𝐎𝐋

تنها پیشآمدهای موجود در مجموعه

𝑘𝑐𝛴

را غیرفعال مينماید .این در
𝑘

𝑘

زبان 𝐾 نسبت به )𝑃  (𝐿𝑚 (𝐆),نرمال نامیده ميشود اگر ∩ )𝐾(𝑃 𝑃 −1

حالیست که دامنه مشاهده 𝐂𝐎𝐋 الزاماً محدود به مجموعه پیشآمد 𝛴

𝐾 = )𝐆( 𝑚𝐿 برقرار باشد .پارانرمال بودن یک زبان نشان ميدهد که

نميباشد .در شكل  2بلوک دیاگرام ناظر محليسازی شده نشان داده شده

وقوع پیشآمدهای رؤیتناپذیر (کنترلپذیر یا کنترلناپذیر) از زبان بسته

است ].[14

خارج نميشود .زبان 𝐾 نسبت به )𝑃  (𝐿(𝐆),پارانرمال نامیده ميشود اگر
𝐾 ⊆ )𝐆(𝐿 ∩ ) 𝑜𝛴 ̅ (𝛴 −
̅
𝐾 برقرار باشد .اگر پیشآمدهای رؤیتناپذیر،

کنترلناپذیر باشند ،آنگاه ناظر 𝐸 ⊆ 𝑠𝐾 نسبت به )𝑃  (𝐿(𝐆),پارانرمال
خواهد بود .به منظور توسعه مفهوم پارانرمال بودن در کنترل نظارتي
تعریف ميگردد.
همپارانرمال بودن یک زبان تضمین ميکند هر سلسله پیشآمدی که
در ̅
𝐾 به وسیله یک پیشآمد رؤیتناپذیر (نسبت به کانال تصویر 𝑘𝑃)
تعریف شده در )𝐆(𝐿 دنبال شود ،باید در ̅
𝐾 باقي بماند .یعني اینكه اگر

پیشآمدی برای یک کنترلکننده قابل مشاهده نبود کنترلکنندههای دیگر
با داشتن ̅
𝐾 تصمیم سازگار را برای غیرفعال کردن آن پیشآمد اتخاذ

شكل :2بلوک دیاگرام ناظر محلي سازی شده ][14

 -3محلیسازی کنترل نظارتی یکپارچه بر اساس
الگوریتم کاهش ناظر

نمایند .بر اساس تعریف پارانرمال بودن ،ناظری پارانرمال است که پیش-

الگوریتم محليسازی ناظر ] ،[14روشي را برای کاهش تعداد حالت-

آمدهای کنترلپذیر آن رؤیتپذیر باشند .با توجه به این گزاره ،ميتوان

های ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد ارائه

مجموعهای از کنترلکنندههای محلي را به گونهای ایجاد نمود که هر یک

ميکند .الگوریتم کاهش ناظر یكپارچه ] [18اطالعات اضافه را که در

تنها پیشآمدهای کنترل پذیر (قابل غیرفعال کردن) مربوط به خود را

طراحي ناظر به کار رفته است ،بدون آنكه تأثیری بر رفتار کنترلي داشته

مشاهده کنند.

باشد ،کاهش ميدهد .ناظر کاهش یافته دارای مزایایي نسبت به ناظر اصلي

زبان 𝐾 نسبت به ) 𝑘𝑐𝛴  (𝐿(𝐆), 𝑃𝑘 ,که ∗) 𝑘 𝛴( ⟶ ∗ 𝛴 ∀𝑘 ∈، 𝑃𝑘 :

بوده ،که مهمترین آن کاهش تعداد حالتها و ساده شدن پیادهسازی ناظر

آمدهای کنترلپذیر است ،همپارانرمال نامیده ميشود ،اگر ∈ 𝑘∀

سازگار کنترلي به گونهای است که نميتوان ثابت کرد که ناظر ساده شده

𝐾 ⊆ )𝐆(𝐿 ∩ ) 𝑘 𝛴 ̅𝑘 (𝛴 −
𝑘̅
𝐾  𝒦, ∃𝐾𝑘 ,برقرار بوده و 𝑘𝐾 𝑘⋂ = 𝐾

دارای حداقل تعداد حالت است .در زیربخش  1-3مروری بر روش کاهش

باشد] 𝐾𝑘 .[25زباني پارانرمال است که از 𝐾 بهدست ميآید .روش ساختن

ناظر ] [18ارائه شده و در زیربخش  2-3نیز مروری بر روش محليسازی

مولدی که زبان متناظر آن 𝑘𝐾 است در زیربخش  3-3توضیح داده شده

ناظر ] [14ارائه گردیده است.

است.

 -3-1مروری بر الگوریتم کاهش ناظر

فرض کنید سیستم 𝐆 شامل عوامل  𝐆kتعریف شده روی پیشآمدهای
افراز شده )𝒦 ∈ 𝑘( 𝑘𝛴 باشد ،بنابراین }𝒦 ∈ 𝑘  𝛴 = ⨃{𝛴𝑘 ,ميباشد.

الگوریتم کاهش ناظر مولدی را ایجاد ميکند که معادل کنترلي ناظر

نماد ⨃ به معني اجتماعي از مجموعههاست که دارای عضو مشترک

یكپارچه نسبت به سیستم ميباشد .چنانچه ناظر ∅ ≠ 𝑠𝐾 باشد ميتوان آنرا

نباشند .فرض کنید ) 𝑘𝐆(𝐿 =  𝐿𝑘 :و ) 𝑘𝐆( 𝑚𝐿 =  𝐿𝑚,𝑘 :باشد آنگاه

با مولد ) 𝑚𝑋  𝐒𝐔𝐏 = (𝑋, 𝛴, 𝜉, 𝑥0 ,نشان داد که تشخیص دهنده 𝑠𝐾 نام

به ترتیب }𝒦 ∈ 𝑘  𝐿(𝐆) =∥ {𝐿𝑘 ,و

دارد .تشخیص دهنده مولدی است که زبان متناظر آن با 𝑠𝐾 برابر بوده،

}𝒦 ∈ 𝑘  𝐿𝑚 (𝐆) =∥ {𝐿𝑚,𝑘 ,خواهد بود .برای سادگي فرض ميشود

یعني )𝐏𝐔𝐒( 𝑚𝐿 = 𝑠𝐾 است .چنانچه 𝐏𝐔𝐒𝐑 ناظر کاهش یافته (ساده

که برای هر 𝒦 ∈ 𝑘 زیر سیستم 𝑘𝐆 بدون انسداد باشد .بهعبارت دیگر

شده) باشد آنگاه |𝐏𝐔𝐒| ≪ |𝐏𝐔𝐒𝐑| بوده و معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت

𝑘𝐿 = 𝑘 .𝐿̅𝑚,دراینصوت 𝐆 الزاماً بدون انسداد است یعني اینکه

به 𝐆 خواهد بود ] .[18یعني اینكه

)𝐆(𝐿 = )𝐆( 𝑚̅𝐿 است .چنانچه 𝑢𝛴⨃ 𝑐𝛴 = 𝛴 باشد ساختار کنترلي
و 𝑢𝛴 ∩ 𝑘 𝛴 = 𝑘𝑢𝛴 ایجاد شده ومولد 𝑘𝐂𝐎𝐋 روی مجموعه پیشآمد 𝛴
1Coobservability

Coparanormality
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2

() 1

)𝐏𝐔𝐒( 𝑚𝐿 = )𝐏𝐔𝐒𝐑( 𝑚𝐿 ∩ )𝐆( 𝑚𝐿

() 2

)𝐏𝐔𝐒(𝐿 = )𝐏𝐔𝐒𝐑(𝐿 ∩ )𝐆(𝐿

Method

3Heuristic

4Recognizer
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برای هر عامل با استفاده از مجموعه پیشآمدهای 𝑐𝛴 ∩ 𝑘 𝛴 = 𝑘𝑐𝛴

4

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

𝒦 و 𝒦 مجموعه اندیسهای هر یک از زیرمجموعههای مربوط به پیش-

است .این روش ،یک روش ذهني 3است یعني دستهبندی حالتهای

رفتار بسته و نشاندار 𝐆

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
|𝐏𝐔𝐒| ≪ |𝐏𝐔𝐒𝐑| به معني آنست که تعداد حالتهای 𝐏𝐔𝐒𝐑 نسبت به

𝑖𝑋 ∈ (𝑖)𝑖0 = some 𝑖 ∈ 𝐼 with𝑥0
}∅ ≠ 𝑚𝑋 ∩ 𝑖𝑋|𝐼 ∈ 𝑖{ = 𝑚𝐼)𝑖𝑖(
(𝑖𝑖𝑖)𝜅: 𝐼 × 𝛴 → 𝐼 with 𝜅(𝑖, 𝜎) = 𝑗 provided
for such choice of 𝑗 ∈ 𝐼,
⇒ !)𝜎 (∃𝑥 ∈ 𝑋𝑖 )𝜉(𝑥, 𝜎) ∈ 𝑋𝑗 &(∀𝑥′ ∈ 𝑋𝑖 )[𝜉(𝑥 ′ ,
] 𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝜉(𝑥 ′ ,

تعداد حالتهای 𝐏𝐔𝐒 کمتر است .الگوریتم کاهش ناظر با ادغام حالتهایي که
سازگار کنترلي 1هستند شروع ميشود .دو حالت سازگار کنترلي هستند اگر پیش-

() 7

آمدهای فعال شده در یكي از آنها در دیگری غیرفعال نشده و از نظر نشاندار شدن
نیز یكسان باشند .تعریف ریاضي این مطلب بهصورت زیر است .مجموعه پیش-
آمدهای فعال شده در حالت 𝑥 با )𝑥(𝐸 نشان داده ميشود به طوری که → 𝑋 𝐸:
)𝛴(𝑟𝑤𝑃 و }!)𝜎  𝐸(𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴|𝜉(𝑥,است .مجموعه پیشآمدهای
غیرفعال شده در حالت 𝑥 با )𝑥(𝐷 نشان داده ميشود به طوری که → 𝑋 𝐷:
)𝛴(𝑟𝑤𝑃

∈ 𝑠∃(& !)𝜎 𝐷(𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥,

و

}]!)𝜎𝑠 = 𝑥 & 𝛿(𝑞0 ,

)𝑠  𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,ميباشد.

ميشود .یعني اینكه اگر 𝑥 نشاندار باشد آنگاه 𝑀 یک خواهد شد .پرچم
}𝑇: 𝑋 → {1,0

بصورت

شود تا  𝑖0و 𝜅 بطور یكتا تعیین نشوند ،بنابراین ممكن است 𝐉 یكتا نباشد .بطور کلي
𝐉 معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝐆 ميباشد .یک مولد = 𝐏𝐔𝐒𝐑
) 𝑚𝑍  (𝑍, 𝛴, 𝜁, 𝑧0 ,نسبت به 𝐏𝐔𝐒 نرمال است ] [18اگر
𝑧 = )𝑠 (𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍)(∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧0 ,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍)(∀𝜎 ∈ 𝛴)[𝜁(𝑧,
]]𝑧 = )𝑠 (∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))[𝑠𝜎 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏)& 𝜁(𝑧0 ,
𝑧 = )𝑠 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝑚 )(∃𝑠 ∈ 𝐿𝑚 (𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧0 ,

() 8

= )𝑠 𝑇(𝑥) = 1 iff (∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ )𝜉(𝑥0 ,

𝑚𝑄 ∈ )𝑠  𝑥 & 𝛿(𝑞0 ,تعریف ميشود .یعني اینكه سلسله پیشآمدی که در
𝐏𝐔𝐒 به حالت 𝑥 رسیده است در 𝐆 به یک حالت نشاندار برسد .حال فرض کنید
که 𝑋 × 𝑋 ⊆  ℛیک رابطه دودویي برای هر جفت حالت 𝑋 ∈ 𝑥, 𝑥 ′
در𝐏𝐔𝐒 باشد .هر جفت حالت 𝑋 ∈  𝑥, 𝑥 ′سازگار کنترلي هستند یعني

دو مولد ) 𝑚𝑍  𝐑𝐒𝐔𝐏 = (𝑍, 𝛴, 𝜁, 𝑧0 ,و ) 𝑚𝐼 𝐉 = (𝐼, 𝛴, 𝜅, 𝑖0 ,

نگاشت ایزومورفیسم 𝜃 6ایزومورفیک 7هستند اگر نگاشت 𝐼 → 𝑍  𝜃:وجود
داشته باشد بطوریکه
(𝑖) 𝜃: 𝑍 → 𝐼 is a bijection
𝑚𝐼 = ) 𝑚𝑍(𝜃 (𝑖𝑖) 𝜃(𝑧0 ) = 𝑖0 and
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍)(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜁(𝑧,
]))𝜎 [𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎)! & 𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎) = 𝜃(𝜁(𝑧,
)𝑍 ∈ 𝑧∃([ ⇒ !)𝜎 (𝑖𝑣)(∃𝑖 ∈ 𝐼)(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜅(𝑖,
]𝑖 = )𝑧(𝜃 & !)𝜎 𝜁(𝑧,

 (𝑥, 𝑥 ′ ) ∈ ℛاگر
() 3

∅ = )𝑥(𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥) ∩ 𝐷(𝑥 ′ ) = 𝐸(𝑥 ′

() 4

) 𝑇(𝑥) = 𝑇(𝑥 ′ ) ⇒ 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑥 ′

() 9

به عبارت دیگر ميتوان گفت هر جفت  )(𝑥, 𝑥 ′در  ℛقرار دارند اگر مطابق ()3
هیچ پیش آمدی وجود نداشته باشد که در یكي از آنها فعال و در دیگری غیرفعال
گردد .همچنین مطابق ( )4هر دو حالت در 𝐏𝐔𝐒 نشاندار بوده یا هر دو نشاندار
نباشند .یک پوشش 3بصورت }𝐼 ∈ 𝑖|𝑋 ⊆ 𝑖𝑋{ = 𝒞 از مجموعه حالتهای
𝑋 پوشش کنترلي روی 𝐏𝐔𝐒 نامیده ميشود اگر

در ] [18ثابت شده است که 𝐏𝐔𝐒𝐑 معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝐆 ميباشد.

 -3-2مروری بر الگوریتم محلیسازی ناظر
مسأله محليسازی ناظر یكپارچه با تعریف مجموعه پیشآمدهای فعال شده و

() 5
() 6

∈ 𝑥∀([)𝐼 ∈ 𝑗∃()𝛴 ∈ 𝜎∀()𝐼 ∈ 𝑖∀(
] 𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝑋𝑖 )𝜉(𝑥, 𝜎)! ⟹ 𝜉(𝑥,

)𝛴(𝑟𝑤𝑃 → 𝑋  𝐸:مانند زیربخش  1-3تعریف شده ،سپس → 𝑋 𝐷𝑘 :
) 𝑘𝑐𝛴(𝑟𝑤𝑃

بهصورت ∈

}]!)𝜎𝑠 = 𝑥 & 𝛿(𝑞0 ,

که در آن 𝐼 مجموعه اندیسهای هر یک از زیرمجموعه حالتهای قرار گرفته در
یک سلول از پوشش کنترلي ميباشد ].[18
پوشش کنترلي 𝒞 حالتهای 𝐏𝐔𝐒 را در صورتي که سازگار کنترلي باشند در
حالت )𝐼 ∈ 𝑖( 𝑖𝑋 انباشته 4ميکند .مطابق ( )5هر عضو از 𝒞 غیرتهي بوده و هر
جفت حالت در یک عضو 𝒞 باید سازگار کنترلي باشند .مطابق ( )6تمامي حالت-
هایي که ميتوانند از هر حالت قرار گرفته در 𝑖𝑋 با یک گذار 𝜎 قابل دسترس
باشند ،توسط برخي از 𝑗𝑋ها پوشش داده ميشود .با داشتن یک پوشش کنترلي

𝑠∃(& !)𝜎 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉(𝑥,

∈ 𝜎{ =

)𝜎  𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,تعریف ميگردد.

)𝑥( 𝑘

𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 در )𝑥( 𝑘𝐷 نباشد آنگاه)𝑥(𝐸 ∈ 𝜎 بوده یا اینکه در هر حالت 𝑄 از
سیستم گسسته-پیشآمد متناظر با 𝑥 ،تعریف نشده است 𝑀: 𝑋 → {1,0} .و
} 𝑇: 𝑋 → {1,0نیز مانند آنچه در زیربخش  1-3آمده ،تعریف ميگردد .رابطه
باینری سازگاری کنترلي 𝑘𝑅 روی𝑋 تعریف ميگردد .برای هر 𝑋 ∈ 𝑥, 𝑥 ′
گوییم که ( 𝑥, 𝑥 ′نسبت به 𝑘𝑐𝛴 ) سازگار کنترلي است و نوشته ميشود∈ ) (𝑥, 𝑥 ′
𝑘𝑅 اگر شرایط زیر برقرار باشد:

}𝐼 ∈ 𝑖|𝑋 ⊆ 𝑖𝑋{ = 𝒞 در 𝐏𝐔𝐒 ،یک ناظر القایي 5بصورت = 𝐉

()10

) 𝑚𝐼  (𝐼, 𝛴, 𝜅, 𝑖0 ,ساخته ميشود که در آن شرایط ( )7برقرار باشد ].[18

()11

) 𝑇(𝑥) = 𝑇(𝑥 ′ ) ⇒ 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑥 ′

3Cover

Supervisor
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7Isomorphic

4Lump
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2flag

𝐷 مجموعه

پیشآمدهای کنترلپذیر در 𝑘𝑐𝛴 است که باید در 𝑥 غیرفعال شوند .اگر پیشآمد

)𝑥( 𝑘𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥) ∩ 𝐷𝑘 (𝑥 ′ ) = ∅ = 𝐸(𝑥 ′

1Control

)𝑥( 𝑘𝐷

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در یک حالت دلخواه آغاز ميگردد .ابتدا

(∀𝑖 ∈ 𝐼)𝑋𝑖 ≠ ∅ ∧ (∀𝑥, 𝑥 ′ ∈ 𝑋𝑖 )(𝑥, 𝑥 ′ ) ∈ ℛ
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پرچم( 2نشانه) } 𝑀: 𝑋 → {1,0بصورت 𝑚𝑋 ∈ 𝑥 𝑀(𝑥) = 1 iffتعریف

قرار گرفتن برخي از حالتها روی هم در دو مجموعه سازگار کنترلي ،باعث مي-
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
فرض کنید 𝑘𝐼 مجموعه اندیسهای هر یک از سلولهای= 𝑘 𝒞
} 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖|𝑋 ⊆ 𝑘𝑘𝑖𝑋{ باشد 𝒞 𝑘 .یک پوشش کنترلي روی 𝑋 نسبت به 𝑘𝑐𝛴
نامیده ميشود اگر شرایط زیر برقرار باشد:
()12

) 𝑘𝑅 ∈ (∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 )(∀𝑥, 𝑥 ′ ∈ 𝑋𝑖𝑘𝑘 )(𝑥, 𝑥 ′

()13

∈ 𝑥∀() 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑗∃([ )(∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 , 𝜎 ∈ Σ
] 𝑘𝑘𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝑋𝑖𝑘𝑘 )𝜉(𝑥, 𝜎)! ⇒ 𝜉(𝑥,

𝑘 𝒞 پوشش کنترلي متناظر با کنترلکننده 𝑘ام روی𝑋 ميباشد .یک پوشش
کنترلي 𝑘 𝒞 حالتهای𝐏𝐔𝐒 را روی سلولهای ) 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖( 𝑘𝑘𝑖𝑋 تجمیع ميکند.
دو حالت  𝑥, 𝑥 ′به سلول مشترک در 𝑘 𝒞 تعلق دارند اگر و تنها اگر  𝑥, 𝑥 ′سازگار

 -3-3ایجاد کنترلکنندههای محلی با استفاده
از حلقه نمودن گذرهای غیرفعال شده در ناظر
الگوریتم محليسازی ناظر در زیربخش  2-3کنترلکنندههای محلي را نسبت به
پیشآمدهای کنترلپذیر هر یک از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد ایجاد مينماید.
به منظور تعمیم الگوریتم محليسازی ناظر نسبت به هر افراز دلخواه از پیشآمدهای
کنترلپذیر سیستم گسسته-پیشآمد ،مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در حالت
دلخواه 𝑥 ميتواند به صورت )𝑥( 𝑘𝐷 𝑘⋃ = )𝑥(𝐷 نوشته شود که در آن ∈ 𝑘
𝑘𝐼 و 𝑘𝐼 مجموعه اندیسهر یک از سلولهای پوشش کنترلي 𝑘 𝒞 (متناظر با
کنترلکننده محلي 𝑘ام) است .در حالت خاص ميتوان افراز مجموعه پیشآمدهای

سازگار کنترلي باشند .با ایجاد یک پوشش کنترلي 𝑘 𝒞 روی 𝑋 مبتني بر تنها

آمد کنترلپذیر باشد .لذا ميتوان رابطه ( )3را به صورت زیر بازنویسي کرد.

اطالعات کنترلي 𝑘𝑐𝛴 ميتوان مولد القایي ) 𝑘 𝑚𝐼  𝐉 𝑘 = (𝐼𝑘 , 𝛴, 𝜅 𝑘 , 𝑖0𝑘 ,را با
روابط زیر ایجاد نمود.
𝑘𝑘𝑖𝑋 ∈ (𝑖)𝑖0𝑘 ∈ 𝐼𝑘 such that 𝑥0
0

()14

𝑘
𝑚𝐼)𝑖𝑖(
}∅ ≠ 𝑚𝑋 ∩ 𝑘𝑘𝑖𝑋| 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖{ =
(𝑖𝑖𝑖)𝜅 𝑘 : 𝐼𝑘 × 𝛴 → 𝐼𝑘 with 𝜅 𝑘 (𝑖𝑘 , 𝜎) = 𝑗𝑘 , if

) 𝑘𝑘𝑖𝑋

∈ ∈ 𝑋𝑖𝑘𝑘 )𝜉(𝑥, 𝜎) ∈ 𝑋𝑗𝑘𝑘 &(∀𝑥′
] 𝑘𝑘𝑗𝑋 ∈ )𝜎 [𝜉(𝑥 ′ , 𝜎)! ⇒ 𝜉(𝑥 ′ ,

𝑥∃(

()17
که

در

آن

∈ 𝑠∃(& !)𝜎 𝐷𝑘 (𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉𝑘 (𝑥,

}]!)𝜎𝑠  𝛴 ∗ )[𝜉𝑘 (𝑥0 , 𝑠) = 𝑥& 𝛿(𝑞0 ,ميباشد.
از اینرو ∅ = )𝑥( 𝑘𝐷 ∩ )  ∀𝑘 ∈ 𝐼𝑘 , 𝐸(𝑥 ′خواهد بود .یعني اینکه الزم
است ناظر یكپارچه رابطه ( )17را تأمین نماید .هرچند که الگوریتم کاهش ناظر
برای کاهش تعداد حالتهای ناظر یكپارچه بهکار ميرود ،با این حال ميتوان این

حال ميتوان مجموعهای از مولدهای القایي را بهصورت }𝒦 ∈ 𝑘| 𝑘 𝐉{ ≔ 𝐉
بهدست آورد .فرض کنید }𝒦 ∈ 𝑘| 𝑘 𝐉(𝐿{⋂ ≔ )𝐉(𝐿 و ≔ )𝐉( 𝑚𝐿
}𝒦 ∈ 𝑘| 𝑘 𝐉( 𝑚𝐿{⋂ باشد .در این صورت 𝐉 ميتواند پاسخي برای مسئله کنترل
گسترده باشد .مولد ) 𝑚𝑍  𝐋𝐎𝐂 = (𝑍, 𝛴, 𝜉, 𝑧0 ,نسبت به 𝐏𝐔𝐒 نرمال است
اگر

الگوریتم را برای کاهش تعداد حالتهای هر کنترلکننده محلي نیز بهکار برد.
از آنجا که 𝑘امین مجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر تنها ميتواند در 𝑘امین کنترل-
کننده محلي غیرفعال شود ،برای هر جفت حالت ) (𝑥, 𝑥′در 𝑘امین کنترلکننده
محلي

ميتوان

نوشت

∩ )𝑥(𝐸 = )𝑥( 𝑗 𝐷 ∩ ) ∀𝑗 ≠ 𝑘, 𝐸(𝑥 ′

∅ = ) .𝐷 𝑗 (𝑥′لذا رابطه ( )3به صورت ∅ = )𝑥( 𝑘𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥′و ∩ )𝑥(𝐸
𝑧 = )𝑠 (𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )(∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧𝐿,0 ,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )(∀𝜎 ∈ 𝛴)[𝜁(𝑧,
]]𝑧 = )𝑠 (∃𝑠 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏))[𝑠𝜎 ∈ 𝐿(𝐒𝐔𝐏)& 𝜁(𝑧𝐿,0 ,
𝑧 = )𝑠 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿,𝑚 )(∃𝑠 ∈ 𝐿𝑚 (𝐒𝐔𝐏))𝜁(𝑧𝐿,0 ,

همچنین دو مولد ) 𝑚𝑍  𝐋𝐎𝐂 = (𝑍, 𝛴, 𝜉, 𝑧0 ,و ) 𝑚𝐼 𝐉 = (𝐼, 𝛴, 𝜅, 𝑖0 ,
ایزومورف 𝜃 نامیده ميشوند اگر نگاشت 𝐼 → 𝑍  𝜃:وجود داشته باشد که ()16
برقرار باشد.

∅ = ) 𝐷𝑘 (𝑥′سادهسازی ميگردد .این بدان معني است که
∅ = )𝑥( 𝑘𝐷 ∩ )⋃𝑗≠𝑘 𝐷 𝑗 (𝑥) = 𝐷(𝑥) ⟹ 𝐸(𝑥′
برقرار بوده ،حتي اگر ∅ ≠ )𝑥(𝐷 ∩ ) 𝐸(𝑥′باشد .با توجه به مفهوم هم-
پارانرمال بودن یک ناظر یكپارچه که در ] [25معرفي شده است ميتوان برای
محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر تمامي
پیشآمدهای کنترلپذیر بهجز پیشآمدی که محليسازی نسبت به آن انجام مي-
شود ،را در حالتهایي که غیرفعال شدهاند بهصورت حلقه شده 1ایجاد نمود .این

(𝑖) 𝜃: 𝑍𝐿 → 𝐼 is a bijection
𝑚𝐼 = ) 𝑚(𝑖𝑖) 𝜃(𝑧𝐿,0 ) = 𝑖0 and 𝜃(𝑍𝐿,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑖𝑖)(∀𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜁𝐿 (𝑧,
]))𝜎 [𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎)! & 𝜅(𝜃(𝑧), 𝜎) = 𝜃(𝜁𝐿 (𝑧,
⇒ !)𝜎 (𝑖𝑣)(∃𝑖 ∈ 𝐼)(∀𝜎 ∈ 𝛴)𝜅(𝑖,
]𝑖 = )𝑧(𝜃 & !)𝜎 [(∃𝑧 ∈ 𝑍𝐿 )𝜁𝐿 (𝑧,

𝑘𝜎 صورت ميپذیرد .بدیهي است پیشآمد 𝑘𝜎 (پیشآمد کنترلپذیری که محلي-

در ] [14ثابت شده است که 𝐂𝐎𝐋 معادل کنترلي 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝐆 ميباشد.

سازی نسبت به آن انجام ميگیرد) به صورت حلقهشده تبدیل نخواهد شد چون

()16

از آنجا که روش ارائه شده در ] ،[14محليسازی ناظر را نسبت به اجزاء سیستم

وضعیت در شكل  3نشان داده شده است.
با تبدیل پیشآمدهای کنترلپذیر غیرفعال به فرم حلقهشده (مطابق شكل  ،)3محلي-
سازی 𝐏𝐔𝐒 نسبت به 𝑘𝜎 با ایجاد اتوماتای 𝒌𝐒 نسبت به هر یک از پیشآمدهای

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

()15

])𝑥( 𝑘𝐷 𝑘⋃[ ∩ ) 𝐸(𝑥 ′ ) ∩ 𝐷(𝑥) = 𝐸(𝑥 ′
∅ = ])𝑥( 𝑘𝐷 ∩ ) = ⋃𝑘[𝐸(𝑥 ′

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

کنترلي بوده و دو حالت آینده که از  𝑥, 𝑥 ′با رشته یكساني قابل دسترس هستند

کنترلپذیر سیستم را بهگونهای انجام داد که هر زیرمجموعه تنها دارای یک پیش-

کنترلکننده محلي اختیار غیرفعال کردن آن را دارد.

گسسته-پیشآمد انجام ميدهد ،در ادامه دو روش برای تعمیم محليسازی ناظر
کاهش ناظر ارائه شده است.
شكل :3تبدیل پیشآمد کنترلپذیر غیرفعال در ناظر یكپارچه به
فرم حلقه شده در کنترل کننده محلي ( 𝑘𝜎 ≠ 𝜎)
1Self-looped
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یكپارچه نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر و با استفاده از الگوریتم

⟹

محليسازی کنترل نظارتي گسسته-پیشآمد نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر

36

وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
حال فرض کنید 𝑋 × 𝑋 ⊆ 𝑘 ℛیک رابطه دودویي باشد ،یعني برای هر جفت
حالت سازگار کنترلي 𝑥 و  (𝑥, 𝑥 ′ ) ∈ ℛ𝑘 ، 𝑥′برقرار است اگر
()18

∅ = )𝐸(𝑥 ′ ) ∩ 𝐷𝑘 (𝑥) = 𝐸(𝑥) ∩ 𝐷𝑘 (𝑥′

()19

) 𝑇(𝑥) = 𝑇(𝑥 ′ ) ⇒ 𝑀(𝑥) = 𝑀(𝑥 ′

ميتوان تعداد حالتهای 𝒌𝐒 را با استفاده از سازگاری کنترلي آنها کاهش داد.
پوشش } 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑖|𝑋 ⊆ 𝑘𝑘𝑖𝑋{ = 𝑘 𝒞 از مجموعه حالتهای 𝑋 یک پوشش

≔ )𝜎 𝛿𝓴 (𝑞,
)𝑥(𝐷 ∉ 𝜎 𝛿(𝑞, 𝜎) if 𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 or
{
)𝑥(𝐷 ∈ 𝜎 not defined if 𝜎 ∈ 𝛴 − 𝛴𝑐𝑘 ,

()22

بر اساس 𝓴𝐆 تعریف شده ،ميتوان مجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر غیرفعال شده
در حالت 𝑥 از ناظر یكپارچه را برای سیستم گسسته-پیشآمد 𝓴𝐆 بهصورت زیر
تعریف نمود:

کنترلي روی 𝒌𝐒 نامیده ميشود اگر ( )20و ( )21برقرار باشد.

()21

∈ 𝑥∀() 𝑘𝐼 ∈ 𝑘𝑗∃([ )(∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 , 𝜎 ∈ Σ
] 𝑘𝑘𝑗𝑋 ∈ )𝜎 𝑋𝑖𝑘𝑘 )𝜉(𝑥, 𝜎)! ⇒ 𝜉(𝑥,

که در آن 𝑘𝐼 مجموعه اندیسهای 𝒌𝐒 را نشان ميدهد.
از آنجا که روابط ( )18و ( )19به روابط ارائه شده برای بیان سازگاری کنترلي در
الگوریتم محليسازی ناظر در ] [14شبیه هستند ،لذا یک پوشش کنترلي که با
روابط ( )20و ( )21ایجاد ميگردد با پوشش کنترلي ایجاد شده در ] [14یكسان
خواهد بود .بنابراین ميتوان روابط تكمیلي ( )14تا ( )16در الگوریتم محليسازی
ناظر را برای کاهش تعداد حالتهای هر کنترلکننده محلي بهکار برد .واضح است
که کنترلکننده محلي ساده شده با این الگوریتم در حالت خاصي که محليسازی
نسبت به یک جزء از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد انجام شود ،معادل کنترلکننده

()23

از طرفي مجموعه پیشآمدهای فعال شده در حالت 𝑥 بر اساس تعریف زیربخش
 3-1بهصورت }!)𝜎  𝐸(𝑥) = {𝜎 ∈ 𝛴|𝜉(𝑥,تعریف شده است .چنانچه این
تعریف نسبت به گذرهای تعریف شده در سیستم 𝓴𝐆 بازنویسي شود تغییری در
آن به وجود نميآید .چون گذرهای فعال زیرمجموعه گذرهای سیستم 𝐆 بوده و
طبق رابطه ( )22چنین گذرهایي در سیستم 𝓴𝐆 حذف نميشوند.
همچنین از آنجا که حالتهای سیستم 𝓴𝐆 همان حالتهای سیستم 𝐆 هستند لذا
در تعاریف 𝑀 و 𝑇 در رابطه ( )4نیز تغییری ایجاد نميشود .بنابراین کافیست ثابت
شود که اگر به جای 𝑘𝐷 از 𝓴𝐷 استفاده گردد ،شرط اول سازگاری کنترلي ()10
برقرار خواهد بود .قضیه  1به اثبات این موضوع ميپردازد.

محلي ایجاد شده باالگوریتم محليسازی ناظر در ] [14خواهد بود .همانطور که

قضیه  :1چنانچه )𝑥( 𝑘𝐷 مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در حالت 𝑥 توسط

گفته شد این روش به محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از اجزاء سیستم

𝑘ام در ( )10باشد و )𝑥( 𝓴𝐷 طبق ( )23تعیین شده باشد ،آنگاه

گسسته-پیشآمد محدود نميشود .در واقع روش پیشنهاد شده برای توزیع وظایف
کنترلي ناظر یكپارچه ،بر مبنای ویژگي همپارانرمال بودن و پس از آن کاهش تعداد
حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر،
ميتواند با افراز دلخواه مجموعه پیشآمدهای کنترلپذیر انجام شود.

نسبت به پیشآمدهای غیرفعال شده در ناظر
با توجه به تعریف مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده )𝑥(𝐷 در الگوریتم کاهش
ناظر ،ميتوان محليسازی ناظر یكپارچه را با سادهسازی مدل سیستم گسسته-پیش-
آمد انجام داد .طبق تعریف محليسازی ناظر یكپارچه ،چنانچه 𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 یک
پیشآمدکنترلپذیر باشد ،آنگاه چنین پیشآمدی تنها در کنترلکننده محلي 𝑘ام
امكان غیرفعال شدن را داشته و سایر کنترلکنندههای محلي با آن مانند یک پیش-
آمد کنترلناپذیر برخورد مينمایند .برای آنكه مجموعه )𝑥(𝐷 برای کنترلکننده
محلي 𝑘ام بازنویسي شود ،ميتوان 𝜎 را در حالتهای مدل گسسته-پیشآمد 𝐆
متناظر با حالتهایي که 𝜎 در ناظر یكپارچه غیرفعال شده است ،تعریف نشده در
نظر گرفت ،یعني اینكه

)𝑥( 𝑘𝐷

=

اثبات :اثبات این قضیه در دو مرحله قابل انجام است :الف𝐷𝓴 (𝑥) ⊆ 𝐷𝑘 (𝑥) -
ب𝐷𝑘 (𝑥) ⊆ 𝐷𝓴 (𝑥) -
الف -روند اثبات را ميتوان به صورت زیر آغاز نمود.
∈ 𝑠∃(& !)𝜎 ∀𝜎 ∈ 𝐷𝓴 (𝑥) ⟹ 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥,
}]!)𝜎𝑠 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 , 𝑠) = 𝑥&𝛿𝓴 (𝑞0 ,
چنانچه )𝑥(𝐷 ∈ 𝜎  𝜎 ∈ 𝛴 − 𝛴𝑐𝑘 ,باشد !)𝜎𝑠  ¬𝛿𝓴 (𝑞0 ,است .همچنین
)𝑥( 𝓴𝐷 ∉ 𝜎 ⟹ )𝑥(𝐷 ∉ 𝜎 برقرار است .لذا الزم است 𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 بوده و
ميتوان نوشت:
= )𝑠 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉(𝑥, 𝜎)! &(∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,
)𝑥( 𝑘𝐷 = }]!)𝜎𝑠 𝑥&𝛿(𝑞0 ,
ب -روند اثبات را ميتوان به صورت زیر آغاز نمود.
∈ 𝑠∃(& !)𝜎 ∀𝜎 ∈ 𝐷𝑘 (𝑥) ⟹ 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴𝑐𝑘 │¬𝜉(𝑥,
}]!)𝜎𝑠 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 , 𝑠) = 𝑥&𝛿(𝑞0 ,

بدین ترتیب مدل گسسته پیشآمد 𝓴𝐆 به صورت زیر ساده ميشود.

است .لذا ميتوان نوشت:

) 𝑚𝑄 𝐆𝓴 = (𝑄, 𝛴, 𝛿𝓴 , 𝑞0 ,
بهطوری که گذرهای غیرفعال شده در ناظر یكپارچه (بهجز پیشآمدی که محلي-
سازی نسبت به آن انجام ميشود) ،در حالتهای متناظر در مدل گسسته-پیشآمد

= )𝑠 𝜎 ∈ {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥, 𝜎)! &(∃𝑠 ∈ 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 ,
)𝑥( 𝓴𝐷 = }]!)𝜎𝑠 𝑥&𝛿𝓴 (𝑞0 ,
بدین ترتیب اثبات قضیه کامل ميشود.

𝐆 حذف شده باشد .بنابراین گذرهای 𝓴𝐆 طبق رابطه ( )22تعریف ميگردد.
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!)𝜎𝑠 𝛿(𝑞0 , 𝑠)! &¬𝛿(𝑞0 ,

بر اساس رابطه ( ،)10چنانچه 𝑘𝑐𝛴 ∈ 𝜎 باشد )𝜎𝑠 𝛿𝓴 (𝑞0 , 𝑠𝜎) = 𝛿(𝑞0 ,
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 -3-4ساده سازی مدل سیستم گسسته-پیشآمد

کنترلکننده محلي

)𝑥( 𝓴𝐷 است.
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) 𝑘𝑅 ∈ (∀𝑖𝑘 ∈ 𝐼𝑘 )(∀𝑥, 𝑥 ′ ∈ 𝑋𝑖𝑘𝑘 )(𝑥, 𝑥 ′

∈ 𝑠∃(& !)𝜎 𝐷𝓴 (𝑥) ≔ {𝜎 ∈ 𝛴│¬𝜉(𝑥,
}]!)𝜎𝑠 𝛴 ∗ )[𝜉(𝑥0 , 𝑠) = 𝑥&𝛿𝓴 (𝑞0 ,
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محليسازی کنترل نظارتي گسسته-پیشآمد نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر
وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
روش ارائه شده در این مقاله برای هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر یا هر افرازی
از پیشآمدهای کنترلپذیر قابل انجام است .لذا در مقایسه با روش ارائه شده در

شكل  :6مدل گسسته-پیشآمد سیستم 𝐆

ممكن است کنترلکنندههای محلي به دست آمده با روش جاری به تعداد حالت-

به منظور جلوگیری از تصادم ،الزم است کنترل چراغهای راهنمایي تضمین کند

] ،[14این روش برای محليسازی ناظر انعطافپذیرتر خواهد بود .به عبارت دیگر
های کمتری منتهي شوند .به ویژه در شرایطي که سیستم گسسته-پیشآمد از یک
جزء تشكیل شده باشد یا این که برخي از اجزای سیستم گسسته-پیشآمد دارای
چند پیشآمد کنترلپذیر باشند .در مثال  1-4ارائه شده برای کنترل نظارتي مسیر
تردد ،تعداد حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي بدست آمده نسبت به هر
یک از پیشآمدهای کنترلپذیر ،در مقایسه با تعداد حالتهای کنترلکننده محلي
به دست آمده با روش ارائه شده در ] ،[14کمتر است.

یکپارچه

چنین

کنترلي

منطق

را

ميتوان

با

اجرای

دستور

=𝐄

)]) 𝐦𝐮𝐭𝐞𝐱(𝐕𝟏 , 𝐕𝟐 , [(1,1), (2,2), (3,3), (4,4روی مدل سیستم
گسسته-پیشآمد ایجاد نمود .برای طراحي ناظر نرمال از دستور = 𝐏𝐔𝐒
)] 𝐬𝐮𝐩𝐧𝐨𝐫𝐦(𝐆, 𝐄, [13,23استفاده ميگردد .چنین ناظری که در شكل 7
نشان داده شده است ،پیشآمدهای  13و  23را غیرفعال نميکند .بنابراین مشاهده
پیشآمدهای  13و  23تأثیری بر رفتار ناظر ندارد .ناظر نرمال کاهش یافته با
استفاده از دستور  supreduceدر شكل  8نشان داده شده است .مالحظه مي-
گردد که تعداد حالتها شدیداً کاهش یافته بهطوریکه از  26حالت در ناظر

به منظور راستيآزمایي روش ارائه شده در این مقاله ،محليسازی کنترل نظارتي
مسیر تردد 1و کنترل نظارتي پیشگیری از وقوع سرج 2در ایستگاه تقویت فشار گاز
مورد بررسي قرار ميگیرد.

یكپارچه به  3حالت در ناظر کاهش یافته رسیده است .دستور  supreduceاز
اطالعات جدول دادههای کنترلي 3که با استفاده از دستور  SAقابل مشاهده است،
برای کاهش تعداد حالتها استفاده ميکند .این جدول فهرست پیشآمدهای کنترل-
پذیری را که در برخي حالتها غیرفعال شدهاند ،نشان ميدهد (جدول .)1

 -4-1محلیسازی کنترل نظارتی مسیر تردد
مسیر ترددی را با دو ایستگاه  Aو  Bمطابق شكل 4در نظر بگیرید .مسیری که
ایستگاههای  Aو  Bرا به هم متصل ميکند شامل  4بخش که برخي از آنها دارای
چراغ راهنمایي و یا تشخیص دهنده عبور هستند ،تشكیل شده است ] .[17دو
خودرو 𝟐𝐕  𝐕𝟏 ,به طور همزمان از مسیر استفاده ميکنند 𝐕𝑖 , 𝑖 = 1, 2 .ممكن

شكل  :7ناظر نرمال مسیر تردد }𝛴𝑢𝑜 = {13,23

است در حالت صفر (در ایستگاه  ،)Aحالت 𝑗 (هنگام تردد از بخشهای = 𝑗

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

 -4مثالهایی از محلیسازی کنترل نظارتی

که خودروهای 𝟐𝐕  𝐕𝟏 ,در هیچ بخشي از مسیر به صورت همزمان تردد نميکنند.

 )1, … . ,4یا حالت ( 5در ایستگاه  )Bقرار داشته باشند .مولد  𝐕𝑖 , 𝑖 = 1,2در
شكل  5نشان داده شده است .پیشآمدهای فرد کنترلپذیر بوده و پیشآمدهای
زوج کنترلناپذیرند .مدل گسسته-پیشآمد مسیر تردد در اثر قرار گرفتن خودروها
مولد آن مطابق شكل  6به دست ميآید .توضیحات مربوط به دستور 𝐜𝐧𝐲𝐬 و سایر
دستورات  TCTکه در این بخش استفاده شده ،در پیوست مقاله ارائه شده است.
شكل  :8ناظر نرمال کاهش یافته برای مسیر تردد
جدول  :1جدول دادههای کنترلي ناظر نرمال مسیر تردد
شكل  :4شماتیک یک مسیر تردد

شكل  :5مدل گسسته-پیشآمد هر خودرو

حالت

پیشآمد غیرفعال شده

حالت

پیشآمد غیرفعال شده

1

21

5

21

2

11

6

11

3

21

18

25

4

11

19

15

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

در هر یک از بخشهای مسیر بهصورت ) 𝟐𝐕  𝐆 = 𝐬𝐲𝐧𝐜(𝐕𝟏 ,محاسبه شده و

کنترلکنندههای محلي که با استفاده از الگوریتم  localizeایجاد شدهاند در شكل
اساس کاهش حالتهای ناظر یكپارچه نسبت به پیشآمدهای غیرفعال شده در آن

way
Supervisor
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3Control

2Surge-Avoidance
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وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
عامل کنترلي ایجاد ميکند مثالً برای ایجاد کنترلکننده محلي  V1تنها پیش-

این پیشآمد در حالتهای 3 ،1و  5غیرفعال ميگردد .این حالتها به ترتیب متناظر

آمدهای  11و  15در جدول  1غیرفعال فرض ميگردد .از آنجا که تعداد حالتهای

با حالتهای  3 ،1و 6در 𝐆 هستند.

هر یک از کنترلکنندههای محلي با تعداد حالتهای ناظر کاهش یافته برابر است،
ناظر نرمال طراحي شده طبق معیار تعریف شده در ] [14قابل محليسازی نیست
(تعداد حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي باید از تعداد حالتهای ناظر
کاهش یافته کمتر باشد) .این در حالي است که با روش ارائه شده در بخش 3-3
ميتوان این ناظر را نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر محليسازی نمود.

ب -کنترلکننده محلي V2

شكل  :9کنترلکنندههای محلي متناظر با هر یک از عاملها

بر اساس جدول  1تنها پیشآمدی غیرفعال فرض خواهد شد که محليسازی نسبت
به آن انجام ميگیرد ،مثالً برای محليسازی ناظر نسبت به پیشآمد  ،21این پیش-
آمد تنها در حالتهای  3 ،1و 5غیرفعال ميگردد .همچنین برای محليسازی ناظر
نسبت به پیشآمد  ،11این پیشآمد تنها در حالتهای  4 ،2و  6غیرفعال ميگردد.

الف -کنترلکننده محلي V1

همچنین نتیجه محليسازی با روشهای ارائه شده در بخش  3-3و  4-3یكسان بوده
و مطابق شكل  10خواهد بود .قضیه  1نیز در تأیید همین موضوع ارائه شده است.

غیرممكن است با این وجود در این مثال سازگاری کنترلي حالتهای صفر و  2در
الگوریتمهای کاهش ناظر یكپارچه ،محليسازی ناظر نسبت به  V2و محليسازی
ناظر نسبت به پیشآمد کنترلپذیر  21مورد بررسي قرار ميگیرد .با توجه به شكل
 7و جدول  1واضح است که ∅ = ) 𝐸(0) = {11,21}, 𝐷(0و = )𝐸(2

الف -پیشآمد 11

ب -پیشآمد 15

} {23}, 𝐷(2) = {11برقرار است .لذا } 𝐸(0) ∩ 𝐷(2) = {11بوده
یعني حالتهای صفر و  2در پوشش کنترلي ناظر کاهش یافته سازگار کنترلي
نیستند .از طرفي ∅ = ) 𝐸(0) = {11,21}, 𝐷2 (0و = )𝐸(2
} {23}, 𝐷2 (2) = {11بوده و } 𝐸(0) ∩ 𝐷2 (2) = {11است .بنابراین
حالتهای صفر و  2در پوشش کنترلکننده محلي  V2نیز سازگار کنترلي نیستند.
این درحالیست که برای ایجاد پوشش کنترلي در محليسازی ناظر نسبت به پیش-
آمد  21مجموعه پیشآمدهای فعالشده و مجموعه پیشآمدهای غیرفعال شده در
حالتهای صفر و  2بهصورت ∅ = ) 𝐸(0) = {11,21}, 𝐷21 (0و

و -پیش-

∅ = ) 𝐸(2) = {23}, 𝐷21 (2بهدست آمده و = )𝐸(0) ∩ 𝐷21 (2

آمدهای

∅ = ) 𝐸(2) ∩ 𝐷21 (0خواهد بود .از سوی دیگر 𝑀(0) = 𝑀(2) = 0

13و23

د -پیشآمد 25

ج -پیشآمد 21

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

اگرچه کاهش تعداد حالتهای ناظر بهصورت دستي فرایندی پیچیده و گاه

است .بنابراین حالتهای صفر و  2در پوشش کنترلکننده محلي مربوط به پیشآمد
حداقل اطالعات الزم را برای تصمیمگیری ناظر بهمنظور غیرفعال کردن هر پیش-
آمد ارائه ميکند .کنترلکنندههای محلي ایجاد شده در شكل  10نشان داده شدهاند.

 -4-2محلیسازی کنترل نظارتی پیشگیری از

مشاهده ميشود در این روش تعداد حالتهای هر یک از کنترلکنندههای محلي

وقوع سرج

به حداکثر  2حالت کاهش یافته و پیادهسازی آن روی سیستمهای صنعتي سادهتر
خواهد بود .از آنجا که پیشآمدهای  13و  23اثری بر رفتار کنترلي ناظر ندارند (در
هیچ حالتي غیرفعال نميشوند) گذار آنها در شكل  -10و نشان داده نشده است.
همچنین ،ميتوان دید که عملكرد همزمان کنترلکنندههای محلي در 𝐆 معادل
کنترلي ناظر نرمال یكپارچه نشان داده شده در شكل  7ميباشد .روش دوم برای
ایجاد کنترلکنندههای محلي نسبت به هر پیشآمد کنترلپذیر بر اساس حذف
پیشآمدهای کنترلپذیر (غیر از پیشآمدی که محليسازی ناظر نسبت به آن انجام
ميشود) در حالتهایي از سیستم گسسته-پیشآمد است که متناظر با حالتي در
ناظر یكپارچه هستند که در آن حالت غیرفعال شدهاند ،یعني اینکه آن حالت با

گاز طبیعي یكي از منابع مهم تأمین انرژی در دنیا بوده که عمدتاً از خطوط لوله
برای انتقال و توزیع آن در مناطق مختلف استفاده ميشود .از آنجا که جریان گاز
در خطوط لوله با افت فشار همراه است از ایستگاههای تقویت فشار در فواصل
مختلف و بسته به توپوگرافي زمین برای جبران افت فشار استفاده ميگردد .هر
ایستگاه تقویت فشار از یک یا چند ردیف کمپرسور همراه با عملگرهای آن که
ممكن است مكانیكي یا الكتریكي باشد تشكیل شده است .به منظور بهرهبرداری از

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

 21سازگار کنترلي بوده و ميتوانند با هم در یک سلول انباشته شوند .این روش

شكل  :10کنترلکنندههای محلي متناظر با هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر

یک کمپرسور در ناحیه پایدار ،1الزم است فشار مسیرهای مكش 2و تخلیه 3و نیز
سرعت کمپرسور در محدوده عادی عملكرد قرار داشته باشند(شكل .[27] )11

سلسله پیش آمدی قابل دسترس است که حالت متناظر در ناظر ،با آن سلسله پیش-

Operating Region

1Stable

3Discharge

2Suction
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آمد قابل دسترس باشد .مثالً برای ایجاد کنترلکننده محلي نسبت به پیشآمد 21

39

محليسازی کنترل نظارتي گسسته-پیشآمد نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر
وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان

شیر کنارگذر اصليترین تجهیز برای جلوگیری از وقوع سرج در ایستگاه تقویت
فشار گاز ميباشد ،بهطوریکه با تأمین حداقل دبي گاز در کمپرسور نقطه کار را
در سمت راست خط  SCLحفظ کند .یک مدل گسسته-پیشآمد برای شیر
کنارگذر همراه با کنترلکننده  PIدر شكل  15نشان داده شده است .در زمانيکه
نقطه کار در سمت راست  SCLقرار دارد کنترلکننده  PIوظایف کنترلي را به
عهده دارد .در شكل  15پیشآمد  51فرمان باز شدن شیر 55 ،توقف باز شدن53 ،
فرمان بسته شدن 57 ،توقف بسته شدن 52 ،باز شدن کامل شیر و  54بسته شدن
کامل شیر است .پیشآمدهای فرد ،کنترلپذیر و پیشآمدهای زوج کنترلناپذیرند.

ب رای تحقق این اهداف دو نوع کنترل مورد نیاز است :کنترل فشار و کنترل دبي
برای هر کمپرسور که به ترتیب توسط کنترل سرعت کمپرسورها و کنترل میزان
باز و بسته شدن شیر کنارگذر هر کمپرسور تأمین ميگردد .در شكل  12نمودار
شماتیكي کنترل حداقل دبي برای پیشگیری از وقوع سرج نشان داده شده است.
پدیده سرج ،به معني نوسان گاز در طول محور کمپرسور بوده که در مشخصه
عملكردی کمپرسور نشان داده ميشود .پیشگیری از وقوع سرج با استفاده از باز
و بسته نمودن پیوسته شیر کنارگذر کمپرسور انجام ميشود .روشهای مختلفي
برای "کنترل غلبه بر وقوع سرج" 1گزارش شده است ] [28 ،29که برخي از آنها

شكل :13ناحیه سرج واقعي کمپرسور (سمت چپ  )Surge Lineو ناحیه سرج

از روشهای کنترل زمان تحریک و برخي دیگر از روشهای کنترل پیشآمد
تحریک و بهصورت تجربي استفاده نمودهاند .روش "پیشگیری از وقوع

فرضي برای ایجاد منطق کنترلي (ناحیه بین  SCLو )Surge Line

سرج"2

روشي است که در این مثال با استفاده از نظریه کنترل نظارتي مورد بررسي قرار
گرفته و ناظر یكپارچه طراحي شده نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر
محليسازی ميگردد .از آنجا که هدف این مقاله مدلسازی گسسته-پیشآمد
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شكل  :11ناحیه عملكرد کمپرسور در بهرهبرداری ایمن ][27

شكل :14مدل گسسته-پیشآمد عبور نقطه کار از خط سرج

ایستگاه تقویت فشار گاز و طراحي کنترل نظارتي برای پیشگیری از وقوع سرج
نیست ،توضیحات کامل در ] [30ارائه شده است.

با داشتن مدل گسسته-پیشآمد ایستگاه تقویت فشار گاز و منطق کنترلي در شكل-
های  16و  ،17ناظر یكپارچه طراحي شده مطابق شكل  18به دست ميآید .از آنجا
که این ناظر تنها یک عامل کنترلي (شیر کنارگذر) دارد ،لذا محليسازی آن بر
اساس روش ارائه شده در مرجع ] [14امكانپذیر نیست و نميتوان محليسازی را
با استفاده از دستور  localizeدر  TCTانجام داد .این در حالي استکه بر اساس
روش پیشنهاد شده در این مقاله ،ميتوان ناظر یكپارچه را به منظور کاهش تعداد
شكل :12شماتیک یک ایستگاه تقویت فشار گاز تحت کنترل نظارتي پیشگیری
از وقوع سرج
برای ایجاد منطق کنترلي ،خط  SCLبر اساس نسبت فشار و دبي کمپرسور در ناحیه

روش ارائه شده در بخش  4-3و با تغییراتي که مطابق قضیه  1در مدل گسسته-
پیشآمد (شكل  )16صورت ميگیرد ،قابل انجام است .به همین منظور از جدول
دادههای کنترلي ناظر یكپارچه استفاده ميشود (جدول .)2
جدول  :2جدول دادههای کنترلي ناظر پیشگیری از وقوع سرج

سرج که بر اساس عبور از خط  SCLساخته ميشود ،دارای دو حالت و دو پیشآمد
کنترلناپذیر است (شكل  .)14پیشآمد  12نشان دهنده عبور نقطه کار کمپرسور
از خط  SCLبه سمت چپ و پیشآمد  14عبور از  SCLبه سمت راست ميباشد.
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1Anti-Surge

حالت

پیشآمد غیرفعال شده

حالت

پیشآمد غیرفعال شده

0

51

6

51
2Surge-Avoidance
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عملكرد آن ایجاد ميگردد (شكل  .)13مدل گسسته-پیشآمد پیشگیری از وقوع

حالتها ،نسبت به هر یک از پیشآمدها محليسازی نمود .اینکار با استفاده از

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

شكل :15مدل گسسته-پیشآمد از شیر کنارگذر همراه با کنترلکننده PI

محليسازی کنترل نظارتي گسسته-پیشآمد نسبت به هر یک از پیشآمدهای کنترلپذیر

40

وحید سعیدی ،علي اکبر افضلیان ،داود غرویان
2

55

7

57

4

53

8

53

مثالً برای محليسازی ناظر نسبت به پیشآمد  51الزم است پیشآمدهای نشان داده
شده در جدول  2بهجز پیشآمد  51در حالتهایي از سیستم گسسته-پیشآمد
متناظر با حالتهای ناظر پیشگیری از وقوع سرج که در آن غیرفعال شدهاند،
حذف (تعریف نشده) گردند .مثالً حالت 7در ناظر ،متناظر با حالت 8در سیستم
گسسته-پیشآمد است لذا پیشآمد  57در این حالت حذف ميگردد .حالت  6در

شكل  :18کنترل نظارتي پیشگیری از وقوع سرج

ناظر در اثر وقوع پیشآمدهای (از چپ به راست) 12،51،14،55،53ایجاد شده
است ،در مدل گسسته-پیشآمد با وقوع این سلسله پیشآمد حالت  8ایجاد مي-
آید .نتیجه محليسازی ناظر نسبت به سایر پیشآمدهای کنترلپذیر در شكلهای
 20و  21نشان داده شده است .بنابراین ميتوان گفت ،محليسازی ناظر یكپارچه
نسبت به هر پیشآمد کنترلپذیر ،با حذف گذرهایي از سیستم گسسته-پیشآمد
که در ناظر یكپارچه غیرفعال شدهاند ولي کنترلکننده محلي اختیار غیرفعال کردن
آنها را ندارد و کاهش ناظر یكپارچه نسبت به مدل گسسته-پیشآمد ساده شده با
استفاده از دستور  supreduceقابل انجام است .الزم بهذکر است این گذرها

شكل  :19کنترلکننده محلي متناظر با

شكل  :20کنترلکننده محلي

پیشآمد 51

متناظر با پیشآمد 53

شامل گذرهای ایجاد شده از پیشآمد کنترلپذیری که محليسازی نسبت به آن
انجام ميپذیرد ،نميباشد .پیادهسازی کنترلکنندههای محلي که عملكرد همزمان
آنها در سیستم گسسته-پیشآمد معادل کنترلي ناظر یكپارچه است ،سادهتر از
پیادهسازی ناظر یكپارچه خواهد بود .از آنجا که کنترلکنندههای محلي متناظر با
پیشآمدهای  55و  57یكسان هستند ،نتیجه الگوریتم محليسازی برای هر دو پیش-
آمد در شكل  21نشان داده شده است.

شكل  :21کنترلکننده محلي متناظر با هر یک از پیشآمدهای  55و 57

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2022-08-18

گردد .نتیجه محليسازی ناظر نسبت به پیشآمد  51مطابق شكل  19به دست مي-

 -5نتیجهگیری
محليسازی کنترلنظارتي یكپارچه روشي برای کاهش تعداد حالتها نسبت به هر
نظارتي ارائه شده است بر مبنای کاهش ناظر یكپارچه نسبت به هر یک از اجزاء
سیستم گسسته-پیشآمد ميباشد .چنانچه فرایند تحت نظارت تنها از یک جزء
تشكیل شده باشد ،محليسازی با این روش ،امكانپذیر نیست .در این مقاله ،با انجام
تغییراتي در الگوریتم کاهش ناظرروش محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک
شكل  -16مدل گسسته-پیشآمد ایستگاه تقویت فشار گاز برای پیشگیری از
وقوع سرج

از پیشآمدهای کنترلپذیر ارائه شده است .دو روش برای انجام این کار معرفي
شده است -1 :حلقه نمودن گذرهایي غیر از گذری که محليسازی ناظر نسبت به
آن انجام ميگیرد در هر حالتي از ناظر یكپارچه که گذر در آن غیرفعال شده است.
 -2گذرهایي از سیستم گسسته-پیشآمد که در ناظر یكپارچه غیرفعال شدهاند،
حذف ميشوند و ناظر یكپارچه با استفاده از الگوریتم کاهش ناظر نسبت به سیستم
گسسته-پیشآمد ساده شده کاهش ميیابد .الزم بهذکر است این گذرها شامل

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1397.12.3.3.1

یک از عاملهای کنترلي ميباشد .روشي که در ] [14برای محليسازی کنترل

گذرهای ایجاد شده از پیشآمد کنترلپذیری که محليسازی نسبت به آن انجام
شكل  :17مشخصه پیشگیری از وقوع سرج
محلي به دست آمده در شكل  21است .بنابراین محليسازی ناظر نسبت به پیش-
آمدهای  55و  57برای پیادهسازی سادهتر منطق کنترلي نسبت به این پیشآمدها
مؤثر نبوده است.

که روش ارائه شده در ] [14برای سیستمهای گسسته-پیشآمدی ارائه شده که
دارای چندین جزء باشند ،روش ارائه شده در این مقاله نسبت به آن جامعتر است.
یعني اینکه نهتنها قابلیت تعمیم برای محليسازی ناظر یكپارچه نسبت به هر یک
از پیشآمدهای کنترلپذیر را دارد بلكه امكان محليسازی نسبت به مجموعه پیش-
آمدهای هر یک از اجزاء سیستم گسسته-پیشآمد را نیز دارد.
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