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واژه های کلیدی:

WCS

طراحی

فناوری بی سیم

NCS

 برگردان: مرحوم مهندس جلیل بصیریان جهرمی
رییس اسبق گروه متخصصین، شرکت مدیریت توسعه ی صنایع پتروشیمی 

س��امانه   در  کنت��رل  و  ارتباط��ات  هم   زم��ان1  شبیه   س��ازی  و  طراح��ی  درب��اره  ی  نوش��ته  ای��ن 
و  ش��ده  دی��ده  کنت��رل  س��امانه   ی  و  ش��بکه  بی��ن  تراکن��ش  می   کن��د.  بح��ث   )WCS( بی   س��یم2  کنت��رل   ه��ای 
راه   حل   ه��ای طراح��ی هم زم��ان ش��بکه و کنت��رل ب��رای کاربرده��ای کنترل بی   س��یم پیش��نهاد ش��ده اس��ت. ش��بیه  
س��از PiccSIM درب��اره   ی شبیه   س��ازی س��امانه   ی کنت��رل بی   س��یم ب��رای بررس��ی اث��رات پروتکل   ه��ای خ��اص 
ش��بکه و الگوریتم   ه��ای کنت��رل رای��ج به کار گرفته ش��ده اس��ت. مدل   های افت بس��ته3 ب��ر پای��ه   ی اندازه   گیری   های 
 محیط   ه��ای واقع��ی رادی��وی صنعت��ی در شبیه   س��از گنجانده ش��ده اس��ت. این ارزیاب��ی واق��ع بینانه، مناس��ب بودن 

پروتکل   های شبکه برای کاربردهای کنترل بی   سیم را شدنی می   سازد
یک س��نجه   ی4 کیفیت خدمت5 ش��بکه شناسانده شده که بستگی مستقیمی بین کارایی   های شبکه و کنترل را به دست 
می   دهد. دو مورد شبیه  س��ازی، توانایی   های PiccSIM برای پژوهش و پدیدآوری کاربردهای کنترل بی   س��یم را نشان 

می   دهد که در آن مسایل و راه   حل   های طراحی هم زمان به ریز ارایه شده است. 
 نخستین فایده  ی فناوری بی سیم کاهش هزینه  ی نصب هم از دید مالی و هم از دیدنیروی کار است زیرا برای سیم  کشی 
کارخانه  ها س��رمایه  ی ش��ایان توجهی صرف می  ش��ود. بکارگیری فناوری بی  س��یم تنها حذف کابل  ها نیست، فایده  ها 

فراتر از آن است. 

1. Co-design and co-simulation 
2. Wireless Control System
3. Packet loss
4. Measure
5. Quality of service

 طراحی و شبیه سازی 
WCS هم زمان سامانه ی

ت اول
قسم



  

91
ور 

هری
 ش

 / 1
35

ی 
ـاپ

 پی
/ 5

ره 
ـما

 ش
/15

ال
سـ

20

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

1. مقدمه
 اکن��ون صنع��ت در ح��ال بررس��ی بکارگی��ری فناوری 
ش��بکه  ی س��یمی و بی  س��یم در پای��ش، اتوماس��یون 
فن��اوری  دس��تاورد  نخس��تین  اس��ت.  کنت��رل   و 
دی��د  از  ه��م  نص��ب  هزین��ه   ی  کاه��ش  بی  س��یم 
 مال��ی و ه��م از دی��د نی��روی کار می   باش��د، زی��را در 
 سیم   کش��ی کارخانه  ها س��رمایه   گذاری شایانی می   شود. 
جایگزین��ی  تنه��ا  بی   س��یم  فن��اوری  از   بهره   گی��ری 
اس��ت. آن  ف��رای  دس��تاوردها  نیس��ت،  کابل   ه��ا 

بیش ت��ری  انعطاف   پذی��ری  بی   س��یم  وس��یله   های  ب��ا 
روش ب��ا  حس ��گرها  زی��را  می   آی��د،  دس��ت   ب��ه 

PlugandPlay آزادانه   ت��ر جا داده می   ش��وند، حتی 
روی ماش��ین   های گ��ردان. امکان خراب��ی کابل از بین 
م��ی   رود و ارتباطات بی   س��یم مقاوم اس��ت زیرا در یک 
ش��بکه   ی م��ش می   توان��د از چند مس��یر انجام ش��ود. 
 س��رانجام ب��رای کاربرده��ای جدی��دی ک��ه ب��ا کنترل 
بی   س��یم فع��ال می   ش��وند فرصت   های��ی وج��ود دارد. 
ی��ک نمونه ش��بکه   ی حس ��گر بی   س��یِم صنعتی اس��ت 
ک��ه ب��ا فراه��م ک��ردن داده   ه��ای بی   درن��گ اف��زوده، 
 کنت��رل بهتر را اجازه داده و پایش ناوابس��ته را ش��دنی 

می   سازد.
وس��یله  ی  راه  از  می   توان��د  بی   س��یم  ارتباط��ات 
و  کارب��ر  بی   درن��گ  دسترس��ی  دس��تی،  بی س��یم 
تعمی��رکار ب��ه داده   ه��ای فرآین��دی در ک��ف کارخان��ه 
ی��ا  موج��ود  کابرده��ای  از  برخ��ی  کن��د.  فراه��م  را 
مانن��د  هس��تند  دور  از  کنت��رل  وس��یله   های   نوپدی��د6 
جرثقیل   ها، روبات   های چاالک و متحرک، کاربردهای 
 متح��رک، و پای��ش بی   س��یم واحده��ای ب��زرگ برای 
اش��کال   یابی، نگه��داری، پای��ش  کیفی��ت محصول و 

پیروی از آیین   نامه   های زیست محیطی. 
ام��روزه فن��اوری اتوماس��یون بی   س��یم بیش  ت��ر برای 
 پای��ش ک��ه در آن الزام��ات ش��بکه اندک اس��ت به کار 
 م��ی   رود. پیش   ت��ر راه   حل   ه��ای بی   س��یم در صنعت بر 
پای��ه   ی پروتکل   ه��ا و وس��یله   های اختصاص��ی گران و 
انعطاف   ناپذیر بوده اس��ت. آم��دن رادیوهای تجاری در 
 Bluetooth, WiFi 7مانند ISM باند 2/4 مگاهرتزی
IEEE 802.15.4، هزین��ه   ی راه   حل   ه��ای ب��ر پایه   ی 
 رادی��و را به گونه   ی چش��م   گیری کاه��ش داده وکاربرد 

آن  ها را گسترده   تر کرده است.
 رادی��وی IEEE802.15.4  در چند ش��بکه   ی حس ��گر 
،ZigBee اس��تانداردهای دارن��ده   ی  ب��ر  در   بی   س��یم 
WirelessHART و ISA100.11a به کار رفته است.

س��امانه  های  ب��رای  پایان��ی  اس��تاندارد  دو 
حالی   ک��ه در  ش��ده   اند  طراح��ی  بی   س��یم   اتوماس��یون 

 ZigBee ی��ک پُش��ته   ی پروت��کل را برای ش��بکه   های 
بی   س��یم برد کوتاه با ه��دف کاربردهای کنترل و پایش 
 راه دور مانن��د اتوماس��یون خان��ه و س��اختمان تعری��ف 

می   کند.

6. Emerging
7. Industrial-Science-Medical

به عالوه »بخش ویژه   ی مهندس��ی ش��بکه   ی جهانی«8 
ش��بکه   های  ب��رای   IPv6 بکارگی��ری   )IETF( 
روی   IPv6 یعن��ی   )6LoWPAN بی   س��یم   حس ��گر 
ک��ه  می   کن��د  )اس��تاندارد  کم   ت��وان   ش��بکه   های 
به   کارگیری فناوری بی   سیم در انواع کاربردها را تقویت 

می   نماید.
اتوماس��یون  در  بی   س��یم  فن��اوری   بکارگی��ری 
کان��ال  دارد.  دنب��ال  ب��ه  را  تازه ��ای  چالش   ه��ای 
 رادیوی��ی ی��ک بس��تر ش��راکتِی در مع��رض تداخ��ل و 
فرس��تادن  های از ی��ک کانال ب��وده و از ای��ن رو اغلب 
اطمین��ان  قابلی��ت  س��یمی  راه   حل   ه��ای  ب��ه  نس��بت 
تأسیس��ات  در  رادیوی��ی  انتش��ار  دارد.  کمت��ری 
یافته   ه��ای  باش��د.  س��خت  می   توان��د   صنعت��ی 
ک��ه  می   ده��د  نش��ان  کارخانه   ه��ا  در  اندازه   گیری   ه��ا 
تضعی��ف کان��ال ب��ه خاط��ر پخ��ش چندمس��یره و ب��ه 
عل��ت ش��مار زی��اد تجهی��زات فل��زی در محیط   ه��ای 
 صنعتی اس��ت. به عالوه خطاها در ش��لوغی   ها نمایان 
می   ش��وندکه در آن چندی��ن بس��ته  ی پیاپ��ی از دس��ت 
عملی��اِت  الزام��اِت  دی��د  از  ک��ه  چی��زی   ،  م��ی  رود 
بی  درنگ توس��ط کنترل حلقه  ی بس��ته زیان آور است. 
 مشکالت ناشی از عدم اطمینان به شبکه  های بی  سیم  
 می  تواند در الیه  های متفاوت پروتکل بررسی شود. این 
گزینه  ه��ای طراحی روی روش ه��ای طراحی اثر دارد 
که برای چیرگی بر مش��کالتِ ارتباطات بی  سیم نیاز به 

بازطراحی دارد. 

8. Internet  Engineering  Task  Force

مس��ایل کلی طراحی در چند نوش��ته بحث شده است، 
در این نوش��ته تمرک��ز روی مش��کالت و راه  حل  های 
مربوطه از دید طراحی س��امانه است. به ویژه در بخش 
آینده ریزتر به تراکنش میان ارتباطات و کنترل اش��اره 
ش��ده و طراح��ی ه��م زم��ان در آن بخش و در ش��بیه 
س��ازی  های بخش 5 بررس��ی می  گ��ردد. اث��ر ویژه  ی 
شبکه روی س��امانه  ی کنترل بررسی می  شود. به ویژه 
سنجه  ی »هزینه  ی شبکه برای کنترل«. در بخش 4. 2 
به دس��ت می  آید که تأثیر شبکه روی سامانه  ی کنترل 
را به روش��نی نشان داده و می  تواند به طراحی پروتکل 

شبکه کمک کند.
 طراح��ی ش��بکه و کنت��رل ت��ا ان��دازه  ای می  توان��د به 
ه��دف  ول��ی  ش��ود،  انج��ام  ناوابس��ته  گون��ه  ی 
شبیه  س��ازی  اس��ت.  کارب��رد  کل  کارای��ی   پایان��ی 
س��امانه  های کنت��رل بی  س��یم ب��ه چن��د دلی��ل مه��م 
کنت��رل  س��امانه  ی  کنون��یِ  پژوه��ش  اس��ت.   و الزم 
ش��بکه  ای )NCS( بای��د از راه بررس��ی  های بر پایه  ی 
شبیه  س��ازی کامل ش��ود تا اعتبار و س��ودهای دس��ت 
یافتنی نظریه و الگوریتم   های پدید آمده ارزیابی شوند. 
در بررس��ی های موردی عمل��ی ویژگی  های بحرانی و 
رفتار ش��بکه و تأثیر آن روی سامانه  ی کنترل می  تواند 

شناسایی و تحلیل گردد.
رویک��رد تحلیلی به این مس��ایل به وی��ژه آن  هایی که 
ب��ه پروتکل خاص مربوط می  ش��وند و مش��کالتی که 
ش��بکه برای س��امانه  ی کنت��رل به بار می  آورد دش��وار 
اس��ت. شبیه  س��ازی راه��ی ممک��ن ب��رای آزم��ون و 
 ارزیابی راه کارهای ش��بکه و کنترل اس��ت. امید است 
بررس��ی  های شبیه س��ازی، این گره  ها را گش��وده و به 
نظری��ه، دانش فن��ی و خبرگی طراحی منس��جم برای 

سامانه  های WCS رهنمون گردد.
دس��ترس  در  شبیه  س��ازی  ابزاره��ای  اکن��ون  ه��م 
ش��مارند.  انگش��ت   WCS س��امانه  های   ب��رای 
بیش  تر ش��بیه س��از ها روی یکی از بخش  های شبکه 
 ی��ا کنت��رل تمرک��ز می  کنند. در ای��ن هن��گام تنها چند 
شبیه  س��از ه��م زم��ان وج��ود دارن��د ک��ه با آن  ه��ا هر 
دو ش��بکه و س��امانه   ی کنت��رل در ی��ک زم��ان ش��بیه 
س��ازی می  ش��وند. شبیه  س��از ه��م زم��ان ارتباطات و 
کنت��رل ب��ه ن��ام PiccSIM ب��رای بررس��ی کوپلینگ 
کنت��رل  س��امانه  های  در  کنت��رل  و    ارتباط��ات 
 بی  س��یم در بخ��ش 3 معرفی می  ش��ود. اف��زون بر این 
اندازه  گیری  ه��ا در محیط های واقعی انجام ش��ده و در 
 بخ��ش 1. 4 مدل افت بس��ته در ش��بیه س��از گنجانده 
می  شود. موردهای شبیه  سازی در بخش 5 مالحظات 

طراحی بحث شده را پشتیبانی می  کند.

...wcs
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2. طراحی سامانه  ی کنترل بی  سیم
در ای��ن بخش برخ��ی از گزینه ه��ای طراحی هم زمان 
 س��امانه  ی کنت��رل بی  س��یم بحث می  ش��ود. نخس��ت 
 گزینه  ه��ای اصل��ی طراح��ی ش��بکه و کنت��رل ب��رای 
س��امانه  های WCS بحث شده س��پس مسایل طراحی 
ه��م زمان خالصه می  ش��ود. راه  حل  ه��ای طراحی هم 

زمان در بخش 5 مطرح و شبیه سازی می  شوند. 

1.2. طراحی شبکه  
ت��ر  گس��ترده  پذی��رش  ب��ه  دس��ت  یابی  ب��رای 
ب��ه  بای��د  صنعت��ی،  کنت��رل  در  بی  س��یم   فن��اوری 
پرداخت��ه  س��ازی  ش��بکه  گوناگ��ون  چالش  ه��ای 
 ش��ود. ی��ک مس��أله  ی اصل��ی در طراح��ی ش��بکه در 
س��امانه  های WCS، پروت��کل کنت��رل دسترس��ی ب��ه 
 محیط انتقالMAC( 9( می باش��د زیرا تعیین کننده ی 
فرصت  ه��ای ارتباط اس��ت. توزی��ع و دِرازای افت  های 
پیاپی بس��ته از دید سامانه  ی کنترل مهم است به سبب 
الزام��ات کنت��رل بی  درن��گ، چنان ک��ه در بخش 4. 2 

نشان داده شده است. 
پروتکل  ه��ای  MAC می  توانن��د به دسترس��ی معین10 
و تصادف��ی11 رده بن��دی ش��وند. در گونه  ی دسترس��ی 
تصادف��ی در کل، دس��ت  یابی ب��ه محی��ط انتق��ال در 
زم��ان معی��ن نمی  توان��د تضمی��ن ش��ود. در گون��ه  ی 
دسترس��ی معی��ن به ه��ر گره ی��ا جفت گره ی��ک بازه  
تقس��یم  زم��ان،  بس��امد،  در  )خ��واه  ارتباط��ات  ی12 
رم��ز13 و یا ترکیب��ی از آن ها( تخصیص داده می ش��ود. 
ای��ن تخصی��ص ای��ن برت��ری را دارد ک��ه دسترس��ی 
 ب��ه محی��ط انتق��ال در زم��ان از پی��ش تعیی��ن ش��ده 
 MAC می تواند تضمین ش��ود. از ای��ن رو پروتکل های
معین برای WCS ک��ه در آن به عملیات بی درنگ نیاز 

است پسندیده تر است. 
به��ره  تصادف��ی   MAC پروت��کل  از  ک��ه   ش��بکه ای 
می گیرد به روش��نی نامعین اس��ت، ولی آن چه هس��ت 
حت��ی پروت��کل MAC معی��ن ه��م به س��بب تداخل و 
تضعیف ت��ا ان��دازه ای تصادفی اس��ت. در صورت افت 
بس��ته، برای پرهیز از افت داده به بازفرستی نیاز است 
که به زمان پاس��خ متغیر کش��یده می ش��ود. بهره گیری 
از روش ه��ای جه��ش بس��امدی14 و طیف گس��ترده15 
شبکه های بی سیم را در برابر این تهدیدها کمتر آسیب 

پذیر می کند. 
در اس��تانداردهای کنون��ِی اتوماس��یون بی س��یم رون��د 
ب��ه س��وی بهره گی��ری از پروتکل ه��ای MAC معین 
ه��ر   IEEE802.15.4 اصل��ی  اس��تاندارد  می باش��د. 
دو حال��ت چ��راغ دریای��ی ب��ا ب��ازه ی زمان��ی یدک��ی و

 

9. Media Access Control
10. Deterministic
11. Random
12. Slot
13. Code division
14. Frequency hopping
15. Spread spectrum

بازه ه��ای بر پایه ی درگیری16 )دسترس��ی تصادفی( را 
تعری��ف می کند. با این همه ام��روزه بیش تر رادیوهای 
تحویل��ی ب��ه خاط��ر پیچیدگ��ی پروتکل حال��ت چراغ 
دریایی و مش��کالت شناخته ش��ده ی کارایی آن تنها با 
MAC تصادف��ی گونه ی CSMA 17 می آیند. در کاربرد 
عمل��ی می توان ب��ا کامیابی از رادیوه��ای تجاری بهره 
گرفت، به ش��رط آن که برای جبران عدم قطعیت های 
ش��بکه، طراحی هم زمان کنت��رل کننده به گونه ای که 

پس تر بحث خواهد شد انجام شود.
کارب��رد  ه��دف  ب��ا   WirelessHART پروت��کل 
به��ره  ش��ده18  زمان بن��دی   MAC از   صنعت��ی  
می گی��رد. ای��ن پروتکل اج��ازه ی تخصی��ص بازه های 
بسامدی/ زمانی به پیوندها19 را می دهد. برخی از بازه ها 
نیز می توانند برای دسترس��ی بر پای��ه ی درگیری با به 
کارگیری CSMA ذخیره ش��وند. این MAC بر پایه ی 
پروتکل مش همزمان ش��دهTSMP( 20( می باش��د که 
Net Dust 2006 توسط ش��رکت  خخس��ت در س��ال
works پدید آمد. سود WirelessHART و گنجاندن 
س��امانه ی کنترل در شبکه ی بی سیم و برآورده نمودن 
کارایی کنترل الزم  در]27[ بحث شده است. استاندارد 
صنعت��ی نوپدی��د دیگ��ر، ISA100.11a اس��ت ک��ه از 

پروتکل MAC مشابه TSMP بهره می گیرد. 

16. Contention
17. Collision Sense / Multiple Access
18. Scheduled
19. Link
20. Time Synchronized Mesh Protocol

2.2. طراحی کنترل
مق��اوم  ب��ه  نی��از   WCS در کنن��ده  کنت��رل  طراح��ی 
ب��ودن در براب��ر اف��ت بس��ته و لغ��زِش تأخی��ری21 که 
 ش��بکه ذات��ًا الق��ا می کن��د دارد. س��امانه های ب��ا ی��ک 

حلقه ی کنترل می توانند به روش تحلیلی بررسی شوند 
و برهان ه��ای پای��داری موج��ود، لغزش تأخیر ش��بکه 
را در نظ��ر می گی��رد. در س��امانه های ب��زرگ با چندین 
حلقه ی کنت��رل یا هنگام��ی که پروتکل ه��ای ویژه ی 
ش��بکه در نظر گرفته می ش��وند، مورد سخت می شود. 
در این موردها شبیه س��ازی هایی نیاز است تا اثر شبکه 
و پروتکل های گوناگون روی س��امانه ی کنترل بررسی 

شود.
سه معماری اصلی برای طراحی سامانه ی کنترل وجود 

دارد که در شکل1 نشان داده شده اند. 
همه ی معماری ه��ا تنها )الف( بازخ��ورد حالت بهینه، 
)ب(  تخمین گ��ر حال��ت وکنترل کنن��ده PID عادی و 
)پ( کنترل کنن��ده  ی PID با حاش��یه  ی لغزش تنظیم 
ش��ده  اندازه گیری ه��ای بی س��یم را در نظ��ر می گیرند، 
 ب��ه گون��ه ای ک��ه در بیش ت��ر م��وارد کنت��رل کنن��ده 
می تواند در عملگر گذاشته ش��ود و پیوندهای ارتباطی 
غی��رالزم می��ان کنترل کنن��ده و عملگ��ر حذف ش��ود. 
طبیعتًا ای��ن موردها می توانند به م��ورد ارتباطات میان 
کنترل کنن��ده و عمگ��ر نیز گس��ترش یابند ول��ی در آن 

صورت طراحی سخت تر می شود.

21. Delay jitter

شکل1. معماری های سامانه های کنترل در کنترل شبکه ای

...wcs
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کاربردی  ترین گزینه این اس��ت که ی��ک کنترل کننده 
بهینه طراحی شود که بتواند واحد را با برخی مشخصات 
داده ش��ده ب��رای تأخیر و افت بس��ته پای��دار نماید. در 
نوشته ها معمواًل کنترل کننده از گونه ی بازخورد حالت 
است که شاید نیاز به مشاهده گر حالت در حسگر داشته 
باش��د. کنترل کننده بهینه معمواًل از راه مسأله ی بهینه 

سازی نابرابری های ماتریسی خطی طراحی می شود.
رویک��رد دیگ��ر اف��زودن ی��ک تخمین  گ��ر ب��ه کنترل 
کننده اس��ت تا داده های از دس��ت رفته ی��ا تأخیر یافته 
را تخمی��ن بزن��د. ب��ا بهره گی��ری از تخمی��ن، همواره 
 یک تخمی��ن فراین��د کنونی ب��رای کنترل کنن��ده، که 
می تواند هر کنترل کننده عادی )غیر ش��بکه ش��ناس( 
 باش��د، موج��ود اس��ت. ی��ک تخمین  گر مناس��ب برای

NCS ه��ا فیلت��ر کالمن اس��ت، به خاطر ش��کل راحت 
مرحل��ه ی پیش بین��ی و ب��ه روز رس��انی در آن که تنها 

هنگام دریافت داده ی تازه اجرا می شود. 
کاس��تی های ش��بکه می توان��د تا ان��دازه ای ب��ا تنظیم 
س��اختار  ش��ود.  جب��ران  کنن��ده  کنت��رل   مناس��ب 
ی��ک  از  هن��وز  ک��ه  اس��ت  ای��ن  س��وم  گزین��ه ی 
کنن��ده  ی  کنت��رل  مانن��د  ع��ادی  کنن��ده  ی   کنت��رل 
 )PID( مش��تق گیر  گی��ر  انتگ��رال  تناس��بی 
براب��ر  در  ب��ودن  مق��اوم  ب��رای  و  ش��ده  بهره گی��ری 
 اف��ت بس��ته و لغ��زش تأخی��ر تنظی��م گ��ردد. پایداری 
س��امانه ی کنت��رل با بازخ��ورد تأخی��ر متغی��ر می تواند 
ب��ه  گ��ردد  dmax.تضمی��ن  لغ��زش22  حاش��یه ی  راه   از 
 گون��ه ای ک��ه ی��ک تأخی��ر متغی��ر اضاف��ی را تعری��ف 
می کند که برای آن س��امانه ی کنترل پایدار است. چند 
روش و قاع��ده ی تنظی��م به دس��ت آمده ک��ه در آن ها 
حاشیه ی لغزش به گستردگی به کار رفته است. برتری 
این رویکرد این اس��ت که کنترل کننده  ی PID تاکنون 
در صنعت به گس��تردگی به کار رفته است و تنها نیاز به 
بازتنظیم می باش��د. افزون بر این، راهبران با آن آش��نا 
ب��وده و می  دانند چگونه با آن کار کنن��د و به آن اعتماد 

دارند.

3.2. طراحی هم زمان سامانه های کنترل 
بی سیم

بر پایه ی بحث و بررس��ی های موردی شبیه س��ازی که 
پیش ت��ر و در بخش 5 انجام ش��ده، مالحظات طراحی 
س��امانه های کنترل بی س��یم آمده در جدول 1 سفارش 

می شود.
جدول مش��کالت کلی که ممکن است هنگام طراحی 
WCS ها پیش آید و راهکارها در هر دو الیه ی ش��بکه 

و کنترل برای رویارویی با مشکالت را آورده است.

22. Jitter margin

در MAC  تصادف��ی ی��ک نقط��ه ی س��ر به س��ر میان 
کیفی��ت خدم��ات ش��بکه و کارای��ی کنترل ب��ه گونه ی 
نمونه گی��ری  یعن��ی زم��ان  ت��ردد23 ش��بکه  از  تابع��ی 
بان��د  پهن��ای  اگ��ر  دارد.  وج��ود  کنت��رل  س��امانه ی 
ش��بکه ی موج��ود ک��م اس��ت، می توان��د ب��ا موازنه ی 
 ب��ار24، تغیی��ر توپول��وژی ش��بکه، افزودن ش��بکه ی با 
م��ازه  ی25 پرس��رعت، کمی س��ازی یا افزای��ش بازه ی 

نمونه گیری کنترل کننده  ها جبران شود.
هم��ه ی ای��ن گزینه ها در بررس��ی موردی اتوماس��یون 

ساختمان در بخش 5. 2 انجام شده است.
در ص��ورت اف��ت بس��ته، الی��ه ی فیزیک��ی نی��از ب��ه 
بهترسازی داشته یا روش تأیید و باز فرست باید به کار 
گرفته ش��ود. در س��وی کنترل می تواند یک تخمین گر 
حالت یا یک کنترل کننده  ی آگاه از لغزش تأخیر ش��بکه 
به کار گرفته ش��ود. اگر افت بس��ته ب��ه خاطر برخورد یا 
اگر لغزش تأخیر ارتباطات به خاطر  بازفرس��ت اس��ت؛ 
راه ح��ل ی��ک پروتکل MAC معین اس��ت ی��ا این که 
روش های پیش گفته ی س��وی کنترل هم برای جبران 

افت بسته می تواند به کار گرفته شود.
در ص��ورت جا ب��ه جایی ک��ه تغیی��رات مکان��ی باعث 
قطعی برآمده از  بازمس��یریابی می ش��ود، یک پروتکل 

مسیریابی چند مسیره سودمند است.
 زیرا می تواند به س��رعت مس��یر پش��تیبان را جایگزین 
بای��د  کنت��رل  س��امانه ی  قطع��ی،  ص��ورت  در  کن��د. 
متوق��ف ک��ردن خ��ودکار را پیش بینی نماید. س��رعت 
ج��ا ب��ه جای��ی می تواند کاس��ته ش��ود ت��ا ب��ه پروتکل 
مس��یریابی ام��کان دنبال ک��ردن جا به جای��ی را بدهد. 

23. Traffic
24. Load balancing
25. Backbone

PiccSIM .3 بستر شبیه سازی هم زمان 
برای سامانه های کنترل بی سیم

رویکردهای طراحی تحلیل��ی NCS موجود، می تواند 
ب��رای طراح��ی WCS ب��ه کار گرفته ش��ود. س��رانجام 
برای درس��تی س��نجی26 رفت��ار مطلوب کارب��رد کامل 
 WCS مش��خص،  الگوریتم  ه��ای  و  پروتکل ه��ا  ب��ا 
ب��ه ی��ک شبیه س��ازی نی��از دارد ک��ه در آن ش��بکه و 
 س��امانه ی کنترل با هم شبیه سازی و آزمایش شوند. با 
شبیه س��ازی هم زم��ان آن رفتاری که در شبیه س��ازی 
جداگان��ه آش��کار نمی ش��ود می توان��د بررس��ی گ��ردد. 
مدل ه��ای  ب��ا  می توانن��د  تک��ی  کنت��رل   حلقه ه��ای 
ساده ی ش��بکه مانند توزیع تأخیر و افت بسته، تحلیل 
و ش��بیه سازی شوند. برتری  ش��بیه ساز هم زمان این 
اس��ت که رفتار س��امانه های ب��زرگ و پیچی��ده، در بر 
دارنده ی حلقه های کنترل چندگانه که با روش ریاضی 
قابل تحلیل نیس��ت، می تواند بررس��ی ش��ود. تراکنش 
بغرنج میان پروتکل های ارتباطات و کنترل باید با ابزار 
 PiccSIM شبیه سازی هم زمان مانند بستر شبیه سازی
که پس از این شناس��انده می ش��ود بررسی گردد. برای 
نمونه روش��ن نیست که توپولوژی شبکه، دسترسی به 
 بس��تر و پروتکل مسیریابی یا الگوی تردد چگونه روی 
هم��ه ی س��امانه ی کنت��رل در مورد های شبیه س��ازی 

بخش 5 اثر می گذارند. 

26. Verification

ج��دول1. چالش های کنترل بی س��یم ش��بکه ای. برای هر مش��کل بر آم��ده از ارتباطات 

بی سیم، در تراز ارتباطات و کنترل چند راهکار برای رویارویی وجود دارد.

چالش
راهکار رویارویی با اثر

کنترلشبکه

پهنای باند کم
هم سنگ سازی بار، توپولوژی، 

شبکه ی مازه ی پرسرعت
کمی سازی، افزایش بازه ی        

نمونه گیری

افت بسته
مقاوم بودن در برابر تداخل، تأیید 

و باز فرست
تخمین گر حالت یا کنترل کننده ي 

لغزش شناس

MAC معینبرخورد بسته
تخمین گر حالت یا کنترل کننده ي 

لغزش شناس

لغزش تأخیر
 MAC هم سنگ سازی بار از راه

زمان بندی شده
کنترل کننده ي لغزش شناس

قطعی ارتباط
مسیریابی چند مسیری برای 

گزینش مسیر دل خواه
ایست کنترل

جا به جایی
مسیریابی چند مسیری، سرریز 

)پرسرعت(
کاهش سرعت جا به جایی

...wcs
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PiccSIM ی��ک بس��تر شبیه س��ازی هم زم��ان ب��رای 
WCS اس��ت ک��ه در دانش��گاه آلت��وی فنالن��د تولی��د 
ش��ده اس��ت. PiccSIM خالصه شده  ی »بس��تر برای 
طراح��ی یکپارچ��ه ی ارتباطات و کنترل، شبیه س��ازی 
، پیاده س��ازی و مدل س��ازی« اس��ت. ب��رای پژوه��ش 
در زمین��ه ی الگوریتم  های پخش ش��ده و ش��بکه های 
حس��گر، سامانه های کنترل ش��بکه ای و خودکارسازی 

بی سیم تولید شده است.
PiccSIM ب��ه صورت آزاد برای پژوهش در دس��ترس 
اس��ت و ت��ا کنون توس��ط چندین گ��روه پژوهش��ی در 
سراس��ر جهان به کار گرفته شده اس��ت. PiccSIM با 
مجموع��ه ای کام��ل از ابزارهای مدل س��ازی، طراحی 
و شبیه س��ازی برای طراحی و آزمون هر دو س��امانه ی 

سیمی و بی سیم NCS مناسب است.
دیگر ابزار در دس��ترس برای شبیه س��ازی ش��بکه های 

کنترل شبکه ای در بخش 3. 2 مرور شده است.

 PiccSIM  3. 1. شرح بستر
و   Simulink ب��ا  کنت��رل  س��امانه ی   PiccSIM در 
و   Matlab می ش��ود.  شبیه س��ازی   ns2 ب��ا  ش��بکه 
Simulink ب��ه ای��ن دلی��ل برگزی��ده ش��ده اند که  هر 
 Simulink .دو اب��زار پژوهش��ی پرکارب��ردی هس��تند
مدل��ی را اجرا می کن��د که  در بر دارن��ده ی مدل پویای 
 ns2 فرآیند و س��امانه ی کنترل اس��ت. از سوی دیگر
اس��تاندارد پذیرفت��ه ش��ده ب��رای  شبیه س��ازی ش��بکه 
 در جامع��ه ی پژوهش��ی ارتباط��ات اس��ت. ب��ا ترکی��ب 
توانایی های هر دو شبیه س��از، بس��تر شبیه س��ازی هم 

زمان انعطاف پذیر و کارایی به دست می آید. 
مانن��د  بی س��یم  ن��و  فناوری ه��ای  ب��رای  مدل های��ی 
پروتکل های مس��یریابی به س��رعت س��اخته می شوند 
 PiccSIM از  بهره گی��ری  ب��ا  می توانن��د  بنابرای��ن  و 
ب��رای کاربرده��ای کنترل به س��ادگی آزمایش ش��وند. 
ns2 ش��بکه را ب��ا ه��ر متن��ی از زب��اِن فرم��اِن ابزار27 
 TCL مت��ن ی��ک  می کن��د.  س��ازی  ش��بیه    )TCL(
پرون��ده ای متنی اس��ت ک��ه ویژگی های ش��بکه و گره 
مانند جای گره، مش��خصات تضعی��ف و پروتکل های 
 PiccSIM معم��اری  می کن��د.  مش��خص  را  ش��بکه 
در ش��کل2 نش��ان داده ش��ده اس��ت. س��امانه ی شبیه 
س��ازی  PiccSIM  نوع��ًا دو رایان��ه در ب��ر دارد: یکی 
 ب��رای Simulink و واس��ط کارب��ر28 و دیگ��ری برای

 ns2. ه��ر دو ب��رای زم��اِن شبیه س��ازی ه��م زم��ان 
ش��ده اند تا شبیه سازِی درست به دس��ت آید. ارتباطات 
با گذراندن بسته ها از ns2 شبیه سازی می شود. واسط 
 ،WCS س��اخته ش��ده و طراحی کل Matlab کاربر در
در بردارنده ی مشخصات نموداری شبکه و ابزار تنظیم 
برای کنترل گره ای ش��بکه ش��ده، را ش��دنی می سازد. 
فرات��ر از آن، همچنین PiccSIM  این امکان را فراهم 
می کند تا الگوریتم  های کنترل طراحی شده از راه تولید

27. TC L
28. Interface

Simulink بلوک ه��ای  از  ک��د   خ��ودکار 
ش��وند.  آزمای��ش  بی س��یم  گره ه��ای  ت��ا 
بلوک ه��ای توس��ط  ش��بکه  روی   ارتباط��ات 

Simulink  مدیریت می ش��ود، از این رو کاربر نیازی 
 ns2 و Simulink به پرداخت��ن ب��ه یکپارچه س��ازی
ندارد. نمونه ای س��اده با یک حلقه ی کنترل بی  سیم در 

شکل 3 نشان داده شده است. 
ب��ا   Simulink در  ش��بکه  گ��ره   بلوک ه��ای 
گره ه��ای  مقص��د  و  مب��دأ   )IDs( شناس��نده های29 
س��یگنال  ابع��اد  و  داده  گونه  ه��ای  گیرن��ده،  تم��اس 
ارس��الی ک��ه روی ان��دازه  ی بس��ته ی فرس��تاده ش��ده 
س��یگنالی  ه��ر  ش��وند.  م��ی  پیکربن��دی  دارن��د  اث��ر 
ش��بکه ی     روی  از  می توان��د    Simulink در 
رو ای��ن  از  ش��ود.  فرس��تاده  ش��ده   شبیه س��ازی 
PiccSIM شبیه سازی کاربردهای بی سیم گوناگون را 
شدنی کرده و ابزار سودمندی برای آزمون راهبردهای 

کنترل و پروتکل های بی سیم است.

29. Identifier

ش��کل2. معماری بستر شبیه سازی  PiccSIM شبیه سازی سامانه های کنترل بی سیم با شبیه سازهای  
ns2 برای شبکه و Simulink برای کنترل. PiccSIM توسط واسط کاربر محلی Matlab، جایی که 

طراحی هم زمان مدل و شبیه سازی انجام می شود، کنترل می گردد.

 2.3. ابزارهایی در رابطه با شبیه سازی 
هم زمان شبکه و کنترل

در ای��ن جا ش��بیه س��ازهای دیگ��ر برای شبیه س��ازی 
 ه��م زم��ان ارتباط��ات و کنت��رل ب��ه فش��ردگی م��رور 
اب��زار  مرتبط تری��ن   PiccSIM کن��ار   در  می گردن��د. 
 Modelica/ns2 ظاه��راً   NCS  شبیه س��ازی 
می باش��د. همانن��د PiccSIM، شبیه س��ازی ش��بکه، 
کنت��رل  و  دینامی��ك  س��ازی  ش��بیه  ول��ی   ns2 ب��ا 
انج��ام می ش��ود. شبیه س��ازی   Modelica ب��ا واح��د 
راهنمای��ی   Modelica و  ش��ده  کنت��رل   ns2  ب��ا 
می ش��ود ت��ا آن را ت��ا زمانی مش��خص ک��ه در آن هم 
ن��رخ  کن��د.  اج��را  انج��ام می ش��ود  داده  زمان س��ازی 
بس��ته، مب��دأ و مقص��د تعیی��ن پذی��ر ب��وده و در مت��ن  
مش��خص  شبیه س��ازی  از  پی��ش   ns2ب��رایTCL 
پای��ه ی  ب��ر  ارتباط��ی  هی��چ  رو  ای��ن  از  می ش��وند. 
رخ��داد، وابس��ته ب��ه رخداده��ای احتم��ااًل پیش بینی 
نش��ده، مانند هش��دارها یا گذر از آس��تانه ه��ا در مدل 
 PiccSIM در  ش��ود.  انج��ام  توان��د  نم��ی  دینامی��ك 
ب��ر  فرس��تادن  و  ش��ده  تولی��د   Simulink در   ت��ردد 

پایه ی رخداد بسته ها شدنی است. 
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 OPNET ب��ا  را   Matlab دیگ��ر    شبیه س��از 
ترکی��ب می کن��د. OPNET بس��ته ای تج��اری ب��رای 
شبیه س��ازی و تحلیل ریِز ش��بکه های گوناگون اس��ت. 
بیش ت��ری  ری��ز  شبیه س��ازی  مدل ه��ای   OPNET
بهت��ر  نمای��ش  و  پیکربن��دی  توانایی ه��ای  و  داش��ته 
همانن��د نی��ز  زم��ان  ه��م  شبیه س��از  دارد.   ns2  از  

PiccSIM هم زمان می شود.
 شبیه س��ازهای هم زم��ان ش��بکه و کنت��رل کام��اًل ب��ر 

پای��ه ی ns2 ه��م هس��تند ، ک��ه در آن ه��ا ns2  ب��ا 
ماژول های ش��بیه س��ازی دینامیك ی��ا حل کننده های 
معادله ی دیفرانسیل معمولی برای  شبیه سازی فرآیند 

و کنترل کننده گسترش یافته است. 
ب��ا  عامل  های��ی30   ns2Agent/Plant گون��ه ی 
ویژگی های دینامیك با به کارگیری معادالت دیفرانسیل 

تعریف می کند.
ش��بکه  س��از  ش��بیه  س��اختن  دیگ��ر،  جایگزی��ن 
در  ک��ه   TrueTime اس��ت.   Simulink ب��ا  
دانش��گاه لوند س��وئد تولی��د ش��ده، ابزار شبیه س��ازی 
ب��رای   Simulink پای��ه ی  ب��ر  ش��ناخت ه ای   نی��ک 

سامانه های کنترل شبکه ای است.
TrueTime  در اص��ل برای شبیه س��ازی زمان بندی 
پردازش��گرهای جاسازی شده در زمینه ی کنترل هدف 
 Bluetooth گذاری شده و به شبکه های بی سیم مانند
و IEEE802.15.4 گس��ترش یافته است. مدل شبکه 
در TrueTime ساده بوده و پروتکل های مشخص به 
ریز شبیه سازی نشده اند. پروتکل مسیریابی همه پسند 
»بردار فاصله ی درخواس��ت م��وردی«AODV( 31(  که 
اغلب در ش��بکه های حس��گر به کار می رود، به عنوان 

یک گسترش در TrueTime پیاده  شده است.
شبیه س��ازی  ب��رای  را   TrueTime ت��ازه   کاره��ای 
شبکه هایی مانند WirelessHART گسترش داده اند. 
در این گس��ترش الیه ی MAC توس��ط فرستادن های 
ــاده و بازه های  همزم��ان چن��د کانالی ب��ا بازه بندی س
  WirelessHART  ــخصات فنی مشترک برابر مش

30. Agent
31. Ad hoc On-demand Distance Vector

 شکل3.  نمونه ای   از مدل ساده ی   PiccSIM Simulink     برای شبیه سازی کنترل بی سیم.   اندازه گیری های یک فرآیند از حسگر تا 

بلوک  ه��ای می ش��ود.  فرس��تاده  گ��ره  بلوک ه��ای  توس��ط    ns2 ش��بکه ی  شبیه س��از  راه  از   کنترل  کنن��ده 

PiccSIM انعطاف پذیرن��د: توان��ا برای فرس��تادن ب��ه و گرفتن از گره ه��ا )N( و گونه های گوناگون )T(. چندی��ن زوج ارتباطی 

می تواند به هر جای مدل برای شبیه سازی سامانه های بی سیم افزوده شود.

پیاده ش��ده اس��ت. جدول وس��یله و زمان بندی تماس 
توس��ط کاربر مش��خص می ش��ود، از این رو هیچ  گونه 
کارک��رد مدیریت ش��بکه پیاده نش��ده اس��ت. کار روی 
 ns2 روی   TSMP همانن��د  پروتکل��ی  پیاده  س��ازی 
ب��رای ارزیابی اث��رات پروتکل ه��ایMAC زمان بندی 
Picc  ���ده روی سامانه های کنترل توس��ط شبیه ساز

SIM در جریان اس��ت. به گونه ی فش��رده برتری های 
ب��ا دیگ��ر شبیه س��ازهای در  PiccSIM در س��نجش 
دس��ترس این اس��ت ک��ه انعطاف پذی��ر ب��وده و از ابزار 
 شبیه س��ازی نی��ک ش��ناخته و مدل ه��ای ری��ز ش��ده 

بهره می گیرد.
چندین بررس��ی هس��ت که دقت شبیه سازی ارتباطات 
ns ،را اعتبارس��نجی کرده اند. در مورد س��یمی  ns2

2   و OPNET در س��نجش با ش��بکه ی واقعی بس��تر 
آزم��ون، دس��تاوردهای همانندی دارند. ول��ی در مورد 
بی س��یم، دس��تاوردهای شبیه س��ازی شبیه س��ازهای 
گوناگون گویی واگرا می ش��وند. این در اصل به س��بب 
فرض  ه��ا و ساده س��ازی های گوناگ��ون در مدل ه��ای 
م��دل س��ازی  در  رادی��و  و  انتش��ار س��یگنال   محی��ط 
ش��بکه ی بی س��یم واقعی اس��ت. از ای��ن رو یک مدل 
شبکه ی بهینه که از روی داده های واقعی افت بسته ی 
شناس��ایی ش��ده در ns2 پیاده سازی ش��ده، که پس تر 

می آید.
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