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Zastosowanie
zmodyfikowanych wersji predyktora Smitha
w rozproszonych uk³adach regulacji
1. Wstêp
W artykule opisano przyk³ady u¿ycia predyktora Smitha w rozproszonych uk³adach
regulacji. Rozproszone uk³ady regulacji s¹ z natury systemami z czasem dyskretnym.
Przyczynia siê do tego obecnoæ uk³adów cyfrowych oraz sieci komunikacyjnej, w której
informacje o wartociach sygna³ów przesy³ane s¹ sekwencyjnie w formie pakietów.
Ze wzglêdu na w³asnoci ruchu w sieci oraz w³aciwoci u¿ywanych protoko³ów komunikacyjnych, w systemach rozproszonych wystêpuj¹ nastêpuj¹ce zjawiska:







opónienia w przekazywaniu pakietów,
zmiennoæ tych opónieñ w czasie,
gubienie pakietów,
wielokrotne dostarczanie tych samych pakietów,
niechronologiczne dostarczanie pakietów,
niejednoczesne lub niepe³ne dostarczanie informacji z kilku ró¿nych punktów lub do
kilku ró¿nych punktów,
 koniecznoæ dzielenia wiêkszych porcji danych na kilka pakietów,
 konkurowanie wêz³ów nale¿¹cych do ró¿nych pêtli regulacji o dostêp do wspó³dzielonego medium komunikacyjnego,
 konkurowanie wêz³ów nale¿¹cych do tej samej pêtli regulacji w wielowymiarowych
uk³adzie regulacji (MIMO) o dostêp do medium.
Podstawow¹ trudnoci¹, z któr¹ spotyka siê projektant rozproszonego uk³adu regulacji, jest obecnoæ opónieñ komunikacyjnych. Ze wzglêdu na ich czêsto wystêpuj¹c¹
zmiennoæ w czasie, bezporednie u¿ycie klasycznych metod projektowania regulatorów
dla uk³adów z opónieniem nie zawsze daje po¿¹dane efekty. Z regu³y jednak mo¿liwa jest
modyfikacja istniej¹cych algorytmów sterowania tak, by przystosowaæ je do nowych warunków.
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W artykule zaprezentowano kilka ró¿nych modyfikacji klasycznego predyktora Smitha, od lat stosowanego do systemów z opónieniem, oraz podano, w jakich przypadkach
mog¹ one znaleæ zastosowanie. Modyfikacje maj¹ na celu dostosowanie predyktora do
warunków panuj¹cych w sieci, a wiêc przede wszystkim do zmiennoci opónieñ oraz zjawiska gubienia pakietów.
Organizacja dalszej czêci artyku³u jest nastêpuj¹ca. W rozdziale Modyfikacje predyktora Smitha przedstawiono kilka ró¿nych odmian predyktora, przystosowanego do wspó³pracy z sieciami komunikacyjnymi o okrelonych w³asnociach. W kolejnych podrozdzia³ach zaprezentowano ró¿ne zestawy w³asnoci sieci oraz opisano zmodyfikowane wersje
predyktora, które mo¿na dla nich zastosowaæ. W rozdziale Wyniki symulacji porównano
dzia³anie uk³adu regulacji z klasycznym predyktorem oraz jego zmodyfikowanymi odmianami dla kilku przypadków sieci o ró¿nych w³asnociach. Rozdzia³ Stabilnoæ zmodyfikowanych wersji predyktora Smitha porusza kwestiê stabilnoci uk³adów regulacji z prezentowanymi odmianami predyktora. Uwagi koñcowe zawarto w rozdziale Podsumowanie, za
w sekcji Literatura podano wykaz literatury przedmiotu.

2. Modyfikacje predyktora Smitha
Poni¿ej opisano kilka ró¿nych modyfikacji klasycznego predyktora Smitha, które
mog¹ byæ u¿yte w systemach rozproszonych. Przy ka¿dej z wersji wymieniono w³asnoci
sieci, dla których ma ona zastosowanie. We wszystkich przedstawionych przypadkach
zak³ada siê obecnoæ sieci komunikacyjnej N jedynie na drodze sygna³u wyjciowego y
z obiektu P do regulatora K. Przesy³ sygna³u steruj¹cego u z regulatora do obiektu odbywa
siê natychmiastowo, bez porednictwa sieci. Sytuacjê tê przedstawia rysunek 1. Wszystkie
elementy rozpatrywanego uk³adu regulacji (z wyj¹tkiem sieci N), potraktowano jako liniowe systemy dynamiczne z czasem dyskretnym, pracuj¹ce synchronicznie. Do opisu takich
obiektów najdogodniej korzystaæ z równañ ró¿nicowych lub z transmitancji dyskretnych.
Sieæ komunikacyjna wnosi opónienia, których wartoæ jest wielokrotnoci¹ okresu próbkowania TS, wspólnego dla wszystkich elementów systemu.
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Rys. 1. Rozproszony uk³ad regulacji: D  zadajnik, K  regulator, P  obiekt,
A  urz¹dzenie wykonawcze, S  czujnik, N  sieæ komunikacyjna

Dla przejrzystoci rysunków w dalszej czêci artyku³u pominiêto na nich wystêpuj¹ce
w uk³adzie zegary taktuj¹ce, chyba ¿e pe³ni¹ one dodatkowe funkcje i umieszczenie ich na
schemacie jest niezbêdne. Na rysunku 1 rodkow¹ czêæ obiektu P zaznaczono lini¹ przery-
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wan¹. Ma to symbolizowaæ mo¿liwoæ przestrzennej rozleg³oci obiektu, która jest najczêstsz¹ przyczyn¹ u¿ycia sieci komunikacyjnej N.

2.1. Sieæ ze sta³ym opónieniem, znanym na etapie projektowania
Ten przypadek niewiele ró¿ni siê od typowego uk³adu regulacji z opónieniem, dlatego mo¿na w nim zastosowaæ klasyczn¹ wersjê predyktora Smitha [4]. Poniewa¿ system
rozproszony jest z natury swojej systemem dyskretnym, nale¿y u¿yæ dyskretnej wersji
predyktora, przedstawionej na rysunku 2. M(z) jest modelem obiektu P(z), za δ to sta³e
opónienie, jakiego w sieci N doznaj¹ wszystkie pakiety. Sygna³ w(k) powstaje w wyniku
przejcia sygna³u v(k) przez liniê opóniaj¹c¹ z–τ. Dla prawid³owego dzia³ania uk³adu nale¿y zapewniæ, by M(z) = P(z) oraz τ = δ.
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Rys. 2. Klasyczny predyktor Smitha w wersji dyskretnej dla systemu rozproszonego z sieci¹ N
ze sta³ym, znanym opónieniem δ
Objanienia w tekcie

2.2. Sieæ ze sta³ym opónieniem, nieznanym na etapie projektowania
lub wolnozmiennym opónieniem o ograniczonej amplitudzie
Ka¿da z trzech opisanych dalej wersji predyktora mo¿e byæ zastosowana w jednym
z dwóch przypadków:
1) opónienia w sieci s¹ sta³e, lecz nieznane na etapie projektowania uk³adu; znana jest
natomiast ich maksymalna mo¿liwa wartoæ δmax;
2) opónienia nie s¹ sta³e, lecz szybkoæ ich zmian jest pomijalna w porównaniu z dynamik¹ uk³adu regulacji; znane jest natomiast górne ograniczenie d³ugoci opónienia δmax.
Nieznane opónienia mog¹ byæ:
 mierzone bezporednio,
 identyfikowane na bie¿¹co przez adaptacyjny uk³ad regulacji.
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Bezporedni pomiar opónieñ
Pomiar opónieñ jest mo¿liwy na dwa sposoby:
1) pomiar czasu wêdrówki tam i z powrotem próbnego pakietu wysy³anego dodatkowo
przez sieæ [3],
2) u¿ycie dwóch zsynchronizowanych zegarów w czujniku S i estymatorze E i nadawanie pakietom znaczników czasowych [7].
POMIAR CZASU POWROTNEJ WÊDRÓWKI PAKIETÓW

W tym przypadku w sieci kr¹¿¹ dwa rodzaje pakietów:
1) zasadnicze  przenosz¹ informacjê o wartoci sygna³u wyjciowego obiektu;
2) pomocnicze  wykorzystywane s¹ wy³¹cznie do pomiaru opónieñ wnoszonych przez
sieæ.
Schemat uk³adu pokazano na rysunku 3.
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Rys. 3. Uk³ad z przestrajan¹ lini¹ opóniaj¹c¹ i identyfikacj¹ opónienia
z u¿yciem pomocniczego obiegu pakietów

Estymator E wysy³a przez sieæ N pakiety do urz¹dzenia odpowiadaj¹cego E’, którego
zadaniem jest natychmiastowe odes³anie pakietu. Po³owa czasu oczekiwania na wys³any
pakiet pomocniczy mo¿e byæ uznana za estymatê opónienia sieci, któr¹ wykorzystuje siê
przy strojeniu linii opóniaj¹cej w predyktorze. Wad¹ tego rozwi¹zania jest generowanie
dodatkowego ruchu w sieci oraz niebezpieczeñstwo uzyskania b³êdnej estymaty, jeli czasy
wêdrówek pakietu w obie strony s¹ ró¿ne. W celu zmniejszenia obci¹¿enia sieci, pomocnicze pakiety mo¿na wysy³aæ z czêstotliwoci¹ mniejsz¹, ni¿ zasadnicze. Jest to dopuszczalne, poniewa¿ z za³o¿enia opónienia s¹ sta³e b¹d zmieniaj¹ siê powoli.
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Schemat uk³adu regulacji dla tej wersji przedstawiono na rysunku 4. Ka¿dy z pakietów
nios¹cych informacje o wartoci sygna³u y(k) jest zaopatrywany w znacznik czasowy. Ze
wzglêdu na dyskretny charakter uk³adu regulacji, rolê znacznika mo¿e pe³niæ numer kolejny pakietu. Dziêki synchronizacji zegarów TP i TR, estymator E oblicza wartoæ opónienia δk dla ka¿dego pakietu. Po urednieniu filtrem dolnoprzepustowym F, uzyskana w ten
sposób estymata opónienia przestraja liniê opóniaj¹c¹ w predyktorze. Wad¹ tego rozwi¹zania jest zwiêkszenie wielkoci pakietu oraz koniecznoæ precyzyjnej synchronizacji
zegarów TP i TR, które musz¹ mieæ du¿¹ dok³adnoæ. Spe³nienie tych warunków nie jest
³atwe. Problem zwiêkszenia iloci przesy³anych danych mo¿na czêciowo rozwi¹zaæ, dodaj¹c znacznik czasowy tylko do czêci pakietów (np. co dziesi¹tego), bo z za³o¿enia opónienia zmieniaj¹ siê powoli lub s¹ sta³e.
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Rys. 4. Uk³ad z przestrajan¹ lini¹ opóniaj¹c¹ i ze znakowaniem czasowym pakietów

Uk³ad regulacji adaptacyjnej
W adaptacyjnym uk³adzie regulacji z rysunku 5 opónienie podlega ustawicznej
identyfikacji w trakcie pracy uk³adu. Blok identyfikacji A opracowuje estymatê opónienia δk na postawie znajomoci opónionego sygna³u wyjciowego obiektu P(z) oraz jego
modelu M(z). Estymata ta, po przejciu przez filtr dolnoprzepustowy F, przestraja liniê
opóniaj¹c¹. W rozwi¹zaniu tym nie jest koniczne generowanie dodatkowego ruchu w sieci, ani precyzyjne synchronizowanie zegarów, jednak sam uk³ad adaptacyjny jest stosunkowo z³o¿ony, a dla uzyskania prawid³owych wyników konieczne jest u¿ycie ustawicznie
zmieniaj¹cego siê sygna³u wartoci zadanej r(k).
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Rys. 5. Uk³ad adaptacyjny z ustawiczn¹ identyfikacj¹ opóniania i przestrajan¹ lini¹ opóniaj¹c¹

2.3. Sieæ z szybkozmiennymi opónieniami o ograniczonej amplitudzie
Jeli szybkoæ zmian opónienia jest znaczna, zmiennoci tej nie mo¿na zaniedbaæ przy
projektowaniu uk³adu regulacji. U¿ycie sta³ej lub wolnozmiennej estymaty opónienia nie da³oby po¿¹danych efektów. Ni¿ej wymieniono kilka sposobów postêpowania w takim przypadku.
Bufor ujednolicaj¹cy opónienie
Prost¹ metod¹ radzenia sobie ze zmiennymi opónieniami, przedstawion¹ na rysunku 6a,
jest umieszczenie miêdzy sieci¹ a regulatorem bufora B, dzia³aj¹cego jak kolejka FIFO (first
in, first out) [5]. Bufor uwalnia pakiety z tak¹ sam¹ czêstotliwoci¹, z jak¹ s¹ one wysy³ane
do sieci, ale z przesuniêciem czasowym równym maksymalnemu mo¿liwemu opónieniu δmax,
jak to pokazano na rysunku 6b. Innymi s³owy, bufor wyd³u¿a opónienie ka¿dego pakietu
tak, by by³o ono równe maksymalnemu mog¹cemu wyst¹piæ opónieniu pakietów. Dziêki
temu opónienie za buforem jest sta³e i mo¿na zastosowaæ klasyczn¹ wersjê predyktora Smitha. Wad¹ tego rozwi¹zania jest wprowadzanie dodatkowego opónienia i tym samym sterowanie w oparciu o star¹ informacjê nawet wtedy, gdy dostêpne s¹ aktualniejsze dane.
Bezporedni pomiar opónieñ
Opisany poni¿ej uk³ad nie wprowadza dodatkowych opónieñ, ale za to wymaga pomiaru opónienia ka¿dego z pakietów docieraj¹cych z sieci do regulatora.
U¯YCIE DWÓCH ZSYNCHRONIZOWANYCH ZEGARÓW

Schemat uk³adu regulacji pokazano na rysunku 7. Ka¿dy z pakietów M wysy³anych do
sieci N otrzymuje znacznik czasowy k. Dziêki temu estymator E mo¿e okreliæ opónienie
ka¿dego z pakietów z osobna, ka¿dorazowo przestrajaj¹c liniê opóniaj¹c¹ z³o¿on¹ z rejestru przesuwnego R i multipleksera M. Dziêki temu sterowanie odbywa siê w oparciu
o najaktualniejsz¹ informacjê otrzyman¹ z obiektu, a jednoczenie opónienie obu sygna³ów porównywanych w wêle sumacyjnym S jest w ka¿dym kroku takie samo.
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Rys. 6. Uk³ad z buforem ujednolicaj¹cym opónienia: a) schemat uk³adu regulacji;
b) zale¿noci czasowe miêdzy zegarami
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Rys. 7. Uk³ad ze znakowaniem czasowym pakietów i lini¹ opóniaj¹c¹ przestrajan¹ z kroku na krok:
R  rejestr przesuwny, M  multiplekser, E  estymator opónienia pakietów
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2.4. Sieæ ze sta³ym, znanym opónieniem,
z wyj¹tkiem przypadku zgubienia pakietu
Jeli opónienia w sieci s¹ sta³e, ale niekiedy pakiety s¹ gubione (co skutkuje opónieniem równym nieskoñczonoci), pomocne mog¹ siê okazaæ dwa opisane ni¿ej uk³ady.
Wy³¹czanie opónionego sygna³u z predyktora, jeli pakiet nie dotar³
W uk³adzie z rysunku 8 bramka G sprawdza, czy pakiet z sieci N dotar³, czy te¿ zosta³
zgubiony. W drugim przypadku sygna³ steruj¹cy s(k) odcina sygna³ g(k) od dalszej czêci
uk³adu. Dziêki temu do wêz³a sumuj¹cego S jednoczenie docieraj¹ lub nie docieraj¹
opónione sygna³y z obiektu P(z) i jego modelu M(z). Jeli pakiet dotrze, uk³ad dzia³a jak
klasyczny predyktor Smitha. Jeli pakiet zagubi siê, uk³ad pracuje z otwart¹ pêtl¹ sprzê¿enia zwrotnego, a sterowanie odbywa siê wy³¹cznie w oparciu o wewnêtrzny model obiektu
M(z), nie uwzglêdniaj¹cy opónienia. Linia opóniaj¹ca nastrojona jest na opónienie równe opónieniu sieci: τ = δ.
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Rys. 8. Uk³ad z bramk¹ wykrywaj¹c¹ zagubienie pakietów i kluczowaniem sygna³u w(k)

U¿ycie pomocniczego predyktora, którego sygna³ zastêpuje zagubione pakiety
z sygna³em wyjciowym obiektu
Modyfikacjê opisanego ostatnio uk³adu stanowi schemat z rysunku 9. Zamiast od³¹czaæ sygna³ w(k), gdy opóniony pakiet zagubi siê w sieci, mo¿na w zastêpstwie brakuj¹cych danych wykorzystaæ sygna³ z pomocniczego predyktora E. Sieæ lub predyktor wybierane s¹ prze³¹cznikiem sterowanym przez bramkê G. Predyktor E pracuje w sposób ci¹g³y,
by estymata opónionego sygna³u wyjciowego y(k) obiektu P(z) by³a zawsze gotowa, jeli
zaistnieje potrzeba jej u¿ycia. Podobnie jak predyktor w regulatorze, równie¿ pomocniczy
predyktor korzysta z modelu M(z) obiektu. Je¿eli jednak zasadniczy predyktor w regulatorze posiada jedynie wiedzê o wartoci sygna³u steruj¹cego u(k), to pomocniczy predyktor
wykorzystuje obok opónionego sygna³u u(k) równie¿ opóniony sygna³ wyjciowy y(k)
obiektu.
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Dziêki temu wyznacza wiarygodniejsz¹ estymatê, która mo¿e zast¹piæ brakuj¹c¹ informacjê, która zagubi³a siê w sieci. Jeli pakiet z sieci nie dotrze, pomocniczy predyktor E
wykorzystuje w jego zastêpstwie swój w³asny sygna³ wyjciowy.
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Rys. 9. Uk³ad z bramk¹ wykrywaj¹c¹ zagubienie pakietów i pomocniczym predyktorem

2.5. Sieæ z szybkozmiennymi, nieograniczonymi opónieniami
Dwa opisane ni¿ej rozwi¹zania maj¹ zastosowanie w przypadku sieci, w której opónienia s¹ zmienne, a ich wartoæ nie jest ograniczona z góry.
Bezporedni pomiar opónieñ
U¯YCIE DWÓCH ZSYNCHRONIZOWANYCH ZEGARÓW

Przedstawiony na rysunku 10 schemat powsta³ na podstawie rysunków 7 i 8. W uk³adzie tym opónienia wyznaczane s¹ przez estymator E, który wykorzystuje do tego celu
znaczniki czasowe, doklejane po stronie obiektu P(z) do ka¿dego pakietu. Sygna³ estymatora przestraja w ka¿dym kroku liniê opóniaj¹c¹, z³o¿on¹ z rejestru przesuwnego R i multipleksera M. Jeli opónienie danego pakietu przekracza d³ugoæ rejestru, skojarzona z estymatorem bramka G odrzuca ten pakiet, a jednoczenie multiplekser jest prze³¹czany
w skrajn¹ lew¹ pozycjê, w której nie przepuszcza dalej ¿adnego sygna³u. Dziêki temu do
wêz³a sumacyjnego S b¹d docieraj¹ jednoczenie identycznie opónione sygna³y z obiektu
P(z) i modelu M(z), b¹d nie dociera ¿aden z nich.
U¿ycie bufora ujednolicaj¹cego opónienia,
dopuszczaj¹cego niedocieranie pakietów na czas
Schemat z rysunku 11 przypomina uk³ady przedstawione na rysunkach 6 i 8. W uk³adzie tym zastosowano kompromis miêdzy opónieniem a niekompletnoci¹ informacji. Opónienie docieraj¹cych pakietów jest sztucznie wyd³u¿ane w buforze B do pewnej
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z góry za³o¿onej wartoci τ. Jeli pakiet z sieci dociera do bufora z opónieniem δk mniejszym b¹d równym τ, informacja w nim zawarta jest wykorzystywana w predyktorze Smitha.
Jeli natomiast opónienie pakietu jest wiêksze, jest on odrzucany, a jednoczenie skojarzona z buforem B bramka G od³¹cza sygna³ g(k) od wêz³a sumacyjnego S. Im za³o¿one opónienie τ wiêksze, tym wiêksze jest opónienie pakietów opuszczaj¹cych bufor B, ale te¿
tym mniej pakietów zostanie odrzuconych, ze wzglêdu na niedotarcie na czas.
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Rys. 10. Uk³ad z przestrajan¹ i kluczowan¹ lini¹ opóniaj¹c¹ oraz bramk¹ wykrywaj¹c¹ zagubienie
pakietów i estymatorem okrelaj¹cym wartoci opónieñ
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Rys. 11. Uk³ad z buforem ujednolicaj¹cym opónienia i z kluczowaniem sygna³u w(k)
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Jeli sieæ mo¿e dostarczaæ pakiety niechronologicznie, nale¿y uzupe³niæ bufor mechanizmem sortowania zawartoci wed³ug znaczników czasowych.

3. Wyniki symulacji
Dzia³anie dwóch sporód opisanych wy¿ej uk³adów, przedstawionych na rysunkach 8
i 9, zbadano symulacyjnie. Dla porównania przetestowano te¿ uk³ad z klasyczn¹ wersj¹
predyktora, z rysunku 2. Skorzystano z pakietu obliczeñ numerycznych MATLAB/Simulink, pracuj¹cego na komputerze klasy IBM/PC. Wyniki symulacji zaprezentowane s¹ na
zamieszczonych dalej wykresach. Transmitancje obiektu P(z), modelu M(z) oraz regulatora
C(z), wykorzystywane w symulacjach, podano poni¿ej:

P (z) =

0,4819 z −1 + 0, 4661 z −2

M (z) =

C (z) =

(1)

1 − 1,8607 z −1 + 0,9048 z −2
b1 z −1 + b2 z −2

1 + a1 z −1 + a2 z −2

=

0,4312 z −1 + 0,4143z −2
1 − 1,8531z −1 + 0,8869 z −2

2,3552 − 1,4359 z −1

(2)

(3)

1 + 0,6708 z −1

Dyskretne transmitancje: P(z) i M(z) powsta³y przez dyskretyzacjê (z ekstrapolatorem
zerowego rzêdu ZOH) podanych ni¿ej, ci¹g³ych transmitancji Pc(s) i Mc(s), opisuj¹cych
obiekty oscylacyjne. Transmitancjê te ró¿ni¹ siê nieco; ró¿nice te reprezentuj¹ wystêpuj¹ce
nieuchronnie w zagadnieniach praktycznych b³êdy identyfikacji obiektu:

Pc ( s ) =

1

( s − (−0, 05 + j 0, 21))( s − (−0, 05 − j 0, 21))

M c (s ) =

=

1
2

s + 0,1s + 0,0466

0.9
0.9
=
2
( s − (−0, 06 + j 0,18)) ( s − (−0, 06 − j 0,18)) s + 0,12s + 0,0360

(4)

(5)

Na rysunku 12 zamieszczono odpowiedzi skokowe obiektu (1) i modelu (2).
Do znalezienia transmitancji regulatora C(z), na podstawie transmitancji modelu M(z),
wykorzystano twierdzenie o dyskretnym regulatorze liniowo-kwadratowym (DLQR). Pomocniczo wyznaczono realizacjê transmitancji M(z) w postaci równañ stanu, stosuj¹c jeden
z wariantów metody bezporedniej.
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Rys. 12. Odpowiedzi skokowe obiektu i modelu: obiekt  linia ci¹g³a,
model  linia przerywana

Oto wynik:

⎧⎪ x ( k + 1) = Ö x ( k ) + Ã u ( k )
⎨
⎪⎩v ( k ) = C x ( k )
⎛ −a
Ö=⎜ 1
⎝ − a2

1⎞
⎛b ⎞
, Ã = ⎜ 1 ⎟ , C = (1 0 )
⎟
0⎠
⎝ b2 ⎠

⎧⎪ x1 ( k ) = v ( k )
⎨
⎪⎩ x2 ( k ) = −a2 v ( k − 1) + b2 u ( k − 1)

(6a)

(6b)

(6c)

Wyliczona macierz wzmocnieñ regulatora LQ jest nastêpuj¹ca:

K = ( k1 k2 ) = ( 2,3552 1,6190 )

(7a)

u ( k ) = −K x ( k )

(7b)

Odpowiada ona poni¿szym macierzom Q i R ze wskanika jakoci:
⎛ 1 0⎞
Q=⎜
⎟ , R = 0,001.
⎝0 1⎠

Korzystaj¹c z (6c) i (7b), otrzymuje siê
u ( k ) + k2 b2 u ( k − 1) = k1 ( −v ( k )) − k2 a2 ( −v ( k − 1))

(8)
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Powy¿szemu równaniu ró¿nicowemu odpowiada nastêpuj¹ca dyskretna transmitancja,
bêd¹ca poszukiwan¹ transmitancj¹ regulatora

C (s ) =

k1 − k2 a2 z −1

(9)

1 + k 2 b2 z −1

Badania symulacyjne polega³y na porównaniu dzia³ania uk³adów z rysunków 2 oraz 8
i 9. Za³o¿ono, i¿ opónienie w sieci komunikacyjnej jest sta³e i równe δ = 15, z wyj¹tkiem
przypadków gubienia pakietów. Przyjêto, i¿ terminowe transmisje pakietów zachodz¹
z prawdopodobieñstwem p = 50%, a zagubienia pakietów w poszczególnych krokach s¹
losowo niezale¿ne. W uk³adzie z rysunku 2, jeli nowy pakiet nie dotar³, w jego zastêpstwie
u¿ywany by³ pakiet ostatnio otrzymany. Symulacje powtarzano wielokrotnie dla ró¿nych
losowych ci¹gów zagubieñ/dotaræ pakietów. Podczas pojedynczej symulacji dla wszystkich
trzech uk³adów stosowano ten sam ci¹g. Za sygna³ wartoci zadanej przyjêto skok jednostkowy. Do sygna³u steruj¹cego z wszystkich wersji predyktora dodano w roli zak³ócenia
ten sam szum bia³y o mocy równej 10–6.
Przebiegi czasowe sygna³u wyjciowego obiektu, uzyskane w wyniku pojedynczej symulacji, przedstawia rysunek 13.
a)

b)

c)

Rys. 13. Przebiegi sygna³u wyjciowego badanych uk³adów: a) uk³ad z rysunku 2;
b) uk³ad z rysunku 8; c) uk³ad z rysunku 9
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Poniewa¿ z wykresów widaæ wyranie, ¿e wielkoæ i szybkoæ wahañ sygna³u wyjciowego dla kolejnych uk³adów maleje, zrezygnowano z wyznaczania liczbowej wartoci
wskaników jakoci.

4. Stabilnoæ zmodyfikowanych wersji predyktora Smitha
Uk³ady regulacji z predyktorem Smitha s¹ systemami z opónieniem. Poniewa¿ jednak
systemy te s¹ dyskretne, a opónienia potraktowano jako wielokrotnoci okresu próbkowania Ts, zagadnienie stabilnoci rozwa¿anych uk³adów mo¿na sprowadziæ do przypadku
uk³adów bez opónienia [2]. W uk³adach z rysunków 2 i 6 opónienia sygna³ów docieraj¹cych do predyktora s¹ sta³e, wiêc zagadnienie stabilnoci tych uk³adów nie odbiega od zagadnienia stabilnoci klasycznego predyktora Smitha w wersji dyskretnej. Poniewa¿ 
zgodnie z tym, co powiedziano wy¿ej  predyktor mo¿na sprowadziæ do uk³adu bez opónienia, badanie asymptotycznej stabilnoci sprowadza siê do sprawdzenia, czy wszystkie
bieguny systemu le¿¹ we wnêtrzu ko³a jednostkowego na p³aszczynie zespolonej. Systemy
z rysunków 3 i 4 s¹ niestacjonarne, ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê opónienie wnoszone
przez sieæ oraz niesta³e opónienie przestrajanej linii opóniaj¹cej. Jeli jednak zmiany w³asnoci sieci nastêpuj¹ dostatecznie wolno, do badania stabilnoci mo¿na stosowaæ teoriê
sterowania odpornego [1], lub te¿ skorzystaæ z twierdzenia Lapunowa w wersji dla systemów niestacjonarnych. Druga z wymienionych metod daje zazwyczaj wyniki bardziej zachowawcze. Stabilnoæ systemu z rysunku 5 jest trudniejsza do pokazania, poniewa¿
oprócz niestacjonarnoci opónieñ nale¿y uwzglêdniæ w³asnoci uk³adu identyfikacji A.
Jego obecnoæ czyni strukturê uk³adu bardziej z³o¿on¹, a co gorsza  sprawia zazwyczaj, ¿e
system regulacji staje siê nieliniowy. W przypadku systemów z rysunków 7–11, które równie¿ s¹ niestacjonarne, podczas analizy stabilnoci nie mo¿na za³o¿yæ wolnozmiennego
charakteru opónieñ. Wobec tego teoria sterowania odpornego staje siê bezu¿yteczna. Jeli
nie jest znany probabilistyczny charakter zmiennoci opónieñ, do wykazania stabilnoci
mo¿na pos³u¿yæ siê twierdzeniem Lapunowa w wersji dla systemów niestacjonarnych. Wyniki tego podejcia s¹ z regu³y mocno zachowawcze. Jeli natomiast znane s¹ w³asnoci
probabilistyczne opónienia, mo¿na niekiedy uzyskaæ lepsze efekty, stosuj¹c metody
uwzglêdniaj¹ce tê dodatkow¹ wiedzê [6].

5. Podsumowanie
W artykule opisano kilka zmodyfikowanych wersji predyktora Smitha, umo¿liwiaj¹cych zastosowanie go w rozproszonych uk³adach sterowania. Obecna w nich sieæ komunikacyjna, w zale¿noci od jej typu, mo¿e wprowadzaæ zmienne w czasie opónienia, a czêæ
sporód przesy³anych ni¹ pakietów mo¿e niekiedy ulec zagubieniu. Zaprezentowane modyfikacje pozwalaj¹ na czêciowe rozwi¹zanie tych problemów. Dzia³anie niektórych sporód prezentowanych uk³adów przetestowano symulacyjnie, a wyniki symulacji zamiesz-
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czono w artykule. Poruszono równie¿ problem stabilnoci uk³adów regulacji z opisywanymi odmianami predyktora Smitha. Zaprezentowane w artykule podejcie jest przyk³adem
u¿ycia konwencjonalnego algorytmu regulacji, zaadaptowanego do specyfiki rozproszonych uk³adów sterowania.
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