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چکیده :در اين مقاله ،طراحي کنترلگر برای مسئله مهار يک سيستم چندعامله با ديناميکهای يكسان ،مستقل از زمان ،پيوسته از زمان
 ،غيرخطي وگراف ارتباطي جهت دار ثابت مطالعه مي شود .در اثبات اين مسئله از قضيه پايداری لياپانوف و نظريه گراف و نامساوی خطي
ماتريسي استفاده مي شود .عامل ها به دو گروه پيشروها و دنباله روها تقسيم مي شوند .در مسئله مهار ،عوامل دنباله رو طوری کنترل مي شوند
که به پوش محدب توليد شده به وسيله عامل های پيشرو بصورت مجانبي همگرا شوند لذا بردار های کنترلي توزيع شده(پروتكل) زمان
تاخيری با تاخير ثابت جهت حل آن پيشنهاد مي شود .الگوريتم چهار مرحله ای جهت طراحي پارامتر ها و ماتريس بهره بردارهای کنترلي
ارائه شده و موارد ذکر شده بصورت شرايط کافي تحت قضيه اثبات مي شود .به منظور نشان دادن قابليت وکارائي روش پيشنهادی ،مثال
عددی همراه با چند شبيه سازی ارائه شده است.
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کلمات کلیدی :سيستمهای چند عامله ،مهار ،پيشرو ،دنبالهرو

Arash Jodaei-Jamal Saffar-Ardabili
Abstract: This paper, studies the controller design for containment problem for a class of multiagent systems with identical time-invariant continuous-time nonlinear dynamics and fixed directed
communication graph. In this problem, the Lyapunov stability theorem, the graph theory and matrix
linear inequality are used. The agents are divided into two groups of leaders and followers. In
containment problem, all the followers are controlled under which will asymptotically converge to
the convex hull spanned by the leaders so distributed communication protocol with fixed time delay
is considered and four-step algorithm is proposed for obtaining parameters and gain matrix. The
above case is proved to be sufficient condition under theorem. To illustrate the reliability and
efficiency of the proposed method, numerical example with simulations are presented.
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شد .يک پروتكل با تاخير متغير با زمان(غير ثابت) پيشنهاد شده و با استفاده

 -1مقدمه
در سالهای اخير مطالعه سيستمهای چند عامله 1به علت کاربرد وسيع
آن در علوم مهندسي ،بيولوژيكي ،کامپيوتر و غيره گسترش زيادی داشته
است .چند کاربرد آنرا ميتوان در زمينههايي همچون حاملهای فضايي
بدون سرنشين ، (UAV)2حاملهای زميني بدون سرنشين، )UGV( 3
تيمهای رباتيک ،شبكههای حسگر و حاملهای زيردريايي مشاهده
نمود] .[1مهمترين ويژگي در سيستمهای چند عامله اين است که هر عامل
فقط بطور موضعي اطالعات را با همسايگانش به اشتراک ميگذارد .مسئله
مهار سيستم های چند عامله ابتدا درسال  2006مطرح شد[ .]2در سال 2008
کردند[ .]3در سالهای  ، 2008مسئله برای يک سيستم چند عامله با
ديناميک های مرتبه دوم تحت توپولوژی جهت دار به دو صورت ثابت و
متغير بررسي شد[ .]4در سالهای  2009و 2012مسئله برای سيستم چند
عامله با ديناميک های مرتبه اول 6با توپولوژی ثابت و متغير مورد مطالعه
قرار گرفت[ .]5-6در سالهای  2012 ،2009 ،2008نويسندگان مسئله مهار
را برای يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه اولر-الگرانژ 7مورد
مطالعه قرار دادند[ .]7-9در سال  2012مسئله مهار سيستم های چند عامله
با ديناميک های خطي مرتبه باال و مستقل از زمان و گراف ارتباطي جهت
دار مورد مطالعه قرار گرفت .دو پروتكل تاخيری به ترتيب جهت کنترل
عامل های پيشرو و دنباله رو ارائه گرديد[ .]10در سال  2013مسئله مهار
يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه اول و گراف ارتباطي غير
جهت دار در دو حالت زمان پيوسته و زمان گسسته مطالعه شده و برای هر
کدام يک پروتكل تاخيری ارائه گرديد .در حالت ديناميک زمان پيوسته
حالت ديناميک گسسته  ،يک شرط کافي برای بهره فيدبک بر مبنای تاخير
زماني و اطالعات گراف ارتباطي ارائه گرديد[ .]11در سال  2014مسئله
مهار يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه دوم وگراف ارتباطي
جهت دار در دو حالت عاملهای پيشرو ساکن و متحرک بررسي شد .در
هر حالت يک پروتكل تاخيری با تاخيرهای متغير با زمان و کراندار پيشنهاد
شده و شرايط کافي روی گراف ارتباطي ،بهره فيدبک و کران بااليي برای
تاخيرها اعمال شد[ .]12در سال  2014مسئله مهار يک سيستم چند عامله با
ديناميک های مرتبه اول و با گراف ارتباطي جهت دار بررسي شد .يک
پروتكل تاخيری با تاخير های متغير با زمان متفاوت و غير کراندار جهت
حل مسئله ارائه شده و حل مسئله تبديل به تحليل سرعت همگرايي سيستم
خطای مسئله گرديد .تحت بعضي فرضيات مناسب روی تاخير های
ارتباطي ،يک شرط صريح جهت مشخص شدن سرعت همگرايي سيستم
ديناميک های خطي ،مستقل از زمان با گراف ارتباطي جهت دار مطالعه

مساله پيشنهاد گرديد .ثابت شد اگر کران باالی تاخيرها در شرط مناسبي
صدق کند آنگاه مساله مهار حل شدني مي باشد[ .]15در سال  2016مسئله
مهار يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه اول و گراف ارتباطي
ثابت و جهت دار در دو حالت زمان پيوسته و زمان گسسته مورد بررسي
قرار گرفت .در حالت سيستم زمان پيوسته ،تحت يک پروتكل زمان
تاخيری ،يک شرط الزم و کافي برای حل مسئله مهار ارائه شد .در حالت
سيستم زمان گسسته ،تحت يک پروتكل زمان تاخيری ،يک شرط کافي
برای حل مسئله مهار ارائه شد[ .]16در سال  2016مسئله مهار يک سيستم
چند عامله با ديناميک های يكسان ،مرتبه باال واغتشاشات ورودی متغير با
زمان و عامل های پيشرو متحرک مورد بررسي قرار گرفت و پروتكلي
تاخيری با تاخير متغير وکراندار جهت حل مسئله پيشنهاد شد[ .]17در سال
 2016مسئله مهار يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه اول ،گراف
ارتباطي غير جهت دار ،متغير و همبند در بازه های زماني مطالعه شد .يک
پروتكل تاخيری با تاخير های متغير با زمان و کراندار جهت حل مساله ارائه
شد و با استفاده از تابع لياپانوف -کراسوفسكي مسئله حل گرديد[ .]18در
سال  2017مسئله مهار يک سيستم چند عامله در دو حالت ديناميک های
مرتبه اول و دوم و گراف های ارتباطي متغير مورد بررسي قرار گرفت و
در هر حالت يک پروتكل تاخيری با تاخير متغير با زمان بر اساس روش
لياپانوف-کراسوفسكي پيشنهاد شد .ثابت شد اگر گراف ارتباطي همبند
باشد مساله مهار حل مي شود[ .]19در سال  2017نويسندگان مسئله مهار
غير همزمان برای يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه دوم گسسته
زماني را بررسي کردند و يک پروتكل با تاخير زماني ارائه شد[ .]20در
سال  2017مسئله مهار يک سيستم چند عامله با ديناميک های از مرتبه باال
و زمان گسسته و با گراف ارتباطي جهت دار بررسي شد .يک پروتكل
تاخيری با تاخيرهای متغير با زمان جهت حل مسئله ارائه شد و ثابت گرديد
مساله حل شدني است اگر و تنها اگر گراف ارتباطي دارای جنگل
سراسری 9باشد[ .]21در سال  2018نويسندگان مسئله مهار را برای يک
سيستم چند عامله در دو حالت ديناميک های مرتبه اول و دوم زمان گسسته
با گراف ارتباطي متغير و عامل های پيشرو ثابت بررسي کرده و برای هر
حالت يک پروتكل تاخيری با تاخير زماني کراندار برای عامل های دنباله
رو پيشنهاد کردند[ .]22در سال  2018نويسندگان مسئله مهار را برای يک
سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه باال بررسي کردند .مسئله در دو
حالت عامل های پيشرو ثابت و متحرک بررسي شد و در هر حالت پروتكل
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خطا پيشنهاد شد[ .]13در سال  2015مسئله مهار يک سيستم چند عامله با

های مرتبه اول وگراف ارتباطي جهت دار در مفهوم ميانگين مربعي مطالعه
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ثابت شد که پروتكل ارائه شده نسبت به هر تاخير ثابت مقاوم است .در

ارائه شد[ .]14در سال  2015مساله مهار يک سيستم چند عامله با ديناميک
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زمان تاخيری با تاخير های متغير ارائه گرديد[ .]23در سال  2018مسئله مهار

 -2-1یادآوری :در گراف بدون جهت ،رابطه

برای يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه دوم و با گراف ارتباطي

است.

ثابت بررسي شد .دو پروتكل در حالت های بدون تاخير و تاخيری زمان

 -3-2تعریفL =  Lnn :

متغير ارائه شد[ .]24در سال  2018نويسندگان مسئله مهار را برای يک
سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه اول و زمان گسسته با عامل های

ماتريس الپالسين گراف  Gمتناظر با

ماتريس مجاورت  Aاست هرگاه[:]11

پيشرو ثابت و گراف ارتباطي متغير بررسي کرده و يک پروتكل زمان
مسئله مهار يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه اول و زمان گسسته
بررسي شد .نويسندگان ابتدا مسئله را برای حالت بدون تاخير زماني بررسي

i j

کرده و تحت يک شرط الزم و کافي ،پروتكلي جهت حل مساله ارائه
کردند سپس مسئله را برای حالت با تاخير زماني بررسي کرده و يک
تبديالت  Zو محک راوس حل گرديد[ .]26در سال  2019مسئله مهار
برای يک سيستم چند عامله با ديناميک های مرتبه باال و زمان گسسته با
عامل های پيشرو ثابت و گراف ارتباطي متغير مطالعه شد .يک پروتكل

()1

 -2-4تعریف :راس jام مي تواند اطالعات راس  iام را دريافت کند،

هرگاه يالهای )  eij = (vi , v jمتعلق به مجموعه  Eباشند .راس  iرا
والد 10و راس  jرا بچه 11گويند[.]23

زمان تاخيری با تاخيرهای غير يكسان و ثابت جهت حل مساله ارائه

 -2-5تعریف :مجموعه همسايگان(رئوس مجاور) راس  iرا بصورت زير

شد[ .]27در اين مقاله حل مسئله مهار برای يک سيستم چند عامله با

نشان تعريف مي شود[:]23

ديناميک های غير خطي مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از قضيه

Ni = v j V : (v j , vi ) E

()3

پايداری لياپانوف و نظريه گراف يک پروتكل زمان تاخيری با تاخير های
ثابت برای عامل های دنباله رو شامل بردارهای مكان وابسته به زمان و

به عبارت ديگر همسايگان راس  iراس هايي هستند که اطالعاتشان توسط

بردارهای مكان زمان تاخيری عامل ها پيشنهاد مي شود .برای عامل های

راس  iگرفته مي شود.

پيشرو ،پروتكل صفر تعريف مي شود.

 -2-6تعریف :سيستم کنترلي با ديناميک زير را انتگرالگير مرتبه اول

12

گويند[:]28

)x (t) = u (t


()4
وزندار )G=(V,E

با مجموعه رئوس

که  xبردار حالت و  uبردار کنترل است.

 V = v1, v 2,..., v nو مجموعه يالهای E  V  V

 -2-7تعريف :سيستم کنترلي با ديناميک زير را انتگرالگير مرتبه دوم

مفروض هستند .هر راس گراف  Gرا گره يا عامل(در سيستم های چند

گويند[:]28

عامله)
 -2-2تعریف :ماتريس

nn

نيز

گويند[.]11

A = a ij 

را ماتريس مجاورت گراف

 Gگويند هرگاه[:]11

13


)  x ( t ) = v ( t
 
)  v ( t ) = u ( t

()5

که  xبردار حالت  v ،بردار سرعت و  uبردار کنترل است.

) ( v v ) E (G
i

1

a ij = 

 0

j,

( v v )  E ( G ) ,i = j
i

j,

 aijنشانگر وزن يال جهت دار

) ) E (G

(

 eji = v j , viاست.

Parent
Child
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10
11

n

X = x1 , x 2 , , x n   R

عبارت است از کوچكترين

مجموعه محدب شامل  Xو با نماد ) CO(Xنمايش داده و بصورت زير
تعريف مي کنند [:]29

= CO ( X ) = CO x1 , x 2 , , x n 

First- order Integrator
Second- order Integrator

12
13
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()1

- 8- 2

تعریف:

پوش

محدّب

مجموعه

متناهي
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 -2تعاریف اولیه
 -2-1تعریف :گراف

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

 n
  a ik
 k =1,k i
Lij = 
 −a
 ij


i= j

تاخيری با تاخير کراندار جهت حل مساله پيشنهاد دادند[ .]25در سال 2019

پروتكل زمان تاخيری ارائه کردند .در اين حالت مسئله مهار با استفاده از

 aij = a jiبرقرار
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()6

 A  0 .1يعني ماتريس A

n
n

αi x i |αi  R, αi  0, αi = 1
i =1
 i =1


 A  0 .2يعني ماتريس A

 -9-2تعریف :در گراف  Gمتناظر يک سيستم چند عامله ،عواملي را که
مي توانند به ساير عامل ها اطالعات بفرستند ولي نمي توانند اطالعات از
آنها بگيرند را پيشرو 14گويند .در نتيجه  ،عوامل پيشرو هيچ همسايه ای
ندارند .در شكل( )1عوامل 1،2و 3پيشرو هستند[.]29
 -10-2تعریف :در گراف  Gمتناظر يک سيستم چند عامله ،عواملي
راکه از عناصر پيشرو مي توانند ،اطالعات دريافت کنند را دنباله رو

معين مثبت مي باشد.

معين منفي مي باشد.

mn
A
 -2-14تعریف :اگر ماتريس های و

B R pq R

مفروض باشند آنگاه ضرب کرونيكر ماتريس  Aدرماتريس  Bبصورت
زير تعريف مي شود]:[31

گويند .در شكل ( )1عوامل  4،5،6،7،8و9دنباله رو هستند[.]29

 -2-2لم :برای ماتريسهای  D, C, B, Aبا ابعاد مناسب و هر عدد
حقيقي  ، αضرب کرونيكر دارای خواص زير است ]:[31

( αA )  B = A  ( αB) .1

( A + B)  C = A  C + B  C .2
شكل ( )1نمودار گراف ارتباطي يک سيستم چند عامله شامل عناصر پيشرو و دنباله
رو[]29

( A  B)( C  D ) = ( AC )  ( BD ) .3
. ( A  B ) = A  B .4
T

 -2-11تعریف :در سيستمهای چند عامله ،اگر تعداد عوامل پيشرو و

T

T

دنباله رو چندگانه باشند ،آنگاه مهار عاملها(از نظر مكاني) يعني

 .5حاصل ضرب کرونيكر ماتريس معين مثبت در ماتريس معين مثبت،

ورودیهای ) 𝑢i (tبرای عاملهای دنباله رو طوری موجود باشند،

ماتريس معين مثبت است.

بطوريكه برای هر شرايط اوليه ) xi (0داشته باشيم[:]11

 -2-3لم( :مکمل شور) :برای ماتريس بلوکي متقارن Φ

(i  VF )7

t →

يعني عاملهای دنباله رو طوری کنترل ميشوند که از نظر مكاني به پوش
محدب توليد شده توسط عوامل پيشرو همگرا شوند.

 -2-12تعریف :ماتريس نامنفرد حقيقي A R nn

را  Mماتريس

گويند ،هرگاه همه عناصر غير قطری آن نامثبت بوده و همه مقادير ويژه آن
دارای قسمت حقيقي مثبت باشند].[30

 -2-1لم :برای يک ماتريس نامنفرد E = [eij ]  R nn

عبارات

زير معادلند:

عبارات زير معادلند]:[24

Φ
Φ =  11T
Φ12

Φ 22 − Φ12 T ( Φ11−1 ) Φ12  0 .2و

Φ11 − Φ12 ( Φ 22 −1 ) Φ12 T  0 .3و

Φ11  0

Φ 22  0

 -2-2یادآوری :لم مكمل شور دسته ای از نابرابری های غير خطي
ماتريسي را به نابرابری های خطي ماتريسي تبديل مي کند.
 -2-4لم :فرض کنيم  Aيک ماتريس معين مثبت(متقارن) حقيقي بوده

 E .1يک  Mماتريس است.

 .2ماتريس قطری و معين مثبت Θ = diag θ1 , ,θ n 

و ) λ𝑚𝑎𝑥 (A) , λ𝑚𝑖𝑛 (Aبه ترتيب کوچكترين و بزرگترين مقدار
وجود

ويژه ماتريس  Aباشد .در اين صورت داريم]:[30

ماتريس معين مثبت است].[30

∀x𝜖R𝑛 , x ≠ 0

 -2-13تعریف :برای هر ماتريس حقيقي و متقارن  Aداريم]:[12

Leader
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،4زمستان 1399

()9

14

λmin (A)x t x ≤ x t Ax ≤ λmax (A)x t x

Follower

15
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دارد بطوريكه ΘE + E T Θ

Φ12 
 0 .1
Φ 22 

با زير
] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.3.7

lim d(x i , Co ( X L )) = 0

ماتريس های مربعي Φ11و Φ 22

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

 a11B  a1n B 


= )8( A  B


) a m1B  a mn B ( mpnq

15
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 -2-15تعریف :اگر عامل iام اطالعات بردار مكان خودش را با تاخير

 -3-1یادآوری :با توجه به فرض( ،)2-3ماتريس الپالسين  Lسيستم

زماني  τi ≥ 0دريافت کند ،آنگاه  τiرا زمان تاخير عامل iام گويند].[32

های چند عامله با  Mعامل دنباله رو و  N-Mعامل پيشرو بصورت

 -2-16تعریف :اگر عامل iام اطالعات بردار مكان همسايه jام خودش

ماتريس بلوکي زير نشان داده مي شود:


0( N −M )( N −M ) 

را با تاخير زماني  Tij ≥ 0دريافت کند ،آنگاه  Tijرا زمان تاخير ارتباطي

L2

عاملهای  iام و  jام گويند].[32

 -3تحلیل مسئله مهار

, L1  R MM

اگر تعداد چندگانه از عاملهای پيشرو و دنباله رو در سيستم چند عامله
موجود باشند ،مسئله مهار ميت واند رخ دهد .در اين مقاله مسئله مهار يک
ثابت وجهت دار بررسي شده و الگوريتمي جهت طراحي کنترل گر در

) M( N − M

 -3-1لم :ماتريس نامنفرد L1

)12( L 2  R

يک  Mماتريس است اگر و تنها اگر
−1
1

فرض ( )2 -3برقرار باشد .با اين فرض ،هر درايه ماتريس −L L 2
نامنفي است وجمع هر سطر اين ماتريس برابر 1است].[8

حالت تاخير زماني ثابت بيان مي گردد.

 -3-1قضیه :سيستم های چند عامله با ديناميک های ( )9و نامساويهای

يک سيستم چند عامله با ديناميک های يكسان ،غير خطي و پيوسته زماني

خطي و غير خطي ماتريسي زير را درنظر مي گيريم:

بصورت زير مفروض هستند:

x i  = Ax i + Df ( t, x i ) + Bu i

()10

i=1, 2 , ..., N

()10

()13

Q
] <0
−In

که

n

m

استf : R  R n → R n .

يک تابع برداری پيوسته غير خطي بوده

و  D ،Aو Bماتريس هايي با ابعاد مناسب هستند .عامل ها با انديس های
...،3،2،1و Mرا دنباله رو و با انديس های...، M+1و  Nرا پيشرو در نظر
گرفته و مجموعه های

T

T

Ω11 = AQ + QA + L DD + QQ − cBB +
μQ
()15
تحت فرضيات ( )2-3و ( )3-3اگر نامساويهای ماتريسي ( )13و ( )14حل
پذير باشند ،آنگاه برای هر شرايط اوليه و هر زمان تاخير  ، τ > 0همه
عوامل دنباله رو به پوش محدب متحرک توليد شده به وسيله عوامل پيشرو

را به ترتيب

يعني بردار کنترلي

اثبات:
با فرض  Tij = τi = τبردارهای کنترلي( پروتكل) را برای عامل های
دنباله رو با ديناميکهای ( )10بصورت زير در نظر مي گيريم:

عاملهای پيشرو صفر مي باشد.

N

ui = αK ∑ a ij (xi − xj ) +

 -3-2فرض :گراف سيستم چند عامله ،جهت دار بوده و برای هر عامل
دنباله رو حداقل يک عامل پيشرو وجود دارد ،بطوريكه يک مسير جهت
دار از آن به عامل دنباله رو وجود داشته باشد و هيچ يال ارتباطي بين
پيشروها وجود ندارد.

-3-3فرض :برای ثابتهای نامنفي ) ηi ( i = 1, 2,, N − M
با = 1

i

i =1

عدد ثابت و مثبت  lوجود دارد بطوريكه برای هر

j=1

()16

βK ∑N
j=1 a ij (x i (t − τ) − x j (t − τ)) iϵVF

 β , αنيروهای اتصالي جفتي ميباشند که پارامتر هايي مثبت هستند،
 Kماتريس بهره فيدبک و  τزمان تاخير ارسال اطالعات بردار مكاني بين
عامل ها مي باشند .پارامتر های  β , αو ماتريس  Kطوری طراحي مي
کنيم تا عامل های دنباله رو در داخل پوش محدب توليد شده بوسيله عامل
های پيشرو قرار گيرند a ij .ها عناصر ماتريس مجاورت گراف جهت دار

 x, yi  Rداشته باشيم(نرم اقليدسي يا نرم:)2

ارتباطي بين عامل ها هستند.

N−M
‖f(t, x) − ∑N−M
(i=1 ηi f(t, yi )‖ ≤ 𝑙‖x − ∑i=1 ηi yi ‖)11

تحت پروتكل کنترلي ( )16سيستم ( )10بصورت زير نوشته مي شود:
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n

N−M

η

2

T

مجانبي همگرا مي شوند.

مجموعه عامل های دنباله رو و پيشرو در نظر مي گيريم.

-3-1فرض :برای u i = 0 M +1  i  N

AQ + QA − cBB + 𝑙 DD + μQ
[
Q

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.3.7

vL = M + 1,, N , vF = 1, 2, , M

T

(−μIM ⨂Q) −
(𝛽 2 (LT1 ⨂ BB T )(IM ⨂Ω11 −1 )( L1 ⨂BB T ) < 0 )14
T

 u i R , x i Rبه ترتيب بردارهای حالت و کنترل عامل iام

2

T

T

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

سيستم چند عامله با ديناميک های يكسان ،غير خطي ،پيوسته زماني ،گراف

 L1
L=
) 0M( N −M
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) xi ° = Axi + Df(t, xi
𝑙i𝜖V
N
°
)
∑
) {xi = Axi + Df(t, xi + αK j=1 a ij (xi − xj
i𝜖VF

+βK ∑N
))j=1 a ij (x i (t − τ) − x j (t − τ

cθ max
, K = BT Q −1
λ0

 θ max = max θ1 , ,θ M و λ 0

با در نظرگرفتن
T

()18

x L =  x T M +1 , , x T N 
T

()19

x F =  x T1 , , x T M 

F ( t, x F ) = f ( t, x1 ) , , f ( t, x M ) 

( t, x N )

α

کوچكترين مقدار ويژه

ماتريس معين مثبت  ΘL1 + L Θمي باشد که عددی مثبت است،
T
1

 . .4ثابت مثبت  βرا چنان محاسبه کنيد که در نامساوی غير خطي
ماتريسي( )14صدق کنند.
حال تابع لياپانوف زير را برای سيستم خطای ( )26در نظر مي گيريم:
)V(t) = eT (t)(Θ⨂Q−1 )e(t

()27

)21( F ( t, x L ) = f ( t, x M +1 ) , , f

t

) F(t, xL , xF ) = (L1 −1 L2 ⨂D) F(t, xL

+μ ∫ eT (ξ)(Θ⨂ Q−1 )e(ξ) dξ
t−τ

) +(IM ⨂D) F(t, xF

()22

که

با مشتق گيری از تابع لياپانوف ( )27نسبت به زمان نتيجه مي گيريم:

سيستم ( )17به شكل ماتريسي زير نوشته مي شود:

)V ° (t) = 2e(t)T (Θ⨂ Q−1 )[ (IM ⨂A)e(t

(x L = ( I N − M  A ) x L + ( I N − M  D ) F ( t, x L ) )23
xF ° (t) = (IM ⨂ A)xF (t) + (IM ⨂ D)F(t, xF ) −
α(L1 ⨂BK)xF (t) − α(L2 ⨂BK)xL (t) +

)−α(L1 ⨂BK)e(t) − 𝛽(L1 ⨂BK)e(t − τ
)+(IM ⨂ D) F(t, xL , xF )] + μe(t)T (Θ⨂ Q−1 )e(t
)−μeT (t − τ)(Θ⨂ Q−1 )e(t − τ

−β(L1 ⨂BK)xF (t − τ) −
β(L2 ⨂BK)xL (t −
)τ

()24

()28
از فرض ( )3-3نتيجه مي شود:
) 2eT (t)(Θ⨂ Q−1 D)F(t, xL , xF

تابع برداری خطا را بصورت زير تعريف مي کنيم:
e(t) = xF − (−(L1 −1 L2 ⨂In )xL ) = xF +
(L1 −1 L2 ⨂In )xL

با استفاده از رابطه خطای ( )25و مشتق گيری از آن نسبت به زمان و

()29

و در نظر مي گيريم :
(+ In )30

جايگذاری روابط ( )23( ،)22و ( )24داريم:
e° (t) = (IM ⨂A)e(t) + (IM ⨂D)F(t, xL , xF ) −
)α(L1 ⨂BK)e(t) − β(L1 ⨂BK)e(t − τ
()26

)≤ eT (t)[Θ⨂(𝑙 2 Q−1 DDT Q−1 + In )]e(t

T

−1

2 −1

+ 𝑙 Q DD Q

−1

T

−1

F1 = Q A + A Q
T

F2 = (ΘL1 + L1 Θ)⨂ Q−1 BB T Q−1

()31
()32

F3 = AQ + QAT + 𝑙 2 DDT + QQT + μQ

بنابراين حل مسئله مهار معادل اثبات پايداری مجانبي سيستم خطای ()26

با جايگذاری  K = B T Q-1در رابطه( )28و استفاده از روابط ()30( ،)29

است.

و( )31نتيجه مي گيريم:
V ° (t) ≤ eT (t)[Θ⨂F1 ]e(t) − αeT (t)F2 e(t) −

برای اثبات پايداری مجانبي سيستم خطای ( ،)26تحت فرضيات
( )3-2و ( ،)3-3پارامترهای  β , αو ماتريس  Kبرای پروتكل کنترلي

()33

)𝛽eT (t)F2 e(t − τ

الگوریتم

) (IM ⨂ Q)δ(tدر نتيجه رابطه ( )33بصورت زير تبديل مي شود:

.1

محاسبه

کنيد

ماتريس

قطری

و

مثبت

 Θ = diag θ1 , ,θ n در لم ( )1-2متناظر با E = L1

بر لم ( )1-3ماتريس L1

 M ،ماتريس است.
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( )16را بصورت الگوريتم زير در چهار مرحله طراحي مي کنيم:

با تغيير متغير ) δ(t) = (IM ⨂ Q−1 )e(tنتيجه مي شود= )e(t

معين

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.3.7

()25

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

T

T

جواب های نامساوی خطي ماتريسي ( )13مي باشند.
 .3قرار دهيد

()17

()20

 .2محاسبه کنيد ماتريس  Q> 0و پارامتر های  μ > 0 , c > 0که
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−2𝛽δT (t)(ΘL1 ⨂BB T )δ(t − τ) −
)μδT ( t − τ)(Θ⨂ Q)δ(t − τ

()34

در نتيجه قضيه اثبات شد و يک شرط کافي جهت حل مسئله مهار با تاخير
زماني ارائه گرديد.

 -4شبیه سازی و مثال عددی

با استفاده از مراحل 1و 3الگوريتم و لم ( )4-2نتيجه مي گيريم:
≥ )αδT (𝑡)[(ΘL1 + L1 T Θ)⨂ BB T ]δ(t
αλ0 T
)δ (t)(Θ⨂ BB T )δ(t) ≥ cδT (𝑡)(Θ⨂ BB T )δ(t
θmax

()35

مسئله مهار را برای سيستم چند عامله زير با شش عامل دنباله رو(شماره
های )1-6و دو عامل پيشرو (شماره های7و )8بصورت شكل( )2در نظر
مي گيريم:

از روابط( )34( ، )32و( )35نتيجه مي گيريم:

)−2𝛽δT ( t)(ΘL1 ⨂BB T )δ(t − τ

= )−μδT ( t − τ)(Θ⨂ Q)δ(t − τ
)φT ( t)[I2 ⨂(Θ⨂In )]Φφ(t

()36

که بردار) φ(tو ماتريس  Φبصورت زير تعريف مي شوند:

شكل( )2نمودار گراف ارتباطي سيستم چند عامله شامل عناصر پيشرو و دنباله رو

پارامتر های سيستم در اين مثال عبارتند از:

0 
 −0.22
A=
−0.15
 0
 0.695 −0.25
1
,D = 
, B= 

0.680 −0.32 
1

φ(t) = [ δT (t), δT (t − τ) ]T
()37
−𝛽L1 ⨂BB T
=]
−γIM ⨂ Q
()38

IM ⨂Ω11
−𝛽L1 T ⨂BB T
Φ11 Φ12
[
]
Φ12 T Φ22
[=Φ

از قسمت سوم لم مكمل شور ( )3-2و نامساوی خطي ماتريسي ()13
الگوريتم نتيجه مي شود که Ω11 < 0

Φ22 − Φ12 T (IM ⨂Φ11 −1 )Φ12 < 0
()39
و از قسمت دوم لم مكمل شور ( )3-2نتيجه مي گيريم ماتريسΦ < 0
لذا ماتريس [I2 ⨂(Θ⨂In )]Φ < 0
حال از رابطه ( )36نتيجه مي گيريم که عبارت عددی V ° (t) < 0
با استفاده از قضيه پايداری لياپانوف نتيجه مي گيريم که سيستم خطای

( )26در مبدا ،پايدار مجانبي است ،لذ lim e ( t ) = 0
t →

}4.0705, 3.2136, 3.6421
0.1046
]
0.2705

0.3428
[=Q
0.1046

]2.9123

K = [2.0282

−0.1294
]
−0.1198

−0.1557
−0.1294

[ = Ω11

c = 0.72,
,
𝜇 = 0.12
θ𝑚𝑎𝑥 = 7.1800 , 𝜆0 = 1.6127
بنابراين نتيجه مي گيريم اگر  𝛼 > 3.2055 , β < 0.014آنگاه
بصورت مجانبي حل مي شود .نمودارهای منحنيهای موئلفه های اول و

lim xF = _(L1 -1 L2 ⨂In )xL

دوم بردار مكان عامل های دنباله رو و پيشرو و خطای همگرايي عوامل
دنباله رو به پوش محدب توليد شده توسط عاملهای پيشرو برای مقادير

) _(L1 −1 L2 ⨂In )xL ϵ CO(xL

پارامترهای زير به ترتيب بصورت شكلهای ( )4( ،)3و ( )5مي باشند:
α = 3.214 , β = 0.012
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∞→t

از لم( )1-3نتيجه مي شود:
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الگوريتم داريم:

مسئله مهار سيستم چندعامله با ديناميک های( )10تحت پروتكل()16

و در نتيجه داريم:

()41

( l = 1ثابت ليپشيتس) حاصل مي شود .با انجام مراحل 1،2،3،4
Θ = diag{4.0705, 7.1800, 3.6421,

ماتريسي ( )14الگوريتم نتيجه زير حاصل مي شود :

()40

τ=2

f(t, xi ) = [𝑥i1 sin(0.4t), 𝑥i2 cos(0.4t)]T ,

که

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1399.14.4.3.7

درنتيجه  .Φ11 = IM ⨂Ω11 < 0همچنين از نامساوی غير خطي

و تابع غير خطي و زمان تاخير بصورت زير ارائه شده:

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

)V ° (t) ≤ δT ( t)[Θ⨂( F3 − cBB T )]δ(t
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ضرايب اتصالي جفتي و ماتريس بهره پيشنهاد شده و الگوريتمي جهت
. ارائه گرديد،طراحي آنها
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