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چکیده :در اين مقاله روشی جديد براي پايدارسازي و طراحی قانون کليدزنی پايدارساز براي سيستمهاي همگن سوئيچ شونده به
عنوان دستهاي از سيستم هاي غيرخطی سوئيچ شونده معرفی شده است .سيستم سوئيچ شونده مورد نظر داراي تعداد مشخصی زيرسيستم
است که همگی همگن از درجه دلخواه با ضرايب گسترش يكسان هستند .در اين روش هيچ محدوديتی در رابطه با بعد سيستم ،درجه
همگنی و ضرايب گسترش وجود ندارد .روش ارائه شده مبتنی بر وجود تابع لياپانوف مشترک همگن براي زيرسيستمها است و براساس آن
قانون کليدزنی پايدارساز همگن مشخص میگردد .در اين روش يک سيستم ترکيبی از زيرسيستمها ساخته میشود و در قضيه اي نشان
داده شده که پايداري سيستم ترکيبی ،پايداري سيستم سوئيچ شونده به همراه قانون کليدزنی معرفی شده را نتيجه میدهد .همچنين تابع
لياپانوف سيستم ترکيبی ،به عنوان تابع لياپانوف مشترک براي سيستم سوئيچ شونده معرفی شده است.
کلمات کلیدی :پايداري ،تابع لياپانوف مشترک ،سيستم غيرخطی سوئيچ شونده ،سيستم همگن ،قانون کليدزنی پايدارساز.

Stabilization of Switched Homogeneous Systems using Common
Lyapunov Function
Khatereh Sokhanvar Mahani, Ali Karimpour, Naser Pariz
Abstract: In this paper, a new method is introduced to study the stabilization and design of
stabilizing switching law for switched homogeneous systems as a class of switched nonlinear
systems. The considered switched system has a number of homogeneous subsystems with desired
degree and similar dilation coefficients. In this method, there is not any limitation about system
dimension, homogeneous degree and dilation coefficients. The proposed method is based on
existence of homogeneous common Lyapunov function for subsystems and using that, the
stabilizing switching law is specified. In this method, a combined system of subsystems is
introduced and in a theorem it is shown that the stability of combined system results in the stability
of switched system with defined switching law. Thus the Lyapunov function of combined system is
introduced as common Lyapunov function for switched system.
Keywords: stability, common Lyapunov function, switched nonlinear system, homogeneous
system, stabilizing switching law.

 -1مقدمه

مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته اند .سيستم سوئيچ شونده

مطالعه وضعيت پايداري يكی از مسائل اصلی مطرح در رابطه با هر
سيستم است .سيستمهاي هايبريد و سوئيچ شونده در سالهاي اخير بسيار
نويسنده عهده دار مكاتبات :خاطره سخنور ماهانی

داراي دو نوع ديناميک است .يكی ديناميک وابسته به زمان مربوط به
زيرسيستمها که با معادالت ديفرانسيل يا تفاضلی مشخص میشود و
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ديگري ديناميک منطقی مربوط به متغيرهاي گسسته که از قوانين شرطی

چند در مسئله پايداري سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده نيز مبناي کار

و منطقی تشكيل میشود .اين دو نوع ديناميک در تقابل با يكديگر

همان توابع لياپانوف مشترک يا چندگانه است ،ولی روش کلی براي ارائه

خصوصيات پيچيدهاي را ايجاد میکنند ،مثل کليدزنی هنگامی که متغير

آن وجود ندارد و از اين رو معموال سيستم سوئيچ شونده با دسته خاصی

مورد نظر شرايط خاصی را احراز میکند و يا پرش حالت در زمان تغيير

از زيرسيستمهاي غيرخطی که داراي ويژگيهايی باشند مورد مطالعه و

متغير کليدزنی.

بحث قرار میگيرد .در اين مقاله آناليز پايداري براي سيستمهاي همگن

برخی زمينههاي مورد مطالعه و تحقيق در رابطه با سيستمهاي سوئيچ

سوئيچ شونده مطرح شده است .سيستمهاي همگن دستهاي از سيستمهاي

شونده عبارتند از :بررسی پايداري ،مدلسازي ،روشهاي سيستماتيک در

غيرخطی هستند که شامل سيستمهاي خطی و چندجملهاي میباشند.

بررسی عملكرد ،کنترل پذيري ،کنترل بهينه و رديابی و  ...که در مقاالت

اهميت سيستمهاي همگن در اين است که میتوان سيستمهاي غيرخطی

و پژوهشهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند[ ]4[،]9[ ،]2[ ،]2و []5

را توسط آن تقريب محلی زد .از اينرو مسائل مختلف کنترلی در رابطه با

و [.]6

اين سيستمها مورد توجه محققان بودهاست .به سيستم سوئيچ شونده که

موضوع پايداري يكی از مهمترين مسائل مطرح در تئوري کنترل

زيرسيستمهاي آن همگی همگن با ضرايب گسترش 9يكسان باشند،

است .اين مسئله در رابطه با سيستمهاي سوئيچ شونده با توجه به تاثير

سيستم همگن سوئيچ شونده گفته میشود .چنين سيستمهايی با توجه به

ديناميک زيرسيستمها و قانون کليدزنی از پيچيدگی زيادي برخوردار

ماهيت غيرخطی زيرسيستمها از يک طرف و خواص جالب آنها از طرف

است .به طور مثال ،هنگامی که همه زيرسيستمها پايدار نمايی هستند

ديگر در سالهاي اخير مورد توجه ويژه قرار گرفتهاند .موضوع پايداري

ممكن است يک قانون کليدزنی وجود داشته باشد که باعث ناپايداري

سيستمهاي همگن سوئيچ شونده در مراجع مختلف با اعمال

سيستم سوئيچ شونده شود .از طرف ديگر با کليدزنی مناسب بين

محدوديتهايی در مورد زيرسيستمها مطالعه شدهاست .در مرجع []20

زيرسيستمهاي ناپايدار ممكن است بتوان سيستم سوئيچ شونده را پايدار

پا يداري سيستم همگن سوئيچ شونده دوبعدي بررسی شدهاست .در اين

ساخت .مسئله پايداري سيستمهاي سوئيچ شونده به سه شكل مختلف

مقاله دو زيرسيستم پايدار چند جملهاي دوبعدي در نظر گرفته شده و

مطرح شده است:

مسئله پايداري بر مبناي انتگرال اول تعميم يافته مطالعه شدهاست .در اين

الف) بررسی وضعيت پايداري تحت قانون کليدزنی مشخص

مقاله زيرسيستمها داراي ضرايب گسترش استاندارد هستند .دسته ديگري

ب) بررسی وضعيت پايداري تحت قانون کليدزنی دلخواه

از سيستمهاي همگن سوئيچ شونده مورد توجه ،داراي زيرسيستمهايی از

ج) طراحی قانون کليدزنی پايدارساز که در اين نوع مسائل ،هدف

نوع چندجملهاي درجه فرد میباشند .در مرجع [ ]22همه زيرسيستمها

پايدار کردن پاسخ سيستم با کليدزنی بين زيرسيستمها است [،]3[ ،]8[ ،]7

چندجملهاي (گسترش استاندارد) از يک درجه فرد میباشند .در اين مقاله

[ ]22[ ،]20و [.]22

نويسنده با استفاده از ضرب کرونكر و ضرب شبه تنسور به معادله شبه

يكی از روشهاي بررسی پايداري سيستمهاي سوئيچ شونده استفاده

لياپانوف ماتريسی دست يافته و شرايط کافی براي پايداري سيستم همگن

از تابع لياپانوف مشترک 2است .در اين حالت يک تابع لياپانوف که براي

سوئيچ شونده را بيان کرده است .نتايج اين مقاله براي سيستم همگن

هريک از زيرسيستمها در همهجا يا در بخشهايی از فضاي حالت که آن

سوئيچ شونده با شرايط مورد نظر به صورت  4LMIدر آمدهاست .هر

زيرسيستم امكان فعال شدن دارد ،صادق باشد معرفی شده و بر اين اساس

چند مقاله مذکور داراي نتايج جالب توجهی است اما مرجع [ ]22مثال

پايداري سيستم ثابت میگردد [ ]29و [ .]24روش ديگر معرفی تابع

نقضی براي يكی از لمهاي اصلی مورد استفاده در اين مقاله ارائه داده-

لياپانوف چندگانه 2است .در اين روش در هر ناحيه از فضا با توجه به

است .در مراجع [ ]29و [ ]24نيز پايداري سيستم سوئيچ شونده با

زيرسيستم فعال يک تابع لياپانوف معرفی میشود که البته اين توابع

زيرسيستمهاي همگن گسسته زمان درجه اول با گسترش استاندارد و

لياپانوف بايد روي مرزهاي کليدزنی شرايط خاصی داشته باشند که در

تحت سوئيچ دلخواه با مطالعه نرخ رشد بررسی شدهاست .در مرجع []25

منبع [ ]25ذکر شده است.

نيز ابتدا مسئله پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده تحت قانون کليدزنی

مسئله پايداري سيستمهاي سوئيچ شونده همانند تمام مسائل کنترلی

دلخواه بررسی شده و شرايط کافی براي آن ارائه شده است .در مرجع

ابتدا به طور گسترده در مورد سيستمهاي خطی سوئيچ شونده مورد مطالعه

[ ] 25ابتدا فرض شده که براي هر زيرسيستم يک تابع لياپانوف مناسب

قرار گرفته است و با توجه به پيچيدگيهاي موجود همچنان ادامه دارد [،]7

ساخته شود و سپس شرايط کافی براي وجود تابع لياپانوف مشترک ارائه

[ ]20و [ ]27[،]26[ ،]22و [.]28

شده است .تابع لياپانوف مشترک به صورت ترکيبی از توابع لياپانوف

بررسی پايداري سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده نيز در مرحله

زيرسيستمها معرفی شده و پايداري مجانبی همهجايی مبدا به ازاي قانون

بعدي مطرح و بسيار مورد توجه است [ ]3و [ ]24[ ،]20و [ ]25و [ .]23هر

کليدزنی دلخواه را نتيجه میدهد .سپس موضوع پايداري سيستم همگن

Common Lyapunov Function

1

Dilation coefficient

Multiple Lyapunov Function

2

Linear Matrix Inequality
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سوئيچ شونده تحت قانون کليدزنی مشخص مورد مطالعه قرار گرفته
است .در اين بخش ابتدا لحظات کليدزنی مشخص فرض شده و سپس
مسئله براي حالتی که عالوه بر لحظات کليدزنی ،ترتيب زيرسيستمها نيز

به ازاي تمام مقادير    0و , rn ) Rn

 ri  0است ،برقرار باشد .همچنين  riها ضرايب وزنی گسترش و

) ,  rn x n

معلوم باشد حل شدهاست .در تمام بخشهاي اين مقاله فرض شدهاست که
زيرسيستمهاي همگن داراي درجه يكسان هستند.
در مقاله حاضر ،هدف بررسی پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده
است که در آن زيرسيستمها همگن با گسترش يكسان هستند .براي اين
منظور از ايده وجود ترکيب محدب پايدار براي سيستم خطی سوئيچ

 r  ( r1 ,که در آن

 r (x )  ( r1 x 1,گسترش ناميده میشود.

تعريف  ]26[ :2ميدان برداري  nبعدي  fهمگن از درجه  dبا
توجه به   rاست ،اگر براي همه مقادير  f i ، 1  i  nهمگن از
درجه  ri  dباشد .يعنی

) f i  r (x )    ri d f i (x

()2

شونده استفاده شده و به سيستم مورد بحث تعميم داده میشود .براين
اساس شرايط کافی براي وجود قانون کليدزنی پايدارساز براي سيستم
همگن سوئيچ شونده بيان میگردد.
برخالف مقاالت مورد مطالعه قبلی ،در اين تحقيق هيچ محدوديت
اضافی به سيستم تحميل نشدهاست .در واقع مهمترين مزيت روش ارائه
شده در مقاله حاضر پوشش دادن کاملتر مسئله پايدارسازي سيستم

تعريف  ]26[ :9به مجموعه نقاطی که توسط يكی عناصر آن
مانند  x 0و گسترش   rبصورت زير تعريف میشود شعاع همگن گفته
میشود؛
()9

همگن سوئيچ شونده نسبت به کارهاي قبلی است .در روش ارائه شده
زيرسيستمها همگن با ضرايب گسترش يكسان هستند ولی محدوديت
ديگري مانند محدوديت بعد [ ،]20فرد بودن ضرايب گسترش ويا
استاندارد (برابر يک) بودن ضرايب گسترش [ ]24[ ،]22[ ،]20و []25
وجود ندارد .همچنين محدوديتی روي درجه همگنی زيرسيستمها [ ]22و
يا برابري آن [ ]22[ ،]20و [ ]22وجود ندارد .يعنی زيرسيستمها میتوانند
داراي درجات همگنی مختلف باشند ،درحاليكه در اکثر کارهاي انجام
شده قبلی درجه همگنی براي همه زيرسيستمها يكسان فرض شده است.
بنابراين نتايج بدست آمده براي سيستم همگن سوئيچ شونده با هر بعد و
ضرايب گسترش دلخواه و درجات مختلف همگنی برقرار است.

R x 0  x | x  r (x 0 );   0.
سيستم همگن سوئيچ شونده به صورت زير را در نظر بگيريد:

) x  f  (x

()4

که در آن  xبردار حالت و )     (tتابع قطعهاي ثابت است که
سيگنال کليدزنی را مشخص میکند:

 (t ) : 0,    Q  1,..., m 

()5

تابع )   (tمشخص میکند که در هر لحظه يكی از زيرسيستمها فعال
است و ديناميک ( )4توسط آن توصيف میشود.

مبناي روش ارائه شده ،معرفی تابع لياپانوف مشترک براي سيستم

الزم به ذکر است که ترتيب فعاليت زيرسيستمها را قانون کليدزنی

همگن سوئيچ شونده است که براساس آن هر يک از زيرسيستمها در

مشخص میکند که در حالت کلی میتواند به يک يا چند مورد از

بخشی از فضاي حالت امكان فعال شدن دارند .معرفی تابع لياپانوف

متغيرهاي زمان ،شرايط اوليه ،حالت ،خروجی سيستم و سيگنال کليدزنی

مشترک از دشواريهاي اين روش است .همچنين ممكن است نتوان تابع

لحظه قبل و ...وابسته باشد .با اعمال قانون کليدزنی به سيستم سوئيچ

لياپانوف مشترک را يافت ولی قانون کليدزنی پايدارساز وجود داشته

شونده سيگنال کليدزنی برحسب زمان )   (tمشخص میشود.

باشد.

در اين مقاله فرض میکنيم که توابع )  f 1 (x ),..., f m (xتوابع

در ادامه مقاله ،ابتدا در بخش  2تعاريف و رياضيات مورد نياز بيان
شدهاست .در بخش  9نتايج اصلی به همراه مثال و شبيه سازي ارائه شده و
درنهايت بخش  4شامل نتيجه گيري است.

پيوستهاي در  x  R nهستند و زيرسيستمها ،همگن از درجات

 d i , i  1,..., mبا توجه به ضرايب گسترش ) r  (r1,..., rn

میباشند .چنانچه مالحظه میشود در اينجا هيچ محدوديتی از قبيل بعد

 -2تعاریف و ریاضیات مورد نیاز

سيستم [ ،]20هم درجه بودن زيرسيستمها [ ]22[ ،]20و [ ]22و يا فرد بودن
درجه همگنی[ ]22در نظر گرفته نشدهاست.
تعريف  :4قانون کليدزنی وابسته به حالت   (t )    x (t ) را

در اين بخش ابتدا به بيان تعريف تابع و سيستم همگن میپردازيم.
تعريف  ]26[ :2تابع  f : R n  Rهمگن از درجه  dبا توجه
به   rاست ،هرگاه

) f  r (x )    d f (x

()2
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قانون کليدزنی همگن میناميم اگر در همه نقاط روي يک شعاع همگن
يک زيرسيستم خاص فعال شود .يعنی
()6

0

 (x 0 )  q   (x )  q , x  R x
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با توجه به تعاريف مربوط به سيستم همگن و قانون کليدزنی همگن،
در مسئله بررسی پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده تحت قانون
کليدزنی همگن و يا طراحی قانون کليدزنی همگن براي سيستم سوئيچ
شونده  nبعدي ،مطالعه فضاي  n  1بعدي کافی است و نتايج بدست
آمده قابل تعميم به کل فضاي حالت است .چنانچه قانون کليدزنی را

براي همه نقاط مجموعه  n  1بعدي  S n 1  x x  1مشخص
کنيم ،با توجه به همگن بودن قانون کليدزنی نتايج قابل تعميم به کل

()20

رابطه ( )20را به صورت زير بازنويسی میکنيم
m

V . g i (x )f i (x )  0

()22

i 1

که معادل است با

(x )  V .f i (x )   0

()22

فضاي  S nاست و

  r (x 0 )    (x 0 ), x 0  S n 1

()7

V .h (x )  0, x  D

 -3پایداری سیستم سوئیچ شونده

m

i

g
i 1

با توجه به اينكه  g i (x )  0است ،پس به ازاي هر يک از عناصر

فضاي حالت حداقل يكی از جمالت )  V .f i (xکوچكتر از صفر

خواهد بود.

در بخش اصلی اين مقاله راه حلی براي مسئله بررسی پايداري سيستم

مجموعه I (x )  i Q Q  1,..., m , V .f i (x )  0

همگن سوئيچ شونده ارائه و شرايط کافی براي وجود قانون کليدزنی

را تشكيل میدهيم .قبال نشان داديم که تعداد عناصر )  I (xبه ازاي هر

همگن پايدارساز مطرح میشود .روش مقاله حاضر براي حل مسئله مورد
بحث بر توسعه فرض وجود ترکيب محدب پايدار براي سيستمهاي خطی
به سيستمهاي غيرخطی و همگن استوار است .شرايط کافی براي وجود
قانون کليدزنی پايدارساز براي سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده در
حالت کلی در لم  2بيان میشود .احراز شرايط لم  2براي سيستم
غيرخطی سوئيچ شونده بدون هيچ محدوديتی بسيار دشوار است .در قضيه
 2شرايط کافی براي وجود قانون کليدزنی همگن پايدارساز براي سيستم-
هاي همگن سوئيچ شونده به عنوان کالسی از سيستمهاي غيرخطی
سوئيچ شونده بيان میگردد .همچنين از قضاياي مربوط به پايداري سيستم
همگن [ ]27براي اثبات پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده استفاده می-
شود.
لم

-1

سيستم

غيرخطی

است.

فرض

سوئيچ

n

بعدي

اسكالر

پيوسته

شونده

 x  f i (x ), i  1,..., mرا در نظر بگيريد که در آن

f i (0)  0

کنيد

توابع

 g i (x ), i  1,..., mکه  g i (x )  0است وجود دارد
m

بطوريكه سيستم )  x   g i (x )f i (xدر  x  0پايدار مجانبی
i 1

محلی باشد ،آنگاه قانون کليدزنی پايدارسازي وجود دارد که سيستم
غيرخطی سوئيچ شونده به همراه آن در  x  0پايدار مجانبی محلی

خواهد بود.
m

اثبات -سيستم ) x   g i (x )f i (x )  h (x
i 1

پايدار

مجانبی محلی است ،بنابراين در يک همسايگی نقطه تعادل  x  0مثل

 ، xحداقل يک است .قانون کليدزنی را به صورت زير معرفی میکنيم:

)  (x )  i , i  I (x

()29

اکنون نشان میدهيم سيستم سوئيچ شونده غيرخطی به همراه قانون
کليدزنی ( )29پايدار است .تابع لياپانوف )  V (xمطرح شده در باال،
تابع لياپانوف مشترک سيستم سوئيچ شونده غيرخطی نيز هست .زيرا
 V (0)  0و براي هر  V (x )  0, x  Dاست .همچنين با توجه

به قانون کليدزنی انتخابی ( )29در هر نقطه از همسايگی ، D

 V .f  ( x ) (x )  0است .الزم به ذکر است چون تابع لياپانوف

تغيير نمی کند و پيوسته است نيازي به بررسی شرايط مرزي نيست و
سيستم غيرخطی سوئيچ شونده با قانون کليدزنی ( )29پايدار مجانبی
محلی است.
نکته  :1چنانچه تابع لياپانوف ارائه شده در لم  ،2شعاعی نامحدود
نيز باشد سيستم غيرخطی سوئيچ شونده با قانون کليدزنی ( )29پايدار
مجانبی همه جايی است.
نکته  :2تعيين قانون کليدزنی با استفاده از لم فوق ممكن است منجر
به تعداد کليدزنی بيشمار در بازه زمانی محدود شود .براي جلوگيري از
وقوع اين مسئله میتوان در نواحی که بيش از يک زيرسيستم امكان
فعاليت دارد ،قانون کليدزنی را طوري تعريف کرد که با هر زيرسيستم
که مسير حالت وارد ناحيه مذکور شد تا خروج از آن ناحيه همان
زيرسيستم فعال بماند و کليدزنی جديد اتفاق نيفتد .اين قانون کليدزنی
بصورت زير تعريف میشود:
  x (t 0 )   arg min V .f i  x (t 0 )  , i Q

 Dتابع لياپانوف )  V (xوجود دارد بطوريكه

i

()8

V (0)  0

()3

V (x )  0, x  D

()24

))   x (t  )  , if   x (t  )   I (x (t
  x (t )   
j  I (x (t )), oth .

min j



میتوان نشان داد که نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها در نزديكی
مرزهايشان با هم تداخل دارند .بنابراين قانون کليدزنی ( )24از هرگونه
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3

امكان وقوع کليدزنی بيشمار در بازه زمانی محدود جلوگيري میکند .با

سپس سيستم ترکيبی )  x   g i (x )f i (x )  h (xرا تشكيل

دارد که  V .f i  0است .همچنين در مرز نواحی ممكن براي

میدهيم

توجه به شرايط لم  2در هر نقطه از فضا حداقل يک زيرسيستم وجود

i 1

زيرسيستمها  V .f i  0و خود اين مرز جزو ناحيه ممكن نيست.
بنابراين چنانچه دو ناحيه ممكن براي فعاليت زيرسيستمهاي  i , jام تنها
در مرز مشترک باشند ،با توجه به شرايط لم  2حتما زيرسيستم ديگري

1
 3

x  x 23  x 1x 22  2x 1x 24  x 13x 22 
x1   1
2

x   
 2   x 2x  x x 2  3x 2x 3  1 x 4x 
1 2
1 2
1 2
1 2
2



()22

مثل  kوجود دارد که روي مرز مذکور  V .f k  0برقرار است.
چون  Vو  f kتوابع پيوستهاي هستند ،در يک همسايگی اين مرز نيز

تابع لياپانوف زير را براي سيستم فوق معرفی میکنيم

 V .f k  0است .اين وضعيت در شكل ( )2نمايش داده شده است.



باتوجه به قانون کليدزنی اصالح شده ( )24وقتی پاسخ سيستم توسط
هريک از زيرسيستمهاي  i , jام به مرز مذکور برسد زيرسيتم  kام
فعال میشود وتا زمانی که  V .f k  0است فعال باقی میماند.

()22



1 2
x 1  x 22
2

V 

بنابراين براي سيستم ترکيبی فوق داريم

V  x 14  x 12x 24  0

()29

پس سيستم ترکيبی پايدار مجانبی همه جايی است .با توجه به لم  2نواحی
ممكن براي هر يک از زيرسيستمها را مشخص میکنيم.
 V i , i  1, 2,3مشتق تابع لياپانوف معرفی شده در رابطه ( )22روي
مسيرهاي حالت زيرسيستم  iام است.
()24

V 1  x 12 1  x 22   x 22

شكل :2وضعيت تداخل نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها.

()25

V 2  x 12  2x 12x 22

مثال  :1سيستم غيرخطی سوئيچ شونده با سه زيرسيستم بصورت

()26

V 3  x 12  3x 22

زير را در نظر بگيريد.
()25

1


x  x x 2
x1   1 2 1 2 
s1 :    

 x 2   x  1 x 2x 
2
1 2
2



()26

 x   x  2x 1x 22  x 2 
s2 :  1    1

x1
x 2  


()27

x   x 
s3 :  1    1 
 x 2   3x 2 

ناحيه ممكن براي فعال بودن هر يک از زيرسيستمها ،ناحيهايست که در
آن  V i  0است .اين نواحی و مرزهاي آنها در شكل ( )2مشخص
شده اند .مشاهده میشود که زيرسيستمها همه فضاي حالت را تحت
پوشش قرار داده اند و در برخی نواحی بيش از يک زيرسيستم امكان
فعال شدن دارد .قانون کليدزنی را براساس رابطه ( )24معرفی میکنيم.
مسير حالت و پاسخ سيستم براي شرط اوليه [ ]4 ،4و همچنين سيگنال
کليدزنی به ترتيب در شكلهاي ( )9تا ( )5نشان داده شده است.
5

مبدا تنها نقطه تعادل همه زيرسيستمهاي فوق است و زيرسيستمهاي

4

اول ( )25و سوم ( )27ناپايدارند و همچنين سيستم دوم ( )26پايدار

3
2

مجانبی محلی است .توابع  g i (x ), i  1,2,3را بصورت زير انتخاب

1

()23

g 2 (x )  x 22

()20

g 3 (x )  x 12x 22

2

()28

g 1 (x )  x 12

x

میکنيم

0
-1
-2
-3
-4

5

4

3

2

1

0
x1

-1

-2

-3

-4

-5
-5

شكل  :2نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها )0( :ناحيه مربوط به زيرسيستم
( )25با مرز آبی )*( ،ناحيه مربوط به زيرسيستم ( )26با مرز قرمز و ()+ناحيه
مربوط به زيرسيستم ( )27با مرز سياه.
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)2
5

 V C Pکه در آن  C Pکالس توابعی با  pمشتق
پيوسته است.

4

)2

3

V (0)  0,V (x )  0 x  0 & lim V  
x 

2
1
2

x

0

)9

-1
-2

)4

-3

V

از

همگن

k

درجه

است،



يعنی



V  r1 x 1,...,  rn x n   kV  x 1,..., x n 
. V .f (x )  0

-4

4

5

3

2

1

0
x1

-1

-2

-3

-4

همچنين در [ ] 22نشان داده شده است که براي سيستمهاي همگن،

-5
-5

پايداري مجانبی محلی معادل پايداري مجانبی همه جايی است.

شكل  :9مسير حالت سيستم سوئيچ شونده ( )25(-)27به ازاي شرط اوليه [.]4 ،4

با استفاده از لم  2و قضيه  2به بيان نتيجه اصلی اين مقاله در قضيه 2
میپردازيم.

4
x1
3.5

x2

قضیه

-2

سيستم همگن

سوئيچ

n

شونده

بعدي

 x  f i (x ), i  1,..., mرا در نظر بگيريد که در آن

3
2.5

 f i (0)  0و )  x  f i (xسيستم همگن از درجه  d iبوده و

2
x

1.5

ضرايب گسترش همه زيرسيستمها ) , rn
)2

1

عدد حقيقی مثبت

 (r1,است .چنانچه

 lوجود داشته باشد بطوريكه

، l  max d i

0.5

i

0

10

9

8

7

6

5
t

4

3

2

1

0

)2

-0.5

توابع اسكالر مثبت  g i (x ), i  1,..., mوجود داشته
باشد که )  g i (xهمگن از درجه  l  d iبا ضرايب

شكل  :4حالتهاي سيستم سوئيچ شونده ( )25(-)27نسبت به زمان

) , rn

گسترش

)  x   g i (x )f i (xپايدار مجانبی باشد،

4

i 1

3

آنگاه قانون کليدزنی همگن پايدارسازي وجود دارد که سيستم همگن

2.5
)sigma (t

1.5
1
0.5

10

9

8

7

6

5
t

4

3

2

1

0

سيستم

m

3.5

2

 (r1,بوده

و

ترکيبی

سوئيچ شونده به همراه آن پايدار مجانبی همه جايی است.
اثبات -با توجه به اينكه  f iهمگن از درجه  d iو  g iهمگن از

درجه  l  d iاست و ضرايب گسترش همه توابع ) , rn

باشد ،پس  g i f iو همچنين ) (x )f i (x )  h (x

m

i

g

0

شكل  :5سيگنال کليدزنی )   (tبراي سيستم غيرخطی سوئيچ شونده
( )25(-)27با شرايط اوليه [.]4 ، 4

از درجه  lبا ضرايب گسترش ) , rn

 (r1,می-
i 1

همگن

 (r1,است .بنا به قضيه  2براي

سيستم همگن و پايدار )  h (xتابع لياپانوف  Vهمگن از درجه  kبا

ضرايب گسترش ) , rn

 (r1,وجود دارد .با توجه به لم  2قانون

در ادامه براي بررسی پايداري سيستم همگن سوئيچ شونده که هدف

کليدزنی پايدارساز براي اين سيستم سوئيچ شونده وجود دارد .قانون

اصلی اين مقاله است به بيان يک قضيه از مرجع [ ]22میپردازيم .اين

کليدزنی پايدارساز را مطابق لم  2فقط براي عناصر روي گوي واحد

قضيه به وجود تابع لياپانوف همگن براي سيستم همگن پايدار مجانبی

تعيين میکنيم .مجموعه )  I (x 0را بصورت زير تشكيل میدهيم

اشاره میکند.

(I (x 0 )  i Q Q  1,..., m , V .f i (x 0 )  0, x 0  1 )27

قضیه  ]22[ -1فرض کنيد )  x  f (xپيوسته و همگن از درجه

 dبا ضرايب گسترش ) , rn

 (r1,بوده و  x  0نقطه تعادل

سيستم و پايدار مجانبی محلی باشد .همچنين فرض کنيد  pيک عدد
طبيعی مثبت و  kيک عدد حقيقی بزرگتر از  p .max riباشد ،آنگاه
1i n

تابع  V : R n  Rوجود دارد بطوريكه:
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و قانون کليدزنی را روي گوي واحد بصورت زير معرفی میکنيم
()28

 (x 0 )  i , i  I (x 0 ), x 0  1

قانون کليدزنی کلی را نيز بصورت همگن مشخص میکنيم
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 (x )  i ; x  R x , x 0  1, (x 0 )  i

()23

مثال  :2سيستم همگن سوئيچ شونده با دو زيرسيستتم بصتورت زيتر

0

چنانچه ذکر شد بنا به قضيه  2تابع لياپانوف  Vهمگن است و بنا به لم 2
قانون کليدزنی روي گوي واحد طوري انتخاب شده که شرط منفی بودن

را در نظر بگيريد
()99

 x   2x 
s1 :  1    3 1 
 x 2   x 1  x 2 

()94

0.5x 2

x  
s2 :  1   
5 
2
5
 x 2   x 1 x 2  0.5x 1  x 2 3 

مشتق تابع لياپانوف براي سيستم در حال کار برقرار باشد ،يعنی

V .f i (x 0 )  0

()90

قانون کليدزنی کلی نيز طوري انتخاب شده که در همه نقاط روي شعاع

هر دو زيرسيستم فوق همگن با ضرايب گسترش ( )2, 9و ناپايدار هستند.

همگن همان زيرسيستمی فعال باشد که در اشتراک آن شعاع با گوي

زيرسيستم اول ( )99همگن از درجه صفر و زيرسيستم دوم ( )94همگن

واحد فعال بوده است .می دانيم که هر يک از عناصر روي يک شعاع

از درجه دو است .توابع  g i (x ), i  1,2را بصورت زير انتخاب می-

همگن را میتوان بصورت )  x  r (x 0نوشت که در آن  عدد
حقيقی مثبت است .بنابراين داريم


()92



) V .f i (x )  V .f i  r (x 0

 V .f i (x 0 )   0

di

 V . f i (x 0 )  
di

پس نتيجه میگيريم که سيستم همگن سوئيچ شونده به همراه قانون
کليدزنی تعريف شده در ( )28و ( )23پايدار مجانبی میباشد .همچنين با
توجه به اينكه قانون کليدزنی در همه فضاي حالت صادق است و تابع
لياپانوف  Vنيز بنابه قضيه  2شعاعی نامحدود است ،پس پايداري سيستم
فوق همه جايی است .قانون کليدزنی همگن که توسط روابط ( )28و
( )23بيان شده را میتوان براي جلوگيري از وقوع کليدزنی بيشمار در
زمان محدود بصورت ( )24اصالح نمود.
واضح است که روش کلی به منظور انتخاب تابع لياپانوف و توابع
وزنی )  g i (xوجود ندارد و انتخاب آنها از طريق جستجو انجام می-
شود .اما با توجه به اينكه تابع لياپانوف ،همگن با ضرايب گسترش مشابه
زيرسيستمها است میتوان حدسهاي مناسبی براي تابع لياپانوف زد يكی
از ساده ترين انتخابها براي يک تابع لياپانوف از درجه  kبا ضرايب

گسترش ) , rn

 (r1,بصورت زير است:

g 1 (x )  x 12

()95

g 2 (x )  1

()96
2

سيستم ترکيبی )  x   g i (x )f i (x )  h (xرا تشكيل می-
i 1

دهيم
3
 x 1   2x 1  0.5x 2 
5 
x   
 2   0.5x 15  x 2 3 

()97

سيستم ترکيبی فوق همگن با ضرايب گسترش ( )2, 9و از درجه  2است.
تابع لياپانوف همگن با ضرايب گسترش ( )2, 9از درجه  2را بصورت زير
براي سيستم ترکيبی معرفی میکنيم:

1
1
V  x 16  x 22
6
2

()98
براي سيستم ترکيبی فوق داريم

8

k
2 2 ri
i

) , ai  0, i  1,..., n

()92

کنيم

V  2x 18  x 2 3  0

()93
n

 a (x
i

i 1

پس سيستم ترکيبی پايدار مجانبی است و چون تابع لياپانوف شعاعی
نامحدود است ،پس سيستم ترکيبی پايدار مجانبی همه جايی است .با

همچنين درجه  max d i  lبراي سيستم ترکيبی در نظر گرفته می-

توجه به قضيه  2نواحی ممكن براي هر يک از زيرسيستمها را مشخص

شود .براين اساس درجه همگنی هر يک از )  g i (xها مشخص می-

میکنيم V i , i  1,2 .مشتق تابع لياپانوف معرفی شده روي مسيرهاي

گردد .سپس براي هر يک از )  g i (xها يک تابع همگن با ضرايب

حالت زيرسيستم  iام است.

i

گسترش مشابه زيرسيستمها و از درجه  l  d iبا ضرايب متغير پيشنهاد

داده میشود .سپس ضرايب مجهول در  Vو )  g i (xها طوري
انتخاب میشوند که  Vبراي سيستم ترکيبی در همه فضا منفی شود.
چنانچه با  Vو )  g i (xهاي در نظر گرفته شده به نتيجه نرسيديم آنها
را تغيير میدهيم.
براي نشان دادن چگونگی عملكرد قضيه فوق به ذکر يک مثال می-
پردازيم.
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()40
()42

V 1  2x 16  x 2x 13  x 22
8

V 2  x 12x 22  x 2 3  x 15x 2

ناحيه ممكن براي فعال بودن هر يک از زيرسيستمها ،ناحيهايست که
در آن  V i  0است .اين نواحی بصورت زير مشخص میشود
()42

x 3  x 2  2x 13 , x 1  0
V 1  0   13
3
 2x 1  x 2   x 1 , x 1  0
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 x 1x 2  0

V 2  0  x 2  0.5877x 13 , x 1  0
 x  0.5877x 3 , x  0
1
1
 2

()49

8
x1
7

x2

6

اين نواحی و مرزهاي آنها در شكل ( )6مشخص شده اند .مشاهده می-

5

برخی نواحی بيش از يک زيرسيستم امكان فعال شدن دارد .قانون

3
2

کليدزنی را بصورت رابطه ( )24معرفی میکنيم .واضح است که قانون

1

کليدزنی ارائه شده همگن میباشد .مسير حالت و پاسخ سيستم براي شرط
اوليه [ ]9 ،8و همچنين سيگنال کليدزنی به ترتيب در شكلهاي ( )7تا ()3
نشان داده شده است.

)x(t

شود که زيرسيستمها همه فضاي حالت را تحت پوشش قرار داده اند و در

4

10

9

8

7

6

5
t

4

3

2

1

0

0

شكل  :8حالتهاي سيستم سوئيچ شونده ( )99و ( )94نسبت به زمان.
10

3

8
2.5

6
4

2

2

x2

0

)sigma(t

1.5

-2
1

-4
-6

1

1

8

6

4

2

-8

x

0

0.5

-2

-4

-6

-8

10

-10
-10

شكل  :6نواحی ممكن براي فعاليت زيرسيستمها )+( :ناحيه مربوط به زيرسيستم
( )99با مرز قرمز )0( ،ناحيه مربوط به زيرسيستم ( )94با مرز سياه.

9

8

7

6

5
t

4

3

2

1

0

0

شكل  :3سيگنال کليدزنی )   (tبراي سيستم غيرخطی سوئيچ شونده
( )99و ( )94با شرايط اوليه [.]9 ، 8

10

 -4نتیجهگیری

8
6

در اين مقاله روش جديدي براي بررسی پايداري دسته خاصی از

4

سيستمهاي غيرخطی سوئيچ شونده معرفی شده است .سيستم سوئيچ

2
2

x

0
-2
-4

يكسان است .روش ارائه شده مبتنی بر وجود تابع لياپانوف مشترک

-6

همگن است و براساس آن قانون کليدزنی پايدارساز همگن مشخص می-

-8

10

8

6

4

2

0
x1

-2

-4

-6

-8

شونده مورد بحث داراي زيرسيستمهاي همگن با ضرايب گسترش

-10
-10

گردد .در اين روش هيچ محدوديتی در رابطه با بعد سيستم ،درجه
همگنی و ضرايب گسترش وجود ندارد .بنابراين جامعيت روش ارائه شده
مهمترين مزيت آن نسبت به مطالعات قبلی است .همچنين ارائه قانون

شكل  :7مسير حالت سيستم سوئيچ شونده ( )99و ( )94به ازاي شرط اوليه
[]9 ،8

کليدزنی همگن براي سيستم همگن سوئيچ شونده از ديگر مزاياي اين
روش است که منجر به کاهش بعد فضاي مورد مطالعه به  n -2میشود.
از طرف ديگر معرفی توابع وزنی مناسب و تابع لياپانوف از دشواريهاي
اين روش محسوب میشود.
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