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لياپانوف ،تخمين ناحيه جذب اس ی در حال

بلي ،بسته به فرم تابع لياپانوف انتخابي ،بخشي از ناحيه جذب تخمين زده ميشود به
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ساختن يک تابع لياپانوف جديد اس ی متناظر با هر تابع باندياد

اس ی در پايان برای نشان دادن توانايي نتايج نظری به دس
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لياپانوف ،يک ناحيه جذب حاص ميشود به در فرايند توليد توابع جديد ،هر ناحيه جذب تخمينزدهشده ،زيرمجمواه تخمين بعدی

پايداری لیاپانوف يک ابزار استاندارد در تجزيه و تحلیل سیسلتمهلای
دينامیکي غیرخطي است .چنانکه ميدانیم در تحلی پايلداری نططله
تعادل يک سیستم غیرخطي با استفاده از روش مستطیم لیاپانوف ،بايد
يک تابع ) ، v( xموسوم به تابع لیاپانوف ،چنان تعیین گردد که خلود
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تابع ) v( xمثبت معین و مشتق آن ،منفي نیمه معین باشد [1و .]2از
ايده لیاپانوف در تحلی و طراحي انواع سیستمهای کنتلرل غیرخطلي
استفاده ميشود .يکي از موضوعات مهم در حوزه تحلی سیسلتمهلای
غیرخطي ،تخمین ناحیه جذب 1يا  ROAاست .در واقع ناحیه جلذب
محدودهای از فضای حالت است که مسیرهای حالت شروعکننده از آن،
در نهايت به سمت نططه تعادل سیستم ميگرايند .معملو در بسلیاری
از سیستم ها اين ناحیه ساده نبوده و شک پیچیده ای دارد.
در سال های اخیر ،تخمین ناحیه جذب در بسلیاری از زمینلههلا
مانند پزشکي [3و ،]4اقتصاد [ ،]5ترافیک [ ،]6سیسلتمهلای زيسلتي
[ ]7و فرايندهای شیمیايي [ ]8کاربرد يافته است .يکلي از روشهلای
کالسیک در تخمین ناحیه جذب ،اسلتفاده از روش مسلتطیم لیاپلانوف
مي باشد .اما از آنجا که قضیه لیاپانوف ،شرطي کافي برای پايداری نططه
تعادل ،به دست ميدهد ،پس بسته به انتخاب تلابع کانديلد لیاپلانوف،
ناحیه جذب تخمیني ،ميتواند بزرگ يا کوچک باشد .لذا توسعه روشي
به منظور دستيابي به يک بخش بزرگ از ناحیله جلذب ،ملورد توجله
محططین اين حوزه بوده است [ .]13 - 9در ادامه چند نمونه از شلیوه-
های متداول مرور ميشود.
در [ ]14يک روش جديد بر اساس نابرابریهای خطي ماتريسلي،
ايدهای برای تخمین ناحیه جذب سیستمهای با ابعاد بزرگ ارائه شلده
است .مزيت اصلي اين روش ،توانلايي آن در کلاهش تعلداد متهیرهلای
بهینهسازی است که بدون تحمی محدوديتهلای سلاختاری بلر تلابع
لیاپانوف ،قوانین کنترل غیرمتمرکزی تولید مليکنلد کله بله تبلع آن،
ناحیه جذب را با دقت بهتری تخمین ميزند .يک تکنیلک قابل اجلرا
برای ساخت توابع لیاپانوف به صلورت مجملوع مربعلات 2يلا  SOSاز
جمالت چندجمله ای است .در [ ]15با استفاده از روش عددی برنامه-
ريزی مجملوع مربعلات ،ناحیله جلذب بلرای سیسلتمهلای غیرخطلي
چندجملهای تخمین زده ميشود .يک روش ديگر در [ ]16ارائله شلده
است که با فرموله کردن مسأله در قالب يک مسأله بهینلهسلازی بلا در
نظر گرفتن يک سری قیود جهت جلوگیری از پاسخهای اضافي ،مطابق
يک شاخص تعريف شده ،بهترين ناحیه جذب براساس تابع لیاپلانوف را
تخمین ميزند.
در حالت کلي ،بر اسلاس فلرم تلابع لیاپلانوف انتخلابي در ا بلات
پايداری نططه تعادل يک سیستم ،معمو ً فطط بخش کوچکي از ناحیله
جذب قاب محاسبه است .رهیافت ارائه شده در [ ]17کله در واقلع بلا
استفاده از مشتطات مراتب با تر تابع لیاپانوف ،يک تابع لیاپانوف جديد،
ارائه ميکند ،ميتواند نططه شروعي برای تخمین ناحیه جذب بزرگتلر
در نظر گرفته شود .در واقع در اين مطاله بنا داريم که روش پیشنهادی

[ ] 17را به نحوی اصالح و تعمیم نمايیم که از آن طريق ،ناحیه جلذب
بزرگتری حاص گردد .ايده اصلي اين نوشتار ،تولید دنباللهای از توابلع
کانديد لیاپانوف ،بر پايه يک تابع لیاپانوف اولیه است که در هر گلام رو
به جلو ،ناحیه جذب بزرگتر را نتیجه ميدهد.
ساختار مطاله به قرار زير است :پس از مطدمهای کوتاه ،در بخش 2
پیشنیازهای ضروری مرتبط با اين نوشتار مرور ميگردد .نتابج نظلری
اصلي مطاله در بخش  3ارائه شده است .قوت روش ارائه شده در قاللب
مثالهای شبیهسازیشده در بخش  4به نمايش گذاشلته شلده اسلت.
نهايتاً ،جمعبندی رئوس مطالب ارائهشده به همراه پیشنهادهايي بلرای
کارهای آينده پژوهشي در بخش  ،5پايانبخش اين مطاله خواهد بود.

 -2پيشنيازها
روش پايداری لیاپانوف معیار تحلی پايداری قاب اجرا در سیستم های
دينامیکي غیرخطي است .ايلن روش بلرای تجزيله و تحلیل پايلداری
حالللت تعللادل يللک سیسللتم دينللامیکي نیازمنللد بلله يللک تللابع
لیاپانوف ) v( xاست که او ) v( xيک تابع مثبت معین باشلد و انیلاً
مشتق مرتبه اول آن در راستای پاسخ سیستم يک تلابع منفلي معلین
باشد .اگر مشتق مرتبه اول تابع کانديدای لیاپانوف منفي معین نباشلد
مي توان از ترکیب خطي مشتطات مراتب با تر تلابع لیاپلانوف اسلتفاده
کرد تا نطش منفي معین نبلودن مشلتق مرتبله اول تلابع لیاپلانوف در
تحلی پايداری جبران گردد [.]17

برای سیستم دينلامیکي ) x  f ( xفلر کنیلد )  ( x0 , t
نشاندهنده مسیر حالت )  x(tآغاز شده از  x(t0 )  x0به صلورت
زير تعريف شده باشد:

()1

)  x(t )   ( x0 , t

 ( x0 , 0)  x0

))  t  ( x0 , t )  f ( ( x0 , t

در اين صورت ناحیه جذب برای اين نططه تعادل بله صلورت زيلر
تعريف ميگردد:

()2

}: lim  ( x0 , t )  0

  {x0 

n

t 

برای يک تابع لیاپانوف معین ماننلد  v( x)  0يلک مجموعله
مانند  Wبه صورت زير تعريف ميکنیم:

()3

}| v( x)  0

n

W  {x 

يک تخمین اولیه از ناحیه جذب در قاللب زيرمجموعلهای از W
تحت عنوان  Rبا تعريف زير قاب حصول ميباشد:
()4

}| v( x)  C

n

R  {x 

به عنوان نمونه ،مسیر  1در شک  ،1با شروع از  Wآن را تلر
ميکند در حاليکه مسیر  2با شروع از  Rهمواره در  Rباقي مانلده
نهايتاً به مبدأ همگرا ميشود .با اين رهیافت ،بزرگتلرين  Cبلزرگ-
ترين ناحیه جذب را به دست ميدهد .اين توصیفها در شلک  1قابل
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بدين ترتیب با توجه به تعريف تابع  ، uناحیه زير در همله زملان
ها بخشي از ناحیه جذب ميباشد:

رؤيت ميباشد .بنابر تعريف تابع لیاپانوف و مجموعه  ، Wبزرگتلرين
مطدار  Cبه صورت زير خواهد بود:

})inf{v( x

()5

xw

}Ru (t )  {x :u( x, t )  C

()9

C

دلی اين نکته واضح است زيرا همه نطاطي که مطدار تخصیصي به آنهلا

با اين حال ،هیچ روش سیستماتیکي برای ساخت توابع لیاپانوف با
هدف دسترسي به تخمین ک ناحیه جذب وجود ندارد.

کمتريلا مسلاوی  Cاسلت نهايتلاً بله  Rمليگراينلد کله ايلن هلم
بنابرتعريف ،به صورت مجانبي به سمت نططه تعادل سوق پیدا ميکند.
تابع )  u ( x, tبه گونهای تعیین شده است که:

) u( ( x0 , t ), t )  v( x0

()10

}W  {x | v( x)  0

از طرفللي بللا توجلله بلله تعريللف )  x   ( x0 , tملليتللوان نوشللت:
)  . x0   ( x, tبنابراين:

v( x)  C

()11

پس بدين ترتیب با محاسبه تابع  ، uميتوان ناحیه جذب بزرگتر را
تعیین نمود .يکي از ويژگيهای مهم اين تابع ،در قالب قضیه زير بیان
شده است.

شک ( :)1ناحيه جذب اوليه در روش لياپانوفی

قیيه  :1فر

 -3نتايج نظری
که  f (.)  C و نططه تعادل آن ،مبدأ ميباشلد .بلا فلر



مجانبي اين نططه تعادل ،تابع لیاپانوفي به شک
برای آن در نظر ميگیريم کله  v( x)  C و

n

n

صورت  Rvنشان دهیم .آنگاه برای هر  t1ابلت ،ناحیله )  Ru (t1بلا
فر کراندار بودن ،بخشي از ناحیه جذب است .به عبارت ديگلر ،زو
تابع لیاپانوف  -ناحیه جذب به صورت زير خواهد بود:

اسلت
پايلداری

v( x) :

()12

 x پاسلخي از

سیستم داده شده است .فر کنید نططه آغلاز در لحظله  t0  0در
مختصات  x0قرار داشته باشد و مطدار تابع لیاپانوف در اين نططه برابلر

()13

عددی )  v( x0تخصیص داده ميشود که اين مطدار تخصیصي به هلر

که در آن

)) v( ( x, t

) u( x(t ), t )  v( x0



)  ( x, t )  (t t
)  ( t

کنید  Rتعريلفشلده


t

u ( x, t ) 


t



]))  [v( ( x, t



) [v( ( x, t ))] f [ ( x, t )]  ( 1

*

در رابطه ( )4بخشي از ناحیه جذب باشد .روشلن اسلت اگلر يلک t



)  [v( x0 )] f ( x0

وجود داشته باشد که به ازای آن  x(t )  Rدر اين صورت مجموعه
زير نیز جزء ناحیه جذب ميباشد:
*

()14
با جايگذاری رابطه ( )14در رابطه ( )13خواهیم داشت:

()7
}M  {x0 : ( x0 , t * )  R
حال ناحیه جذب نشان داده شده در شک ( 1بلا نملاد  Rرا در

()15



) f ( x)  [v( x0 )] f ( x0

[ x u( x, t )]

با توجه به اينکه  vتابع لیاپانوف است ،سمت راست عبارت فوق،
منفللي ملليباشللد کلله بللدين ترتیللب ملليتللوان گفللت روی مجموعلله

نظر بگیريد که به صورت زير بازنگاری ميگردد:

()8

[ x u( x, t )] f ( x)  t u( x, t )  0

با استفاده از رابطه ( )11و قاعلده مشلتق زنجیلرهای ،جملله دوم
عبارت فوق به صورت زير قاب نوشتن است:

نططه در هر زملان توسلط تلابع )  u ( x, tبله صلورت زيلر نمايانلده
ميشود:



}u  Ru (t1 )  {x :u ( x, t1 )  C

توان از طرفین اين عبارت به صورت زير نسبت به  tمشتق گرفت:

تحت دينامیک سیستم در فضای حالت ،در هلر زملان معلین ،مطلدار

 . u( x, t ) :فر

}v  Rv  {x : v( x)  C

اثبات :فر کنید  x0  Rباشد ،آنگاه مطابق تعريف تابع u
داريم u( x, t )  v( x0 )  C :که با فر ابت بودن  x0مي-

)  v( x0باشد .متناظر با همه نطاط روی مسیر تولید شده توسط x0

()6

کنید ناحیه جذب متناظر با تلابع لیاپلانوف ) v( xبله

v( x0 )  C


[v( x0 )] f ( x0 )  0

 u ( x, t1 )  Cرابطه زير برقرار است:

()16

[ x u( x, t1 )] f ( x)  0
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يک سیستم دينامیکي خلودگردان ماننلد ) x  f ( xمفلرو

n

u( x, t )  v( ( x, t )), x, t

رابطه بدست آمده به اين معني است که برای يک زمان ابت t1
در ناحیه جذب معرفي شده با  u ( x, t1 )  Cمشتق تلابع کانديلدای
لیاپانوف )  u ( x, t1نسبت به زمان  ، tمنفي است .ضمناً بنابر تعريلف
تابع  ، uمثبت معین بودن آن نیز روشن است:

u (0, t1 )  0

x  0 u ( x, t1 )  0

()17

بدين ترتیب ميتوان اعالم کرد تلابع )  u ( x, t1يلک کانديلدای
لیاپانوف است که بسته به مسأله هرگاه شلرط بليکرانلي شلعاعي نیلز
برقرار باشد ،در اين صورت تابع مزبور قطعاً يک تابع لیاپانوف ميباشلد

که به ازای  t1  0بخش بزرگتری از ناحیه جذب را تخمین ميزند
که ا بات را کام ميکند□ .
با استفاده از قضیه فوق ،چنین استنتا ميشود که محاسبه تلابع
)  u ( x, tبرای زمانهای منفي ،مستطیماً به تخمین بخش بزرگتلری
از ناحیه جذب ميانجامد .اما در حالت کللي ،ارائله يلک روش تحلیللي
برای محاسبه )  u ( x, tامکانپذير نیست .لذا بدين منظلور ،در ادامله
يک روش عددی پیشنهاد ميگردد.
برای تابع دومتهیلره )  u ( x, tبنلابر تعريلف مشلتق ،مليتلوان
تطريب زير را نوشت:

) u( x, t  t )  u( x, t )  (t ) t u( x, t

()18

با استفاده از رابطه ( ،)13عبارت فوق به صورت زير ساده ميشود:

()19

)u( x, t  t )  u( x, t )  (t )[ x u( x, t )] f ( x

از آنجا که هدف ما محاسبه مطدار تابع )  u ( x, tبرای زمانهلای
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منفي است ،پس به ازای يک  ،   0نمادهای زيلر را انتخلاب ملي-
نمايیم:

()20
k  0,1, 2,3,...
با جايگذاری رابطه ( )20در ( )19داريم :

()21

t  

t  k

بلله عبللارت ديگللر ،در روش عللددی تولیللد دنباللله توابللع کانديللد
لیاپانوف ،تابع لیاپانوف جديد به صورت ترکیب خطي تابع مرحله قبل
با مشتق آن به دست ميآيد .يکي از مزايای اين نمادگذاری اين اسلت
که ميتوان به صورت مستطیم نشان داد طي اين دنباله ،مجموعلههلای
ساختهشده در هر مرحله ،بزرگتر ميشود .3به طور مشخص بلا فلر
در اختیار داشتن ناحیه اولیه بله صلورت  ، v0 ( x)  Cمليخلواهیم
نشان دهیم ناحیه  v1 ( x)  Cاز ناحیله اولیله بلزرگتلر اسلت .بلا
استفاده از رابطه ( )23و همچنین بلا توجله بله لیاپلانوف بلودن همله
اعضای دنباله ،ميتوان نوشت:

()24

()22

v1 ( x)  v0 ( x)   v0 ( x)  0

با توجه به روش تخمین ناحیه جذب که در قسمتهلای پیشلین
گفته شد ،مالحظه ميشود که تخمین جديد ناحیله جلذب بلر اسلاس
اعضای جديد دنباله  ،نیز بايد دارای نمايش مشابهي باشد؛ بله عبلارت
ديگر برای ) v1 ( xداريم:

}R1  {x | v1 ( x)  C

()25
4

در واقع مجموعه سطحي تعريف شده توسط پلارامتر  Cدر هلر گلام
دنباله ،بزرگتر ميشود که به معنای بزرگتر شدن ناحیه جلذب ملي-
باشد؛ به عبارت ديگر  . R  R1دلی اين نکته با توجه به معادله اول

از رابطه ( )24را ميتوان بدينصورت توضلیح داد :تلابع  v0يلک تلابع
لیاپانوف است که خود مثبت و مشتق آن منفي است .لذا بلا توجله بله
مثبت بودن  نتیجه ميشود  . v1  v0چنلانکله از روی شلک (2

نیز ديده ميشود ،مجموعه سطحي متناظر با  v1بزرگتلر از مجموعله

متناظر با v0

است.

)v1 ( x

u ( x, (k  1) ) 

)v0 ( x
C

)u ( x, k )   [ x u ( x, k )] f ( x
به ازای يک  xابت بنابر تعريف تابع  ، uمطدار اولیه به صلورت

زير خواهد بود:

v1 ( x)  v0 ( x)   v0 ( x)  0

x
} R  { v ( x)  C

)u( x,0)  v( x

} R1  { v1( x)  C

حال با اجرای اين الگوريتم ساده ميتوان دنباله ای از توابع کانديد

لیاپانوف )  u( x, kبرای  k  0,1, 2,3,...را بدست آورد و هلر
تابع کانديد لیاپانوف ناحیه جذب بزرگتری نسبت به قبلي بله صلورت

رابطللله  u( x, k )  Cبللله دسلللت خواهلللد داد .حلللال بلللا

تعريف ) u( x, k )  vk ( xميتوان رابطه ( )21را به صورت زيلر
بازنويسي کرد:

()23

vk 1 ( x)  vk ( x)   vk ( x) k  0,1, 2,3,...

شک ( :)2بزرگتر شدن ناحيه

R1

کاری که در [ ]17انجام شده است اساساً پیشنهاد يک تابع
لیاپانوف برای ا بات پايداری نططه تعادل سیستم است که تنها بر فر
مثبت معین بودن خود تابع انتخابي اولیه ،بدون نیاز به منفي معین
بودن مشتق آن ،متکي ميباشد .سپس با ترکیب خطي آن تابع مثبت
و مشتطات مراتب با تر ،تابع کانديد لیاپانوف تشکی ميشود که هیچ
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)v1 ( x)  2( x12  x22 )( x1x2  1

اظهار نظری درباره تخمین ناحیه جذب نميکند .اما در اين نوشتار ،ما
با فر در اختیار داشتن يک تابع لیاپانوف اولیه ،به روش تکرارهای
متوالي مطابق رابطه ( ،)23دنبالهای از توابع کانديد لیاپانوف را مي-
سازيم که از طريق آن ،بخشهای بزرگتری از ناحیه جذب ،تخمین
زده ميشود .همچنین تنها با فر  کوچک و با کمک رابطه (،)23
توابع کانديد به منظور تخمین ناحیه جذب بزرگتر ساخته ميشوند.

  [4( x12  x22 )( x1x2  1)2

()33

])  2( x12  x22 )(2 x1x2  x14  x24
نکته مهم در اين مثال ،قابلیت استفاده از يک ابت  Cبرای همله
نواحي جذب  vk ( x)  Cاست که اينک برای ) v1 ( xنشلان ملي-
دهیم .به سادگي ديده ميشود مرز ناحیه جذب سیستم ( )26بر روی
نططه ) (1,1قرار دارد که يکي از نطاط تعادل سیستم مذکور نیز مي-

 -4مثالها و شبيهسازیها

باشد .مطدار تابع ) v1 ( xدر اين نططه تعادل به صلورت زيلر محاسلبه
مي شود.

در اين بخش با ارائه چند مثال ،به تشريح نتايج نظری پیشگفته ملي-
پردازيم.

0

است:

 x1   x1  x23

3
 x2  x1  x2

()26

پس ناحیه جذب تخمیني توسط ) v1 ( xبه صورت زيلر خواهلد
بود:

نطاط تعادل اين سیستم عبارتند از:
})E  {(0,0),(1,1),(1, 1
()27

به سادگي ميتوان نشان داد اين تخمین جديلد از ناحیله جلذب،
نسبت به تخمین اولیه  Rبزرگتر است .برای ا بات اين موضوع ،فر
کنید  x*  Rباشد .بنابر تعريف  Rميتوان نوشت:

محلي نططه تعادل ) (0, 0نتیجه ميشود .مشتق اين تابع بله صلورت
زير است:

که نتیجه زير را به دست ميدهد:

)  2 x1 ( x1  x23 )  2 x2 ( x13  x2

v1 ( x* )  v0 ( x* )   v0 ( x* )  2

()37

) 2( x12  x22 )( x1x2  1

که اين يعني  . x*  R1از طرف ديگر هرگاه  x Wآنگاه :

بنابراين ناحیهای که در آن ) v0 ( xمنفي است عبارتست از:

}W  {x | v0 ( x)  0} {0

v0 ( x)  2

v0 ( x)  0

()38

} {x | ( x1x2  1)  0

که نتیجه ميدهد:

توجه نمايید برای  x Wرابطه زير برقرار است.

()30

v0 ( x* )  2

*
v0 ( x )  0

()36

v0 ( x)  2 x1x1  2 x2 x2

()29

}R1  {x | v1 ( x)  2

()35

با انتخاب تابع لیاپلانوف  ، v0 ( x)  x12  x22بله سلادگي پايلداری

()28

 v0 (1,1)  2

v0 ( x)  x12  x22  2 x1x2  2

v1 ( x)  v0 ( x)   v0 ( x)  2

()39

لذا با محاسبه  Cبه صورت ) inf v0 ( xمرز ناحیه جذب متناظر به
xW

و اين هم يعنلي  . x  R1بنلابراين  . R  R1  Wنتیجله شلبیه-

شک زير تعیین ميشود:

()31

} 2

 x22

x12

سازی اين سیستم برای    0.05در شلک  3آورده شلده اسلت.
چنانکه مالحظه ملي شلود در هلر گلام تکلرار الگلوريتم تولیلد توابلع
کانديدهای لیاپانوف ،ناحیه جلذب بلزرگتلری تخملین زده مليشلود.
شللايان رکللر اسللت هملله ايللن نللواحي توسللط مجموعلله سللطحي

| ) R  {( x1, x2

که در آن  . C  2حال با استفاده از روش تولید دنباله توابع کانديد
لیاپانوف به صورت تکرارشونده و در نظر گرفتن يک  کوچک دلخواه
ميتوان نوشت:

 vk ( x)  Cتعريف ميگردد.

)v1 ( x)  v0 ( x)   v0 ( x

( ( x12  x22 )  2 ( x12  x22 )( x1x2  1)  0 )32
v1 ( x)  v0 ( x)   v0 ( x)  0
با محاسبه ) v0 ( xو ) v0 ( xخواهیم داشت:
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مثال :1سیستم غیرخطي توصیفشده با رابطه زير مفرو

()34

)v1 (1,1)  v0 (1,1)   v0 (1,1

v3 ( x)  2
v2 ( x)  2

x2

v1 ( x)  2
v0 ( x)  2

x2

x1
شک ( :)4نواحي جذب تخمينزدهشده مربوط به سيستم

x1
شک

S1

( :)3نواحي جذب تخمينزدهشده برای مثال  1با   0.05

مثال  :2سیستمهای زير مفروضند:

()40

x2

 x1   x 1 2 x1 x2
S1 : 
 x2   x2
 x1  x2
S2 : 
 x2  2 x1  3x2  x 1 x2
 x1   x2
S3 : 
 x2  x1  x2  x 1 x2

x1
شک ( :)5نواحي جذب تخمينزدهشده مربوط به سيستم

S2
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روشن است مبدأ مختصات فضای حالت ،نططه تعادل هر سله سیسلتم
ميباشد .عالوه بر اين با محاسلبهای سلاده مليتلوان بلا انتخلاب تلابع
لیاپانوف  v0 ( x)  x12  x22نشان داد ،نططه تعادل بلرای هلر سله
سیسللتم ،پايللدار مجللانبي اسللت .بللدين ترتیللب بللا اجللرای الگللوريتم

تکرارشونده ( )23بله ازای  ،   0.05مليتلوان دنباللهای از توابلع
کانديد لیاپانوف برای هر سیستم تولید کرد کله متنلاظر بلا هلر عضلو
دنباله ،تخمیني از ناحیه جذب به دست ميآيد .در اينجا نیز با هر گلام
رو به جلو ،ناحیه جذب بزرگتری حاص ميشود .نتلايج شلبیهسلازی
برای هر سه سیستم ،بله ترتیلب در شلک هلای  5 ،4و  6آورده شلده
است .بزرگ شدن نواحي جذب تخمینلي از روی شلک  ،کلامالً محلرز
ميباشد.

x2

x1
شک ( :)6نواحي جذب تخمينزدهشده مربوط به سيستم
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 نتيجهگيری-5
 بلا اسلتفاده از، بر اساس انتخاب يک تابع لیاپانوف اولیله،در اين مطاله
 دنباله ای از توابع کانديد لیاپانوف تولید شد کله،يک روش تکرارشونده
- بخلش بلزرگ، هر يک از توابع جديد تولیدشده،در هر گام رو به جلو
 نکتله مهلم تولیلد دنبالله.تری از ناحیه جذب را به دسلت مليدهنلد
کانديدهای لیاپانوف بر اساس ترکیب خطي تابع مرحله قب بلا مشلتق
 يک نوآوری محسوب،آن تبیین گرديد که در مطايسه با کارهای مشابه
 در، ايده اصلي تخملین ناحیله جلذب بله کملک روش مزبلور.ميشود
تعريف يک تابع دو متهیره نهفته است که مطدار عددی ابتي را در گذر
 با معکوسگیری، بدين ترتیب.زمان برای هر مسیر حالت حفظ ميکند
. به مجموعههای بزرگتری در تخمین ناحیه جذب دست يافتیم،زماني
همچنبن گفتني است همه نواحي جلذب تخملینزدهشلده بله وسلیله
 تعريف شلدندC  توسط يک مطدار ابت،روش ارائه شده در اين مطاله
که منجر به معرفي مجموعههای سطحي متنلاظر بلا هلر تلابع کانديلد
.لیاپانوف جديد گرديد
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2

Region of attraction
Sum of squares
. تبیین شد1 اين نکته پیش از اين در قضیه

4

Level set

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.17- No.3-Fall 2020
1399  پائيز- شماره سوم- سال هفدهم-مجله انجمن مهندسي برق و الکترونيک ايران

23

