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 یک روش محاسباتی براي تخمین ناحیه پایداري یک نقطه تعادل پایدار مجانبی محلی براي سیستمهاي غیرخطی به شکل، این مقاله:چكیده
 ناحیه جذب براي، یک تابع لیاپانوف محلی محاسبه شده و با استفاده از یکی از مجموعههاي سطح آن، در این مقاله.چندجملهاي ارائه میکند
 توسیع معیار شکل. یک زیرمجموعه از مجموعه سطح به عنوان معیار شکل تعریف میگردد، در این روش.نقطه تعادل مذکور تخمین زده میشود
 شکل و اندازه تخمین، انتخاب معیار شکل و مدل دینامیکی سیستم.در داخل مجموعه سطح به تخمین بزرگتر از ناحیه جذب منجر میشود
 یک الگوریتم جدید براي انتخاب معیار شکل بر پایه مدل دینامیکی خطی شده از سیستم، در این مقاله.ناحیه جذب را تحت تاثیر قرار میدهد
 براي. بهروز رسانی میشود، این معیار شکل در هر مرحله از الگوریتم با استفاده از تابع لیاپانوف محلی محاسبه شده از تکرار قبلی.پیشنهاد میشود
 یک مدل درجه دو از رشد تومور با استفاده از سیستم صید و صیاد بررسی شده و ناحیه جذب براي آن محاسبه،توصیف کارآیی روش پیشنهادي
.میگردد
. خفتگی تومور، معیار شکل، برنامه نویسی مجموع مربعات،ناحیه جذب
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Abstract:

This paper proposes a computational method to estimate the stability region of a locally
asymptotically stable equilibrium point for polynomial nonlinear systems. In this method a local Lyapunov
function is computed andthe region of attraction for the equilibrium point is estimated using one of its level sets.
In this method, a subset of the level set is defined as the shape factor. Enlarging the shape factor inside the level
set leads to a larger estimation of the region of attraction. Choosing the shape factor as well as the dynamic
model of the system affects the shape and the size of the ROA estimation. In this paper, a new algorithm is
proposed to select the shape factor based on the linearized dynamic model of the system. The shape factor is
updated in each iteration using the computed local Lyapunov function from the previous iteration. To
demonstrate the performance of the proposed method, we investigate a quadratic model of tumor growth using
prey-predator system and estimate its ROA.
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 -1مقدمه
مساله پای داري اهمی ت اساس ی در بررس ی سیس تمه اي دین امیکی
غیرخطی دارد .در بسیاري از کاربردها ،تعیین این که سیستم مف رو
یک نقطه تعادل پایدار مجانبی دارد کافی نیست؛ بلکه تعیین این که تا
چه اندازه حالتها میتوانند از نقط ه تع ادل دور ش وند در ح الی ک ه
مسیرها هنوز همگرا باشند ،ح ائز اهمی ت اس ت .در ای ن مقال ه ،ی ک
تخمین از این ناحیه که ناحیه جذب نام دارد ،محاسبه میشود.
محاسبه دقیق ناحیه جذب بسیار مشکل است .از این رو محاس به
بزرگترین زیرمجموعه تغییرناپذیر ممک ن از ناحی ه ج ذب م یتوان د
روشی جایگزین براي تخمین ناحیه جذب باشد .این موض وع ب ه ط ور
گستردهاي ت وسط مح ققان ب ررسی ش ده اس ت  .]13-1ب یشت ر
روشه اي تخمین ن احیه جذب ب ه دس ته مع ین تقس یم م یش وند:
روشهاي لیاپانوفی و روشهاي غیرلیاپانوفی .روشهاي لیاپ انوفی ی ک
تابع لیاپانوف محلی را محاسبه میکنند .مجموعهه اي زیرس طح 1ای ن
تابع لیاپانوف به عنوان زیرمجموع هه اي تغییرناپ ذیر از ناحی ه ج ذب
محاسبه میشوند .شکلهاي مختلف از تابع لیاپانوف مانند تابع لیاپانوف
کسري  ،]2-1تابع لیاپانوف چندجملهاي  ،]7-3تابع لیاپانوف تکهاي
معین ]6 2و تابع لیاپانوف چند وجهی  ]1در مقاالت در نظ ر گرفت ه
شدهاند.
روشهاي پیشنهادي در تخمین ناحیه جذب بر روي سیستمهاي
به شکل چندجملهاي و غیر چندجملهاي قاب ل اج را هس تند .در ،]1
یک روش محاسباتی براي تخمین ناحیه ج ذب ارائ ه ش ده ک ه روش
مذکور هم بر روي سیستمهاي چندجملهاي و ه م غی ر چندجمل هاي
قابل اجرا است .در برخی از مراج ع نی ز ب راي تخم ین ناحی ه ج ذب،
دستورالعملهایی بر پایه روشهاي لیاپانوفی پیش نهاد ش ده ک ه تنه ا
براي دسته خاصی از سیستمها ،براي مثال سیستمهاي مرتبه دوم ]1
و یا سیستمهاي چندجملهاي با درجه فرد  ]12قاب ل انج ام هس تند.
تحلیل پایداري محلی سیستمهاي به شکل چندجملهاي ،با اس تفاده از
توابع لیاپانوف چند جملهاي در  7 ،2و  ]11بررسی شدهاند .همچن ین
در این مراجع ،مرزه اي ناحی ه ج ذب در اط راف نقط ه تع ادل ب راي
سیستمهایی با میدان برداري چندجملهاي محاسبه شده است .در ای ن
3
مقاالت ،براي توسیع تخمین ناحیه جذب ،یک ناحیه متغیر ب ا ان دازه
که معیار شکل نامیده شده ،در نظر گرفت ه ش ده اس ت  7 ، 2و .]11
یافتن بزرگترین مجموع ه زیرس طح از ی ک ت ابع لیاپ انوف از طری ق
بزرگترین معیار شکل ممکن ،اساس مساله تخمین ناحیه جذب است.
این مساله غیرمحدب 4بوده و با اعمال سادهسازي مجم وع مربع ات ب ر
روي آن میتواند به صورت یک مساله بهین هس ازي دوخط ی 5نوش ته
شود .مرجع  ]7با استفاده از اطالعات شبیهسازي روشی براي سهولت
ایجاد کاندیدهاي تابع لیاپانوف ارائه کرده است .روشهاي غیرلیاپانوفی
نیز جهت تخمین ناحیه جذب در  ]12ف راهم ش ده اس ت .همچن ین
دسته وسیعی از مثالها و ایدهها در  ]13آمده است.
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این مقاله از  ]11که از یک معی ار ش کل ب راي توس یع تخم ین
ناحیه جذب استفاده میکند الهام گرفته است .نشان داده خواه د ش د
که انتخاب یک معیار شکل مناسب بسیار حائز اهمیت است .از ای ن رو
در این مقاله ،ما یک الگوریتم کلی براي استفاده از معیار شکل مناسب
ب راي توسیع تخمین ناحی ه ج ذب ب راي سیس تمه اي غیرخط ی ب ا
میدانهاي برداري چندجملهاي فراهم میکنیم .به عالوه ما ب ه مس اله
تخمین ناحیه جذب براي نقطه تعادل خفتگی تومور نیز میپردازیم.
ساختار مقاله به شکل زیر است :بخش  2شامل نمادنویسیها ،مبانی
ریاضی و یک روش لیاپانوفی براي تخمین ناحیه جذب سیستمهاي
غیرخطی به شکل چندجملهاي است .سپس بدنه اصلی مقاله که
الگوریتمی براي انتخاب یک معیار شکل مناسب براي بهبود تخمین
ناحیه جذب است ،در بخش  3مطرح میشود .در بخش  ،4روش
پیشنهادي بر روي مساله تخمین ناحیه جذب براي نقطه تعادل
خفتگی تومور اعمال میشود و در نهایت مقاله بعد از نتیجهگیري در
بخش  2خاتمه مییابد.

 -2تخمین ناحیه جذب
 -1-2نمادنویسیها
 :مجموعه اعداد حقیقی


 :مجموعه اعداد صحیح مثبت

 : nفضاي برداري  nبعدي بر روي میدان اعداد حقیقی
 : nمجموعه تمام چندجملهايها از درجه n

 -2-2مبانی ریاضی
سیستم دینامیکی غیرخطی خودگردان زیر را در نظر بگیرید:

)x  f ( x

()1
 x بردار حال ت و  x(0)  x0حال ت اولی ه در زم ان
که در آن
 t  0و  f nب رداري از تواب ع چندجمل هاي از  xب ا ش ر
 f (0)  0است .فر کنید مبدأ یک نقط ه تع ادل پای دار مج انبی
محلی باشد.
براي این سیستم تعاریف زیر را در نظر بگیرید:
تعریف  :1زمانی که مبدا پایدار مجانبی باشد ،ناحیه جذب مبدا به
صورت زیر تعریف میشود:
n

()2





 : x0 lim   t , x0   0
t 

که در آن    t , x0 به جوابی از معادله ( )1اشاره میکند که از حالت
اولیه  x0شروع شده است.
تعریف  :2یکجملهاي  maبرحسب  nمتغیر ،تابعی است که ب ه
صورت زیر تعریف میشود:
()3
ma : x1a1 x2a2 xnan
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n

a

 . ai درج ه  maب ه ص ورت

i

i 1

 deg ma :تعری ف

میشود.
تعریف  :3یک چندجملهاي  fبرحسب  nمتغی ر ،ی ک ترکی ب
متناهی از یک جملهايها به صورت زیر است:
a

()4

c m  c x
a

a

a

a

f :

a

تعریف  :4مجموعه چندجملهايهاي مجموع مربعات برحسب n

متغیر به صورت زیر تعریف میشود:


,k



()5

k

, fi  n , i  1,

2
i

i 1

منجر میگردد .از این رو مساله تخمین ناحیه جذب میتواند به صورت
مساله بهینهسازي زیر نوشته شود:
max 
V n

a

با ( ca که  caیک عدد غیر ص فر اس ت) .درج ه  fب ه ص ورت
 deg f : max deg maتعریف میشود.

f

که در آن  یک مقدار مثب ت و  p  x ی ک چندجمل هاي مح دب
معین مثبت است و معیار شکل نامیده م یش ود .ح داکثر ک ردن ، 
مادامی که  P  برقرار باشد ،ب ه ت وسیع تخمین ن احیه ج ذب



n :  p  n p 



رویه  : Sیک رویه متداول است که براي اثبات زیرمجموعه ب ودن
مجموعهاي از توابع درجه دو به کار میرود .این مساله را میتوان براي
چندجملهايهاي مرتبههاي باالتر نیز تعمیم داد.

به طوري که )6( - )1( :برقرار باشد و
()11

چندجملهايهاي معین مثبت  li  x را ب ه ف رم

به طوري که:

میکند ک ه اگ ر  si i 1  nوج ود داش ته باش د ب ه ط وري ک ه
m

n

s p 
i i

i 1

()14

 p0 باشد ،آنگاه ]14



p0  0

()6

 

pi  0  x 

n

x 

n

m
i 1

 -3-2روش تخمین
در این بخش ،یک روش لیاپانوفی را براي تخمین ناحیه جذب توض یح
میدهیم که از  11و ]12گرفته شده است.
لم  :1فر کنید یک تابع مشتق پ ذیر پیوس ته
وجود داشته باشد به طوري که:
()7

براي تمام مقادیر

()8

n



n

V:

 V  x   0 ، x و  V  0   0باشد



مجموعه V  x   c

n



 x بسته باشد


V

V  x   c \ 0   x  n
f  0
()9

x


که در آن  cیک مقدار مثبت است .آنگاه براي تمام x  0   



n

x 

جواب معادله ( )1وج ود دارد و  lim x  t   0اس ت .ب دین ترتی ب
t 

 یک زیرمجموعه تغییرناپذیر از ناحیه جذب ب راي ( )1اس ت .ای ن
تابع مشتقپذیر پیوسته ،تابع لیاپانوف محلی نامیده میشود .به منظ ور
توسیع  ، در  ]11یک ناحیه با اندازه متغیر به ص ورت زی ر تعری ف
شده است:
()11
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p  x  

n



P : x 

j 1

V n , V  0  0, s1 , s2 n

()13

m

2
ij x j



li  x  

سادهسازي مجموع مربعات و به کارگیري رویه  Sبر روي هر ک دام از
شر هاي باال ،داریم:
max


 ،  pi i 0  nرویه تعم یم یافت ه  Sبی ان

تعریف  :2با فر

n

ک ه در آن   ijاع داد مثبتی هستند؛ در نظ ر بگیری د .ب ا اس تفاده از

()12

m



V  x  c

n





p  x    \ 0  x 

n

x 

V  l1  n

     p  s1  V  1   n

V


  1  V  s2 
f  l2   n
x



که در آن  s1و  s2چندجملهايهاي مجموع مربعات هستند.
اگرچ ه اس تفاده از چندجمل هايه اي مجم وع مربع ات در ح ل
مسال ه ،از کلیت مسال ه م یک اه د ول ی امک ان تبدی ل مس اله ب ه
برنامهنویسی نیمهمع ین ]17 6و ح ل آن ب ا  ]16 SOSTOOLSو
 ]11 YALMIPاز طریق حل کنندهه ایی مانن د  ]11 SeDuMiرا
فراهم میسازد.
حاصلضرب متغیرهاي تصمیم در معادلههاي ( )13و ( )14س بب
میشود تا این مساله به صورت برنامهنویسی مجموع مربع ات دوخط ی
درآید .از این رو مساله تخمین ناحی ه ج ذب ،ی ک مس اله غیرمح دب
غیرخطی سخت است .بعضی از حل کنندهها مانن د ]22 PENBMI
براي حل مسائل برنامهنویسی نیمه معین دوخطی معرفی شدهان د؛ ام ا
رفتار آنها به شدت به نقطه اولی ه بس تگی دارد .در ای ن مقال ه ،م ا از
الگوریتم شاخه و ک ران 7تکرار ش ونده ب راي تب دیل ای ن مس اله ب ه
برنامهنویسی نیمه معین استفاده میکنیم و سپس آن را ب ا اس تفاده از
 YALMIPحل مینمائیم.
یکی از نکات مهم در حل مساله تخم ین ناحی ه ج ذب ،انتخ اب
معیار شکل است .چنانچه دیده میشود ،در این روش هیچ الگ وریتمی
براي انتخاب سیستماتیک معیار شکل وجود ندارد .در مقاالت 11 ، 7
و  ]21یک معیار شکل بدون جهت ،براي حل مساله تخم ین ،انتخ اب
شده است .در ادامه نشان خواهیم داد که چگونه انتخاب معی ار ش کل،
تخمین را تحت تاثیر قرار میدهد .براي این منظور ،ما نیز ابتدا مس اله
تخمین ناحیه جذب را براي مثال وندرپل ک ه از  ]1گرفت ه ش ده ،ب ا
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انتخاب معیار شکل بدون جهت انجام میدهیم .سپس ،بع د از معرف ی
الگوریتم پیشنهادي مجدداً با استفاده از الگوریتم جدید و معیار ش کل
مناسب ،ناحیه جذب را براي این مثال تخمین میزنیم.
مثال  :1سیستم وندرپل زمان معکوس زیر را در نظر بگیرید :]1



()15



x1   x2

x2  x1  3 x12  1 x2

این سیستم یک سیکل حدي ناپایدار و یک مبدا پای دار مج انبی دارد.
ناحیه جذب براي این سیستم ،ناحیهاي است که توسط س یکل ح دي
آن احاطه ش ده و م یتوان د ب ه آس انی از ح ل مع ادالت دیفرانس یل
معمولی 8به دست آورده شود؛ اما هدف م ا پی دا ک ردن ی ک توص یف
ریاضی براي تخمین ناحیه جذب است.
در مساله بهینهسازي مطرح شده ،تنها مح دودیت ب راي انتخ اب
معیار شکل ،این است که معیار شکل بایستی یک چندجمل هاي مع ین
مثبت باشد .ای ن شر مح دود کنن ده نیس ت ،از ای ن رو م یت وانیم
انتخابهاي متعددي از معیار شکل داشته باشیم .براي این مثال ،ابت دا

ی ک معیار ش کل ب دون جه ت ب ه ص ورت  p  x   xT xدر ن ظر
میگیریم و فر میکنیم تابع لیاپانوف از درجه ش ش باش د ،س پس
معادلههاي ( )14( - )12را حل میکنیم .هم چن ین ف ر م یکن یم





 l1  l2  106 x12  x22باش

د و  s1و  s2ب

هش

کل

چندجملهايهاي مجموع مربعات از درجه چهار باشند .شایان ذکر است
که براي برقراري محدودیت مجموع مربع ات در معادل هه اي ( )12ت ا
( ،)14درجه  s1و  s2بایستی طوري انتخاب ش وند ک ه ش رایط زی ر
برقرار شوند:
deg p  deg s1  deg V

()16

V 

deg V  deg s2  max deg  s2 , l2 ,
f
x 


()17

شکل ( :)1مثال  ،1مرز دقیق ناحیه جذب (خاکستري) ،مجموعه سطح
( p  x  = xT xنقطهچین) و ناحیه جذب تخمین زده شده (خط ساده)

چنانچه در شکل ( )1دیده میشود توسیع تخمین ناحیه جذب
زمانیکه تخمین ناحیه جذب با مرز واقعی ناحیه جذب تماس مییابد،
متوقف میشود .با این حال ،با توجه به شکل ،تخمین هنوز میتواند
توسعه یابد .در این حالت ،اگر کسی معیار شکل را طوري انتخاب کند
ک ه ب ا شکل ن احیه جذب تطابق بیشتري داشته باشد ،تخمین
بزرگتري از ناحیه جذب به دست میآید .براي تحقق این امر،
الگوریتم زیر را پیشنهاد میکنیم.

 -3روش پیشنهادي براي تخمین ناحیه جذب
در این بخش یک الگوریتم جدید براي یافتن ناحیه جذب بزرگت ر ب ر
اساس تابع لیاپانوف پیشنهاد میشود .به منظور توس یع تخم ین ،ای ده
استفاده از دینامیک سیستم را در انتخاب معیار شکل مطرح میکنیم.

 -1-3انتخاب معیار شکل

بعد از  32مرحله تکرار ،تابع لیاپانوف به صورت زیر به دست آورده
میشود:

در حقیقت ،شکل ناحیه جذب یک ویژگی از خود سیستم است و نباید
ب ه معیار شک ل بستگی داشته ب اشد .اما نش ان داده خواه د ش د ک ه
میتوان با انتخاب معیار شکلی که با شکل ناحیه جذب تطابق بیشتري
دارد ب ه تخم ین بهت ري از ناحی ه ج ذب رس ید .ب دین منظ ور ،م ا
الگوریتمی براي تخمین ناحیه جذب با استفاده از معیار شکل مناس ب
پیشنهاد میکنیم .در ادامه ،الگوریتم پیشنهادي را با جزئیات بیشتري
توضیح میدهیم.

شکل ( )1نتیجه را نشان میدهد.

 -2-3الگوریتم پیشنهادي

V  x   0.0559 x16  0.06471x15 x2  0.009 x14 x22

 0.01468 x13 x23  0.01085 x12 x24  0.00361x1 x25

()18

 0.00115 x26  0.31418 x14  0.06115 x13 x2
 0.09602 x12 x22  0.01517 x1 x23  0.00073 x24
 0.80101x12  0.42524 x1 x2  0.09976 x22

در این بخش ،یک الگوریتم براي تخمین ناحیه جذب ارائه میکنیم .ب ا
فر اینکه مبدا یک نقطه تعادل پایدار مجانبی محل ی ب راي سیس تم
( )1است ،الگوریتم پیشنهادي براي محاسبه تخمین ناحی ه ج ذب ب ه
صورت زیر توضیح داده میشود:
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بهبود تخمین ناحیه جذب :مطالعهاي بر روي ...

n

الگوریتم ()1

که در آن

مرحله  :1از آن جاییکه رفتار سیستم در نزدیکی نقط ه تع ادل بس یار
شبیه رفت ار تقری ب خط ی آن اس ت ،در الگ وریتم پیش نهادي ،ت ابع
لیاپانوف کاندید با استفاده از تابع لیاپانوف ب ه دس ت آم ده از تقری ب
خطی ،مقداردهی اولیه میشود .پس تابع  V  x اولیه را به شکل زی ر

محاسبه کنید:
()19

x 0

f
x

A

با فر اینکه ماتریس  Aهرویتز اس ت ،معادل ه لیاپ انوف را ب ه
صورت زیر حل کنید:
()21
AT P  PA  I
با محاسبه ماتریس معین مثبت  ، Pتابع  Vو  pرا ب ه ص ورت
زیر تعریف کنید:

V  x   x Px
T

()21

p  x   xT Px

()22
مرحله  V :2را ثابت نگه دارید و مساله مجم وع مربع ات زی ر را

براي محاسبه  s2  x حل کنید:



max

s2 n ,  

به طوري که:
V


    V  s2 
f  l2   n

x



()23
n

که در آن

2
ij x j


j 1

 l2  x  با   ijبه صورت اعداد مثبت ،تعری ف

میشود .حاصلضرب متغیره اي تص میم  s2و  در ای ن مرحل ه از
الگوریتم وجود دارد .چ ون  ی ک متغی ر اس کالر مثب ت و  s2ی ک
چندجملهاي است ،میتوانیم از روش دوبخش ی 9ک ه در  ]14توض یح
داده شده ،براي حل مساله مجموع مربعات دوخطی استفاده کنیم.
مرحله  V :3و  pرا ثابت نگه دارید و مساله مجموع مربعات زیر
را براي  s1  x حل کنید:
به طوري که:



max

s1n ,  

     p  s1  V      n

()24
مشابه مرحله  ،2مساله دوخطی در این مرحله نی ز ب ا روش دوبخش ی
قابل حل است.
مرحل ه   ،  ، s2 ، s1 :4و  pرا ثاب ت نگ ه داش ته و  Vرا
طوري محاسبه کنید که شرایط زیر برقرار باشند:
()25
()26
()27
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 V


f  l2  s2   V     n
 x

  s1    p   V      n

V  l1  n , V  0   0

2
ij x j


j 1

 l1  x  با   ijبه صورت اعداد مثب ت ،تعری ف

میشود.
مرحله  V :2را با  V جایگزین کنید .در این مرحل ه ی ک V
جدید که شرایط مساله را برآورده میکند ،به دست میآید.
مرحله  :7قسمت درجه دوم تابع  Vجدی د را ب ه عن وان معی ار
شکل جدید ، p ،انتخاب کنید.
تبصره :1بهروز کردن معیار شکل در هر مرحل ه ،یک ی از مزای اي
اصلی الگوریتم پیشنهادي اس ت .ت رم درج ه دوم ت ابع لیاپ انوف ی ک
تخمین درجه دو از تابع لیاپانوف در نزدیکی نقط ه تع ادل اس ت .ای ن
رابطه ،ما را به این ایده سوق میدهد که جمله درجه دوم تابع لیاپانوف
محلی که شرایط پایداري محلی را برآورده میکند ،میتواند ب ه عن وان
معیار شکل براي مرحله بعدي در الگوریتم استفاده شود .با مث اله اي
عددي مختلف نشان داده م یش ود ک ه ب هروز رس انی ب ه ای ن روش،
تخمین ناحیه جذب را به طور قابل مالحظهاي افزایش میدهد .]22
مرحله  :6اکنون با  Vجدید و  pجدید ،الگوریتم را تا جایی تکرار
کنید که به ماکزیمم دفعات تکرار برسید .ماکزیمم تعداد تکرارها را به
صورت تجربی بدین شکل تعریف میکنیم که اگر اختالف دو پارامتر
تخمین زده شده متوالی کمتر از یک تلرانس معین شود ،الگوریتم
متوقف خواهد شد.

 -3-3مطالعه موردي
الگوریتم پیشنهادي میتواند بر روي سیستمهاي چندجملهاي با نواحی
جذب محدود و نامحدود به کار برده شود .در ای ن بخ ش ،ت اثیر روش
پیشنهادي را با استفاده از یک مثال عددي نشان میدهیم.
مثال  :2در بخش  ،2راجع ب ه مع ادالت ون درپل زم ان معک وس
بحث کردیم و ناحیه جذب را براي آن تخمین زدیم .در اینج ا ،ناحی ه
جذب را براي این سیستم با استفاده از الگوریتم پیش نهادي ،محاس به
میکنیم.
()28





x1   x2

x2  x1  3 x12  1 x2

تمام مراح ل الگ وریتم پیش نهادي را انج ام داده و مراح ل را ت ا
رسیدن به یک تخمین قابل قبول از ناحیه ج ذب تک رار م یکن یم .در
اینجا به صورت تجربی تعداد دفعات تکرار را  32بار در نظر میگی ریم.
در این مثال ،با استفاده از ترم درجه دو تابع لیاپ انوف ک ه از 21ام ین
تکرار به دست آمده بود ،معیار شکل را به صورت زیر گرفتیم:
()29

p  x   0.76377 x12  0.406 x1 x2  0.072021x22

با 32امین تکرار که با استفاده از معیار شکل رابطه ( )21به دست
آمد   0.3839 ،محاسبه شد و تابع لیاپانوف زیر به دست آمد:
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V  x  = 0.06473x16 + 0.02652x15 x 2 + 0.00486x14 x 22
- 0.01552x13 x 32 + 0.00552x12 x 42 - 0.00085x1x 52
- 0.33904x14 - 0.09611x13 x 2 + 0.14973x12 x 22
- 0.0321x1x 32 + 0.00231x 24 + 0.76294x12
- 0.40547x1x 2 + 0.07182x 22

()31

در نهایت ،مجموعهه اي س طح ت ابع لیاپ انوف در معادل ه (،)32
تخمینی از ناحیه جذب براي این سیس تم اس ت .نت ایج در ش کل ()2
نمایش داده شده است .در مقایسه با شکل ( ،)1تخمین ناحیه جذب به
صورت محسوسی افزایش یافته است .مرج ع  ]1نی ز ناحی ه ج ذب را
براي این سیستم تخمین زده که نتایج روش پیشنهادي بسیار بهت ر از
نتایج  ]1است .شکل ( )2نیز این موضوع را تایید میکند.

بهبود تخمین ناحیه جذب :مطالعهاي بر روي ...

 -4تخمین ناحیه جذب براي نقطه تعادل خفتگی تومور
در این بخش ،ناحیه جذب را براي نقطه تعادل خفتگی توم ور تخم ین
میزنیم .براي همین منظور ،یک مدل درجه دو براي خفتگی تومور ب ا
استفاده از سیستم صید و صیاد که در  ]24داده شده ،ارائه میگ ردد.
با اینکه در این مقاله از مدل مرتبه دو استفاده شده است ،ولی برخالف
 ]22الگوریتم پیشنهادي به غیرخطیتهاي درجه دو مح دود نیس ت.
مدل ارائه شده ،چند نقطه تعادل دارد که حالتهاي ب الینی ممکن ه را
نشان میدهند .در این مدل ،نقا تعادل پایدار مج انبی وض عیته اي
مطلوب توقف رشد را تشکیل میدهن د ک ه در آن تع داد س لوله اي
بدخیم با زمان افزایش نمییابند .در این مدل ،سلولهاي بدخیم مانن د
جمعیت صید مدل میشوند که با جمعیت صیاد که شامل س لوله اي
سیستم ایمنی هستند ،نابود میشوند .شایان ذکر است که س لوله اي
صیاد در بدن به دو شکل ساکن و طعمه شکاري وجود دارند.
این سیستم به صورت زیر مدل میشود:
 x 
x1  q   x1 1  1    x1 x2
 k1 
x2   x2 x3  d1 x2
 x 
x3  sx3 1  3    x2 x3  d 2 x3
 k2 
()31
که در آن  x1چگالی سلولهاي تومور x2 ،چگالی س لوله اي ص یاد

شکل ( :)2مثال  ،2مرز دقیق ناحیه جذب (خاکستري) ،مجموعههاي سطح

 p  x در معادله (( )21نقطهچین) ،تخمین ناحیه جذب با روش پیشنهادي
(خط ضخیم) و نتایج ارائه شده در ( ]1خط ساده)

روش پیشنهادي در انتخاب مناسب جهت معیار ش کل م یتوان د
براي سیستمهاي با ناحیه جذب نامحدود نی ز بس یار مفی د باش د .در
مقاالت ،نشان داده شده است که توسیع تخمین ناحیه جذب میتوان د
در بسیاري از کاربردها مطلوب باشد( .به طور مثال :افزایش زمان حذف
بحران ی در سیس تمه اي غی رخط ی  .)]23اگرچ ه در ای ن مقال ه
پارامترهاي کنترلی در توسیع تخمین ناحی ه ج ذب ب ه ک ار ب رده
نشدهاند ،اما روش پیشنهادي امکان توسیع ناحی ه ج ذب را در امت داد
جهت خواسته شده فراهم میکند.
تبصره :2تخمینهاي به دست آم ده از روش پیش نهادي مح دود
هستند.
در بخش بعدي ،یک مثال بالینی براي نشان دادن کارآیی توس یع
تخمین ناحیه جذب با استفاده از روش پیشنهادي ارائه خواهیم کرد.

Serial No. 67

طعمه شکار و  x3چگالی سلولهاي صیاد ساکن ،سه متغیر حالت این
مدل هستند .پارامترها و مقادیر عملی براي پارامترها که در  22و ]27
داده شده ،در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)1پارامترهاي مدل خفتگی تومور در رابطه ( 22 )31و ]27
نام متغیر

مقدار

توصیف

q



11

میزان تبدیل سلولهاي نرمال به بدخیم

1/9

میزان رشد سلولهاي تومور

k1

1/8

حداکثر ظرفیت حمل یا بستهبندي سلولهاي تومور



1/7

حداکثر ظرفیت حمل سلولهاي ساکن

1/3


s

حداکثر شکار سلولهاي توموري توسط سلولهاي طعمه
شکار

1/1

میزان تبدیل سلولهاي ساکن به سلولهاي طعمه شکار

1/8

میزان رشد سلولهاي صیاد ساکن

d1

1/12

مرگ طبیعی سلولهاي طعمه شکار

d2

1/13

مرگ طبیعی سلولهاي ساکن

k2

سه نقطه تعادل این سیستم به صورت زیر است:
()32



 , 0, 0 



k 
4q
E1   1 1  1 
2

k1
 

()33


 d2 
 , 0, k2 1   
s  



k 
4q
E2   1 1  1 
2

k1
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بهبود تخمین ناحیه جذب :مطالعهاي بر روي ...

   s   1   d1  k2     ad 2     

E3   
2   k1 


 s   1   d1  k2     ad 2        4 q k1 
2   k1 

()37

2



s
d1  d 2 d1 
1 
 , 
 k2    



()38
,

()34
چنانچه دیده میشود نقطه تعادل  E1تنها به سلولهاي ب دخیم
بستگی دارد .توجه شود که این سه نقطه تعادل بایستی ب ه مختص ات
مثبت 11متعلق باشند تا از لحاظ بیولوژیکی قابل قب ول ش وند .چگ الی
سلولهاي بدخیم در  E3کمتر از  E2خواهد بود ،به شرطی ک ه رابط ه
2
  برقرار باشد  .]22ب ا در نظ ر گ رفتن
s 1   d1  k2    d 2
این محدودیتها ،چگالی حالت ماندگار تومور م یتوان د ب ا تغیی ر 

()39

x1  1.125 x12  0.06 x1 x2  6.7328 x1  0.19488 x2
x2  0.1x2 x3  0.54143x3

()35

x3  0.1x2 x3  1.1429 x32  0.02 x2  0.22857 x3

براي این مثال ،ما تمام مراحل الگوریتم پیشنهادي را ب ا جزئی ات

بیشتر توضیح میدهیم .به منظ ور مق داردهی اولی ه  ، V  x ب ا ح ل
معادله ( )11خواهیم داشت:
0 
 6.7328 0.1949

A 0
0
0.5414 
 0
0.0200 0.2286 
()36
سپس با حل معادله ( ،)22ماتریس  Pو تابع  V  x و p  x 

به صورت زیر به دست میآیند:
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 0.00429 x1 x2  0.00033 x1 x3

0.07426 x12

V  x 

 12.833x22  50.041x2 x3  61.455 x32

 0.00429 x1 x2  0.00033 x1 x3

0.07426 x12

 50.041x2 x3  61.455 x32

p  x 

 12.833x22

در این مثال ،براي تخمین ناحیه جذب ما توابع لیاپانوف کاندید را
از درجه دو انتخاب میکنیم .در مرحله بعدي تابع  Vرا ثابت گرفته و
معادل ه ( )23را ح ل م یکن یم .ب راي ح ل مس ئله دوخط ی از روش
دوبخشی استفاده مینماییم .با جایگذاري  Vبه دس ت آم ده از رابط ه
( )31و حل معادله ( )23خواهیم داشت:

کنترل شود .به عالوه ،پارامتر  که به مقدار داروي ایمنی تزریق شده
به بیمار بستگی دارد ،وضعیت نقط ه تع ادل  E3را تح ت ت اثیر ق رار
میدهد .از این رو به دلیل وض عیت ب الینی مطل وب در  ، E3تخم ین
ناحیه جذب براي نقطه تعادل پایدار مجانبی  ، E3مطل وب اس ت .از آن
جایی که استفاده از واکسنها و ایمن درمانی میتواند رشد تومور را ب ا
اصالح بعضی از پارامترهاي بحرانی سیستم کنترل کند ،عمل ایمنی در
مدل ( )31میتواند با تغییر مقدار  تنظیم شود .]22
با جایگذاري مقادیر داده شده در جدول ( ،)1نویسندگان در ]22
یک مقدار بهینه براي  به دست آوردهاند که ای ن مق دار ی ک ناحی ه
ایم ن در اط راف نقط ه تع ادل  E3برق رار م یکن د .ای ن مق دار
 opt  0.06است که با جایگذاري   optدر معادله ( )34مختص ات
 E3   3.248,5.414,0.2 به دست میآید.
در الگوریتم پیشنهادي براي تخمین ناحیه جذب ،بدون از دس ت
دادن کلیت موضوع ،ما نقطه تعادل پایدار مج انبی را در مب دا در نظ ر
میگیریم .از این رو براي اعمال الگوریتم پیشنهادي ،در ابتدا نقطه E3
را با استفاده از تغییر متغیر مناس ب ب ه مب دا منتق ل م یکن یم .ل ذا
دینامیک سیستم را میتوان به فرم زیر نوشت:

 0.0743 0.0021 0.0002 
P   0.0021 12.8330 25.0209 
 0.0002 25.0209 61.4559 

s2  x   105.229 x14  0.04021x13 x2
 0.02317 x13 x3  151.665 x12 x22  92.549 x12 x2 x3
 130.723 x12 x32  0.01867 x1 x23  0.02021x1 x22 x3
 0.00223 x1 x2 x32  0.00795 x1 x33  98.945 x24
 102.441x23 x3  169.775 x22 x32  84.891x2 x33
 78.971x34  0.30445 x13  0.71857 x12 x2
 2.439 x12 x3  0.03819 x1 x22  0.01591x1 x2 x3
 0.03957 x1 x32  1.085 x23  0.15495 x22 x3
 0.02443 x2 x32  0.48192 x33  72.877 x12
 0.02025 x1 x2  0.11996 x1 x3  73.89 x22

()41

 117.925 x2 x3  163.43 x32





و  .   0.0031در این مس اله م ا l1  l2  106 x12  x22  x32

میگیریم .در مرحله بعد V ،و  pرا ثابت میگیریم .حل معادله ()24
نتیجه میدهد:
()41

s1  x   1.8667

و  .   0.0017س پس ب ا اس تفاده از   ، s2 ، s1و  محاس به
ش ده و ث اب ت ن گه داشتن آنه ا ،معادل هه اي ( )26( – )22را ح ل
میکنیم:
()42

V  x   36.652 x12  1.459 x1 x2  0.00579 x1 x3

 1278.42 x22  4343.697 x2 x3  6893.702 x32

در روش پیشنهادي جمله درجه دوم  V  x را ب ه عن وان معی ار

شکل ، p  x  ،تعریف میکن یم .ل ذا از آنج ایی ک ه  Vاز درج ه دو
است ،تابع  p  x با  V  x برابر خواهد بود .این بدین معنی است که

در هر مرحله از تکرار ،تابع لیاپانوف محاسبه شده به عنوان معیار شکل
مرحله بعدي مورد استفاده قرار گیرد .لذا:
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p  x   36.652 x12  1.459 x1 x2  0.00579 x1 x3
 1278.42 x22  4343.697 x2 x3  6893.702 x32

و بدین ترتیب الگوریتم را ادام ه م یده یم .نت ایج جس تجو ب ا تک رار
الگوریتم بهبود مییابد .این رویه را تا جایی که ب ه ی ک تخم ین قاب ل
قبول از ناحیه جذب برسیم ،تکرار م یکن یم .در ای ن ج ا ،ب ه ص ورت
تجربی ،تعداد دفعات تکرار را  32بار میگیریم .در این مثال ،با استفاده
از تابع لیاپانوف که از 21امین تکرار به دست آمده ،معی ار ش کل را ب ه
صورت زیر تعریف میکنیم:
p  x   0.046415 x12  0.00257 x1 x2
 0.00012 x1 x3  0.47366 x22
 1.7299 x2 x3  28.9625 x32

()44
با 32امین تکرار که با استفاده از معیار شکل رابطه ( )44به دست
آمد   1.0004 ،محاسبه شده و تابع لیاپانوف به صورت زیر حاصل
میشود:
V  x   0.167 x12  0.108 x1 x2  0.0124 x1 x3

()45

 0.092 x22  0.0052 x2 x3  18.82 x32

مجموعه سطح تابع لیاپانوف در معادل ه ( ،)42تخمین ی از ناحی ه
جذب براي این مثال است .در اینجا ما حجم ناحیه تخمین زده ش ده
را نیز محاسبه کردیم ،که تقریباً برابر با  6/2426است .نتایج در ش کل
( )3نمایش داده شده است .به منظور مقایسه ،نواحی تخمین زده شده
در  22و ،]27نیز در شکل ( )3نشان داده شدهاند .دیده م یش ود ک ه
ناحیه تخمین زده شده در  ]22بزرگتر از ناحیه تخمین زده ش ده در
 ]27است .با این ح ال ،حج م ناحی ه تخم ین در  ]22تقریب اً براب ر
 2/4623است .مقایسه ب ا نت ایج ارائ ه ش ده در  22و ]27و نش ان
میدهد که روش پیشنهادي در این مقاله تخمین بزرگتري را از ناحیه
جذب به ما میدهد .این موضوع با محاسبه حجم ناحیه تخمین در ه ر
دو روش مورد تایید است .توسیع تخمین ناحیه جذب ،دی د بهت ري از
ناحیه جذب واقعی را به ما میدهد و با تاثیرگذاري ب ر مق دار  ، ب ه
انتخاب مناسب دز آنتیباديهاي درمانی مانند داروها منجر میشود که
از لحاظ بالینی بسیار مفید است.
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شکل ( :)3تخمین ناحیه جذب از خفتگی تومور با روش پیشنهادي
(خط ضخیم) نتیجه ارائه شده در ( ]22خط ساده) و نتیجه ارائه شده در
( ]27نقطهچین)

 -2نتیجهگیري و پیشنهادهایی براي ادامه کار
در این مقال ه ،ی ک روش ب راي تخم ین ناحی ه ج ذب سیس تمه اي
غیرخطی با میدانهاي برداري چندجملهاي پیشنهاد شده اس ت .روش
پیشنهادي شامل یک الگوریتم براي انتخاب و بهروز کردن معیار ش کل
در هر مرحله از تکرار با استفاده از تابع لیاپانوف محاس به ش ده در آن
مرحله است .تاثیر روش پیشنهادي با اعم ال ای ن روش ب ر روي م دل
دینامیکی خفتگی تومور تایید شده است.
تبدیل تخمین ناحیهي جذب به یک مسالهي محدب و ی ا ی افتن
راه حل تقریبی براي رسیدن نتایج بهتر از جمله کارهایی که م یت وان
در ادامهي این پژوهش انجام داد.
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