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 در این مقاله روش جدیدی برای بزرگ کردن ناحیه جذب گروهی از سیستمهای دینامیکی افاین غیرخطی بر پایه تئوری زوبوف ارائه شده:چکیده
 این امکان را فراهم میکند که ناحیه جذب سیستم غیرخطی افاین را در هر راستای دلخواه از فضای، کنترلکننده بهدستآمده از این روش.است
 در این، همچنین. ناحیه جذب را در یک راستا منبسط و در راستای دیگر منقبض کرد،  حتی میتوان توسط این کنترلکننده. منبسط کرد،حالت
روش محدودیتهای موجود در کارهای مشابه پیشین کاهش یافته و امکان استفاده بر روی گروه وسیعتری از سیستمهای افاین غیرخطی فراهم
 روش مذکور بر روی سیستم واندرپل. حاصل میشوند، محدودیتهای ذکرشده بر اساس شرط محدود بودن اندازه سیگنال کنترلکننده.شده است
. ارائه شده است،و یک سیستم درجه سه اعمال شده و نتایج شبیهسازی برای نشان دادن توانایی این روش
. سیستم افاین غیرخطی، تئوری زوبوف، ناحیه جذب:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a new method based on Zubov theorem is proposed to enlarge the domain of attraction for a class of affine
nonlinear systems. The proposed controller provides the ability to stretch the domain of attraction of affine nonlinear system in any
desired dimension of state space. Not only that but the controller makes it possible to stretch the domain of attraction along some
directions and compress it along others. Also the proposed approach reduces some constraints of the previous works and is capable to
be applied to the larger class of affine nonlinear dynamic system. These constraints are based on the fact that the controller value
must be bounded. The Simulation results on the Van der pol system and a three-dimensional system, demonstrate the efficiency of
the proposed method.
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 -1مقدمه
پایداری ،یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث کنترل سیستمهای
دینامیکی غیرخطی میباشد .برای پایدار کردن یک سیستم دینامیکی
بهصورت مجانبی حول نقطه تعادل ،حالتهای اولیه سیستم باید درون
ناحیهای باشند که به آن ،ناحیه جذب 1سیستم گفته میشود.
از نقطهنظرات بسیار از جمله بحث کنترل مقاوم ،مسئله ردیابی
مجانبی و مسئله آشفتگی ،سیستمی مطلوبتر است که ناحیه جذب
بزرگتری داشته باشد .در این راستا تحقیقات بسیاری برای تخمین و
گسترش ناحیه جذب سیستمهای دینامیکی انجام شده است.
مطالعه و کنکاش در روشهایی که ناحیه جذب را تخمین میزنند
و یا تئوریهایی که برای تعیین دقیق ناحیه جذب سیستمهای
دینامیکی غیرخطی وجود دارند؛ به ما کمک میکنند که روشهایی
برای افزایش ناحیه جذب سیستمهای دینامیکی ابداع کنیم.
در مرجع [ ]6تئوری و مفاهیم اساسی در مورد سیستمهای
دینامیکی غیرخطی ،پایداری ،نقطه تعادل ،ناحیه جذب و رفتار
سیستمهای غیرخطی مورد بحث و مطالعه قرار گرفتهاند.
روشهای لیاپانوف در تحلیل سیستمهای غیرخطی بسیار مفید
بوده و منجر به ارائه قضایا و شرایطی میشود که تحت آن میتوان
ناحیه جذب را در موارد معین بهطور دقیق مشخص کرد [ .]2بهعنوان
مثال میتوان قضیه زوبوف 2را نام برد که با استفاده از آن ،روشی برای
افزایش ناحیه جذب گروه خاصی از سیستمهای افاین 3دینامیکی
پیشنهاد شده است .این روش ،محدودیتهایی دارد و تحت برقراری
شرایط معین قابل پیادهسازی میباشد [.]9
گاهی ممکن است قانون کنترلی بهدستآمده ،شامل نقطههای
منفرد در فضای حالت باشد؛ یعنی ممکن است نقطههایی وجود داشته
باشند که در آنها ،سیگنال کنترلی نامحدود است [ .]7در این حالت،
ناحیه جذب تنها زیرمجموعهای از یک ناحیه احتمالی 4است و با
استفاده از شیوه بازگشت به عقب ،5روشی برای بیشینه کردن ناحیه
جذب پیشنهاد شده است.
6
سیستمهایی وجود دارند که معادله دیفرانسیل آنها معمولی بوده
و ماتریس فضای حالت سیستم خطیشده ،قطری میباشد [ .]1با
استفاده از یک تابع لیاپانوف بهینه تبدیلشده ،7مسئله یافتن ناحیه
جذب تبدیل به مسئله یافتن ناحیهای میشود که در آن ،تابع لیاپانوف
تبدیلشده ،تحلیلی است .با بسط دادن تدریجی این تابع ،ناحیه جذب
بهصورت تدریجی تخمین زده میشود.
در فرآیند طراحی سیستمهای دینامیکی ،گاهی الزم است که
نقطهای دلخواه ،نقطه تعادل سیستم بوده و ناحیه جذب آن بیشینه
باشد .برای این منظور ،مسئله بهشکل یک مسئله بهینهسازی تبدیل
شده و سپس حل میشود [.]1
همگرایی مسیرهای حالت سیستم به درون یک ناحیه معین در
فضای حالت ،موضوع مهم دیگری است که در مبحث سیستمهای
دینامیکی غیرخطی به آن توجه شده است .این مسئله ،کامالً
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بیشباهت به بحثهای پیشین نیست .بر این اساس ،الگوریتمی بر
اساس استفاده از توابع شبه لیاپانوف برای تعیین ناحیه جذب به درون
یک ناحیه مورد نظر در فضای حالت ،برای سیستمهای دینامیکی با
معادله دیفرانسیل معمولی پیشنهاد شده است [.]4
سیستمهای غیرخطی با تحریک کم ،معموالً چندین نقطه تعادل
دارند .با استفاده از روشهایی مانند جایابی قطبها و یا  LQRبر روی
مدل خطیسازیشده میتوان سیستم را پایدار کرد؛ ولی معموالً این
روشها منجر به ناحیه جذب کوچکی میشوند .روش پیشنهادشده
[ ،]0با استفاده از ورودیهای ضربهای ،8عالوه بر تأمین پایداری
سیستم ،ناحیه جذب را نیز افزایش داده است.
در زمینههای دیگر مانند سیستمهای دینامیکی غیرخطی
کنترلشده با  ،MPC9ناحیه جذب دارای اهمیت بوده و روشهایی برای
افزایش این ناحیه پیشنهاد شدهاند [.]3
تغییر استراتژی قانون کنترل 10برای یک سیستم دینامیکی ،ایده
دیگری در این زمینه میباشد .این بدان معنی است که تحت شرایط
معین از یک قانون کنترل و با تغییر شرایط از قانون کنترل دیگری
استفاده شود .بهعنوان مثال ،میتوان با استفاده از روش شبه
خطیسازی ،پایداری و ناحیه جذب اولیهای برای سیستم فراهم کرد و
سپس با استفاده از روش فیدبک بهرهباال ،مسیرهای رفتار سیستم را
وادار به همگرایی به درون ناحیه جذب حاصل از روش اول کرد .در
مقایسه با حالتی که تنها از روش اول استفاده شده است؛ روش جدید،
ناحیه جذب بزرگتری فراهم میکند [.]68
11
استفاده از روشهای محاسباتی مانند روش ترتیبی نتیجههای خوبی
حاصل کرده است .در یک روش پیشنهادشده ،با استفاده از روش
محاسباتی و با قید ارضاء شرایط قضیه تعمیمیافته ،تابع لیاپانوف
بهصورت تقریبی محاسبه شده است .با استفاده از این تابع ،ناحیه
جذب سیستمهای دینامیکی خودگردان تخمین زده میشود [.]66
در یک روش پیشنهادی برای تخمین ناحیه جذب سیستمهای
دینامیکی چندجملهای ،نشان داده شده است که چگونه میتوان از
تئوریهای  Zeller-Ehlichبرای محاسبه زیرمجموعههایی از ناحیه
جذب استفاده کرد .روش پیشنهادشده بر اساس استفاده از توابع
لیاپانوف درجه دو است و میتوان آن را بر روی سیستمهای
چندجملهای چندمتغیره به کار برد [.]62
سیستمهای دینامیکی بیولوژیکی بهدلیل کاربرد آنها در محیط
زیست و سالمت انسان ،اهمیت خاصی دارند و روشهایی برای تخمین
ناحیه جذب این سیستمها پیشنهاد شدهاند [.]69
برای یافتن تخمینی درونی و خارجی از ناحیه جذب یک سیستم
دینامیکی چندجملهای ،یک روش سهمرحلهای در [ ]67پیشنهاد شده
است که در آن ،هر مرحله بهصورت حل یک مسئله بهینهسازی محدب
است .با توجه به اهمیت سیستمهای دینامیکی که دارای تأخیر زمانی
هستند؛ میتوان به روش ارائهشده برای تخمین ناحیه جذب گروه
خاصی از این سیستمها اشاره کرد [ .]61در این کار ،از توابع لیاپانوف-
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کراسوفسکی استفاده شده است .روش پیشنهادشده بر روی
سیستمهایی مانند مدل دینامیکی سرطان خون شبیهسازی و نتایج آن
تأیید شده است.
اشباع شدن تحریککننده ،پدیدهای است که به ساختار درونی آن
مربوط میشود .تأثیر این پدیده بر روی ناحیه جذب مورد تحقیقهای
فراوان در سالهای اخیر قرار گرفته است .بهعنوان نمونهای از نتایج،
میتوان به روشی اشاره کرد که برای سیستمهایی با عملگر دلتا و
اشباع در تحریککننده ،پیشنهاد شده است [ .]61این روش ،ناحیه
جذب و همچنین سرعت همگرایی مسیرهای حالت را بیشینه میکند.
کنترل مد لغزشی یکی از روشهای کنترل سیستمهای غیرخطی
است .از این روش میتوان برای مواجهه با عدم قطعیت و نامعینی در
سیستم استفاده کرد .در [ ]64روشی برای تخمین ناحیه جذب
سیستم کنترلی مد لغزشی برای گروهی از سیستمهای با تحریک کم،
ارائه شده است.
نتیجه همه این تحقیقها ،روشهایی هستند که هر کدام
محدودیتهای ویژه خود را دارند و مسئله افزایش ناحیه جذب ،هنوز
بهصورت کلی حل نشده و این زمینه نیازمند تحقیقهای بیشتری
است.
کار انجامشده در این مقاله بر اساس تئوری زوبوف میباشد.
بهعبارت دیگر ،برای سیستم دینامیکی ،افاین غیرخطی کنترلکننده را
طوری طراحی کردهایم که شرایط قضیه زوبوف برآورده شوند.
در بخش  2مقاله ،تئوری زوبوف توضیح داده شده و در بخش 9
روش پیشنهادی برای طراحی کنترلکننده ارائه شده است .در بخش
 ،7روش مذکور بر روی سیستمهای واندرپل 12معکوس و یک سیستم
درجه  9اعمال شده و نتایج حاصل از شبیهسازی آن نشان داده شده
است .درنهایت در بخش  ،1نتیجهگیری مقاله بیان شده است.

 -2تئوری زوبوف []2
در این تئوری ،از تئوری لیاپانوف برای بهدست آوردن یک سری شرایط
جهت مشخصکردن ناحیه جذب استفاده شده است .اگر این شرایط
برقرار باشند ،ناحیه جذب بهصورت دقیق تعیین میشود .در ادامه ،به
تشریح تئوری زوبوف میپردازیم.
فرض کنید تابع مثبت معین ) v(xو مجموعه  Gو تابع  f  x در
شرایط زیر صدق کنند:
()6

0  v(x)  1

n

lim v(x)  1

()9

x 

در نهایت ،تئوری زوبوف ثابت میکند که اگر سیستمی در شرایط
ذکرشده صدق کند؛ مجموعه  Gناحیه جذب سیستم میباشد .بنابراین
اگر شرایط اولیه سیستم x 0 ،عضو مجموعه  Gباشد؛ آنگاه تمام
حالتهای سیستم بهصورت مجانبی بهسمت نقطه تعادل  x  0همگرا
خواهند شد.

 -3روش طراحی کنترلکننده
در تمامی مقاله ،منظور از ناحیه جذب ،ناحیه جذب مربوط به نقطه
 x  0است .سیستم دینامیکی درنظرگرفتهشده در این مقاله ،حالت
خاصی از سیستمهای دینامیکی  Affineاست که بهصورت ( )7فرض
میشود.

v
))f (x)  h(x)(1  v(x
x

)h( x



n

وجود

f n (x)   g1

g2  g k  u

T

T

()7

)x   f1 (x

f 2 (x) ...

 k  1,2,..., n ; gk  

که در آن f1, f 2 ,..., f n ،توابع اسکالر بر حسب متغیر حالت سیستم
) (xهستند u .قانون کنترل و  nدرجه سیستم است.
بدینترتیب ،تحقیق بر روی شکل کلیتری از سیستمهای
دینامیکی انجام میشود؛ در حالی که در تحقیق مشابه پیشین [،]9
فرم محدودی از این سیستمها در نظر گرفته شده است.
در این مقاله با انتخاب تابع لیاپانوف مناسب و استفاده از قضیه
زوبوف ،کنترلکنندهای طراحی میشود که ناحیه جذب مربوط به یک
نقطه تعادل دلخواه در سیستمهای دینامیکی به فرم ( )7را افزایش
میدهد .همچنین ،کنترلکننده پیشنهادی میتواند شکل ناحیه جذب
را تغییر دهد و محدودیتهای مهم ایجادشده در تحقیق [ ]9را حذف
کند .درنهایت ،کنترلکننده پیشنهادی بر روی کلیه سیستمها به فرم
( )7قابل اجرا خواهد بود.
تابع لیاپانوف را بهصورت ( )1انتخاب میکنیم.
n

xi
x
x
x
 1  2   n
ai
a1
a2
an

()1

v  x  
i 1

 ai  0
مشتق تابع  v  x نسبت به زمان بهصورت ( )1میباشد.

G  x 

()1



x 

اگر شرایط ( )6و ( )2برقرار باشند؛ در اینصورت ،اگر  Gیک
فضای بسته باشد؛ آنگاه بهازای هر  xعضو مرز ناحیه  Gمقدار
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 v(x)  1خواهد بود و اگر  Gیک فضای بسته نباشد ،رابطه ()9
برقرار است.

x  f  x

همچنین ،فرض کنید که تابع مثبت معینی مانند
دارد؛ بهگونهای که:
()2
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sign  xn  

an 



g 2  g n  u
T

sign  x2 
a2

f n  x    g1
T

 sign  x1 
v
x
x
 a1
f 2  x  

v  x 

  f  x
1

رابطه ( )1را بهصورت رابطه ( )4بازنویسی میکنیم.
()4

gi

sign  xi 
ai

n

fi  x   u 
i 1

sign  xi 
ai

n

v  x  
i 1
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با برقراری شرایط قضیه زوبوف ،قانون کنترل  uرا بهصورت ()0
بهدست میآوریم.
v  x  h  x 1  v  x

() 0

با انتخاب  h  x   v  x به رابطه ( )3میرسیم.
2

() 3

xi  n xi 
  
ai  i 1 ai 

n

g i  

sign  xi 

n

ai

i 1

i 1

 -1-4سیستم معکوس واندرپل
معادله دیفرانسیل سیستم معکوس واندرپل بهصورت زیر است که
ناحیه جذب آن برای  u 0در شکل  6آورده شده است.
x1  x2  g1u

()69

fi  x   u 

sign  xi 

n

ai

i 1



درنهایت ،قانون کنترل بهصورت ( )68حاصل میگردد.

x2   x1  0.2 x2  0.2 x12 x2  g 2u

قانون کنترل  uبهدستآمده با استفاده از روش پیشنهادی (رابطه
( ))68بهصورت ( )67است و ناحیه جذب سیستم حلقهبسته برای
مقادیر  g1  3, g2  1, a1  4, a2  4در شکل  2نشانداده شده
است.
2

2
xi  2 xi 
sign  xi 
   
f i 
ai
i 1 ai
i 1
 i 1 ai 
u 2

2
sign  xi 
sign  xi 
gi
gi


ai
ai
i 1
i 1
2

2

()68





n
xi  n xi
sign  xi 

  
f
x



 a i
i 1 ai
 i 1 ai
i
u   i 1 n

n
sign  xi 
sign  xi 
gi
gi


ai
ai
i 1
i 1
n



()67
که در آن:

f1  x2 ; f 2   x1  0.2 x2  0.2 x x ; gi  ; i  1,2
2
1 2

این بدان معنی است که با اعمال  uبهدستآمده از معادله ()68
بر روی سیستم ( ،)7سیستم حلقهبسته در شرایط قضیه زوبوف صدق
میکند .بنابراین ،ناحیه جذب مربوط به نقطه تعادل مبدأ در سیستم
کنترلشده بنا بر قضیه زوبوف ،مجموعه  Gمطابق رابطه ( )66است.
()66



 1



xi

n

a

i

i 1

n



0  v  x   1  G  x 





n



G  x

ناحیه جذب بهدستآمده ،یک فضای بسته  – nبعدی است که
تصویر آن در هر دو بعد بهشکل مربع یا لوزی میباشد .این فضا را
  i 12در جهتهای مختلف و بهمیزان
میتوان با تنظیم , ,..., n  ai
دلخواه تغییر داد.
بدیهی است که مقدار سیگنال کنترلی باید محدود باشد .برای این
منظور ،کافی است رابطه زیر برقرار باشد:
()62

gi  0

sign  xi 

n

ai

i 1

شکل  :1ناحیه جذب سیستم معکوس واندرپل برای u 0

x n  G  

بدیهی است که برای هر سیستم دینامیکی به فرم ( ،)7میتوان ai

  i  1,2,..., n را طوری انتخاب کرد که شرط فوق همواره برقرار
گردد.
نکته اینکه با انتخاب سیگنال کنترلی بهصورت رابطه ( ،)68در
سیستمهایی که ( )62برقرار باشد؛ تابع لیاپانوف برای سیستم
حلقهبسته بهصورت پیوسته مشتقپذیر است.

 -4شبیهسازی
در این بخش ،روش مطرحشده در این مقاله بر روی سیستمهای
معکوس واندرپل و یک سیستم درجه  9استخراجشده از مرجع [،]1
پیادهسازی و نتایج آن ارائه میشود.

Serial no. 80

شکل  :2ناحیه جذب سیستم حلقه بسته معکوس واندرپل برای
g1  3, g2  1, a1  4, a2  4
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همانطور که ذکر شد؛ میتوان با تغییر مقادیر   i  1,2 aiدر
رابطه ( )67شکل ناحیه جذب را تغییر داد .بهعنوان مثال ،ناحیه جذب
سیستم حلقهبسته برای مقادیر  g1  3, g2  1, a1  1, a2  4در
شکل  9آورده شده است.

افزایش ناحیه جذب سیستمهای . . .
2

3
xi  3 xi 
sign  xi 
   
f i 

ai
i 1 ai
i 1
 i 1 ai 
u 3

3
sign  xi 
sign  xi 
gi
gi


ai
ai
i 1
i 1
3

()61
که در آن:

f 1  x 2 ; f 2  x 3 ; f 3  3x 1  3x 2  2x 3  x 13  x 23  x 33

شکل  :3ناحیه جذب سیستم حلقه بسته معکوس واندرپل برای
g1  3, g2  1, a1  1, a2  4

 -2-4سیستم درجه  3استفادهشده از مرجع []5
معادله دیفرانسیل سیستم ذکرشده مطابق رابطه ( )61است که ناحیه
جذب سیستم برای  u 0در شکل  7نشان داده شده است.

شکل  :1ناحیه جذب سیستم حلقه بسته سهبعدی ( )11برای
g1  4, g2  2, g3  1, a1  2, a2  2, a3  2

با تغییر مقادیر   i  1,2,3 aiمیتوان شکل ناحیه جذب را
تغییر داد .بهعنوان نمونه ،ناحیه جذب سیستم حلقهبسته برای مقادیر
 ، g1  1, g 2  0, g 3  0, a1  1, a2  0.5, a3  0.5در شکل
 1آورده شده است.

x1  x2  g1u
x2  x3  g 2u

()61

x3  3x1  3x2  2 x3  x  x2  x3  g3u
3

3

3
1

شکل  :6ناحیه جذب سیستم حلقه بسته سهبعدی ( )11برای
g1  1, g 2  0, g 3  0, a1  1, a2  0.5, a3  0.5
شکل  :4ناحیه جذب سیستم سهبعدی ( )11با u 0

قانون کنترل  uحاصل از روش پیشنهادی بهصورت ( )61است و
ناحیه جذب برای g1  4, g2  2, g3  1, a1  2, a2  2, a3  2
در شکل  1آورده شده است.
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روشی برای بزرگ کردن ناحیه جذب گروه گستردهای از سیستمهای
 عالوه بر ارائه روشی برای افزایش ناحیه.دینامیکی پیشنهاد شده است
 تالش شد تا روش ارائهشده شرط محدودکنندهای نداشته باشد،جذب
، همچنین. این شرطها به کمترین تعداد ممکن کاهش یابد،و یا حداقل
 این امکان را فراهم میکند که شکل ناحیه جذب را،روش پیشنهادشده
 در شبیهسازیهای انجامشده بر روی.در راستاهای دلخواه تغییر داد
 کارآمدی و نتایج،9 سیستمهای معکوس واندرپل و یک سیستم درجه
.روش پیشنهادی مشاهده میشود
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