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  چکیده

سیستم هاي دینامیکی حول نقاط تعادل آن ها بررسی می شود و تعاریف انواع ، مفاهیم پایداري در فصل اول
به روش تحلیل پایداري لیاپانوف می پردازد که براي بررسی  فصل دوم .پایداري ها مورد بحث قرار می گیرد

کنترل سیستم هاي قدرت  سوم سپس در فصل. پایداري معادالت دیفرانسیل غیرخطی از آن استفاده می شود
ل نیز دو مثال از سیستم هاي قدرت مطرح می شود که با استفاده مورد بررسی قرار می گیرند و در آخر این فص

 . تحلیل پایداري روي این سیستم ها انجام می شود) وش آرایه ي روت هرویتز و روش لیاپانوفر(از دو روش 

 

 

 

 

 



9 

 

 
  فصل اول

  مفاهیم پایداري 

  :مقدمه 1 -1

. در این فصل مفهوم مهم پایداري سیستم هاي دینامیکی را حول نقطه ي تعادل مورد بررسی قرار می دهیم
ایده ي کلی این تعاریف را می توان بدین صورت بیان . ارائه شده استتعاریف مختلفی براي پایداري سیستم ها 

مجموعه اي از معادالت دینامیکی یک سیستم فیزیکی داده شده اند، تعیین کنید که آیا سیستم حول :  نمود
نقطه ي تعادل خوش رفتار است؟ در حقیقت تعاریف پایداري که در این فصل خواهیم دید را می توان نتیجه ي 

در این  .ش هایی دانست که هدف آن ها ارائه ي بیان ریاضی دقیقی براي مفاهیم خوش رفتاري سیستم استتال
مورد نقاط تعادل به کار می ه لیاپانوف محدود می کنیم که در فصل توجه خود را بر مفهوم پایداري از دیدگا

  .روند

  :تعاریف پایداري1-2

)معادله ي دیفرانسیل       ) [ ( ), ( ), ]x t f x t u t t=&     غیر خطی تغییر معادله ي متناظر با یک سیستم
t .پذیر با زمان است )متغیر زمان،   )x t  بردار ستونی تغییرپذیر با زمانn-بردار حالت(بعدي ( ،( )u t نشانگر

  .تابع غیر خطی توصیف کننده ي سیستم استf و متغیر ورودي یا کنترل

)بردار ثابتی است که اگرexنقطه ي تعادل  :1- 1تعریف ) ex t x=0 و( )u t = باشد، پاسخ سیستم داده شده ي 0
tبراي کلیه يباال  t≥ 0 ،( ) ex t x=چون . خواهد بودexبردار ثابت است لذا:  

( ) ( , , )e ex t f x t= =& 0 0 

  . نقطه ي تعادل نشان دهنده ي پاسخ ثابت حالت ماندگار به معادله ي دینامیکی باالست

  :است، نقطه ي تعادل از معادله ي زیر به دست می آیداگر فرض کنیم سیستم خطی 
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eAx=0  

در صورت (سایر نقاط تعادل . ست که مبدأ همواره یک نقطه ي تعادل براي سیستم هاي خطی استابدیهی 
  .هستندAمتعلق به فضاي پوچی ماتریس ) وجود

  

 :مختلف پایداري می پردازیماکنون به ارائه ي تعاریف 

):  2- 1تعریف ) [ ( ), ( ), ]x t f x t u t t=&  را در نظر بگیرید.  

0εو هر0tرا به مفهوم لیاپانوف پایدار گویند، اگر براي هر  exنقطه ي تعادل  0δک ی < وجود دارد که به <
)0ازاي  ) ex t x ρ− 0 براي کلیه ي > 0( )  , ex t x t tε− ≤   .باشد  ≤

یعنی می توان با انتخاب حالت اولیه به اندازه ي کافی نزدیک به نقطه ي تعادل از دور شدن حالت از نقطه ي 
را به مفهوم لیاپانوف پایدار گویند اگر پاسخ سیستم ناشی exبه عبارت دیگر حالت تعادل . تعادل جلوگیري کرد

  .باشد، هیچ گاه از حالت تعادل دور نشودexاز هر حالت اولیه که نزدیک 

ماندن این تعریف صورت ضعیف پایداري است، صورت قوي تر و عملی تر وقتی است که پاسخ عالوه بر نزدیک 
  .به حالت تعادل، به سمت آن نیز میل کند

  

  نقطه ي تعادل پایدار مجانبی است اگر :3-1تعریف 

  .پایدار به مفهوم لیاپانوف باشد) الف

)0یک  0tبراي هر ) ب ) 0tρ )0وجود دارد که به ازاي  < ) ex t x ρ− tبراي هر ، > رابطه ي زیر برقرار ∞→
  : است

0( ) 0ex t x− →  



11 

 

بنابراین پایداري مجانبی عالوه بر پایداري به مفهوم لیاپانوف، همگرایی سیستم به نقطه ي تعادل را تضمین می 
  .کند

 

  تعبیر ترسیمی از پایداري به مفهوم لیاپانوف و پایداري مجانبی 1- 1شکل 
  

  له ي دیفرانسیل حالت زیر را نقطه ي تعادل معاد :4-1تعریف 

( ) [ ( ), ]x t f x t t=&  

  :پایدار مجانبی فراگیر گویند اگر

  .پایدار به مفهوم لیاپانوف باشد) الف

)0براي هر ) ب )x t 0و هرt t به ازاي   )0                              :داشته باشیم ∞→ ) 0ex t x− →                        

داراي این خاصیت است که کلیه ي پاسخ هاي دیگر نهایتا به سمت  نقطه ي تعادل پایدار مجانبی فراگیر یعنی
  .آن میل خواهد کرد
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 .نقطه ي تعادل سیستم را ناپایدار گویند اگر پایدار به مفهوم لیاپانوف یا پایدار مجانبی نباشد :5-1تعریف 
تم کاري ندارند و رفتار سزیرا این تعاریف با ورودي سی. پایداري لیاپانوف و مجانبی را پایدار داخلی نیز می نامند

زیر در رابطه با رفتار ورودي خروجی  تعریف )پاسخ ورودي صفر(ت سیستم را توصیف می کنندمتغیرهاي حال
  .سیستم است

  

گویند ، اگر و فقط ) خروجی کراندار - ورودي کران دار(BIBOسیستم بدون شرایط اولیه را پایدار  :6- 1تعریف
  .اگر براي هر ورودي کراندار، خروجی آن کراندار باشد

  .باشداین تعریف پایداري حالت صفر سیستم می 

  

می نامند، اگر و فقط اگر براي هر شرط  Tیک سیستم دینامیکی خطی را کامالً پایدار یا پایدار  :7-1تعریف 
 .اولیه ي حالت و هر ورودي کراندار، خروجی و کلیه ي متغیرهاي حالت سیستم کراندار باشند

در بعضی مواقع سیستمی که فقط پایدار . از سایر پایداري هاي ارائه شده سخت تر است Tشرط پایداري
BIBOزیرا ممکن است بعضی از متغیر هاي حالت آن ناپایدار باشند و باعث از .است به خوبی عمل نمی کند ،

  .باشدTدار بنابراین در عمل سیستم باید پای. کارافتادگی یا اشباع سیستم شوند

  

  :پذیر با زمانناپایداري سیستم هاي خطی تغییر 1-3  

  :زیر را در نظر بگیرید خطی تغییرناپذیر با زمان سیستم: 1-1قضیه 

( ) ( )x t Ax t=&  

  :این سیستم پایدار به مفهوم لیاپانوف است، اگر و فقط اگر 

  .داشته باشند قسمت هاي حقیقی غیر مثبت Aکلیه ي مقادیر ویژه ي ) الف
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چند جمله اي که قسمت حقیقی آن ها صفر است، صفرهاي ساده ي  Aآن دسته از مقادیر ویژه ي ) ب
  .باشند Aمشخصه ي 

  :زیر  پذیر با زمانناسیستم خطی تغییر  :2-1قضیه 

( ) ( )x t Ax t=&  

  .قست هاي حقیقی اکیداً منفی داشته باشندAپایدار مجانبی است اگر و فقط اگر مقادیر ویژه ي 

  

با استفاده از آزمون هاي جا . هستندdetریشه هاي چند جمله اي مشخصه ي Aمقادیر ویژه ي ماتریس  
Aافتاده در کنترل کالسیک، می توان پایداري لیکن در . را مستقیماً از ضرایب معادله ي مشخصه تعیین نمود  

، که در آن عالوه بر ایداري سیستم ها استفاده می کنیملیاپانوف براي تعیین پ) مستقیم(موفصل بعدي از روش د
عمال بودن به سیستم هاي غیر خطی و تغییرناپذیر با زمان، بدست آوردن معادله ي مشخصه ي سیستم قابل ا

  .نیز الزم نیست
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