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 Introducing a notion of index-1 switched discrete-time linear singular systems and
studying their properties.
 Introducing a notion of joint spectral radius for a finite set of matrix pencils and
establishing a necessary and sufficient condition for stability of index-1 switched
discrete-time linear singular systems via joint spectral radii.
 Proposing stability conditions for index-1 switched discrete-time linear singular systems
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 Establishing stability conditions for an index-1 switched discrete-time linear singular
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