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Danh mục ký hiệu

R trường các số thực

∅ tập rỗng

x ∈M phần tử x thuộc tập M

y /∈M phần tử y không thuộc tập M

∀x với mọi x

∃x tồn tại x

M ⊆ N M là một tập con của N

|x| giá trị tuyệt đối của x

||x|| chuẩn của x

〈x, y〉 tích vô hướng của các vectơ x, y

〈fx0 , y〉 giá trị của toán tử fx0 tại y

fx(x0, y0) đạo hàm của hàm f theo biến thứ nhất tại điểm (x0, y0)

ẋ(t) đạo hàm của x(.) tại t
dx

dt
đạo hàm của x(.) tại t

max
x∈K

f(x) maximum của tập số thực {f(x) | x ∈ K}

min
x∈K

f(x) minimum của tập số thực {f(x) | x ∈ K}

M(m,n) tập các ma trận cấp m× n
A = (aij) ma trận A với các thành phần aij

A∗ ma trận chuyển vị của ma trận A

A−1 ma trận nghịch đảo của ma trận A

0 phần tử không của các không gian vectơ

ii



Lời nói đầu

Nguyên lý cực đại Pontriagin [4, Theorem 1, tr. 19] là một định lý khá phức

tạp, bao gồm một biểu thức cực trị toán học liên quan đến nghiệm của hệ phương

trình vi phân phi tuyến và nghiệm của hệ phương trình vi phân tuyến tính liên

hợp, mà từ đó ta có thể đoán nhận được điều khiển là tối ưu hay không. Tức là

nguyên lý cực đại cho ta một điều kiện cần tối ưu của bài toán điều khiển tối

ưu. Có nhiều dạng phát biểu cũng như nhiều cách chứng minh nguyên lý cực

đại Pontriagin khác nhau.

Nguyên lý cực đại cho bài toán điều khiển tối ưu với thời gian cuối cố định

và điểm cuối chưa được cho trước là một trong các trường hợp của nguyên lý

cực đại Pontriagin trong [4]. Dạng tổng quát của nguyên lý này phát biểu cho

trường hợp điểm cuối cố định và không có ràng buộc về thời gian kết thúc

chuyển động của quỹ đạo. Chứng minh của nguyên lý cực đại dạng tổng quát

được L. S. Pontriagin và các đồng tác giả trình bày chi tiết trong [4], với 36

trang in, thông qua 11 bổ đề.

Luận văn này chỉ trình bày nguyên lý cực đại cho bài toán điều khiển tối ưu

với thời gian cuối cố định và phần chứng minh ngắn ngọn nguyên lý này theo

cuốn chuyên khảo của J. Zabczyk [5, Theorem 3.1, tr. 152–153]. Chúng tôi chưa

rõ liệu từ nguyên lý cực đại cho bài toán điều khiển tối ưu với thời gian cuối

cố định ta có thể suy ra nguyên lý dạng tổng quát đã được nói đến ở đoạn trên

hay không.

Luận văn gồm ba chương.

Chương 1 “Kiến thức cơ sở” trình bày một số kiến thức về phương trình vi

phân tuyến tính và phi tuyến. Đây là những kiến thức cơ bản, phục vụ trực tiếp

cho việc giải các phương trình liên hợp là các phương trình vi phân tuyến tính

không dừng trong Chương 2, và là công cụ chứng minh trong Chương 3.

Chương 2 “Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại Pontriagin” đưa ra

bài toán điều khiển tối ưu dạng tổng quát và nguyên lý cực đại của Pontriagin.

Chương này cũng bao gồm một số ví dụ trong thực tế và trong lý thuyết toán
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Lời nói đầu

học dẫn đến bài toán điều khiển tối ưu và một số ví dụ trình bày chi tiết việc

áp dụng nguyên lý cực đại.

Chương 3 “Chứng minh nguyên lý cực đại” trình bày chi tiết chứng minh

nguyên lý cực đại Pontriagin cho trường hợp thời gian cuối cố định. Chứng

minh này được tham khảo trong cuốn chuyên khảo [5, tr. 153–154]. Ngoài việc

chuyển ngữ, tác giả luận văn cũng đưa thêm vào chứng minh gốc của J. Zabczyk,

gồm chưa đến hai trang in, khá nhiều phân tích và diễn giải cần thiết.

Trong khi viết luận văn, tác giả đã tham khảo các cuốn chuyên khảo [3, 4, 5],

giáo trình [1] của GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát, và tập bài giảng [2] của GS. TSKH.

Nguyễn Đông Yên.

Luận văn được hoàn thành tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và

Công nghệ Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên.

Tác giả chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đông Yên và các nghiên cứu sinh

của thầy đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình tác giả làm luận văn.

Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô và cán bộ công nhân viên

của Viện Toán học đã quan tâm giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và nghiên

cứu tại Viện.

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2013

Vũ Thị Hướng
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Chương 1

Kiến thức cơ sở

Chương này gồm hai mục. Mục thứ nhất trình bày một số kiến thức liên quan

đến phương trình vi phân tuyến tính. Mục thứ hai nhắc lại một vài kết quả về

phương trình vi phân phi tuyến.

1.1 Phương trình vi phân tuyến tính

Định lý 1.1.1. (Xem [5, tr. 11]) Xét phương trình tuyến tính
dq

dt
= A(t)q(t) + a(t)

q(t0) = q0 ∈ Rn
(1.1)

trên đoạn [0, T ] cố định, t0 ∈ [0, T ], A(t) ∈ M(n;n), A(t) = (aij(t))
n
i,j=1, a(t) ∈

Rn, a(t) = (ai(t))
n
i=1, t ∈ [0, T ]. Giả sử rằng các phần tử của hàm A(.) là khả tích

địa phương. Khi đó tồn tại duy nhất một hàm S(t), t ∈ [0, T ], lấy giá trị trong

M(n, n) và có các thành phần là các hàm số liên tục tuyệt đối sao cho
d

dt
S(t) = A(t)S(t) với hầu khắp t ∈ [0, T ],

S(0) = I.
(1.2)

Hơn nữa, ma trận S(t) là khả nghịch với mỗi t ∈ [0, T ], và nghiệm duy nhất của

(1.1) được viết dưới dạng

q(t) = S(t)S−1(t0)q0 +

∫ t

0

S(t)S−1(s)a(s)ds, t ∈ [0, T ]. (1.3)

Ma trận S(t) ở trên được gọi là ma trận nghiệm cơ bản của phương trình

(1.1). Người ta đã chỉ ra rằng S(t) là ma trận được ghép bởi các cột Si(t) là
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Chương 1. Kiến thức cơ sở

nghiệm của hệ {
ẏ(t) = A(t)y(t)

y(0) = ei,

ở đó ei là vectơ đơn vị thứ i của Rn.

Sau đây là một ví dụ minh họa cho khái niệm ma trận nghiệm cơ bản và

công thức (1.3).

Ví dụ 1.1.1. Xét hệ phương trình vi phân tuyến tính không dừng
q̇1(t) = t2

q̇2(t) = 2tq1(t) + et

q(0) = 0 ∈ R2.

(1.4)

Đặt A(t) =

(
0 0

2t 0

)
và a(t) =

(
t2

et

)
. Để giải hệ phương trình (1.4) ta sẽ tính

ma trận nghiệm cơ bản S(t). Bài toán{
ẏ(t) = A(t)y(t)

y(0) = e1,

với y(t) = (y1(t) y2(t))
∗, ở đó ∗ ký hiệu phép chuyển vị ma trận, được viết thành

ẏ1(t) = 0

ẏ2(t) = 2ty1(t)

y1(0) = 1

y2(0) = 0.

Giải hệ này ta thu được y(t) =

(
1

t2

)
. Tương tự, giải bài toán

{
ẏ(t) = A(t)y(t)

y(0) = e2

ta tìm được nghiệm y(t) =

(
0

1

)
. Vậy ma trận nghiệm cơ bản của hệ (1.4) là

S(t) =

(
1 0

t2 1

)
.
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Chương 1. Kiến thức cơ sở

Ta có

S(t)S−1(s)a(s) =

(
1 0

t2 1

)(
1 0

s2 1

)−1(
s2

es

)

=

(
1 0

t2 − s2 1

)(
s2

es

)

=

(
s2

t2s2 − s4 + es

)
.

Áp dụng công thức (1.3) ta thu được(
p1(t)

p2(t)

)
=

( ∫ t
0
s2ds∫ t

0
(t2s2 − s4 + es)ds

)
=

(
t3/3

2t5/15 + et − 1

)
.

Bổ đề sau đây mô tả công thức tính đạo hàm của tích hai ma trận.

Bổ đề 1.1.1. Giả sử A(t), B(t) ∈ M(n, n), với t ∈ [0, T ], là các ma trận hàm có

các thành phần khả vi tại mọi điểm. Khi đó, ta có

d

dt
[A(t)B(t)] = A(t)

d

dt
B(t) + [

d

dt
A(t)]B(t). (1.5)

Chứng minh. Ta có

A(t) =


a11(t) a12(t) . . . a1n(t)

a21(t) a22(t) . . . a2n(t)
...

... . . .
...

an1(t) an2(t) . . . ann(t)

 , B(t) =


b11(t) b12(t) . . . b1n(t)

b21(t) b22(t) . . . b2n(t)
...

... . . .
...

bn1(t) bn2(t) . . . bnn(t)

 .

Do vậy,

A(t)B(t) =



n∑
j=1

a1j(t)bj1(t)
n∑
j=1

a1j(t)bj2(t) . . .
n∑
j=1

a1j(t)bjn(t)

n∑
j=1

a2j(t)bj1(t)
n∑
j=1

a2j(t)bj2(t) . . .
n∑
j=1

a2j(t)bjn(t)

...
... . . .

...
n∑
j=1

anj(t)bj1(t)
n∑
j=1

anj(t)bj2(t) . . .
n∑
j=1

anj(t)bjn(t)


.
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Chương 1. Kiến thức cơ sở

Lấy vi phân hai vế đẳng thức cuối ta được

d

dt
[A(t)B(t)] =



n∑
j=1

ȧ1j(t)bj1(t) + a1j(t)ḃj1(t)] . . .
n∑
j=1

[ȧ1j(t)bjn(t) + a1j(t)ḃjn(t)]

n∑
j=1

[ȧ2j(t)bj1(t) +2j (t)ḃj1(t)] . . .
n∑
j=1

[ȧ2j(t)bjn(t) + a2j(t)ḃjn(t)]

... . . .
...

n∑
j=1

[ȧnj(t)bj1(t) + anj(t)ḃj1(t)] . . .
n∑
j=1

[ȧnj(t)bjn + anj(t)ḃjn](t)


.

Suy ra
d

dt
[A(t)B(t)] = A(t)

d

dt
B(t) + [

d

dt
A(t)]B(t). Bổ đề đã được chứng minh. �

Mệnh đề sau đây là một kết quả đã biết. Để việc trình bày được trọn vẹn,

chúng ta đưa ra một chứng minh chi tiết. Nhắc lại rằng ma trận chuyển vị của

ma trận A bất kỳ được ký hiệu bởi A∗.

Mệnh đề 1.1.1. Nếu phương trình

dq

dt
= A(t)q(t) (1.6)

có ma trận nghiệm cơ bản là S(t) thì phương trình

dp

dt
= −A∗(t)p(t) (1.7)

có ma trận nghiệm cơ bản là [S∗(t)]−1.

Chứng minh. Vì S(t) là ma trận nghiệm cơ bản của (1.6), ta có
d

dt
S(t) = A(t)S(t) với hầu khắp t ∈ [0, T ],

S(0) = I.

Ta sẽ chứng minh rằng
d

dt
[S∗(t)]−1 = −A∗(t)[S∗(t)]−1 với hầu khắp t ∈ [0, T ],

[S∗(0)]−1 = I.

Tính chất [S∗(0)]−1 = I được suy ra trực tiếp từ tính chất S(0) = I. Theo Bổ

đề 1.1.1, nếu A(t) là ma trận hàm khả vi, khả nghịch tại mỗi t ∈ [0, T ], thì do

A(t)A−1(t) = I với mỗi t ∈ [0, T ],

6



Chương 1. Kiến thức cơ sở

nên ta có
d

dt
A(t)A−1(t) + A(t)

d

dt
[A−1(t)] = 0.

Suy ra
d

dt
A−1(t) = −A−1(t) d

dt
[A(t)]A−1(t).

Vì vậy,

d

dt
[S∗(t)]−1 = −[S∗(t)]−1

d

dt
S∗(t)[S∗(t)]−1

= −[S∗(t)]−1S∗(t)A∗(t)[S∗(t)]−1 (do
d

dt
S∗(t) = S∗(t)A∗(t))

= −A∗(t)[S∗(t)]−1.

Mệnh đề đã được chứng minh. �

1.2 Phương trình vi phân phi tuyến

Xét phương trình vi phân

dx

dt
= f(x(t), t), x(t0) = x0, (1.8)

ở đó f : Rn ×R −→ Rn, x(.) : [0, T ] −→ Rn, t0 ∈ [0, T ].

Định nghĩa 1.2.1. Nghiệm của phương trình (1.8) là hàm liên tục tuyệt đối

x(.) : [0, T ] −→ Rn thỏa mãn (1.8) với hầu khắp t ∈ [0, T ]. Nghiệm địa phương

của phương trình (1.8) là hàm liên tục tuyệt đối xác định trên [t0, r), r > 0, thỏa

mãn (1.8) với hầu khắp t ∈ [t0, r]. Nếu một nghiệm địa phương xác định trên

[t0, r), với r > 0, không thể mở rộng thành nghiệm địa phương khác xác định

trên [t0, r1), mà r1 > r, thì nó được gọi là nghiệm cực đại và [t0, r) được gọi là

khoảng cực đại.

Có thể mở rộng nghiệm địa phương bất kì thành nghiệm cực đại.

Định lý 1.2.1. (Xem [5, tr. 74]) Giả sử f : Rn×R −→ Rn liên tục. Khi đó, với

mỗi t0 ≥ 0 và x0 ∈ Rn tồn tại nghiệm địa phương của phương trình (1.8). Nếu

x(t), t ∈ [t0, r], là nghiệm cực đại và r < +∞, thì

lim
t↑r
|x(t)| = +∞.
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Chương 1. Kiến thức cơ sở

Định lý 1.2.2. (Xem [5, tr. 75]) Giả sử ứng với mỗi x0 ∈ Rn, hàm f(x0, .) :

[0, T ]→ Rn là đo được Borel và tồn tại hàm khả tích, không âm c(.) : [0, T ]→ R
sao cho

|f(x, t)| ≤ c(t)(|x|+ 1),

|f(x, t)− f(y, t)| ≤ c(t)|x− y|

với mọi x, y ∈ Rn và với mọi t ∈ [0, T ]. Khi đó, phương trình (1.8) có nghiệm

duy nhất, được ký hiệu là x(., x0). Hơn nữa, nếu cố định t ∈ [0, T ] thì ánh xạ

x0 7→ x(t, x0) là đẳng cấu tôpô từ không gian Rn vào chính nó.

Định lý 1.2.3. (Xem [5, tr. 75]) Giả sử các điều kiện của Định lý 1.2.2 được

thỏa mãn và, với t ∈ [0, T ] bất kì, hàm f(., t)có đạo hàm fx(., t) liên tục. Ngoài

ra, các hàm f(., .), fx(., .) là giới nội trên các tập con giới nội của Rn × [0, T ].

Khi đó, ánh xạ

Φ : Rn → C([0, T ],Rn), x0 7→ x(t, x0),

là khả vi Fréchet tại mọi điểm x0, và đạo hàm của nó tại x0 theo hướng v ∈ Rn

là nghiệm q(.) của phương trình tuyến tính
dq

dt
= fx(x(t, x0), t)q(t),

q(t0) = v.

Đặc biệt, hàm t 7→ xx(t, x0) là liên tục tuyệt đối và thỏa mãn phương trình
d

dt
xx(t, x0) = fx(x(t, x0), t)xx(t, x0),

xx(t, x0) = I.
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Chương 2

Bài toán điều khiển tối ưu và
nguyên lý cực đại Pontriagin

Chương này gồm bốn mục. Mục thứ nhất xét bốn ví dụ dẫn đến bài toán điều

khiển tối ưu. Mục thứ hai phát biểu bài toán điều khiển tối ưu dạng tổng quát.

Mục thứ ba phát biểu nguyên lý cực đại Pontriagin, là cơ sở lý thuyết để giải

các bài toán thực tế. Mục thứ tư trình bày việc áp dụng của nguyên lý cực đại

vào một vài bài toán điều khiển tối ưu.

2.1 Một số ví dụ về điều khiển tối ưu

Ví dụ 2.1.1. (Optimal consumption – Tiêu dùng tối ưu, xem [5, tr. 7]) Ký hiệu

x(t) ≥ 0 là tổng vốn của một nền kinh tế ở thời điểm t. Lượng vốn x(t) này được

chia làm hai phần

• u(t)x(t): phần để đầu tư phát triển (u(t) ∈ [0, 1]),

• (1− u(t))x(t): phần để tiêu dùng.

Giả sử rằng tổng lượng vốn ban đầu là x0 > 0 và lượng tái đầu tư tỉ lệ thuận với

tốc độ tăng trưởng vốn theo hệ số k. Khi đó ta có phương trình{
ẋ(t) = ku(t)x(t)

x(0) = x0.
(2.1)

Phần tiêu dùng đưa đến sự thỏa mãn tiêu dùng (consumption satisfaction), tính

sau một khoảng thời gian đầu tư [0, T ], được cho bởi công thức

JT (u) =

∫ T

0

[(1− u(t))x(t)]αdt+ axα(T ), (2.2)
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Chương 2. Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại Pontriagin

ở đó α > 0, a > 0 là các hệ số phụ thuộc vào từng xã hội. Bài toán đặt ra là

tìm hàm điều khiển u(.) chấp nhận được (u(.) là hàm liên tục, nhận giá trị trong

[0, 1]) sao cho cùng với hàm x(.) tìm được từ việc giải hệ phương trình (2.1),

phiếm hàm JT (u) đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ 2.1.2. (Xem [3]) Ký kiệu x(t) là lượng thép sản xuất được của một xưởng

máy tại thời điểm t. Lượng thép này được phân chia cho hai mục đích sử dụng

là đưa ra thị trường tiêu thụ và tái đầu tư. Giả định rằng lượng thép phân bố

cho tái đầu tư được dùng để tăng năng lực sản suất (chẳng hạn sử dụng thép

để xây dựng các xưởng máy cán thép mới, ...). Ký hiệu u(t), 0 ≤ u(t) ≤ 1, là tỉ

lệ thép tại thời điểm t được dành cho tái đầu tư. Khi đó, 1− u(t) là tỉ lệ thép tại

thời điểm t được dành cho tiêu dùng. Nếu tốc độ tăng trưởng của tổng sản lượng

thép tỉ lệ với lượng thép đầu tư theo hằng số k nào đó, thì ta có phương trình{
ẋ(t) = ku(t)x(t)

x(0) = C.

Bài toán đặt ra là chọn hàm u(t) (liên tục hoặc liên tục từng khúc) sao cho sản

lượng thép đưa ra tiêu thụ trên thị trường sau một thời gian T > 0 cố định đạt

giá trị lớn nhất, tức là ∫ T

0

(1− u(t))x(t)dt −→ max .

Về mặt chiến lược đầu tư, người ta muốn biết rằng liệu có cần đưa hết lượng

thép đã sản xuất ra tiêu thụ (tức là chọn điều khiển u(t) ≡ 0), hay cần phải sử

dụng một phần trong đó để tái đầu tư, tăng công suất hiện tại (tức là chọn điều

khiển u(t) > 0)?

Ví dụ 2.1.3. (Soft landing – Hạ cánh nhẹ nhàng, xem [5, tr. 7]) Xét một con

tàu vũ trụ với tổng khối lượng M di chuyển thẳng đứng với phần đẩy khí hướng

về bề mặt hạ cánh. Cho h là độ cao của con tàu so với bề mặt hạ cánh; v là vận

tốc của tàu; u là lực đẩy động cơ sinh ra từ việc đẩy khí ra khỏi con tàu (khí

hình thành do quá trình đốt cháy nhiên liệu). Quá trình đốt cháy nhiên liệu làm

giảm tổng khối lượng của tàu vũ trụ nên lực đẩy u tỉ lệ thuận với độ giảm khối

lượng M . Ta có quan hệ giữa các đại lượng trên như sau:

ḣ(t) = −v(t), (2.3)

Ṁ(t) = −ku(t). (2.4)
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Chương 2. Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại Pontriagin

Do Định luật II của Newton, ta có phương trình chuyển động của con tàu

ḧ(t) = −g +
u(t)

M(t)
, (2.5)

ở đó g là ký hiệu của gia tốc trọng trường. Các điều kiện ban đầu là

M(0) = M0, h(0) = h0, ḣ(0) = h1. (2.6)

Ta cũng giới hạn lực đẩy cực đại của động cơ và khối lượng của con tàu trước

khi hết nhiên liệu bởi các ràng buộc 0 ≤ u(t) ≤ α,M(t) ≥ m với mọi t ∈ [0, T ], ở

đó T là thời gian kết thúc chuyển động. Điều kiện hạ cánh nhẹ nhàng của con

tàu vũ trụ là

h(T ) = 0, ḣ(T ) = 0. (2.7)

Đặt x(t) = (M(t), h(t), v(t))∗ = (x1(t), x2(t), x3(t))∗ ∈ R3. Từ (2.3) - (2.5) ta có hệ

phương trình 

ẋ1(t) = −ku(t)

ẋ2(t) = −x3(t)

ẋ3(t) = g − u(t)

x1(t)

x1(0) = M0, x
2(0) = h0, x

3(0) = h1

(2.8)

⇐⇒

{
ẋ(t) = f(x(t), u(t))

x(0) = x0,
(2.9)

ở đó

f(x, u) =

 −ku
−x3

g − u

x1

 , ∀x ∈ R3, ∀u ∈ R; x0 =

 M0

h0

h1

 .

Bài toán đặt ra là tìm hàm u(.) liên tục (hoặc liên tục từng khúc), nhận giá

trị trong đoạn [0, α] sao cho bài toán Cauchy (2.9) có nghiệm x(.) thỏa mãn

x(T ) ∈ [m,+∞)×{0}×{0} và thời gian hạ cánh T > 0 đạt giá trị nhỏ nhất (điều

này tương ứng với lượng nhiên liệu tiêu tốn cho việc hạ cánh là nhỏ nhất (xem

[5, tr. 7]).

Ví dụ 2.1.4. (Bài toán biến phân cổ điển Lagrange) Xét tập hợp các hàm liên

tục tuyệt đối

AC([0, T ],Rn) = {x(t) | [0, T ]→ Rn | x(.) liên tục tuyệt đối}.
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Chương 2. Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại Pontriagin

Vấn đề đặt ra là tìm một hàm x(t) ∈ AC([0, T ],Rn), với các điều kiện biên

x(0) = x0, x(T ) = x1,

sao cho hàm

J(x) =

∫ T

0

L(t, x(t), ẋ(t))dt,

ở đó L : R × Rn × Rn → R là hàm liên tục, đạt giá trị nhỏ nhất. Nếu ta xét hệ

điều khiển {
ẋ(t) = u(t), t ∈ [0, T ]

x(0) = x0, x(T ) = x1

và hàm mục tiêu

J(u) =

∫ T

0

L(t, x(t), u(t))dt,

thì bài toán biến phân cổ điển nói trên được đưa về bài toán tìm cực tiểu hàm

mục tiêu J(u) trên tập các điều khiển chấp nhận được u(.) đưa trạng thái x0 về

x1 bởi phương trình điều khiển ẋ(t) = u(t).

Các ví dụ trên là những trường hợp cụ thể của bài toán điều khiển tối ưu

được đề cập chi tiết trong mục tiếp theo.

2.2 Dạng tổng quát của bài toán điều khiển tối ưu

Mỗi bài toán điều khiển tối ưu liên quan đến bốn đối tượng chính sau đây:

• Phương trình trạng thái : mô tả quan hệ giữa điều khiển u(t) và trạng thái

x(t), thường được cho bởi các phương trình vi phân dạng

ẋi(t) = fi(t, x1(t), ..., xn(t), u1(t), ..., um(t)), i = 1, ..., n,

hay viết dưới dạng véc tơ

ẋ = f(t, x, u),

ở đó

x =


x1

x2
...

xn

 , u =


u1

u2
...

um

 .
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Chương 2. Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại Pontriagin

• Điều kiện ban đầu x(0) = x0 ∈ Rn; điểm cuối x1 ∈ Rn – điểm ta mong muốn

trạng thái x(t) đạt được tại thời gian T (x1 và T có thể được cho trước,

hoặc không được cho trước).

• Tập U các điều khiển chấp nhận được là tập tất cả các hàm điều khiển

u(t) chịu một số ràng buộc nào đó trong mỗi bài toán. Chẳng hạn, vì hàm

điều khiển trong một số quá trình vật lý là năng lượng, nhiệt độ, cường độ

dòng điện, ..., nên không được vượt quá các giới hạn cho phép (giới nội).

Ngoài ra, hàm điều khiển các quá trình vật lý còn phải nằm trong một lớp

hàm cho trước ví dụ như lớp hàm đo được, lớp hàm liên tục, lớp hàm khả

vi .... Trong Ví dụ 2.1.4 ta có

U = {u : [0, T ]→ Rn | u là hàm đo được}.

Còn trong Ví dụ 2.1.2 ta lại có

U = {u(.) : [0, T ]→ R | |u(t)| ≤ 1,∀t ∈ [0, T ]}.

Thông thường, người ta giả thiết rằng điều khiển u(t) thuộc lớp hàm sau

đây

U = {u : [0, T ]→ Rm | u là hàm đo được, u(t) ∈ U, ∀t ∈ [0, T ]},

ở đó U ⊆ Rm là tập hợp cho trước.

• Hàm mục tiêu J(u) được cho bởi một công thức toán học mô tả sự hữu

hiệu hoặc kết quả của quá trình điều khiển mà ta muốn làm cực đại hay

cực tiểu nó:

J(u) =

∫ T

0

f0(t, x(t, )u(t))dt,

ở đó f0(t, x, u) : R×Rn × U → R là hàm liên tục cho trước. Để tính giá trị

của hàm J(.) tại một hàm điều khiển u(.) ∈ U , trước hết ta thay u(t) vào

phương trình trạng thái để tìm quỹ đạo x(t) ∈ AC([0, T ],Rn) tương ứng;

sau đó, với u(t) và x(t) đã có, vì f0(t, x(t, )u(t)) là hàm của một biến t nên

ta có thể thực hiện được phép tính tích phân ở trên. Nếu điểm cuối x1
được cho trước (khi xét bài toán điều khiển tối ưu với điểm cuối cố định)

thì thời gian T phải thỏa mãn điều kiện x(T ) = x1. Nếu x1 không được

cho trước (bài toán điều khiển tối ưu với điểm cuối không cố định) thì thời

gian T phải là một giá trị cố định cho trước. Đặc biệt, nếu f0(t, x, u) ≡ 1

thì J(u) = T , và ta có bài toán điều khiển tối ưu thời gian.

13



Chương 2. Bài toán điều khiển tối ưu và nguyên lý cực đại Pontriagin

Bài toán điều khiển tối ưu được mô tả như sau. Xét hệ điều khiển{
ẋ(t) = f(t, x(t), u(t)) với hầu khắp t ∈ [0, T ],

x(0) = x0,
(2.10)

ở đó u(.) ∈ U ; f(t, x, u) : R×Rn×U → Rn là hàm liên tục mô tả quá trình chuyển

động của trạng thái. Cho phiếm hàm mục tiêu

J(u) =

∫ T

0

f0(t, x(t, )u(t))dt, (2.11)

trong đó f0(t, x, u) : R×Rn × U → R là hàm liên tục cho trước. Bài toán đặt ra

là tìm điều khiển û(.) ∈ U sao cho cùng với quỹ đạo tương ứng x̂(.) của hệ (2.10)

hàm mục tiêu (2.11) sẽ đạt cực trị (cực đại hoặc cực tiểu) tại điều khiển û(.) đó,

tức là

J(û) = min
u(.)∈U

/ max
u(.)∈U

∫ T

0

f0(t, x̂(t, )u(t))dt.

Điều khiển û(.) được gọi là điều khiển tối ưu, và cặp (x̂(.), û(.)) được gọi là quá

trình tối ưu của bài toán điều khiển tối ưu (2.10)–(2.11).

Người ta phân loại các bài toán điều khiển tối ưu theo cấu trúc của hàm

mục tiêu. Nếu hàm mục tiêu có dạng (2.11) thì ta có bài toán điều khiển tối ưu

Lagrange. Nếu hàm J(u) có dạng

J(u) = g(T, x(T )), (2.12)

trong đó T là thời điểm cuối cố định cho trước của hệ, thì ta có bài toán điều

khiển tối ưu Mayer. Còn nếu hàm mục tiêu được cho bởi

J(u) =

∫ T

0

f0(t, x(t, )u(t))dt+ g(T, x(T )), (2.13)

thì ta có bài toán điều khiển tối ưu Bolza. Cả hai bài toán điều khiển tối ưu

Lagrange và Bolza đều có thể đưa về bài toán Mayer bằng cách biến đổi tham

số. Để đưa bài toán tối ưu Lagrange về bài toán Mayer ta đặt thêm biến mới:

x0(t) =

∫ t

0

f0(t′, x(t′), u(t′))dt′,

x̄(t) = (x0(t) x1(t) ... xn(t))∗,

f̄(t, x, u) = (f0(t, x, u) f1(t, x, u) ... fn(t, x, u))∗,

ḡ(x̄) = x0.
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Khi đó, hệ điều khiển (2.10) trở thành{
˙̄x(t) = f̄(t, x̄(t), u(t)), t ∈ [0, T ]

x̄(0) = (0, x0),

và hàm mục tiêu (2.11) được đưa về hàm mục tiêu dạng Mayer:

J(u) =

∫ T

0

f0(t, x(t, )u(t))dt = ḡ(x̄(T )).

Để đưa bài toán Bolza về bài toán Mayer ta cũng làm như trên nhưng, thay

hàm ḡ(.) bởi

ḡ(x̄) = x0 + g(x).

Ta đưa được hàm mục tiêu (2.13) về thành hàm mục tiêu dạng Mayer như sau:

J(u) =

∫ T

0

f0(t, x(t, )u(t))dt+ g(T, x(T )) = ḡ(x̄(T )).

2.3 Nguyên lý cực đại Pontriagin

Xét bài toán điều khiển tối ưu cho hệ{
ẋ(t) = f(x(t), u(t)) với hầu khắp t ∈ [0, T ],

x(0) = x0,
(2.14)

với mục tiêu

J(u(.)) =

∫ T

0

f0(x(t), u(t))dt+ g(x(T )) −→ max, (2.15)

ở đó T>0 là số hữu hạn cho trước.

Định lý 2.3.1. (Xem [5, tr. 152]) Giả sử rằng các hàm f, f0, g và fx, f0x , gx là liên

tục và (x̂(.), û(.)) là quá trình tối ưu của bài toán điều khiển tối ưu (2.14)–(2.15).

Khi đó, với mỗi giá trị t ∈ [0, T ] mà đạo hàm trái
d−

dt
x̂(t) := lim

λ↓0

x̂(t)− x̂(t− λ)

λ

tồn tại và bằng f(x̂(t), û(t)), bất đẳng thức sau nghiệm đúng

〈p(t), f(x̂(t), û(t)〉+ f0(x̂(t), û(t) ≥ max
u∈U

(〈p(t), f(x̂(t), u)〉+ f0(x̂(t), u)); (2.16)
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ở đây p(t), t ∈ [0, T ], là nghiệm liên tục tuyệt đối của bài toán Cauchy cho hệ

phương trình tuyến tính {
ṗ = −f∗x(x̂, û)p− f0∗x ((x̂, û))

p(T ) = gx(x̂(T )).
(2.17)

Nhận xét 2.3.1. (Hàm Hamilton) Nếu định nghĩa giá trị của hàm Hamilton H

đối với bộ (p, x, u) ∈ Rn ×Rn × U bởi công thức

H(p, x, u) = f0(x, u) + 〈p, f(x, u)〉,

thì bất đẳng thức (2.16) được viết lại thành

H(p(t), x̂(t), û(t)) = max
u∈U

H(p(t), x̂(t), u). (2.18)

Nhận xét 2.3.2. (Quan hệ giữa hàm Hamilton và hàm Lagrange) Ta thấy hàm

Hamilton được định nghĩa bởi công thức ở trên là tổng của lõi hàm mục tiêu

tích phân f0(x, u) với tích 〈p, f(x, u)〉 của nhân tử p và vế phải của ràng buộc vi

phân f(x, u). Điều này tương tự với cách biểu diễn của hàm Lagrange trong quy

tắc nhân tử Lagrange quen thuộc được nhắc lại ở dưới đây.

Quy tắc nhân tử Lagrange: Xét bài toán

min{ϕ(x) | g(x) = 0}, (P )

với ϕ : Rn → R và g : Rn → Rm là các hàm khả vi. Giả sử x̄ ∈ loc(P ), với loc(P )

ký hiệu tập nghiệm địa phương của bài toán (P), và g(x̄) : Rn → Rm là ánh xạ

tràn. Khi đó, tồn tại λ ∈ Rm sao cho

Lx(x̄, λ) = 0,

ở đó L là hàm Lagrange cho bởi công thức

L(x, λ) = ϕ(x) + 〈λ, g(x)〉.

Nhận xét 2.3.3. (Tính khả vi hầu khắp nơi) Vì x̂(.) khả vi hầu khắp nơi trên

[0, T ] nên giới hạn
d−

dt
x̂(t) := lim

λ↓0

x̂(t)− x̂(t− λ)

λ
tồn tại với hầu khắp t ∈ [0, T ].

Hơn nữa, do
d

dt
x̂(t) = f(x̂(t), û(t)) với hầu khắp t ∈ [0, T ], nên điều kiện (2.18)

thỏa mãn với hầu khắp t ∈ [0, T ]. Kết luận của Định lý có thể phát biểu dưới

dạng đơn giản hơn như sau: “Nếu (x̂(.), û(.)) là quá trình tối ưu của bài toán điều

khiển tối ưu (2.14)–(2.15), thì tồn tại nghiệm p(.) của (2.17) thỏa mãn (2.18)

với hầu khắp t ∈ [0, T ]”.
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2.4 Các ví dụ minh họa

Ví dụ 2.4.1. Xét bài toán đã đưa ra trong Ví dụ 2.1.2, có hệ điều khiển{
ẋ(t) = ku(t)x(t)

x(0) = C,

và mục tiêu ∫ T

0

(1− u(t))x(t)dt −→ max .

Không giảm tính tổng quát, ta coi k = 1. Giả sử (x̂(.), û(.)) là quá trình tối ưu

đối với hệ điều khiển đã cho, phương trình liên hợp (2.17) trở thành{
ṗ(t) = −û(t)p(t)− (1− û(t))

p(T ) = 0

⇐⇒

{
ṗ(t) = û(t)(1− p(t))− 1

p(T ) = 0.

Hàm Hamilton của bài toán đã cho là

H(p, x, u) = (1− u)x+ pxu = x+ ux(p− 1).

Điều kiện (2.18) trở thành

x̂(t) + û(t)x̂(t)(p(t)− 1) = max
0≤u≤1

[x̂(t) + ux̂(t)(p(t)− 1)]

⇐⇒ û(t)x̂(t)(p(t)− 1) = max
0≤u≤1

[ux̂(t)(p(t)− 1)].

Nếu x̂(t) = 0 thì đẳng thức trên tự động thỏa mãn. Nếu x̂(t) > 0 với mọi t ∈ [0, T ],

và nếu đạo hàm trái
d−

dt
x̂(t) tồn tại và bằng û(t)x̂(t), thì từ đẳng thức trên suy

ra

û(t) =

{
1 nếu p(t)− 1 > 0,

0 nếu p(t)− 1 < 0.

Tại t = T ta có p(T ) = 0, û(T ) = 0. Vì û(.) là hàm liên tục từng khúc nên tồn

tại t0 ∈ [0, T ] sao cho û(t) = 0 với mọi t ∈ (t0, T ]. Thay û(t) = 0 vào phương trình

liên hợp ta tìm được p(t) = T − t, với mọi t ∈ (t0, T ]. Để ý rằng u(t) đổi giá trị

từ 0 sang 1 khi và chỉ khi p(t)− 1 = 0 hay T − t = 1, tức là t0 = T − 1. Vậy trên

nửa khoảng (T − 1, T ] ta có

p(t) = T − t, û(t) = 0.
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Do p(.) là hàm liên tục nên ta cũng có p(T −1)=1. Bây giờ ta giả sử rằng û(t) = 1

với t ∈ [t1, T − 1] ⊆ [0, T − 1], 0 ≤ t1 ≤ T − 1. Thay û(t) = 1 vào phương trình liên

hợp cùng với điều kiện p(T − 1) = 1 ta được{
ṗ(t) = (1− p(t))− 1

p(T − 1) = 1

⇐⇒

{
ṗ(t) = −p(t)

p(T − 1) = 1

⇐⇒ p(t) = eT−t−1, với t ∈ [t1, T − 1].

Vì hàm p(t) = eT−t−1 nhận được là hàm mũ, nó chỉ nhận giá trị bằng 1 duy nhất

một lần khi t = T − 1, nên ta có p(t) = eT−t−1 với mọi t ∈ [0, T ]. Tóm lại,

û(t) =

{
1 nếu 0 ≤ t ≤ T − 1,

0 nếu T − 1 < t ≤ T.

Bây giờ ta đi tìm quỹ đạo x̂(.) tương ứng với điều khiển û(.) vừa tìm được bằng

cách thay û(.) vào hệ điều khiển ban đầu. Trên đoạn [0, T − 1] ta có{
˙̂x(t) = x̂(t)

x̂(0) = C.

Suy ra

x̂(t) = Cet, ∀t ∈ [0, T − 1].

Trên nửa khoảng (T − 1, t] ta có {
˙̂x(t) = 0

x̂(0) = C.

Giải hệ trên và chú ý thêm điều kiện x̂(.) liên tục ta được

x̂(t) = CeT−1, ∀t ∈ (T − 1, T ].

Giá trị của hàm mục tiêu tại û(.) là

J(û) =

∫ T

0

(1− û(t))x̂(t)dt

=

∫ T−1

0

(1− û(t))x̂(t)dt+

∫ T

T−1
(1− û(t))x̂(t)dt

=

∫ T

T−1
CeT−1dt

= CeT−1.
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Vậy chiến lược đầu tư tối ưu (nếu có) phải là tái đầu tư toàn bộ lượng thép đã

sản suất trong suốt thời gian t ∈ [0, T − 1], trước thời điểm kết thúc T của kế

hoạch sản xuất, sau đó đưa toàn bộ lượng thép sản xuất được ra để tiêu thụ.

Ví dụ 2.4.2. Xét bài toán điều khiển tối ưu có hệ điều khiển{
ẋ(t) = ax(t) + u(t)

x(0) = x0

và mục tiêu

J(u) =

∫ T

0

(x2(t) + u2(t))dt −→ min,

ở đó a > 0, x(t) ∈ R, x0 ∈ R. Mục tiêu đã cho trong bài toán được viết lại thành

J1(u) =

∫ T

0

(−x2(t)− u2(t))dt −→ max .

Ta có

f(x, u) = ax+ u,

f0(x, u) = −x2 − u2,

g(.) ≡ 0,

H(p, x, u) = p(ax+ u)− x2 − u2.

Giả sử (x̂(.), û(.)) là quá trình tối ưu của hệ đã cho, khi đó hệ phương trình liên

hợp của hệ điều khiển ban đầu là{
ṗ(t) = −ap(t)

p(T ) = 0.

Từ hệ trên suy ra 
dp

p
= −adt

p(T ) = 0

⇐⇒

{
p(t) = Ce−at

p(T ) = 0.

⇐⇒ p(t) = 0, ∀t ∈ [0, T ].
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Điều kiện (2.18) có dạng

−x̂2(t)− û2(t) = max
u∈R
{−x̂2(t)− u2}

⇐⇒ −û2(t) = max
u∈R
{−u2}.

Từ đó ta suy ra rằng

û(t) = 0, ∀t ∈ [0, T ].

Thay û(t) = 0, với mọi t ∈ [0, T ], vào hệ điều khiển ban đầu ta được quỹ đạo x̂(.)

tương ứng với nó là nghiệm của hệ{
ẋ(t) = ax(t)

x(0) = x0.

Từ đó suy ra rằng x̂(t) = x0e
at với mọi t ∈ [0, T ]. Vậy nếu hệ đã cho có quá trình

tối ưu (x̂(.), û(.)), thì {
x̂(t) = x0e

at

û(t) = 0.

Ví dụ 2.4.3. Xét bài toán điều khiển tối ưu với hệ điều khiển
ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = −x2(t) + u(t)

x1(0) = x2(0) = 0,

và mục tiêu

J(u) =

∫ T

0

u2(t)dt −→ min

Viết lại mục tiêu đã cho thành

J1(u) =

∫ T

0

(
− u2(t)

)
dt −→ max .

Ta có

x(t) = (x1(t), x2(t))
∗ ∈ R2, u(t) ∈ R, ∀t ≥ 0,

f(x, u) = (x2,−x2 + u),

f0(x, u) = −u2,

g(.) ≡ 0.
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Giả sử (x̂(.), û(.)) là quá trình tối ưu. Khi đó hệ phương trình liên hợp với hệ

điều khiển ban đầu là 
(

ṗ1(t)

ṗ2(t)

)
=

(
0 1

0 −1

)∗(
p1(t)

p2(t)

)
p1(T ) = p2(T ) = 0

⇐⇒


ṗ1(t) = 0

ṗ(t) = p1(t)− p2(t)

p1(T ) = p2(T ) = 0,

⇐⇒


p1(t) = C

ṗ(t) = C − p2(t)

p1(T ) = p2(T ) = 0,

⇐⇒


p1(t) = C

p2(t) = B(C + e−t)

p1(T ) = p2(T ) = 0,

⇐⇒

{
p1(t) = 0

p2(t) = 0.

Từ đây ta suy ra rằng H(p, x, u) = −u2, và điều kiện (2.18) trở thành

−û2(t) = max
u∈R
{−u2}

=⇒ û(t) = 0, ∀t ∈ [0, T ].

Quỹ đạo x̂(.) tương ứng với û(.) ≡ 0 là nghiệm của hệ phương trình:
ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = −x2(t)

x1(0) = x2(0) = 0.

Giải hệ vi phân tuyến tính thuần nhất này ta được x̂(.) ≡ 0. Vậy nếu tồn tại

quá trình tối ưu của bài toán đã cho thì ta phải có x̂(.) ≡ 0, û(.) ≡ 0. Vì ta lại

có J(u) ≥ 0 với mọi u ∈ R, nên giá trị cực tiểu J(u) = 0 đạt tại u(.) ≡ 0. Tóm lại,

(x̂(.), û(.)), với x̂(.) ≡ 0, û(.) ≡ 0, là quá trình tối ưu của bài toán đã cho.
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Chương 3

Chứng minh nguyên lý cực đại

Trong chương này chúng ta sẽ chứng minh nguyên lý cực đại đã phát biểu ở Mục

2.3 trong Chương 2. Chứng minh này chủ yếu dựa theo chứng minh đã được

Zabczyk trình bày trong [5, tr. 153–154].

Để tiện theo dõi, chúng ta phát biểu lại nguyên lý cực đại đã được trình bày

ở Chương 2.

Xét bài toán điều khiển tối ưu{
ẋ(t) = f(x(t), u(t)) với hầu khắp t ∈ [0, T ],

x(0) = x0,
(3.1)

với mục tiêu

J(u(.)) =

∫ T

0

f0(x(t), u(t))dt+ g(x(T )) −→ max, (3.2)

ở đó T > 0 là số hữu hạn cho trước.

Định lý 3.0.1. Giả sử rằng các hàm f, f0, g và fx, f0x , gx là liên tục và (x̂(.), û(.))

là quá trình tối ưu của bài toán điều khiển tối ưu (3.1)–(3.2). Khi đó, với mỗi

giá trị t ∈ [0, T ] mà đạo hàm trái
d−

dt
x̂(t) := lim

λ↓0

x̂(t)− x̂(t− λ)

λ
tồn tại và bằng

f(x̂(t), û(t)), bất đẳng thức sau nghiệm đúng

〈p(t), f(x̂(t), û(t)〉+ f0(x̂(t), û(t) ≥ max
u∈U

(〈p(t), f(x̂(t), u)〉+ f0(x̂(t), u)); (3.3)

ở đây p(t), t ∈ [0, T ], là nghiệm liên tục tuyệt đối của bài toán Cauchy cho hệ

phương trình tuyến tính {
ṗ = −f∗x(x̂, û)p− f0∗x ((x̂, û))

p(T ) = gx(x̂(T )).
(3.4)
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Chứng minh. Vì một hàm liên tục tuyệt đối là khả vi hầu khắp nơi nên bất

đẳng thức (3.3) được thỏa mãn với hầu khắp t ∈ [0, T ].

Trước hết, ta xét trường hợp f0(x, u) ≡ 0. Giả sử t0 ∈ [0, T ] là giá trị sao cho

đạo hàm trái
d−

dt
x̂(t0) tồn tại và

d−

dt
x̂(t0) = f(x̂(t0), ˆu(t0).

Lấy tùy ý v ∈ U và số thực h ≥ 0 sao cho t0−h ∈ [0, T ]. Ta định nghĩa biến phân

hình kim u(., h) của hàm û(.) như sau

u(t, h) =


û(t), nếu t ∈ [0, t0 − h),

v, nếu t ∈ [t0 − h, t0),

û(t), nếu t ∈ [t0, T ].

Như vậy, so với hàm điều khiển tối ưu û(.), hàm u(., h) chỉ khác ở trên nửa

khoảng [t0−h, t0). Giá trị của u(t, h) với mỗi t ∈ [t0−h, t0) được lấy bằng v. Vì h

rất nhỏ và v có thể rất khác so với các giá trị û(t), t ∈ [t0−h, t0), người ta mường

tượng đồ thị của u(., h) có hình tựa như một chiếc kim được dựng trên đồ thị

của hàm û(.).

Ký hiệu x(., h) là quỹ đạo của (3.1) ứng với điều khiển u(., h). Ta có

g(x(T, h)) = J(u(., h)) ≤ J(û(.)) = g(x̂(T )) = g(x(T, 0)).

Suy ra
d+

dt
g(x(T, 0)) = lim

h↓0

g(x(T, h))− g(x(T, 0))

h
≤ 0, (3.5)

nếu giới hạn này tồn tại. Để chỉ ra sự tồn tại của giới hạn trong (3.5) và tìm giá

trị của nó, ta chú ý rằng

x(t0, h)− x̂(t0 − h) =

∫ t0

t0−h
f(x(s, h), v)ds.

Vì vậy,

d+

dh
x(t0, 0) = lim

h↓0

x(t0, h)− x(t0, 0)

h

= lim
h↓0

x(t0, h)− x̂(t0)

h

= lim
h↓0

x(t0, h)− x̂(t0 − h)

h
− lim

h↓0

x̂(t0)− x̂(t0 − h)

h

= lim
h↓0

1

h

∫ t0

t0−h
f(x(s, h), v)ds− d−

dt
x̂(t0)

= f(x̂(t0), v)− f(x̂(t0), û(t0)).
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Trong phép biến đổi trên, để có

lim
h↓0

1

h

∫ t0

t0−h
f(x(s, h), v)ds = f(x̂(t0), v),

ta đã sử dụng định lý giá trị trung bình cho mỗi hàm ϕi(s, h) := fi(x(s, h), v), i ∈
{1, . . . , n}. Vì với mỗi i ta có ϕi(., h) là hàm liên tục trên từng đoạn [t0 − h, t0]
ứng với h > 0, nên tồn tại s(h) ∈ [t0 − h, t0] sao cho

1

h

∫ t0

t0−h
ϕi(s, h)ds =

1

h
[t0 − (t0 − h)]ϕi(s(h), h) = ϕi(s(h), h).

Từ đó suy ra rằng, với mỗi i ∈ {1, . . . , n},

lim
h↓0

1

h

∫ t0

t0−h
fi(x(s, h), v)ds = lim

h↓0
ϕi(s(h), h) = ϕi(t0, 0)

= fi(x̂(t0), v).

(Đẳng thức thứ hai ở dòng thứ nhất không hiển nhiên, nhưng nó phù hợp với trực

quan hình học. Vì không tìm thấy chứng minh của đẳng thức đó trong [5] cũng

như trong một số sách về phương trình vi phân, nên chúng tôi đành tạm công

nhận.) Để ý rằng ϕ : R→ Rn, h 7→ x(T, h), là hàm hợp của các hàm ϕ1, ϕ2, ϕ3

sau đây:

ϕ1 : R→ Rn, h 7→ x(t0, h),

ϕ2 : Rn → C([t0, T ],Rn), x0 7→ x(.),

với x(.) là nghiệm của phương trình{
ẋ(t) = f(x(t), û(t)) với hầu khắp t ∈ [t0, T ],

x(t0) = x0,

và

ϕ3 : C([t0, T ],Rn)→ Rn, x(.) 7→ x(T ).

Mỗi h ≥ 0 xác định duy nhất một biến phân hình kim u(., h) của điều khiển tối ưu

û(.), do đó xác định duy nhất véc tơ x(t0, h) là giá trị của hàm x(., h) : [0, T ]→ Rn

tại t0. Vậy hàm ϕ1 xác định và ta có ϕ̇1(0) =
d+

dh
x(t0, 0). Theo Định lý 1.2.2 và

Định lý 1.2.3, hàm ϕ2 xác định và tại x(t0, 0) = x̂(t0) ta có ϕ2(x̂(t0)) = x(., h) là

nghiệm của phương trình
d

dt
x(t, h) = f(x(t, h), û(t))

x(t0, h) = x̂(t0).
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Do đó, ϕ2(x̂(t0)) = x̂(.). Hơn nữa, đạo hàm theo hướng
d+

dh
x(t0, 0) tại x̂(t0) là

nghiệm của phương trình q̇ = fx(x̂, û)q

q(t0) =
d+

dh
x(t0, 0).

Ký hiệu S(t) là ma trận nghiệm cơ bản của phương trình trên. Theo Định lý

1.1.1 ta có

〈ϕ̇2(x̂(t0)),
d+

dh
x(t0, 0)〉(t) = S(t)S−1(t0)

d+

dh
x(t0, 0).

Vì ϕ3 là hàm tuyến tính liên tục nên 〈ϕ̇3(x(·)), z(·)〉 = z(T ), với mọi x(·), z(·) ∈
C([t0, T ],Rn). Sử dụng công thức đạo hàm của hàm hợp, ta có

d+

dh
ϕ(0) = 〈ϕ̇3(ϕ2 ◦ ϕ1(0)), 〈ϕ̇2(ϕ1(0), ϕ̇1(0))〉〉.

⇐⇒ d+

dh
x(T, 0) = 〈ϕ̇2(ϕ1(0)), ϕ̇1(0)〉(T )

⇐⇒ d+

dh
x(T, 0) = 〈ϕ̇2(x̂(t0)),

d+

dh
x(t0, 0)〉(T )

⇐⇒ d+

dh
x(T, 0) = S(T )S−1(t0)(f(x̂(t0), v)− f(x̂(t0), û(t0))).

Từ đây suy ra rằng đạo hàm phải
d+

dh
g(x(T, 0)) tồn tại và được tính như sau

d+

dh
g(x(T, 0)) = 〈gx(x̂(T )),

d+

dh
x(T, 0)〉

= 〈gx(x̂(T )), S(t)S−1(t0)(f(x̂(t0), v)− f(x̂(t0), û(t0)))〉

= 〈[S∗(t0)]−1S∗(T )gx(x̂(T )), f(x̂(t0), v)− f(x̂(t0), û(t0))〉

= 〈[S∗(t0)]−1S∗(T )gx(x̂(T )), f(x̂(t0), v)〉

− 〈[S∗(t0)]−1S∗(T )gx(x̂(T )), f(x̂(t0), û(t0))〉

Sử dụng kết quả
d+

dh
g(x(T, 0)) ≤ 0, ta được

〈[S∗(t0)]−1S∗(T )gx(x̂(T )), f(x̂(t0), v)〉 ≤ 〈[S∗(t0)]−1S∗(T )gx(x̂(T )), f(x̂(t0), û(t0))〉

⇐⇒ 〈p(t0), f(x̂(t0), v)〉 ≤ 〈p(t0), f(x̂(t0), û(t0))〉,

ở đó p(·) là nghiệm của phương trình{
ṗ = f∗x(x̂, û)p

p(T ) = gxx̂(T ),
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với ma trận nghiệm cơ bản [S∗(t)]−1 (xem Mệnh đề 1.1.1). Vì bất đẳng thức trên

đúng với v thuộc U được lấy tùy ý nên ta suy ra rằng

max
u∈U
〈p(t0), f(x̂(t0), u)〉 ≤ 〈p(t0), f(x̂(t0), û(t0))〉.

Tóm lại, để (x̂(·), û(·)) là quá trình tối ưu của bài toán điều khiển tối ưu{
ẋ = f(x, u) với hầu khắp t ∈ [0, T ]

x(0) = x0,

J(u(.)) =

∫ T

0

g(x(T )) −→ max,

điều kiện cần là tồn tại nghiệm khác không, liên tục tuyệt đối, của phương trình{
ṗ = −f∗x(x̂, û)p

p(T ) = gxx̂(T ),

sao cho

max
u∈U
〈p(t), f(x̂(t), u)〉 ≤ 〈p(t), f(x̂(t), û(t))〉,

trong đó t ∈ [0, T ] thỏa mãn

d−

dt
x̂(t) = f(x̂(t), û(t)).

Tiếp theo, chúng ta xét trường hợp f0(x, u) 6≡ 0. Đặt

x0(t) =

∫ t

0

f0(x(t), u(t))dt,

x̄(t) = (x0(t), x1(t), . . . , xn(t))∗,

f̄(x, u) = (f0(x, u), f1(x, u), . . . , fn(x, u))∗,

ḡ(x̄) = x0 + g(x).

Khi đó, bài toán điều khiển tối ưu dạng Bolza{
ẋ = f(x, u) với hầu khắp t ∈ [0, T ]

x(0) = x0,

J(u(.)) =

∫ T

0

f0(x(t), u(t))dt+ g(x(T )) −→ max,

26



Chương 3. Chứng minh nguyên lý cực đại

được đưa về bài toán điều khiển tối ưu dạng Mayer{
˙̄x = f̄(x, u) với hầu khắp t ∈ [0, T ]

x̄(0) = (0, x0),

J(u(.)) = ḡ(x̄(T )) −→ max .

Theo chứng minh trên, để (x̂(·), û(·)) là quá trình tối ưu, điều kiện cần là tồn tại

nghiệm p̄(t) = (p0(t), p1(t), . . . , pn(t))∗ khác không, liên tục tuyệt đối, của phương

trình {
˙̄p = f̄∗x(x̂, û)p

p̄(T ) = ḡxx̂(T ),
(3.6)

sao cho

max
u∈U
〈p̄(t), f̄(x̂(t), u)〉 ≤ 〈p̄(t), f̄(x̂(t), û(t))〉 (3.7)

với mọi t ∈ [0, T ] mà

max
u∈U
〈p(t), f(x̂(t), u)〉 ≤ 〈p(t), f(x̂(t), û(t))〉.

Hệ (3.6) được viết chi tiết hơn như sau

ṗ0 = −∂f
0

∂x0
(x̂, û)p0 − ∂f1

∂x0
(x̂, û)p1 − · · · − ∂fn

∂x0
(x̂, û)pn

ṗ1 = −∂f
0

∂x1
(x̂, û)p0 − ∂f1

∂x1
(x̂, û)p1 − · · · − ∂fn

∂x1
(x̂, û)pn

· · ·

ṗn = −∂f
0

∂xn
(x̂, û)p0 − ∂f1

∂xn
(x̂, û)p1 − · · · − ∂fn

∂xn
(x̂, û)pn

p0(T ) = 1

p1(T ) =
∂g

∂x1
(x̂(T ))

· · ·

pn(T ) =
∂g

∂xn
(x̂(T )).

Từ đó suy ra rằng p0(·) ≡ 1 và{
ṗ = −f∗x(x̂, û)p− f0x

∗
(x̂, û)

p(T ) = gx(x̂(T )),

ở đó p(t) = (p1(t), p2(t), . . . , pn(t))∗. Điều kiện (3.7) được viết thành

max
u∈U

(
p0(t)f0(x̂(t), u) + p1(t)f1(x̂(t), u) + · · ·+ pn(t)fn(x̂(t), u)

)
≤ p0(t)f0(x̂(t), û(t)) + p1(t)f1(x̂(t), û(t)) + · · ·+ pn(t)fn(x̂(t), û(t)).
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Kết hợp điều này với tính chất p0(·) ≡ 1 ta có

〈p(t), f(x̂(t), ˆu(t)(t)〉+ f0(x̂(t), û(t) ≥ max
u∈U

(〈p(t), f(x̂(t), u)〉+ f0(x̂(t), u)).

Định lý đã được chứng minh. �
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Kết luận

Luận văn này đã trình bày

- Một số kiến thức về phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến. Đây là

những kiến thức cơ bản, phục vụ trực tiếp cho việc giải các phương trình liên

hợp là các phương trình vi phân tuyến tính không dừng, và là công cụ chứng

minh nguyên lý cực đại.

- Bài toán điều khiển tối ưu dạng tổng quát và nguyên lý cực đại của Pon-

triagin.

- Một số ví dụ trong thực tế và trong lý thuyết toán học dẫn đến bài toán

điều khiển tối ưu và một số ví dụ trình bày chi tiết việc áp dụng nguyên lý cực

đại.

- Chứng minh chi tiết nguyên lý cực đại Pontriagin cho trường hợp thời gian

cuối cố định theo Zabczyk [5, tr. 153–154], với khá nhiều phân tích và diễn giải

cần thiết do chúng tôi đưa ra.
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