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Ký hiệu toán học

R+ Tập tất cả các số thực không âm.

Rn Không gian thực n−chiều với tích vô hướng x>y.

Rn×r Không gian các ma trận thực cỡ (n× r).

A−1 Nghịch đảo của ma trận vuông A.

A> Ma trận chuyển vị của ma trận A.

diag(A1, A2, ..., Ar) Ma trận chéo với các khối A1, A2, ..., Ar nằm trên đường

chéo.

Ir Ma trận đơn vị cỡ (r × r).

λ(A) Tập các giá trị riêng của ma trận A,

λmax(A) = max{Re(λ) : λ ∈ λ(A)},

λmin(A) = min{Re(λ) : λ ∈ λ(A)}.

C([−h, 0], Rn) Tập các hàm liên tục trên [−h, 0], nhận giá trị trong Rn.

C1([a, b], Rn) Tập các hàm khả vi trên [a, b], nhận giá trị trong Rn.

∗ Phần tử đối xứng trong một ma trận.

A ≥ 0, A > 0 Ma trận nửa xác định dương, ma trận xác định dương.

A ≥ B A−B là ma trận nửa xác định dương.

A > B A−B là ma trận xác định dương.

‖ x ‖ Chuẩn Euclide của véc tơ x ∈ Rn được xác định bởi

‖ x ‖=
√∑n

i=1 x
2
i .
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Lời mở đầu

Nghiên cứu tính ổn định các hệ điều khiển là nội dung chính của lý

thuyết định tính các hệ động lực, được bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX với

những công trình xuất sắc của nhà toán học Nga A.M.Lyapunov. Mỗi

khi phân tích và thiết kế các hệ thống kỹ thuật hoặc các mô hình kinh

tế được mô tả bằng các phương trình toán học người ta cần nghiên cứu

tính ổn định của hệ thống đó. Cho đến nay, tính ổn định đã được nghiên

cứu và phát triển như một lý thuyết toán học độc lập và có rất nhiều

ứng dụng trong kinh tế, khoa học, kỹ thuật... Từ đó xuất hiện các bài

toán nghiên cứu tính ổn định các hệ điều khiển.

Khái niệm ổn định hữu hạn (FTS) xuất hiện vào cuối những năm

1950 khi nó được giới thiệu trong những tài liệu của các nhà toán học

Nga [8]. Sau đó, suốt những năm 1960, khái niệm này đã xuất hiện trong

các tạp chí phương Tây [5]. Cụ thể hơn, một hệ được gọi là FTS nếu

khi ta đưa ra một giới hạn cho điều kiện ban đầu, trạng thái của hệ

không vượt ra khỏi ngưỡng đã giới hạn trong suốt khoảng thời gian đã

cho. Mới đây, khái niệm FTS được gặp lại như là ánh sáng của các kết

quả mới đến từ các định lý bất đẳng thức ma trận tuyến tính LMIs. So

sánh với ổn định Lyapunov, ổn định hữu hạn quan tâm tới tính bị chặn
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Luận văn Thạc sĩ toán học Phạm Thị Hương

của hệ trong một khoảng thời gian cố định. Trong khi lý thuyết ổn định

Lyapunov cho các hệ tuyến tính có trễ đã được phát triển rộng rãi trong

nhiều thập kỷ thì gần đây ta chỉ có một vài kết quả cho tính ổn định

hữu hạn của hệ tuyến tính có trễ. Một vài kết quả khá thú vị về tính ổn

định hữu hạn cho các hệ liên tục tuyến tính với trễ hằng đã được chỉ ra.

Phần lớn các kết quả được nghiên cứu với hệ suy biến tuyến tính không

có trễ. Với các phương trình vi phân - đại số có trễ, một vài các điều kiện

ổn định tiệm cận mới được nhận từ [7] theo nghĩa ổn định Lyapunov.

Trong bài viết này, chúng tôi xét bài toán ổn định hữu hạn của hệ

phương trình vi phân - đại số có trễ. Sự đóng góp chính của bài viết này

là việc đưa ra các tiêu chuẩn ổn định cho hệ theo kết quả từ [10]. Cơ sở

của phương pháp hàm Lyapunov và kỹ thuật đánh giá tính bị chặn với

hệ tuyến tính có trễ, các tiêu chuẩn ổn định mới được đưa ra thông qua

các bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMIs).

Luận văn gồm hai chương.

Chương 1 "Cơ sở toán học" trình bày một số khái niệm và kết quả

liên quan về hệ phương trình vi phân suy biến, giới thiệu về bài toán

ổn định hữu hạn và đưa ra sự so sánh giữa ổn định hữu hạn và ổn định

theo nghĩa Lyapunov. Đồng thời trình bày các tiêu chuẩn cơ bản để một

hệ là ổn định hữu hạn và đưa ra các mệnh đề bổ trợ sẽ được dùng để

chứng minh tiêu chuẩn ổn định ở chương hai.

Chương 2 "Ổn định hữu hạn của hệ phương trình vi phân suy biến có

trễ" trình bày tiêu chuẩn ổn định hữu hạn của một hệ có trễ và đưa ra

ví dụ minh họa.
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Chương 1

Cơ sở toán học

Trong chương này, chúng tôi đi tìm hiểu về hệ phương trình vi phân suy

biến, hệ suy biến có trễ, cấu trúc nghiệm của hệ; tìm hiểu về bài toán

ổn định hữu hạn và đưa ra những so sánh giữa ổn định hữu hạn và ổn

định theo nghĩa Lyapunov cùng các mệnh đề bổ trợ. Nội dung chủ yếu

được lấy từ [2] và [4].

1.1 Hệ phương trình vi phân suy biến

1.1.1 Hệ suy biến tổng quát

Dựa vào các mô hình không gian trạng thái, việc phân tích và tổng hợp

hệ thống là những đặc điểm nòng cốt trong lý thuyết điều khiển hiện

đại được phát triển từ cuối những năm 1950 đầu những năm 1960. Để

có được một mô hình trạng thái, ta cần chọn ra một vài biến như tốc

độ, cân nặng, nhiệt độ và gia tốc... những biến có đủ khả năng mô tả

tầm quan trọng của hệ thống đang xét. Sau đó, một vài phương trình sẽ

được thiết lập thông qua mối quan hệ giữa các biến. Ta mô hình toán
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học hóa hệ thống bằng việc sử dụng các hệ phương trình vi phân hoặc

các hệ đại số. Hệ đó có cấu tạo như sau

f(ẋ(t), x(t), u(t), t) = 0, t ≥ 0,

g(x(t), u(t), y(t), t) = 0, t ≥ 0,
(1.1)

trong đó x(t) là trạng thái của hệ gồm các biến, u(t) là hàm điều khiển

đầu vào, y(t) là hàm đo được đầu ra, f và g là các hàm véc tơ của x(t),

ẋ(t), u(t), y(t) và t. Công thức (1.1), theo thứ tự được gọi là hệ trạng

thái và hệ phương trình đầu ra.

Một trường hợp đặc biệt của hệ (1.1) được quan tâm là

Eẋ(t) = H(x(t), u(t), t), t ≥ 0,

y(t) = J(x(t), u(t), t), t ≥ 0,

trong đó H, J là các hàm véc tơ của x(t), u(t) và t với số chiều thích

hợp. Các hệ có cấu tạo được mô tả như trên nói chung được gọi là hệ

suy biến.

Nếu H, J là các hàm tuyến tính hệ số hằng của x(t), u(t), t thì hệ có

dạng

Eẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t ≥ 0,

y(t) = Cx(t), t ≥ 0,
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hoặc

Eẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t ≥ 0,

y(t) = Cx(t) +Du(t), t ≥ 0.

Khi đó hệ được gọi là hệ suy biến tuyến tính với x(t) ∈ Rn, u(t) ∈

Rm, y(t) ∈ Rr; E,A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m và C ∈ Rr×n là các ma trận

hằng số; E là ma trận suy biến với rankE = r < n.

Việc nghiên cứu hệ suy biến đã bắt đầu từ cuối những năm 1970 mặc

dù nó được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1973 (Sing and Liu, 1973).

Trong nhiều bài báo, hệ suy biến còn được gọi là hệ mô tả các biến, hệ

trạng thái tổng quát, hệ nửa ổn định, hệ phương trình vi phân đại số...

Hệ suy biến xuất hiện trong rất nhiều hệ thống như các hệ kỹ thuật (hệ

động lực, hệ thống điện, hàng không vũ trụ..), hệ kinh tế xã hội, công

nghệ sinh học...

Ví dụ 1.1.1. (xem [4], trang 3) Xét lớp hệ thống kết nối trên quy mô

lớn với các hệ thống phụ có dạng

ẋi(t) = Aixi(t) +Biai(t),

bi(t) = Cixi(t) +Diai(t), i = 1, 2, .., N,

trong đó xi(t), ai(t), bi(t) theo thứ tự là hàm trạng thái thành phần, hàm

điều khiển đầu vào và đầu ra thứ i của hệ thống phụ. Giả sử rằng, kết
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nối giữa các hệ thống phụ là một kết nối tuyến tính có dạng

a(t) = L11b(t) + L12u(t) +R11a(t) +R12y(t),

y(t) = L21b(t) + L22u(t) +R21a(t) +R22y(t),

với u(t) là toàn bộ hàm đầu vào của hệ trên quy mô lớn, y(t) là toàn bộ

hàm đo được đầu ra; Lij, Rij, với i, j = 1, 2, là các ma trận hằng có số

chiều thích hợp. Nếu ta chọn biến trạng thái [xt(t) at(t) bt(t) yt(t)]t

thì hệ có dạng
I 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0




ẋ(t)

ȧ(t)

ḃ(t)

ẏ(t)

 =


A B 0 0

C D −I 0

0 R11 − I L11 R12

0 R21 L21 R22 − I




x(t)

a(t)

b(t)

y(t)

+


0

0

L12

L22

u(t)

là một hệ suy biến.

1.1.2 Cấu trúc nghiệm

Tiếp theo, chúng tôi đi tìm hiểu sự tồn tại, tính duy nhất và cấu trúc

nghiệm của hệ phương trình vi phân suy biến.

Xét hệ

Eẋ(t) = Ax(t) + f(t), (1.2)

trong đó A,E ∈ Rn×n, f(t) ∈ Rn; f(t) được xem là khả vi tới bậc cần

thiết.
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Trong trường hợp rankE = n, hệ (1.2) có dạng

ẋ(t) = E−1Ax(t) + E−1f(t)

= Ãx(t) + f̃(t)

là phương trình vi phân bậc nhất thông thường, vấn đề tồn tại nghiệm

được giải quyết bằng định lý Peano hoặc Picard - Lindeloff.

Khi E là ma trận suy biến, vấn đề tồn tại nghiệm sẽ trở nên phức

tạp hơn do ràng buộc đại số. Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu vấn

đề tồn tại nghiệm của hệ suy biến trong trường hợp tuyến tính theo kết

quả trong [4].

Định nghĩa 1.1. (xem [4], trang 6) Cặp ma trận (E,A) được gọi là chính

quy nếu tồn tại một vô hướng hằng α ∈ C sao cho det (α.E − A) 6= 0,

hay đa thức det (s.E − A) 6≡ 0.

Khi (E,A) là cặp ma trận chính quy, ta cũng gọi hệ (1.2) là chính

quy.

Ví dụ 1.1.2. (xem [4], trang 8) Xét hệ suy biến với cặp ma trận sau

E =


0 1 1

1 1 0

−1 0 1

 , A =


1 0 1

0 2 0

−1 0 1

 .

Bằng việc tính toán đơn giản ta thấy | sE−A |= −4(s− 1)2 6≡ 0. Do

đó cặp (E,A) là chính quy.

Ta cũng có thể chỉ ra tính chính quy của cặp ma trận (E,A) thông

qua bổ đề sau.
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Bổ đề 1.1. (xem [4], trang 7) Cặp ma trận (E,A) là chính quy nếu và

chỉ nếu tồn tại hai ma trận không suy biến P,Q sao cho

QEP = diag(In1, N), QAP = diag(A11, In2), (1.3)

trong đó n1 + n2 = n,A11 ∈ Rn1×n1, N ∈ Rn2×n2 là ma trận lũy linh.

Theo ([4], trang 7) để đảm bảo sự tồn tại và duy nhất nghiệm của hệ

(1.2) thì E,A là các ma trận vuông, cặp (E,A) là chính quy và f(t) là

hàm khả vi tới bậc cần thiết. Khi đó, hệ (1.2) có dạng
ẋ1(t) = A11x1(t) + f1(t),

Nẋ2(t) = x2(t) + f2(t),

(1.4)

và theo ([4], trang 14) hệ có nghiệm duy nhất là

x1(t) = eA11tx1(0) +

∫ t

0

eA11(t−s)f1(s)ds,

x2(t) = −
k−1∑
i=0

N if
(i)
2 (t).

(1.5)

Ví dụ 1.1.3. (xem [4], trang 14) Xét hệ
1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0

0 0 0 0

 ẋ(t) =


0 1 0 0

1 0 0 0

−1 0 0 1

0 1 1 1

x(t) +


0

0

0

−1

Vs(t),

y = [0 0 1 0]x,

(1.6)
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trong đó Vs(t) là hàm điều khiển đầu vào. Ta chọn phép biến đổi như

sau:

P−1x = [x1/x2], x1 ∈ R2, x2 ∈ R2,

Q =


1 0 1 −1

0 1 0 0

0 0 −1 1

0 0 1 0

 , P =


1 0 0 0

−1 −1 1 0

0 1 0 0

1 0 0 1

 ,

khi đó hệ trở thành

ẋ1 =

−1 −1

1 0

x1 +

1

0

Vs(t),
0 = x2 +

−1

0

Vs(t),
y = [0 1]x1,

(1.7)

trong đó

A11 =

−1 −1

1 0

 , N = 0,

f1(t) =

1

0

Vs(t, f2(t) =

−1

0

Vs(t),

11
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và nghiệm có dạng

x1(t) = eA11tx1(0) +

∫ t

0

eA11(t−τ)

1

0

Vs(t)dτ,
x2(t) =

1

0

Vs(t).
(1.8)

Tính toán trực tiếp cho thấy trạng thái biểu diễn của hệ được cho bởi

x(t) =


x1(t)

x2(t) +

−1 −1

1 0

x1(t)
 ,

trong đó

x1(t) = e
−

1

2
t

−sin
√

3

2
t−
√

3cos

√
3

2
t −2sin

√
3

2
t

2sin

√
3

2
t sin

√
3

2
t+
√

3cos

√
3

2
t

x1(0)

+

∫ 0

t

e
−

1

2
t−τ

−sin
√

3

2
(t− τ)−

√
3cos

√
3

2
(t− τ)

2sin

√
3

2
(t− τ)

Vs(t),
x2(t) =

1

0

Vs(t).
1.1.3 Hệ suy biến có trễ

Trong mô tả toán học của một quá trình vật chất, một giả thuyết thường

thấy là quá trình hoạt động của hệ chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện

tại, giả thuyết này được áp dụng rộng rãi cho lớp các hệ động lực. Tuy
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nhiên, có những trạng thái mà giả thuyết này không còn thỏa mãn (như

quá trình trao đổi chất, trao đổi thông tin...) và việc sử dụng các mô

hình cổ điển trong việc phân tích và thiết kế hệ thống dẫn tới một kết

quả yếu, độ chính xác không cao. Hơn nữa, trở ngại nhỏ này có thể dẫn

tới việc làm mất tính ổn định của hệ. Trong trường hợp này, sẽ là tốt

hơn khi ta xem xét hoạt động của hệ dựa cả vào những thông tin trạng

thái trước đó. Những hệ mà quá trình hoạt động không chỉ phụ thuộc

vào trạng thái hiện tại của hệ mà còn phụ thuộc vào cả những thông tin

trạng thái trước đó được gọi là hệ có trễ.

Ví dụ 1.1.4. (xem [7], trang 2) Hệ

ẋ(t) = A(t)x(t) +D(t)x(t− τ(t)) +G(t)

∫ t

t−κ(t)
x(s)ds, t ≥ 0,

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],

với x(t) ∈ Rn là trạng thái của hệ, A(t) = (aij(t)) ∈ Rn×n, D(t) =

(dij(t)) ∈ Rn×n và G(t) = (gij(t)) ∈ Rn×n là các hệ ma trận; τ(t), κ(t)

là các trễ biến thiên thỏa 0 ≤ τ ≤ τ(t) ≤ τ , 0 ≤ κ(t) ≤ κ, t ≥ 0;

φ(t) = (φi(t)) ∈ C([−d, 0],Rn), d = max{τ , κ} là điều kiện ban đầu,

|φi| = sup−d≤t≤0|φi(t)| và ‖φ ‖∞= max|φi(t)| là một hệ có trễ.

Sự tồn tại trễ trong mô hình hệ thống có thể có do vài nguyên nhân

như độ đo của hệ biến thiên, tín hiệu của một hệ phát thanh... Việc

phân loại trễ đối với các hệ vật chất tùy thuộc vào mô hình trạng thái

mà ta đang xét như trễ kỹ thuật, trễ phát thanh, trễ thông tin...

Một hệ suy biến có chứa trễ được gọi là hệ suy biến có trễ. Ta thường
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gặp chúng trong các hệ thống kỹ thuật như trong các lò phản ứng hạt

nhân, các máy cán kim loại, các hệ thống chạy bằng sức nước, các quá

trình sản xuất... Trễ là nguồn gốc tạo ra sự dao động và tính không ổn

định của các hệ điều khiển. Bởi vậy, việc tìm hiểu các hệ suy biến có trễ

là vấn đề quan trọng và cần thiết.

Ví dụ 1.1.5. (xem [10], trang 2) Hệ có dạng
Eẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h) +Bw(t), t ≥ 0,

x(t) = ψ(t), t ∈ [−h, 0] ,

(1.9)

trong đó x(t) ∈ Rn, hàm nhiễu w(t) là hàm liên tục; A,D ∈ Rn×n,

B ∈ Rn×m và E ∈ Rn×n là ma trận suy biến với rankE = r < n, hàm

ban đầu ψ(t) là khả vi liên tục trên [−h, 0] : ψ(t) ∈ C1 ([−h, 0] ,Rn) là

một hệ suy biến có trễ.

1.2 Bài toán ổn định hữu hạn

Tiếp theo, chúng tôi tìm hiểu tính ổn định hữu hạn (FTS) của hệ sau

ẋ(t) = f(t, x), x(t0) = x0 với x(t) ∈ Rn. (1.10)

Ta có định nghĩa

Định nghĩa 1.2. (xem [2], trang 1) Cho t0 là thời gian ban đầu, T là

một vô hướng dương, X0 và Xt là hai tập quỹ đạo đã cho thỏa X0 ⊆ Xt,
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hệ (1.10) được gọi là ổn định hữu hạn (FTS) với bộ (t0, T,X0,Xt) nếu

x0 ∈ X0 ⇒ x(t) ∈ Xt, t ∈ [t0, t0 + T ] , (1.11)

trong đó, x(·) được hiểu là nghiệm của hệ (1.10) khởi điểm là nghiệm x0

tại thời điểm t0. Các tập X0 là tập ban đầu, Xt là tập quỹ đạo đã cho

và biến thiên theo thời gian.

Trong khoảng mười lăm năm trở về trước, tính ổn định hữu hạn đã

bắt đầu được nghiên cứu đối với hệ tuyến tính, đồng thời định nghĩa về

tính ổn định hữu hạn cho các hệ cụ thể đã được đưa ra.

Định nghĩa 1.3. (Amato et al., 2001) Cho các số dương T, c1, c2 thỏa

c1 < c2 và ma trận xác định dương R, hệ tuyến tính

ẋ(t) = Ax(t), x(0) = x0

được gọi là FTS với bộ (c1, c2, T, R) nếu

x0
TRx0 ≤ c1 ⇒ xT (t)Rx(t) < c2, ∀t ∈ [0, T ].

Ngoài ra, có thể tìm thấy một số định nghĩa khác về tính ổn định hữu

hạn cho hệ tuyến tính liên tục được trình bày chi tiết trong ([2], trang

10), [2], trang 20) và nhiều tài liệu khác.
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1.3 Sự khác nhau giữa ổn định thời gian hữu hạn

(FTS) và ổn định Lyapunov (LS)

Để tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ổn định hữu hạn và ổn định theo

nghĩa Lyapunov, ta nhắc lại định nghĩa cổ điển về ổn định Lyapunov

của hệ (1.10)

ẋ(t) = f(t, x), x(t0) = x0 với x(t) ∈ Rn.

Theo ([2], trang 2), hệ (1.10) được gọi là ổn định theo nghĩa Lyapunov

nếu với mọi ε > 0, tồn tại một vô hướng dương δ có thể phụ thuộc vào

t0 và ε sao cho khi ‖ x0 ‖< δ(ε, t0) thì

‖ x(t) ‖< ε, t ≥ t0.

Điểm mấu chốt ở định nghĩa trên là: hệ là ổn định nếu với mỗi giá trị

cố định của ε, hệ có thể xây dựng một hình cầu trong (inner ball) bán

kính δ sao cho khi ta nhiễu điều kiện ban đầu ở bên trong hình cầu này,

quỹ đạo của hệ bắt đầu từ x0 không chệch ra khỏi một hình cầu bao ở

bên ngoài nó (outer ball) bán kính ε và tính chất này được đảm bảo với

mọi t nằm giữa t0 và ∞.

Ta chú ý rằng, ổn định theo nghĩa Lyapunov là một khái niệm định

tính, nghĩa là, cả hình cầu bên trong và hình cầu bao ở bên ngoài nó

đều không xác định số lượng; do đó, ổn định Lyapunov được xem như

một thuộc tính có tính cấu trúc: một hệ có thể ổn định hoặc không.

Quay trở lại Định nghĩa 1.2 về ổn định hữu hạn, ta có một tập trong
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(inner set) là X0 và một tập ngoài (outer set) là Xt và định nghĩa đòi hỏi

rằng mỗi khi quỹ đạo của hệ bắt đầu bên trong tập trong, thì quỹ đạo

này sẽ không vượt ra khỏi tập ngoài. Từ sự nhìn nhận này, Định nghĩa

1.2 giống như định nghĩa về ổn định Lyapunov cổ điển, và sự giải thích

này được dùng cho từ ổn định (stability); tuy nhiên một điểm khác biệt

quan trọng là tính ổn định chỉ đòi hỏi trên một khoảng hữu hạn (finite),

có thể ngắn với trạng thái ổn định hay một khoảng thời gian.

Một điểm quan trọng nữa là ổn định hữu hạn là một khái niệm định

lượng, bởi các tập trong và ngoài được chỉ rõ cho một trường hợp cụ thể

hoặc cho tất cả các trường hợp. Bởi vậy, với cùng một hệ, hệ đang xét

có thể ổn định hữu hạn với các tập X0, Xt và T được chọn và không ổn

định hữu hạn nếu chọn các tập khác hoặc các tham số khác.

Trong khi ổn định Lyapunov đề cập tới hoạt động của một hệ trong

khoảng thời gian dài vô hạn, ổn định hữu hạn FTS lại là một khái niệm

thiết thực hơn, hữu ích hơn để tìm hiểu về hoạt động của hệ trong khoảng

thời gian hữu hạn (có thể ngắn), và do vậy nó được dùng để chỉ ra khi

nào các biến trạng thái của hệ không vượt quá một ngưỡng đã cho theo

yêu cầu (ví dụ như để ngăn ngừa trạng thái bão hòa hoặc trạng thái kích

thích của các hệ động lực phi tuyến) trong suốt khoảng thời gian ngắn.

Tổng quát lại ta thấy ổn định theo nghĩa Lyapunov và ổn định hữu

hạn là hai khái niệm độc lập: một hệ ổn định hữu hạn có thể không ổn

định theo nghĩa Lyapunov và ngược lại. Để làm rõ điểm khác nhau giữa

ổn định hữu hạn và ổn định theo nghĩa Lyapunov, sau đây chúng tôi đưa

ra một vài ví dụ minh họa.
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Ví dụ 1.3.1. Xét các hệ phương trình vi phân sau
ẋ(t) = cost, x(0) = 1 với t ∈ [0, π],

ẋ(t) = −x(t), x(π) = 1 với t ≥ π.

(1.12)


ẋ(t) = −cost, t ≥ 0,

x(0) = x0.

(1.13)

Ta thấy:

Hệ (1.12) là LS, có nghiệm là x(t) = sint + 1 với t ∈ [0, π] và x(t) =

e−(t−π) với t ≥ π. Tuy nhiên hệ không là FTS với bộ c1 =
π

4
, c2 = π, T =

2π (xem Hình 1.1).

Hệ (1.13) có nghiệm là x(t) = sint + x0, là FTS với bộ c1 =
1

2
, c2 =

2, T =
3π

2
nhưng hệ (1.13) không LS (xem Hình 1.2).

Hình 1.1. Một phần quỹ đạo trạng thái của hệ (1.12).
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Hình 1.2. Một phần quỹ đạo trạng thái của hệ (1.14).

Ví dụ 1.3.2. (xem [7], trang 13) Xét hệ phương trình vi phân có trễ

trong R1 sau

ẋ(t) = −1.2x(t) +
t+ 2

t+ 1
x(t− 1), t ≥ 0, (1.14)

ẋ(t) = −0.8x(t) +
t

t+ 6
x(t− 1), t ≥ 0. (1.15)

Hệ (1.14) là LS. Tuy nhiên, hệ không là FTS với bộ c1 = 1, c2 = 1.25, T =

10. Ngược lại, hệ (1.15) là FTS với bộ c1 = 1, c2 = 1.5, T = 10 nhưng

không LS. Quỹ đạo trạng thái của hệ (1.14) và (1.15) với điều kiện ban

đầu φ(t) = 1, t ∈ [−1, 0] lần lượt được biểu diễn như hình vẽ (xem Hình

2.1 và Hình 2.2).
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Hình 2.1. Một phần quỹ đạo trạng thái của hệ (1.15).
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Hình 2.2. Một phần quỹ đạo trạng thái của hệ (1.16).
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1.4 Các mệnh đề bổ trợ

Chúng toi phát biểu lại một số mệnh đề quan trọng sẽ được sử dụng để

chứng minh các kết quả chính trong chương tiếp theo.

Mệnh đề 1.1. (Bổ đề phần bù Schur) Cho các ma trận X, Y, Z với số

chiều thích hợp thỏa mãn Y = Y T > 0, X = XT , khi đó ta cóX Z

ZT −Y

 < 0⇔ −Y < 0, X + ZY −1ZT < 0.

Mệnh đề 1.2. (Bất đẳng thức Jensen suy rộng) Cho ma trận đối xứng

R > 0 và hàm φ : [a, b]→ Rn khả vi trên Rn, ta có∫ b

a

φ̇T (t)Rφ̇(t)dt ≥ 1

b− a
(φ(b)− φ(a))TR(φ(b)− φ(a)) +

12

b− a
ΩTRΩ,

với

Ω =
φ(b) + φ(a)

2
− 1

b− a

∫ b

a

φ(t)dt.

Mệnh đề 1.3. (Bất đẳng thức ma trận Cauchy) Cho N ∈ Rn×n, là một

ma trận xác định dương bất kỳ, khi đó ta có

2y>x ≤ x>Nx+ y>N−1y, ∀x, y ∈ Rn.

Mệnh đề 1.4. Cho E ∈ Rn×n là ma trận suy biến với rankE = r. Khi

đó tồn tại hai ma trận không suy biến M, G sao cho

Ir 0

0 0

 = MEG.
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Chương 2

Tính ổn định hữu hạn của hệ

phương trình vi phân suy biến có

trễ

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu tính ổn định hữu hạn của hệ

suy biến có trễ và đồng thời đưa ra một tiêu chuẩn để hệ là ổn định hữu

hạn, nội dung chủ yếu được lấy từ [10].

2.1 Bài toán ổn định hữu hạn của hệ suy biến có

trễ

Xét hệ phương trình vi phân đại số
Eẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h) +Bw(t), t ≥ 0,

x(t) = ψ(t), t ∈ [−h, 0] ,

(2.1)
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trong đó x(t) ∈ Rn; A,D ∈ Rn×n; B ∈ Rn×m và E ∈ Rn×n là ma trận

suy biến với rankE = r < n. Ta giả sử rằng hàm ban đầu ψ(t) là khả

vi liên tục trên [−h, 0] : ψ(t) ∈ C1 ([−h, 0] ,Rn) và hàm nhiễu w(t) là

hàm liên tục thỏa mãn

∃d > 0 : w>(t)w(t) ≤ d, ∀t ∈ [0, T ]. (2.2)

Khi đó ta có các định nghĩa sau

Định nghĩa 2.1. (xem [10], trang 2)

(i) Hệ (2.1) được gọi là chính quy nếu det (sE − A) không đồng nhất

bằng 0.

(ii) Hệ (2.1) được gọi là impulse - free nếu deg (det (sE − A)) = r =

rank(E).

Định nghĩa 2.2. (xem [10], trang 2) Cho các số dương T > 0, c1, c2

thỏa mãn c1 < c2, và ma trận đối xứng xác định dương R . Hệ (2.1)

được gọi là ổn định hữu hạn (FTS) với bộ [c1, c2, T, R] nếu hệ là chính

quy, impulse-free và

sup
t∈[−h,0]

ψ>(t)Rψ(t) ≤ c1 =⇒ x>(t)Rx(t) < c2, t ∈ [0, T ],

với mọi nhiễu w(.) thỏa (2.2).
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2.2 Tiêu chuẩn ổn định hữu hạn của hệ suy biến có

trễ

Trong mục này, chúng tôi đưa ra một tiêu chuẩn ổn định hữu hạn cho

hệ suy biến có trễ (2.1) dựa trên các bất đẳng thức ma trận tuyến tính

LMIs, phương pháp hàm Lyapunov và phương pháp ước lượng đạo hàm.

Xét hệ phương trình vi phân đại số (2.1)
Eẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h) +Bw(t), t ≥ 0,

x(t) = ψ(t), t ∈ [−h, 0] .

Từ giả thiết E là một ma trận hằng suy biến rank(E) = r < n, khi đó

theo Mệnh đề 1.4, tồn tại hai ma trận không suy biến M =

M1

M2

 với

M1 ∈ Rr×n, M2 ∈ R(n−r)×n, và G sao cho

Ir 0

0 0

 = MEG.

Đặt

MAG =

A11 A12

A21 A22

 , M̄ =

 0

M2

 ,

MDG =

D11 D12

D21 D22

 , MB =

B1

B2

 ,

ta chỉ ra được
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M̄E =

 0

M2

E = 0, M̄AG =

 0

M2

AG =

 0 0

A21 A22

 .

Bằng phép đổi biến

y = G−1x(t) = [y>1 (t) y>2 (t)], y1(t) ∈ Rr, y2(t) ∈ Rn−r,

đồng thời nhân vào bên trái cả hai vế phương trình đầu tiên của hệ (2.1)

với ma trận M và áp dụng những kết quả trên, hệ (2.1) được đưa về

dạng sau
ẏ1(t) = A11y1(t) + A12y2(t) +D11y1(t− h) +D12y2(t− h) +B1ω(t),

0 = A21y1(t) + A22y2(t) +D21y1(t− h) +D22y2(t− h) +B2ω(t),

y(t) = G−1ψ(t), t ∈ [−h, 0].

(2.3)

Một tiêu chuẩn ổn định cho hệ (2.1) được phát biểu qua định lý như

sau.

Định lý 2.1. (xem [10], trang 4) Hệ (2.1) là ổn định hữu hạn nếu tồn

tại ma trận đối xứng xác định dương Q1 ∈ Rn×n, ma trận không suy biến

P ∈ Rn×n, ma trận Q2 ∈ Rn×n và một số η > 0 thỏa những điều kiện

sau
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PE = E>P> ≥ 0, (2.4)
W1 W2 PB Q2M̄B

∗ −Q1 0 0

∗ ∗ −I 0

∗ ∗ ∗ −I

 < 0, (2.5)

eηTα3

λmin(R11)
+
(
α5 + γα4

√
eηTα3

λmin(R11)

)2
≤ c2
β
, (2.6)

trong đó

W1 = PA+ A>P> +Q1 +Q2M̄A+ A>M̄>Q>2 − ηPE,

W2 = PD +Q2M̄D,

M̄ =

 0

M2

 , G>PM−1 =

P11 P12

P21 P22

 ,

M−1>RM−1 =

R11 R12

∗ R22

 , b = ‖A−122 B2‖
√
d,

α1 =
λmin(P11)

λmax(R11)
, α2 =

λmax(P11)

λmin(G>RG)
+ h

λmax(Q1)

λmin(R)
,

α3 =
α2c1 + 2Td

α1
, α4 =

[Th ]−1∑
i=0

‖A−122D22‖i,

α5 = bα4 + δ‖G−1‖
√

c1
λmin(R)

, δ = max
i=1,..[Th ]−1

‖A−122D22‖i,

γ = ‖A−122D21 + A−122D22‖, β = λmax(G
>RG).

Chứng minh. Trước hết, ta chỉ ra rằng hệ (2.1) là chính quy và impulse-

27



Luận văn Thạc sĩ toán học Phạm Thị Hương

free. Để làm rõ điều này, ta chú ý rằng

0 ≤ G>PEG = G>PM−1MEG =

P11 P12

P21 P22

Ir 0

0 0

 =

P11 0

P21 0

 ,

0 ≤ G>E>P>G = G>E>M>M−TP>G = (MEG)>(G>PM−1)>

=

Ir 0

0 0

>P11 P12

P21 P22

> =

Ir 0

0 0

P>11 P>21

P>12 P>22


=

P>11 P>21

0 0

 .

Theo (2.4) ta có

PE = E>P> ≥ 0,

do đó

G>PEG = G>E>P>G ≥ 0,

và theo trên, ta nhận được

P21 = 0, P11 = P>11 ≥ 0.

Do P là ma trận không suy biến nên

G>PM−1 =

P11 P12

0 P22


là ma trận không suy biến. Điều này kéo theo det(P11) 6= 0 và do đó

P11 > 0.
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Từ (2.5) ta có

W1 = PA+ A>P> +Q1 + M̄Q2A+ A>Q>2 M̄
> − ηPE < 0. (2.7)

Do Q1 là ma trận xác định dương nên Q1 > 0, kết hợp với (2.7) ở trên

ta có

PA+ A>P> + M̄Q2A+ A>Q>2 M̄
> − ηPE < 0.

Do G không suy biến, ta thu được

0 > G>(PA+ A>P> +Q2M̄A+ A>M̄>Q>2 − ηPE)G

= G>PM−1MAG+G>A>M>M−TP>G+G>Q2M̄AG

+G>A>M̄>Q>2G− ηG>PM−1MEG

=

P11 P12

0 P22

A11 A12

A21 A22

+

A>11 A>21

A>12 A>22

P>11 0

P>12 P>22


+

Q̂211 Q̂212

Q̂221 Q̂222

 0 0

A21 A22

+

0 A>21

0 A>22

Q̂>211 Q̂>221

Q̂>212 Q̂>222


− η

P11 P12

0 P22

Ir 0

0 0


=

P11A11 + P12A21 P11A12 + P12A22

P22A21 P22A22

+

A>11P>11 + A>21P
>
12 A>21P

>
22

A>12P
>
11 + A>22P

>
12 A>22P

>
22


+

Q̂212A21 Q̂212A22

Q̂222A21 Q̂222A22

+

Q̂212A21 Q̂212A22

Q̂222A21 Q̂222A22

> − η
P11 0

0 0


=

C11 C12

C21 C22

 = C,
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trong đó

C11 = P11A11 + P12A21 + A>11P
>
11 + A>21P

>
12 + Q̂212A21 + (Q̂212A21)

> − ηP11,

C12 = P11A12 + P12A22 + A>21P
>
22 + Q̂212A22 + (Q̂222A21)

>,

C21 = P22A21 + A>12P
>
11 + A>22P

>
12 + Q̂222A21 + (Q̂212A22)

>,

C22 = P22A22 + A>22P
>
22 + Q̂222A22 + (Q̂222A22)

>.

Theo trên ta có C < 0, C12 = C>21, C11 = C>11, C22 = C>22. Theo Mệnh đề

1.1 về phần bù Schur, ta suy ra C22 < 0 hay

0 > P22A22 + A>22P
>
22 + Q̂222A22 + (Q̂222A22)

>

= A>22(P
>
22 + Q̂>222) + (P22 + Q̂222)A22.

Vậy A22 là ma trận không suy biến hay det(A22) 6= 0.
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Đặt

M̄ =

Ir −A12A
−1
22

0 In−r

M, Ḡ = G

 Ir 0

−A−122 A21 A−122

 ,

Ē = M̄EḠ =

Ir −A12A
−1
22

0 In−r

MEG

 Ir 0

−A−122 A21 A−122


=

Ir −A12A
−1
22

0 In−r

Ir 0

0 0

 Ir 0

−A−122 A21 A−122


=

Ir 0

0 0

 = MEG,

Ā = M̄AḠ =

Ir −A12A
−1
22

0 In−r

A11 A12

A21 A22

 Ir 0

−A−122 A21 A−122


=

A11 − A12A
−1
22 A21 0

0 In−r


=

Ā11 0

0 In−r

 .

Khi đó ta có

det(sE − A) = det(M̄−1M̄(sE − A)ḠḠ−1)

= det(M̄−1)det(sM̄EḠ− M̄AḠ)det(Ḡ−1)

= det(M̄−1)det(sIr − Ā11)det(Ḡ
−1),
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với

det(sIr − Ā11) = (−1)rdet(Ā11 − sIr)

= (−1)r((−1)rsr + ar−1s
r−1 + ...+ a1s+ detĀ11)

= sr + ār−1s
r−1 + ...+ ā1s+ detĀ11.

Mặt khác det(M̄−1) 6= 0, det(Ḡ−1) 6= 0 do M̄, Ḡ là các ma trận không

suy biến. Điều này kéo theo đa thức đặc trưng det(sE −A) không đồng

nhất bằng 0 và

deg (det (sE − A)) = r = rank(E).

Vậy hệ là chính quy và impulse-free.

Tiếp theo, ta chỉ ra tính ổn định hữu hạn của hệ (2.1). Cho bộ số

dương [c1, c2, T ] và ma trận xác định dương R thỏa mãn

sup
t∈[−h,0]

ψ>(t)Rψ(t) ≤ c1, (2.8)

với mọi nhiễu w(.) thỏa (2.2). Ta phải chỉ ra rằng

x>(t)Rx(t) < c2, t ∈ [0, T ],

và khi đó, theo Định nghĩa 2.2 hệ (2.1) là ổn định hữu hạn. Để chỉ rõ

điều này, ta xét hàm toàn phương không âm như sau

V (t, xt) = x>(t)PEx(t) +

∫ t

t−h
x>(s)Q1x(s)ds.
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Ta đánh giá V (t, xt) thông qua việc đánh giá từng thành phần ở vế phải.

Ta có

G>E>REG = G>E>M>(MT )−1RM−1MEG

=

Ir 0

0 0

R11 R12

R>12 R22

Ir 0

0 0

 =

R11 0

0 0

 ,

G>PEG = G>PM−1MEG (2.9)

=

P11 P12

0 P22

Ir 0

0 0

 =

P11 0

0 0

 .

Do R là ma trận xác định dương và M là ma trận không suy biến nên

M−TRM−1 =

R11 R12

∗ R22

 > 0.

Theo tiêu chuẩn Silvester ma trận R11 là xác định dương, khi đó ta có

〈G>E>REGx, x〉 ≥ λmin(R11)
r∑
i=1

||xi||2, ∀x ∈ Rn.

〈G>RGx, x〉 ≥ λmin(G
>RG)

n∑
i=1

||xi||2, ∀x ∈ Rn.

〈G>PEGx, x〉 ≤ λmax(P11)
r∑
i=1

||xi||2, ∀x ∈ Rn.

Bằng các phép biến đổi ta chỉ ra được

〈[ λmax(P11)

λmin(G>RG)
G>RG−G>PEG]x, x〉 ≥ 0. ∀x ∈ Rn,
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Điều này kéo theo

G>(PE − λmax(P11)

λmin(G>RG))
R)G ≤ 0.

Từ G là ma trận không suy biến, dẫn đến

PE ≤ λmax(P11)

λmin(G>RG)
R. (2.10)

Nhân lần lượt vào bên trái và phải cả hai vế của (2.10) với x>(0) và x(0)

ta có

x>(0)PEx(0) ≤ λmax(P11)

λmin(G>RG)
x>(0)Rx(0).

Theo giả thiết x(t) = ψ(t) với t ∈ [−h, 0] nên

x>(0)PEx(0) ≤ λmax(P11)

λmin(G>RG)
x>(0)Rx(0)

=
λmax(P11)

λmin(G>RG)
ψ>(0)Rψ(0)

≤ λmax(P11)

λmin(G>RG)
sup

t∈[−h,0]
ψ>(t)Rψ(t).

(2.11)

Tương tự, do Q1, R là các ma trận xác định dương nên

x>(t)Q1x(t) = 〈Q1x(t), x(t)〉 ≤ λmax(Q1)
n∑
i=1

||xi||2, ∀x ∈ Rn,

x>(t)Rx(t) = 〈Rx(t), x(t)〉 ≥ λmin(R)
n∑
i=1

||xi||2, ∀x ∈ Rn,
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và do đó ta thu được

x>(t)Q1x(t) ≤ λmax(Q1)

λmin(R)
x>(t)Rx(t).

Điều này dẫn đến∫ 0

−h
x>(s)Q1x(s)ds ≤

∫ 0

−h

λmax(Q1)

λmin(R)
x>(s)Rx(s)ds

=
λmax(Q1)

λmin(R)

∫ 0

−h
x>(s)Rx(s)ds

=
λmax(Q1)

λmin(R)

∫ 0

−h
ψ>(s)Rψ(s)ds

≤ h
λmax(Q1)

λmin(R)
sup

t∈[−h,0]
ψ>(t)Rψ(t).

(2.12)

Kết hợp các điều kiện (2.11), (2.12), ta có

V (0, x0) = x>(0)PEx(0) +

∫ 0

−h
x>(s)Q1x(s)ds

≤ λmax(P11)

λmin(G>RG)
sup

t∈[−h,0]
ψ>(t)Rψ(t) + h

λmax(Q1)

λmin(R)
sup

t∈[−h,0]
ψ>(t)Rψ(t)

=

(
λmax(P11)

λmin(G>RG)
+ h

λmax(Q1)

λmin(R)

)
sup

t∈[−h,0]
ψ>(t)Rψ(t).

Kết hợp (2.8) cùng việc đặt

α2 =
λmax(P11)

λmin(G>RG)
+ h

λmax(Q1)

λmin(R)
,

ta chỉ ra được

V (0, x0) ≤ α2c1. (2.13)
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Tiếp theo, ta chỉ ra rằng

α1x
>(t)E>REx(t) ≤ V (t, xt), ∀t ∈ [0, T ], α1 =

λmin(P11)

λmax(R11)
. (2.14)

Thật vậy, theo trên ta có

〈G>E>REGx, x〉 ≤ λmax(R11)
r∑
i=1

||xi||2 ∀x ∈ Rn,

〈G>PEGx, x〉 ≥ λmin(P11)
r∑
i=1

||xi||2 ∀x ∈ Rn.

Do đó

〈[α1G
>E>REG−G>PEG]x, x〉 ≤ 0.

Điều này kéo theo

G>(PE − α1E
>RE)G ≥ 0,

và từ G là một ma trận không suy biến dẫn tới PE ≥ α1E
>RE.

Theo giả thiết

V (t, xt) = x>(t)PEx(t) +

∫ t

t−h
x>(s)Q1x(s)ds

là một hàm toàn phương không âm nên

V (t, xt) ≥ x>(t)PEx(t)

≥ α1x
>(t)E>REx(t), ∀x ∈ Rn.

Vậy ta đã chỉ ra được (2.14) là đúng.
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Tiếp theo, lấy đạo hàm của V (t, xt) ta có

V̇ (t, xt) = 〈PEẋ(t), x(t)〉+ 〈PEx(t), ẋ(t)〉+ 〈Q1x(t), x(t)〉

− 〈Q1x(t− h), x(t− h)〉

= x>(t)PEẋ(t) + ẋ>(t)E>P>x(t) + x>(t)Q1x(t)

− x>(t− h)Q1x(t− h)

= x>(t)(PA+ A>P>)x(t) + 2x>(t)PDx(t− h) + 2x>(t)PBw(t)

+ x>(t)Q1x(t)− x>(t− h)Q1x(t− h).

(2.15)

Hơn nữa, nhân cả hai vế của (2.1) với 2x>(t)Q2M̄ từ bên phải và chú ý

rằng M̄E = 0 ta nhận được

2x>(t)Q2M̄Ax(t) + 2x>(t)Q2M̄Dx(t− h) + 2x>(t)Q2M̄Bw(t) = 0.

(2.16)

Kết hợp các điều kiện (2.15)-(2.16) ta được

V̇ (t, xt)− ηV (t, xt) ≤ x>(t)(PA+ A>P>)x(t) + 2x>(t)PDx(t− h)

+ 2x>(t)PBw(t) + x>(t)Q1x(t)

− ηx>(t)PEx(t) + 2x>(t)Q2M̄Ax(t)

+ 2x>(t)Q2M̄Dx(t− h) + 2x>(t)Q2M̄Bw(t).

(2.17)
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Từ các đánh giá

2x>(t)PBw(t)− w>(t)w(t) ≤ x>(t)PBB>P>x(t),

2x>(t)Q2M̄Bw(t)− w>(t)w(t) ≤ x>(t)Q2M̄BB>M̄>Q>2 x(t),

và từ (2.17) ta chỉ ra rằng

V̇ (t, xt)− ηV (t, xt) ≤ ξ>(t)Φξ(t) + 2w>(t)w(t), ∀t ∈ [0, T ], (2.18)

trong đó ξ(t) = [x(t), x(t− h)]> và

Φ11 = PA+ A>P> + PBB>P> +Q2M̄A+ A>M̄>Q>2 +Q2M̄BB>M̄>Q>2

+Q1 − ηPE,

Φ22 = −Q1,

Φ =

Φ11 PD +Q2M̄D

∗ Φ22

 .

Nếu bất đẳng thức ma trận tuyến tính (2.5) xảy ra thì theo Mệnh đề

1.1 về phần bù Schur ta có Φ < 0. Do đó, từ (2.18) ta có

V̇ (t, xt)− ηV (t, xt) < 2w>(t)w(t), ∀t ∈ [0, T ]. (2.19)

Nhân cả hai vế của phương trình (2.19) với e−ηt và lấy tích phân trong

đoạn từ 0 tới t, ta thu được

e−ηtV (t, xt)− V (0, x0) < 2

∫ t

0

e−ηsw>(s)w(s)ds < 2

∫ t

0

w>(s)w(s)ds,

với ∀t ∈ [0, T ].
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Do w>(t)w(t) ≤ d với ∀t ∈ [0, T ] nên ta có

V (t, xt) < eηt[V (0, x0) + 2td], ∀t ∈ [0, T ]. (2.20)

Kết hợp các điều kiện (2.13), (2.14), (2.20), ta thu được

x>(t)E>REx(t) < eηT
α2c1 + 2Td

α1
= eηTα3, ∀t ∈ [0, T ],

trong đó

α1 =
λmin(P11)

λmax(R11)
,

α2 =
λmax(P11)

λmin(G>RG)
+ h

λmax(Q1)

λmin(R)
,

α3 =
α2c1 + 2Td

α1
.

Theo phép biến đổi y = G−1x(t) ở trên ta có

x>(t)E>REx(t) = y>(t)G>E>REGy(t)

= y>(t)G>E>M>M−TRM−1MEGy(t)

=

y1(t)
y2(t)

>Ir 0

0 0

>R11 R12

∗ R22

Ir 0

0 0

y1(t)
y2(t)


= y>1 (t)R11y1(t).
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Vậy ta chỉ ra được

λmin(R11)‖y1(t)‖2 = 〈λmin(R11)y1(t), y1(t)〉

≤ 〈R11y1(t), y1(t)〉 = y>1 (t)R11y1(t) ≤ eηTα3.

Điều này kéo theo

‖y1(t)‖ ≤

√
eηTα3

λmin(R11)
, ∀t ∈ [0, T ]. (2.21)

Bây giờ, ta ước lượng nghiệm thứ hai y2(t) như sau. Trước hết ta đặt

p(t) = −A−122 A21y1(t)− A−122D21y1(t− h).

Ta có

‖p(t)‖ ≤ ‖A−122 A21‖‖y1(t)‖+ ‖A−122D21‖‖y1(t− h)‖

≤ (‖A−122 A21‖+ ‖A−122D21‖)

√
eηTα3

λmin(R11)
.

Hơn nữa, từ phương trình thứ hai của (2.3) ta có

y2(t) = A−121 y1(t)− A−122D21y1(t− h)− A−122D22y2(t− h)− A−122 B2ω(t)

= p(t)− A−122D22y2(t− h)− A−122 B2ω(t).

Do đó

‖y2(t)‖ ≤ ‖p(t)‖+‖A−122D22‖‖y2(t−h)‖+‖A−122 B2ω(t)‖, ∀t ≥ 0. (2.22)
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Theo giả thiết

∃ d > 0 : w>(t)w(t) ≤ d, ∀t ∈ [0, T ],

nên

‖w(t)‖ ≤
√
d.

Khi đó

‖A−122 B2ω(t)‖ ≤ ‖A−122 B2‖
√
d = b.

Nếu t ∈ [0, h] thì t− h ∈ [−h, 0]. Ta có

‖y2(t)‖ ≤ ‖p(t)‖+ ‖A−122D22‖‖y2(t− h)‖+ ‖A−122 B2ω(t)‖

≤ ‖p(t)‖+ ‖A−122D22‖‖G−1‖‖ψ(t)‖+ b

≤ (‖A−122 A21‖+ ‖A−122D21‖)

√
eηTα3

λmin(R11)

+ ‖A−122D22‖‖G−1‖
√

c1
λmin(R)

+ b

≤ γ

√
eηTα3

λmin(R11)
+ ‖A−122D22‖‖G−1‖

√
c1

λmin(R)
+ b,

với

γ = ‖A−122 A21‖+ ‖A−122D21‖, ‖A−122 B2‖
√
d = b.

Nếu t ∈ [h, 2h] thì t− h ∈ [0, h]. Do đó

‖y2(t− h)‖ ≤ γ

√
eηTα3

λmin(R11)
+ ‖A−122D22‖‖G−1‖

√
c1

λmin(R)
+ b. (2.23)
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Từ (2.22), (2.23) ta nhận được

‖y2(t)‖ ≤ (‖A−122D22‖+ 1)γ

√
eηTα3

λmin(R11)

+ ‖A−122D22‖2‖G−1‖
√

c1
λmin(R)

+ ‖A−122D22‖b+ b.

Như vậy, với mọi t ∈ [(k − 1)h, kh], ta chỉ ra được

‖y2(t)‖ ≤ b
k−1∑
i=0

‖A−122D22‖i + ‖A−122D22‖k−1‖G−1‖
√

c1
λmin(R)

+ γ

√
eηTα3

λmin(R11)

k−1∑
i=0

‖A−122D22‖i.

Do đó, với mọi t ∈ [0, T ], ta có

‖y2(t)‖ ≤α5 + γα4

√
eηTα3

λmin(R11)
, (2.24)

với

α4 =

[Th ]−1∑
i=0

‖A−122D22‖i,

δ = max
i=1,..[Th ]−1

‖A−122D22‖i,

α5 = bα4 + δ‖G−1‖
√

c1
λmin(R)

.
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Cuối cùng, kết hợp (2.21) và (2.24) ta có

x>(t)Rx(t) = y>(t)G>RGy(t)

≤ λmax(G
>RG)(‖y1(t)‖2 + ‖y2(t)‖2)

≤ λmax(G
>RG)

[ eηTα3

λmin(R11)
+ (α5 + γα4

√
eηTα3

λmin(R11)
)2
]
.

Đặt

c2 = λmax(G
>RG)

[ eηTα3

λmin(R11)
+ (α5 + γα4

√
eηTα3

λmin(R11)
)2
]
.

Khi đó

x>(t)Rx(t) ≤ c2, t ∈ [0, T ].

Định lý được chứng minh.

Ta thấy rằng điều kiện (2.6) không phải là một bất đẳng thức ma trận

tuyến tính (LMIs) đối với η. Các điều kiện (2.4)-(2.5) là các bất đẳng

thức ma trận tuyến tính. Do vậy, để xét tính ổn định hữu hạn của hệ có

dạng (2.1), trước hết ta đi xác định vô hướng η từ các LMIs (2.4)-(2.5),

sau đó ta kiểm tra điều kiện (2.6).

Định lý 2.1 mở rộng một số các kết quả về tính ổn định Lyapunov

của hệ tuyến tính suy biến có trễ. Ở đây ta đi xây dựng hàm V (·) giống

như một hàm Lyapunov, sau đó ta ước lượng đạo hàm của hàm đó. Ta

có thể sử dụng các công cụ LMIs của Matlap để kiểm tra tính ổn định

hữu hạn của hệ.
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2.3 Ví dụ minh họa

Sau đây, bằng việc sử dụng công cụ MATLAB, chúng tôi đưa ra một số

ví dụ minh họa cho việc nghiên cứu tính ổn định hữu hạn của hệ phương

trình vi phân suy biến bằng việc sử dụng Định lý 2.1.

Ví dụ 2.3.1. (xem [10], trang 9) Xét hệ (2.1) trong đó

E =

2 1

2 1

 , A =

0.2 0.3

1 1.8

 , D =

 0 0.2

0.1 0.5

 ,

B =

0.1 0.2

0.2 0.5

 , R =

0.9 0

0 1

 ,

ψ(t) = [t2, t3],∀t ∈ [−0.4; 0], d = 10−2, h = 0.4, c1 = 0.3, c2 = 60, T = 10.

Bằng tính toán ta có ψ>(t)Rψ(t) = 0.9t4 + t6 là một hàm nghịch biến

trên [−0.4; 0], và đạt giá trị lớn nhất bằng 0.271 tại t = −0.4, điều này

kéo theo ψ>(t)Rψ(t) < c1 với mọi t ∈ [−0.4; 0]. Bằng các tính toán đại

số đơn giản, ta tìm được

M =

1 0

1 −1

 , G =

 1 1

−1 −2

 ,

MAG =

−0.1 −0.4

0.7 2.2

 ,MDG =

−0.2 −0.4

0.2 0.5

 .

Sử dụng công cụ LMI của Matlab, các bất đẳng thức ma trận tuyến tính
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(2.3)-(2.4) và điều kiện (2.5) thỏa mãn với η = 0.29 và

P =

9.0239 −3.0692

5.4689 −2.4916

 , Q1 =

1.5981 2.2658

2.2658 4.4685

 ,

Q2 =

0 1.0990

0 −0.4074

 ,

b = 0.0144, P11 = 2.9773, α1 = 1.567, α2 = 4.1072,

α3 = 0.9139, α4 = 1.2941, δ = 0.2273, α5 = 0.2309, γ = 0.2448,

Theo Định lý 2.1, hệ là ổn định hữu hạn với bộ [0.3, 60, 10, R].

Ví dụ 2.3.2. Xét hệ (2.1) trong đó

E =

1 3

1 3

 , A =

0.2 0.3

1 1.5

 , D =

0.1 0.2

0.1 0.3

 ,

B =

 0.4 0.2

−0.1 0.3

 , R =

0.8 0

0 0.2

 ,

ψ(t) = [t2, t],∀t ∈ [−0.5; 0], d = 10−2, h = 0.5, c1 = 0.1, c2 = 28, T = 2.

Bằng tính toán ta có ψ>(t)Rψ(t) = 0.8t4 + 0.2t2 là một hàm nghịch biến

trên [−0.5; 0], và đạt giá trị lớn nhất bằng 0.1 tại t = −0.5, điều này kéo

theo ψ>(t)Rψ(t) ≤ c1 với mọi t ∈ [−0.5; 0]. Bằng các tính toán đại số

đơn giản, ta tìm được

M =

1 0

1 −1

 , G =

−2 3

1 −1

 ,
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MAG =

−0.1 0.3

0.4 −1.2

 ,MDG =

 0 0.1

−0.1 0.1

 .

Sử dụng công cụ LMI của Matlab, các bất đẳng thức ma trận tuyến

tính (2.3)-(2.4) và điều kiện (2.5) thỏa mãn với η = 0.29 và

P =

0.2664 −0.1571

0.5370 −0.2091

 , Q1 =

0.2269 0.3584

0.3584 0.5710

 ,

Q2 =

0 0.2327

0 0.4361

 ,

b = 0.0042, P11 = 0.2664, α1 = 0.1093, α2 = 2.0015,

α3 = 2.1974, α4 = 1.0909, δ = 0.0833, α5 = 0.2323, γ = 0.

Theo Định lý 2.1, hệ là ổn định hữu hạn với bộ [0.1, 28, 2, R].
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Kết luận chung

Luận văn đã đạt được các kết quả sau:

1. Trình bày một số kiến thức khái quát về hệ phương trình vi phân

suy biến, hệ suy biến có trễ, bài toán ổn định hữu hạn của hệ cũng

như đưa ra sự so sánh giữa ổn định hữu hạn và ổn định theo nghĩa

Lyapunov.

2. Trình bày tiêu chuẩn ổn định hữu hạn cho hệ phương trình vi phân

tuyến tính suy biến có trễ dựa theo kết quả của bài báo [10].

3. Sự đóng góp chính của luận văn là tìm hiểu và làm rõ hơn nội dung

của bài toán đã được nêu ra trong bài báo [10] và đưa ra một số ví

dụ minh họa mới.
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