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Lời cảm ơn

Đầu tiên cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới GS.

TSKH. Nguyễn Khoa Sơn. Thầy là người đã dìu dắt tôi đi những

bước đi đầu tiên trên con đường tìm hiểu và nghiên cứu về lý thuyết

điều khiển. Thầy luôn tận tình giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong quá trình

tìm hiểu và thực hiện luận văn.

Tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2 và Viện Toán học đã dạy dỗ và chỉ bảo cho tôi suốt thời gian qua.

Đặc biệt là các thầy cô giáo trong tổ Giải tích - Khoa Toán - Trường

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong

quá trình học cao học và thực hiện luận văn.

Tôi xin cảm ơn các bạn trong tập thể K21 Viện Toán học đã giúp

đỡ tôi trong quá trình soạn thảo và hoàn thiện luận văn.

Cuối cùng tôi muốn cảm ơn gia đình tôi. Đây là món quà nhỏ tôi

muốn dành tặng những người mà tôi yêu quý nhất - những người đã

luôn ở bên tôi, động viên tôi trong suốt thời gian qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người!

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015.

Tác giả luận văn

Trần Thị Thu
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Danh mục kí hiệu và chữ viết tắt

K Trường R hoặc C

Kn Không gian (viết tắt K/g) véc tơ n - chiều

Kn \ {0} Tập tất cả các điểm thuộc Kn khác 0

L∞([0, T ];Rm) K/g các hàm khả tích tuyệt đối: [0, T ]→ Rm

C[[0, T ];Rm] Không gian các hàm liên tục: [0, T ]→ Rm

Re z, Im z Phần thực, phần ảo của số phức z ∈ C

〈x, y〉, ‖x‖ Tích vô hướng, chuẩn trong Kn

(Kn)∗ Không gian liên hợp của Kn

M⊥ Phần bù trực giao của M ⊂ Kn

Kn×m hoặc M(n,m,K) Tập hợp tất cả các ma trận cấp n×m

M(n,K) Tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp n

A∗, AT Ma trận liên hợp, ma trận chuyển vị của A

||A||, rank(A) Chuẩn, hạng của ma trận A

δ(A) Tập tất cả các giá trị riêng của A

detB Định thức của ma trận B ∈ M(n,K)

σmin(A) Giá trị kì dị nhỏ nhất của ma trận A

A−1 Ma trận nghịch đảo của A ∈ M(n,K)

A† Ma trận giả nghịch đảo Moore-Penrose của A

Ø, Ā Tập rỗng, bao đóng của A

Cb(Ω) Nón chắn (nón barrier) của Ω
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Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Thu

Cr(Ω) Nón lùi xa của Ω

(C(Ω))+ hoặc Ω+ Nón đối ngẫu dương của Ω

coneC Nón sinh bởi C

coC Bao lồi của C

spanC Bao tuyến tính của C.

intC Phần trong của C

F : Km ⇒ Kn Toán tử đa trị F

domF Miền hữu hiệu của F

imF Không gian ảnh của F

kerF Không gian con nhân của F

grF Đồ thị của F

H = F ◦ G Toán tử đa trị hợp thành của F và G

F−1,F∗ Toán tử đa trị ngược, liên hợp của toán tử F

||F|| Chuẩn của toán tử đa trị F

(A,B) Ma trận ghép bởi ma trận A và ma trận B

[A|B] Ma trận có dạng (B,AB, ..., An−1B)

ΩC
T Tập điều khiển chấp nhận được

RT Tập đạt được từ 0 sau thời gian T > 0

R Tập đạt được từ 0 sau thời gian hữu hạn bất kì

ST Tập đạt được về 0 sau thời gian T > 0

S Tập đạt được về 0 sau thời gian hữu hạn bất kì

 Nhiễu

rK(A,B) Bán kính điều khiển được của hệ (A,B)

rK
D,E(A,B) Bán kính điều khiển được chịu nhiễu có cấu trúc
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Lời mở đầu

Lý thuyết điều khiển được phát triển từ khoảng 150 năm trước đây

khi sự thực hiện các điều khiển cơ học bắt đầu cần được mô tả và

phân tích một cách toán học. Hiện nay lý thuyết điều khiển tiếp tục

được phát triển rất mạnh mẽ và được xem như là một lĩnh vực có tính

ứng dụng cao trong thực tế.

Được sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, tôi đã mạnh

dạn chọn đề tài:"Tính điều khiển được của hệ có ràng buộc trên điều

khiển" làm luận văn thạc sĩ của mình. Trong luận văn này, chúng tôi

đã tìm hiểu hai vấn đề quan trọng của lý thuyết điều khiển.

Một là tính điều khiển được. Cho hệ điều khiển tuyến tính

x′ = Ax+Bu,A ∈ Kn×n, B ∈ Kn×m

với K = R hoặc C. Hệ trên hay cặp (A,B) ∈ Kn×(n+m) được gọi là

điều khiển được sau thời gian T nếu cho trạng thái tùy ý ban đầu

x(0) = x0 và trạng thái mong muốn cuối cùng x1, thì tồn tại một số

T>0 và một hàm điều khiển được u(t) ∈ Ω ⊂ Km sao cho xu(T ) = x1.

Tính điều khiển được của hệ điều khiển tuyến tính được khởi xướng từ

những kết quả và ý tưởng quan trọng của Kalman (1960) và Hautus

(1969). Đến nay các tiêu chuẩn xét tính điều khiển được của một hệ

điều khiển vẫn được phát triển mạnh mẽ và đã thu được những kết

quả phong phú và sâu sắc. Trong luận văn này, chúng tôi sẽ tìm hiểu

một số tiêu chuẩn điều khiển được cho các hệ không có ràng buộc và
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có ràng buộc trên điều khiển.

Hai là bán kính điều khiển được (tức khoảng cách từ một hệ điều

khiển được đến tập các hệ không điều khiển được). Vấn đề này được

ra đời từ 1980, tuy nhiên nó vẫn đang là vấn đề thời sự. Sự bảo toàn

các tính chất định tính của các hệ dưới ảnh hưởng của các nhiễu nhỏ

chẳng hạn như tính điều khiển được, tính ổn định ... được gọi là sự

bền vững. Bán kính điều khiển được sẽ giúp chúng ta tìm được câu

trả lời cho bài toán nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển được.

Các nhà Toán học đã đưa ra được nhiều công trình, bài báo sâu sắc

nói về bán kính điều khiển được cho hệ tuyến tính không có ràng buộc

trên điều khiển, tuy nhiên bán kính điều khiển được của hệ có ràng

buộc trên điều khiển khá phức tạp nên tới nay cũng chỉ có rất ít bài

báo nghiên cứu về nó. Trong luận văn này, chúng tôi tập trung khai

thác các bài báo của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn và các cộng sự sẽ

tìm hiểu bước đầu về bán kính điều khiển được của hệ không có ràng

buộc trên điều khiển. Đối với hệ có ràng buộc trên điều khiển, chúng

tôi sẽ chỉ nêu ý tưởng xây dựng mà không đi vào chi tiết. Chúng tôi

sẽ cố gắng làm rõ vấn đề này trong thời gian nghiên cứu sắp tới.

Luận văn gồm ba chương.

Chương 1 "Kiến thức chuẩn bị" trình bày một số kiến thức cần

chuẩn bị về phương trình vi phân tuyến tính, tập lồi và các tính chất,

ánh xạ đa trị mà cụ thể là ánh xạ đa trị tuyến tính và một số kiến thức

cơ bản của lý thuyết điều khiển. Có nhiều kiến thức cơ bản chúng tôi

không đi vào chứng minh chi tiết độc giả có thể tham khảo các sách

về Đại số tuyến tính, Giải tích, Phương trình vi phân, Giải tích lồi,

2
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Giải tích đa trị hoặc trong các tài liệu [1], [2], [4], [5], [6], [11], [12],

[13], [14], [18].

Chương 2 "Một vài tiêu chuẩn xét tính điều khiển được của hệ tuyến

tính" đưa ra một vài tiêu chuẩn xét tính điều khiển được của hệ tuyến

tính trong trường hợp không có ràng buộc và có ràng buộc trên điều

khiển. Đối với từng tiêu chuẩn chúng tôi có nêu một số hệ quả và ví

dụ minh họa cụ thể. Chương này được viết dựa trên các tài liệu [2],

[3], [14], [17].

Chương 3 "Bán kính điều khiển được" được tham khảo trong các

tài liệu [3], [7], [8], [9], [15], [16], [17]. Trong chương này chúng tôi đã

nêu ra các công thức tính bán kính điều khiển được cho hệ tuyến tính

không có ràng buộc cho trường hợp tổng quát và cho những trường

hợp cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi có đưa ví dụ áp dụng cho các công

thức trên và nêu hướng mở rộng công thức đó cho hệ tuyến tính có

ràng buộc trên điều khiển.
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

Chương này trình bày một số kiến thức cơ bản được sử dụng trong

luận văn. Mục 1.1 trình bày một số kiến thức cơ bản về phương trình

vi phân tuyến tính. Mục 1.2 đưa ra một số tính chất của tập lồi, nón,

nón lồi và một số định lý quan trọng được sử dụng. Mục 1.3 giới thiệu

sơ lược về một số định nghĩa, tính chất của ánh xạ đa trị và toán

tử đa trị tuyến tính. Mục cuối cùng nói về các khái niệm và kết quả

quan trọng của lý thuyết điều khiển được của hệ phương trình vi phân

tuyến tính. Các kiến thức này dựa trên các tài liệu tham khảo [1], [2],

[4], [5], [6], [11], [12], [13], [14], [18].

1.1 Phương trình vi phân tuyến tính

Như đã biết lý thuyết điều khiển được xây dựng trên nền tảng phương

trình vi phân và trong khuôn khổ luận văn chỉ nghiên cứu tính điều

khiển được của phương trình tuyến tính trong không gian hữu hạn

chiều nên sau đây chúng ta sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản về

phương trình vi phân tuyến tính trong không gian hữu hạn chiều.
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Xét phương trình

dq

dt
= A(t)q(t) + a(t), q(t0) = q0, (1.1)

trong đó T > 0, t0 ∈ [0, T ], A(t) = (aij(t), i, j = 1, ..., n) ∈ M(n,R),

a(t) = (ai(t), i = 1, ..., n) ∈ Rn, t ∈ [0, T ], q0 ∈ Rn.

Định lý 1.1. (Định lý về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương

trình vi phân tuyến tính)([18, Theorem 1.1, p. 11])

Cho phương trình (1.1). Giả sử tất cả các phần tử của A(t), a(t) đều

khả tích địa phương với mọi t ∈ [0, T ], T > 0. Khi đó, tồn tại duy nhất

hàm S(t), t ∈ [0, T ] lấy giá trị trong M(n,R) và các phần tử của nó

liên tục tuyệt đối thỏa mãn

d

dt
S(t) = A(t)S(t), ∀t ∈ [0, T ], (1.2)

S(0) = I. (1.3)

Hơn nữa, ma trận S(t) khả nghịch với mọi t ∈ [0, T ] và nghiệm q(t)

của (1.1) xác định bởi công thức

q(t) = S(t)S−1(t0)q0 +

∫ t

t0

S(t)S−1(s)a(s)ds, t ∈ [0, T ]. (1.4)

Chứng minh. + Ta có phương trình (1.1) tương đương với

q(t) = a0 +

∫ t

t0

A(s)q(s)ds+

∫ t

t0

a(s)ds, t ∈ [0, T ].
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Toán tử L xác định bởi

C[[0, T ];Rn] → C[[0, T ];Rn]

y(t) 7→ Ly(t) = a0 +

∫ t

t0

A(s)y(s)ds+

∫ t

t0

a(s)ds, t ∈ [0, T ]

thỏa mãn

sup
t∈[0,T ]

|Ly(t)− Lỹ(t)| ≤
∫ T

0

||A(s)||ds sup
t∈[0,T ]

|y(t)− ỹ(t)|.

Nếu

∫ T

0

||A(s)||ds < 1, thì theo Nguyên lý ánh xạ co (xem [18, p

244, Theorem A1]) phương trình q = Lq có nghiệm duy nhất và nó là

nghiệm của phương trình (1.1).

Nếu

∫ T

0

||A(s)||ds ≥ 1, thì đưa về trường hợp trên bằng cách xét

khoảng thời gian T bé hơn. Như vậy ta chứng minh được sự tồn tại

và duy nhất nghiệm của (1.1) thỏa mãn (1.2) và (1.3).

+ Tiếp theo ta chứng minh công thức (1.4).

Định nghĩa ψ(t), t ∈ [0, T ] là ma trận nghiệm của

d

dt
ψ(t) = −A(t)ψ(t), ψ(0) = I, t ∈ [0, T ].

Giả sử rằng tồn tại t ∈ [0, T ] : detS(t) = 0.

Lấy T0 = min{t ∈ [0, T ] : detS(t) = 0} thì T0 > 0 và với t ∈ [0, T0) ta

có

0 =
d

dt
(S(t)S−1(t)) =

( d
dt
S(t)

)
S−1(t) + S(t)

d

dt
S−1(t).

Vì

−A(t) = S(t)
d

dt
S−1(t)
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nên
d

dt
S−1(t) = −S−1(t)A(t), t ∈ [0, T0).

Do đó S−1(T ) = ψ(t), t ∈ [0, T0).

Vì detψ(t), t ∈ [0, T0) liên tục và detψ(t) =
1

detS(t)
, t ∈ [0, T0) nên

lim
t→T0

detψ(t) < ∞, t ∈ [0, T0). Do đó detS(T0) = lim
t→T0

detS(t) 6= 0

(mâu thuẫn với giả sử trên). Vậy S(t) khả nghịch và tính toán cụ thể

ta có công thức (1.4).

Định nghĩa 1.1. Hàm S(t), t ∈ [0, T ] xác định như trên được gọi là

ma trận nghiệm cơ bản của (1.1).

Ví dụ 1.1. Cho phương trình (1.1). Nếu ma trận A là ma trận hằng

số, thì ta chứng minh được (1.1) có nghiệm và ma trận nghiệm cơ bản

S(t) xác định bởi

S(t) = etA =
+∞∑
n=0

An

n!
tn, t ≥ 0.

1.2 Tập lồi và một số tính chất

Tiếp theo dựa trên các định nghĩa đã biết về tập lồi, nón, nón lồi ta

nghiên cứu một số tính chất cơ bản của tập lồi, nón, nón lồi và một

số định lý quan trọng để áp dụng trong lý thuyết điều khiển được.

Tính chất 1.1. ([12, Theorem 2.1, p. 10, Theorem 3.4, p. 19])

i) Nếu các tập Ci lồi, ∀i ∈ I thì tập
⋂
i∈I
Ci cũng lồi.

ii) Cho tập C lồi trong Rn, tập D lồi trong Rm, T là một ánh xạ

tuyến tính, khả nghịch: Rn → Rm. Khi đó, các tập T (C) trong Rm,

T−1(C) lồi trong Rn.
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Tính chất 1.2. ([12, Theorem 2.6, p. 14])

i) Tập M ⊂ Rn là một nón lồi ⇔ λM ⊂M, ∀λ > 0 và M +M ⊂M .

ii) Nón lồi sinh bởi M là tập lồi nhỏ nhất chứa M.

Định lý 1.2. (Định lý tách thứ hai)([2, Định lý 1.14, trang 19])

Giả sử C,D 6= Ø là hai tập lồi, đóng trong Rn, C ∩ D = Ø và một

trong hai tập là compact.

Khi đó, ta có thể tách hẳn C,D bởi một siêu phẳng (tức là tồn tại

t ∈ Rn và α ∈ R thỏa mãn inf
x∈C
〈t, x〉 > α > sup

y∈D
〈t, y〉).

Khi bỏ giả thiết hai tập C,D đóng và một trong hai tập là compact, ta

có Định lý tách thứ nhất hay Định lý Hahn - Banach về tách tập lồi.

Định nghĩa 1.2. Cho Ø 6= Ω ⊂ Rn và Ω là tập lồi, chứa 0. Khi đó

+ Cb(Ω) = {f ∈ Rn : sup
u∈Ω
〈f, u〉 < ∞} được gọi là nón chắn hoặc nón

barrier của Ω.

+ (C(Ω))+ = {f ∈ Rn : 〈f, x〉 ≥ 0,∀x ∈ Ω} được gọi là nón đối ngẫu

dương của Ω. Đôi khi ta sử dụng kí hiệu Ω+ thay cho (C(Ω))+.

+ Cr(Ω) =
⋂
λ>0

λΩ được gọi là nón lùi xa của Ω.

Tính chất 1.3. Cho Ω là tập con, lồi chứa gốc 0 của Rn.

i) Ta có Cb(Ω), (C(Ω))+ và Cr(Ω) là các nón lồi, chứa gốc 0.

ii) Tập Cr(Ω) là nón lồi lớn nhất chứa trong Ω.

iii) Nếu A ∈ M(n,R), thì ACr(Ω) ⊂ Cr(AΩ). Chiều ngược lại đúng

khi A khả nghịch.

iv) Cb(Ω) ⊂ −(Cr(Ω))+. Chiều ngược lại đúng khi Ω và Cb(Ω) đóng.
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Định lý 1.3. (Định lý Krein-Rutman) ([14, Lemma 3.1, p. 210])

Cho C ⊂ Rn là một nón lồi, bất biến, đỉnh 0 và int(C) 6= Ø. Lấy

một họ các ma trận {Fα, α ∈ I} ∈ M(n,R) tự giao hoán (nghĩa là

FαFβ = FβFα,∀α, β ∈ I).

Khi đó, nếu FαC ⊂ C, ∀α ∈ I thì tồn tại một véc tơ f 6= 0 thỏa mãn

f ∈ C+ và Fα
∗f = λαf, λα ≥ 0,∀α ∈ I.

1.3 Ánh xạ đa trị

Giải tích đa trị là một lĩnh vực mới nhưng lại có rất nhiều ứng dụng

hay. Thời gian gần đây giải tích đa trị và đặc biệt là ánh xạ đa trị

- ánh xạ tương tự như ánh xạ đơn trị được sử dụng nhiều trong lý

thuyết điều khiển Toán học. Vì vậy mục tiếp theo chúng ta quan tâm

ánh xạ đa trị là gì và nó có những tính chất đặc biệt nào sẽ được sử

dụng ở phần sau. Các kiến thức của mục này được tham khảo trong

các tài liệu [3], [5], [6], [16].

Định nghĩa 1.3. Ánh xạ (hay toán tử) F thỏa mãn biến một điểm

x ∈ Km thành một tập F(x) ⊂ Kn được gọi là một ánh xạ đa trị hay

toán tử đa trị. Kí hiệu F : Km ⇒ Kn, K = R hoặc C.

Ví dụ 1.2.

i) Phép lấy căn bậc n của một số phức z là một toán tử đa trị.

F : C ⇒ C

z 7→ n
√
z.

9
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ii) Xét phương trình đa thức

xn + a1x
n−1 + ...+ an = 0

với ai ∈ R, i = 1, ..., n là các hệ số thực. Quy tắc cho tương ứng mỗi

véc tơ a = (a1, a2, .., an) ∈ Rn với tập nghiệm kí hiệu là F(a) của

phương trình trên cho ta một toán tử đa trị F : Rn ⇒ C.

Định nghĩa 1.4. Cho toán tử đa trị F : Km ⇒ Kn.

Miền hữu hiệu của toán tử đa trị F , kí hiệu domF và được định nghĩa

là

domF = {x ∈ Km : F(x) 6= Ø}.

Đồ thị của toán tử đa trị F , kí hiệu grF và được định nghĩa là

grF = {(x, y) ∈ Km ×Kn : x ∈ domF , y ∈ F(x)}.

Hạt nhân của toán tử đa trị F , kí hiệu kerF và được định nghĩa là

kerF = {x ∈ domF : 0 ∈ F(x)}.

Miền ảnh của toán tử đa trị F , kí hiệu imF và được định nghĩa là

imF =
⋃

x∈domF

F(x).

Ví dụ 1.3.

i) Ví dụ 1.2 i) ánh xạ đa trị F có

domF = imF = C, kerF = {0}, grF ⊂ C× C.

10



Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Thu

ii) Ví dụ 1.2 ii) ánh xạ đa trị F có domF = Rn, imF = C,

grF ⊂ Rn × C, kerF = {(a1, ..., an−1, 0) : ai ∈ R, i = 1, ., n− 1}.

Định nghĩa 1.5. Cho các toán tử đa trị F : Km ⇒ Kn, G : Kl ⇒ Km.

Toán tử đa trị hợp thành của F và G là toán tử H = F ◦G : Kl ⇒ Kn

thỏa mãn H(x) = (F ◦ G)(x) = F(G(x)) =
⋃

y∈G(x)

F(y).

Khi các toán tử đa trị F ,G có cùng miền hữu hiệu và miền ảnh ta có

định nghĩa hai phép toán sau: λF(x) = {λy : y ∈ F(x),∀λ ∈ R} và

F(x1) + G(x2) = {y1 + y2 : y1 ∈ F(x1), y2 ∈ G(x2)}.

Có rất nhiều ánh xạ đa trị nhưng toán tử đa trị tuyến tính - toán

tử được xây dựng tương tự như toán tử đơn trị tuyến tính có ý nghĩa

lớn trong việc thiết lập công thức tính bán kính điều khiển được được

đề cập đến ở Chương 3. Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua một số nét

chính về toán tử này.

Định nghĩa 1.6. Cho toán tử đa trị F : Kn ⇒ Km. Toán tử F được

gọi là toán tử đa trị tuyến tính nếu grF là một không gian con tuyến

tính của Kn ×Km.

Ví dụ 1.4.

i) Cho X = Y = R2 và ma trận A =

1 0

0 0

.

Khi đó với toán tử đa trị A xác định bởi

A : X ⇒ Y

x =

x1

x2

 7→ A(x) = Ax = y =

1 0

0 0

x1

x2

 =

x1

0
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ta có

gr(A) = {(x, y) : x ∈ R2, y = A(x)}

= {

x1

x2

 ,

x1

0

 , x1, x2 ∈ R
}
.

Dễ thấy gr(A) là một không gian con tuyến tính của R2×2 nên A

là một toán tử đa trị tuyến tính.

ii) Cho toán tử

F : R ⇒ R

x 7→ F(x) =

[−1, 1] khi x 6= 0,

0 khi x = 0.

Ta thấy, đồ thị của toán tử F là không gian con tuyến tính của R2

nên F là một toán tử đa trị tuyến tính.

Định lý 1.4. ([6, Proposition I.2.3, p. 6]) Cho F là một toán tử đa

trị tuyến tính. Theo định nghĩa, F(0) là không gian con tuyến tính.

Khi đó, với mọi x ∈ domF ta có đẳng thức sau

y ∈ F(x)⇐⇒ F(x) = y + F(0). (1.5)

Định nghĩa 1.7. Chuẩn của toán tử đa trị tuyến tính F được kí hiệu

là ‖F‖ và được định nghĩa bởi

‖F‖ = sup
x∈domF ,‖x‖=1

inf
y∈F(x)

‖y‖

= sup
x∈domF ,‖x‖=1

d(0,F(x)).

12



Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Thu

Với d(x,A) = inf
u∈A
‖x− u‖ là khoảng cách từ điểm x đến tập A và

chuẩn là chuẩn bất kì của véc tơ trong Kn.

Tính chất 1.4. ([3, Mệnh đề 1.1.1, trang 16])

i) Từ định nghĩa ta có inf
y∈F(x)

‖y‖ ≤ ‖F‖ ‖x‖ ,∀x ∈ domF . Nếu F là

toán tử đơn trị, thì ‖F(x)‖ ≤ ‖F‖ ‖x‖ ,∀x ∈ domF .

ii) Nếu y ∈ F(x), y∗ ∈ F(0)⊥ và chuẩn trong không gian là chuẩn

Euclide, thì

d(0,F(x) = inf
z∈F(x)

‖z‖ = ‖y‖ . (1.6)

Định nghĩa 1.8. Cho toán tử đa trị tuyến tính F : Kn ⇒ Km.

Toán tử liên hợp của F là toán tử F∗ : (Km)∗ ⇒ (Kn)∗ thỏa mãn với

mọi v∗ ∈ (Km)∗ thì

F∗(v∗) = {u∗ ∈ (Kn)∗ : u∗x = v∗y,∀(x, y) ∈ gr(F)}.

Toán tử ngược của F là toán tử F−1 : Km ⇒ Kn thỏa mãn với mọi

y ∈ F(x) thì F−1(y) = {x ∈ Kn : y ∈ F(x)}.

Tính chất 1.5. ([3, Mệnh đề 1.1.2, Mệnh đề 1.1.3, trang 17 - 19])

Cho F : Kn ⇒ Km là một toán tử đa trị tuyến tính. Khi đó, ta có các

tính chất sau:

i) (F∗)∗ = F , (F∗)−1 = (F−1)∗, ‖F‖ = ‖F∗‖ ,

ii) F là toàn ánh (F(Kn) = Km) nếu và chỉ nếu F∗ là đơn ánh

(F∗−1(0) = {0}) hay (F∗)−1 là đơn trị.

Tính chất 1.6. ([3, Mệnh đề 1.1.4, trang 19]) Cho F : Kn ⇒ Km và

G : Km ⇒ Kl là các toán tử đa trị tuyến tính. Khi đó, ta có:

13



Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Thu

i) Nếu F(0) ⊂ domG thì ‖GF‖ < ‖G‖ ‖F‖,

ii) nếu imF ⊂ domG thì (GF)∗ = F∗G∗.

Nếu F là một toán tử đơn trị tuyến tính được định nghĩa bởi

F(x) = FG(x) = Gx, với G ∈ Km×n, x ∈ Kn thì dễ thấy chuẩn của FG
bởi Định nghĩa 1.7 thực sự là chuẩn của ma trận G. Do vậy khi làm

việc với toán tử này chúng ta sẽ sử dụng khái niệm FG(x) = G(x). Dễ

thấy rằng toán tử liên hợp (FG)∗ : (Km)∗ → (Kn)∗ cũng là một toán

tử đa trị tuyến tính và xác định bởi

(FG)∗(v∗) = v∗G,∀v∗ ∈ (Km)∗.

Để cho đơn giản, chúng ta sẽ đồng nhất (FG)∗ với G∗ và viết

(FG)∗(v∗) = G∗(v∗) = v∗G,∀v∗ ∈ (Km)∗.

1.4 Một số kiến thức cơ bản của lý thuyết điều

khiển

Luận văn nghiên cứu tính điều khiển được của một hệ phương trình

tuyến tính nên các kiến thức cơ sở về lý thuyết điều khiển được quan

tâm nhiều. Mục này chúng ta sẽ nêu một số định nghĩa và tính chất

hay dùng để làm cơ sở cho các chương sau. Kiến thức của mục được

tham khảo trong các tài liệu [2], [12], [13], [14], [18].
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Cho hệ phương trình vi phânx
′ = Ax+Bu,

x(0) = 0, x ∈ Kn, u ∈ Ω, t > 0,

(1.7)

trong đó A ∈ Kn×n, B ∈ Kn×m,Ω ⊂ Km, 0 ∈ Ω,K = R hoặc C. Tuy

nhiên để dễ làm việc ta xét trường hợp K = R trước. Hệ (1.7) được kí

hiệu là cặp ((A,B),Ω) (hệ có ràng buộc), khi Ω = Km thì (1.7) được

kí hiệu là cặp (A,B) (hệ không có ràng buộc).

Định nghĩa 1.9. Với T > 0, ta định nghĩa

Hàm u(t) : [0,T]→ Rm là hàm điều khiển chấp nhận được trên [0, T ]

nếu u(t) thỏa mãn các điều kiện sau: u(t) là hàm đo được, bị chặn

hầu khắp nơi và u(t) ∈ Ω hầu khắp nơi với mọi t ∈ [0, T ].

Tập ΩC
T = {u(t) : u(t) là điều khiển chấp nhận được trên [0, T ]} được

gọi là tập điều khiển chấp nhận được của hệ (1.7) .

Tập RT (0) hoặc RT với RT = {xu(T ) : xu(.) thỏa mãn hệ (1.7) với

u(t) ∈ ΩC
T } được gọi là tập đạt được từ 0 sau thời gian T .

Tập R =
⋃
T>0

RT được gọi là tập đạt được từ 0 sau thời gian hữu hạn

bất kì của hệ (1.7).

Nếu điều kiện ban đầu là x(0) = x0 thì tập đạt được từ x0 trong thời

gian T và tập đạt được từ x0 sau thời gian hữu hạn bất kì được kí

hiệu lần lượt là RT (x0),R(x0) với R(x0) =
⋃
T>0

RT (x0).

Nhận xét 1.1.

i) Theo Định lý 1.1 và Ví dụ 1.1 thì hệ (1.7) có nghiệm cho bởi công
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thức

xu(T ) =

∫ T

0

S(T − τ)Bu(τ)dτ với u(.) ∈ ΩC
T

hay

xu(T ) =

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ với u(.) ∈ ΩC
T .

Do đó, ta có thể viết tập đạt được từ 0 sau thời gian T dưới dạng

RT = {xu(T ) : ∃u(.) ∈ ΩC
T thỏa mãn xu(T ) =

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ}

= {
∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ với u(.) ∈ ΩC
T }.

ii) Xét hệ (1.7) và điều kiện ban đầu là x(0) = x0 thì tương tự trên

hệ có nghiệm và công thức nghiệm cho bởi

xu(T ) = eATx0 +

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ với u(.) ∈ ΩC
T .

Nếu tại thời điểm T nào đó ta có xu(T ) = 0 thì x0 = −
∫ T

0

eA(−τ)Bu(τ)dτ.

Định nghĩa 1.10. Kí hiệu tập ST hoặc S(T,A,Ω) thỏa mãn

ST = {x ∈ Rn : x = −
∫ T

0

eA(−τ)Bu(τ)dτ, với u(.) ∈ ΩC
T }

là tập hợp tất cả các điểm (trạng thái) đạt được về 0 sau thời gian T

và S =
⋃
T>0

ST là tập đạt được về 0 sau thời gian hữu hạn bất kì.

Nhận xét 1.2. Từ định nghĩa hai tập RT và ST ta có ST .eAT = −RT

hay −RT .e
−AT = ST . Mà {eAT} là toàn ánh nên hai tập RT và ST sẽ

có tính chất tương tự nhau.

Định nghĩa 1.11.
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i) Hệ (1.7) được gọi là điều khiển được địa phương từ 0 sau thời gian

T (gọi tắt là hệ (1.7) điều khiển được địa phương sau thời gian T ) nếu

0 ∈ int(RT ).

ii) Hệ (1.7) được gọi là điều khiển được địa phương từ 0 sau thời gian

hữu hạn bất kì (gọi tắt là điều khiển được địa phương sau thời gian

hữu hạn bất kì) nếu 0 ∈ int(R).

iii) Hệ (1.7) được gọi là điều khiển được toàn cục từ 0 sau thời gian T

(gọi tắt là điều khiển được toàn cục sau thời gian T ) nếu RT = Rn.

iv) Hệ (1.7) được gọi là điều khiển được toàn cục từ 0 sau thời gian

hữu hạn bất kì (gọi tắt là điều khiển được toàn cục sau thời gian hữu

hạn bất kì) nếu R = Rn.

Dựa vào Nhận xét 1.2 và Định nghĩa 1.11 ta có nhận xét sau

Nhận xét 1.3.

i) Hệ (1.7) được gọi là điều khiển được địa phương về 0 sau thời gian

T (tương ứng điều khiển được địa phương về 0 sau thời gian hữu hạn

bất kì) nếu 0 ∈ int(ST ) (tương ứng 0 ∈ int(S)). Hơn nữa, hệ điều

khiển được địa phương từ 0 sẽ điều khiển được địa phương về 0 và

ngược lại sau thời gian T hoặc sau thời gian hữu hạn bất kì.

ii) Hệ (1.7) được gọi là điều khiển được toàn cục về 0 sau thời gian T

(tương ứng điều khiển được toàn cục về 0 sau thời gian hữu hạn bất

kì) nếu ST = Rn (tương ứng S = Rn). Hơn nữa, hệ điều khiển được

toàn cục từ 0 sẽ điều khiển được toàn cục về 0 và ngược lại sau thời

gian T hoặc sau thời gian hữu hạn bất kì.

iii) Nếu RT = Kn thì R = Kn. Chiều ngược lại không đúng.
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iv) Nếu 0 ∈ intRT thì 0 ∈ intR. Chiều ngược lại không đúng.

v) Nếu R = Rn thì 0 ∈ int(R). Chiều ngược lại không đúng.

Tiếp theo ta phát biểu và chứng minh một số tính chất cơ bản có

ý nghĩa lớn trong lý thuyết điều khiển được của một hệ tuyến tính.

Tính chất 1.7. Nếu Ω đóng, thì RT đóng.

Chứng minh. Để chứng minhRT đóng, ta chứng minhRT = RT . Hiển

nhiên RT ⊂ RT . Ta chỉ cần chứng minh chiều ngược lại. Thật vậy:

Với mọi x ∈ RT tồn tại dãy yn ∈ RT sao cho lim
n→+∞

yn = x.

Vì yn ∈ RT nên theo định nghĩa của RT sẽ tồn tại un(.) ∈ ΩC
T :

yn(T ) =

∫ T

0

eA(T−τ)Bun(τ)dτ

và do Ω đóng nên lim
n→∞

un(τ) = u(τ) ∈ ΩC
T .

Từ đó suy ra

x = lim
n→+∞

yn = lim
n→+∞

∫ T
0 eA(T−τ)Bun(τ)dτ

=

∫ T

0

eA(T−τ)B lim
n→+∞

un(τ)dτ

=

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ ∈ RT .

Vì vậy RT ⊂ RT hay RT đóng.

Tính chất 1.8. Nếu T1 ≤ T2, thì RT1 ⊂ RT2 .

Chứng minh. Giả sử x ∈ RT1, bất kì suy ra tồn tại u(.) ∈ ΩC
T1

sao cho

x =

∫ T1

0

eA(T1−τ)Bu(τ)dτ.
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Dễ thấy

x =

∫ T1

0

eA(T1−τ)Bu(τ)dτ = −
∫ 0

T1

eATBu(T1 − T )dT

=

∫ T1

0

eATBu(T1 − T ))dT =

∫ T2

0

eATBũ(T2 − T )dT

với

ũ(T2 − T ) =

u(T1 − T ) khi 0 ≤ T ≤ T1,

0 khi T1 ≤ T ≤ T2.

Khi đó, rõ ràng

ũ(T2 − T ) ∈ ΩC
T2

và

x =

∫ T2

0

eATBũ(T2 − T )dT =

∫ T2

0

eA(T2−s)Bũ(s)ds ∈ RT2

với ũ(s) ∈ ΩC
T2
. Do đó, ta có RT1 ⊂ RT2, T1 ≤ T2.

Tiếp theo ta sử dụng bổ đề sau

Bổ đề 1.1. Cho hàm f(x) đo được, bị chặn hầu khắp nơi trên [0, T ]

thỏa mãn f(x) : [0, T ]→ Rn.

Khi đó, tập V = {
∫
D

f(τ)dτ, với mọi tập D ⊂ [0, T ] - đo được} là tập

lồi trong Rn.

Bổ đề 1.1 là hệ quả của Định lý Lyapunov về tính lồi của độ đo véc

tơ trong không gian hữu hạn chiều. Định lý này được trình bày rất rõ

trong tài liệu [12]. Nhưng vì tính chất phức tạp của nó nên chúng ta

thừa nhận và không chứng minh. Sử dụng Bổ đề 1.1 ta chứng minh
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tính chất sau

Tính chất 1.9. Tập RT là tập lồi.

Chứng minh. Rõ ràng nếu Ω lồi thì RT lồi.

Nếu Ω không lồi thì ta cũng chứng minh được RT lồi.

Thật vậy: Lấy x1, x2 ∈ RT , suy ra tồn tại hai điều khiển chấp nhận

được u1(.), u2(.) : x1 =

∫
[0,T ]

eA(T−s)Bu1(s)ds, x2 =

∫
[0,T ]

eA(T−s)Bu2(s)ds.

Khi đó, với mọi D ⊂ [0,T] - đo được, xét w thỏa mãn

w(D) =

y1

y2


với yi =

∫
D

eA(T−s)Bui(s)ds : ui(.), i = 1, 2 là các điều khiển chấp

nhận được và w(Ø) = 0, w([0, T ]) =

x1

x2

 . Dễ thấy tập V theo Bổ

đề 1.1 là lồi và

0

0

 ,

x1

x2

 ∈ V . Do đó tồn tại tập Dλ ⊂ [0, T ] - đo

được sao cho

w(Dλ) = λ

x1

x2

 =

z1

z2


và

w([0, T ] \Dλ) = (1− λ)

x1

x2

 =

z3

z4


với zi =

∫
[0,T ]\Dλ

eA(T−s)Bui(s)ds : ui(.), i = 1, .., 4 là các điều khiển

chấp nhận được.

20



Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Thu

+ Đặt

uλ(s) =

u1(s) khi s ∈ Dλ,

u4(s) khi s ∈ [0, T ] \Dλ

thì uλ(s) là điều khiển chấp nhận được

và ∫
[0,T ]

eA(T−s)Buλ(s)ds =

∫
Dλ

eA(T−s)Buλ(s)ds

+

∫
[0,T ]\Dλ

eA(T−s)Buλ(s)ds

=

∫
Dλ

eA(T−s)Bu1(s)ds+

∫
[0,T ]\Dλ

eA(T−s)Bu4(s)ds

= z1 + z4 = λx1 + (1− λ)x2,∀λ ∈ (0, 1).

Do đó λx1 + (1− λ)x2 ∈ RT ,∀λ ∈ [0, 1] hay RT là lồi.

Sử dụng Tính chất 1.8 và Tính chất 1.9 ta chứng minh tính chất

sau.

Tính chất 1.10. Tập R là tập lồi.

Chứng minh. Với x1, x2 ∈ R thì tồn tại 0 < T1 < T2 sao cho xi ∈ Ri,

với i = 1, 2. Theo Tính chất 1.9 ta suy ra x1 ∈ R2. Khi đó, với mọi

λ ∈ [0, 1] thì λx1 + (1 − λ)x2 sẽ là tổ hợp lồi của hai điểm trong R2,

mà R2 lồi nên λx1 + (1− λ)x2 ∈ R2 ⊂ R hay R lồi.

Tính chất này có một cách chứng minh khác nhưng khá phức tạp

([13, Theorem 3.3.2, p. 216]).
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Chương 2

Một vài tiêu chuẩn xét tính điều

khiển được của hệ tuyến tính

Tính điều khiển được là một tính chất quan trọng trong lý thuyết điều

khiển. Vậy một hệ như thế nào, phải thỏa mãn tính chất gì sẽ điều

khiển đươc toàn cục hoặc điều khiển được địa phương sau thời gian

hữu hạn bất kì (gọi tắt là điều khiển được toàn cục hoặc điều khiển

được địa phương). Chương 2 sẽ giúp chúng ta tìm được câu trả lời

trong một số trường hợp cụ thể. Chương này được tham khảo trong

các tài liệu [2], [3], [14], [17].

2.1 Tiêu chuẩn một - hệ không có ràng buộc trên

điều khiển

Đầu tiên, ta xem xét một hệ khá đơn giản - hệ tuyến tính không có

ràng buộc trên điều khiển. Vậy hệ này khi nào điều khiển được toàn

cục hoặc điều khiển được địa phương.
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Xét hệ x
′ = Ax+Bu,

x(0) = 0, x ∈ Rn, u ∈ Rm, t > 0,

(2.1)

trong đó A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m.

Hệ (2.1) được kí hiệu là cặp (A,B), (A,B) ∈ Rn×(n+m) và được gọi là

hệ tuyến tính không có ràng buộc.

Định lý 2.1. Cho hệ (2.1). Khi đó, các khẳng định sau tương đương.

i) Hệ (2.1) điều khiển được toàn cục.

ii) Hệ (2.1) điều khiển được địa phương.

iii) Cặp (A,B) thỏa mãn điều kiện Kalman

rank[A|B] = n với [A|B] := (B,AB,A2B, ..., An−1B) ∈ Rn×(nm).

iv) Cặp (A,B) thỏa mãn điều kiện Hautus

rank(A− λI,B) = n,∀λ ∈ C.

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh i)⇔ ii), i)⇔ iii), iii)⇔ iv).

i)⇒ ii) Hiển nhiên.

ii)⇒ i) Hiển nhiên có R ⊂ Rn. Chúng ta chỉ cần chỉ ra Rn ⊂ R.

Vì 0 ∈ intR nên tồn tại ε > 0 sao cho εB1 ⊂ R, với B1 là hình cầu

đơn vị hay εx ∈ R với x ∈ Rn thỏa mãn ||x|| ≤ 1. Với x0 ∈ Rn -

bất kì thì ε
x0

||x0||
∈ εB1 ⊂ R. Khi đó, tồn tại T0 > 0 : ε

x0

||x0||
∈ RT0

hay ε
x0

||x0||
=

∫ T0

o

eA(T0−τ)Bu(τ)dτ, với u(τ) là một điều khiển chấp
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nhận được. Từ đó suy ra x0 =

∫ T0

o

eA(T0−τ)Bu(τ)
||x0||
ε

dτ. Do hệ đã

cho không có ràng buộc trên điều khiển nên u(τ)
||x0||
ε

là điều khiển

chấp nhận được. Vì vậy x0 ∈ R hay Rn ⊂ R. Khi đó, ta có Rn = R

hay hệ đã cho điều khiển được toàn cục. Vậy i) ⇔ ii) được chứng

minh.

i⇒ iii) Giả sử (2.1) điều khiển được toàn cục nhưng rank[A|B] < n.

Khi đó, tồn tại v ∈ Rn \ {0} sao cho v∗(B,AB,A2B, ..., An−1B) = 0

hay v∗B = v∗AB = ... = v∗An−1B = 0.

Theo Định lý Cayley-Hamilton ta có P(A) = 0 với P(A) là đa thức

đặc trưng của A.

Khi đó, ta có

P(A) = 0 ⇔ An + an−1A
n−1 + ...+ a1A+ a0I = 0.

⇔ An = −(an−1A
n−1 + ...+ a1A+ a0I).

⇔ v∗AnB = −(an−1v
∗An−1B + ...+ a1v

∗AB + a0v
∗B) = 0.

⇔ v∗An+kB = 0,∀k ∈ N.

Mặt khác vì etA =
+∞∑
n=0

tnAn

n!
nên

v∗etAB = v∗
+∞∑
n=0

tnAn

n!
B =

+∞∑
n=0

tnv∗AnB

n!
= 0. (2.2)

Do hệ (2.1) là điều khiển được toàn cục nên với mọi x ∈ R thì tồn tại

u(.) ∈ ΩC
T sao cho x =

∫ T

o

eA(T−τ)Bu(τ)dτ. Nhân vô hướng hai vế của

đẳng thức trên với v và áp dụng (2.2) ta được

〈v, x〉 = 0,∀x ∈ R.
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Do đó v = 0 (mâu thuẫn với giả thiết v 6= 0). Vậy giả sử sai hay

rank[A|B] = n.

iii)⇒ i) Giả sử có rank[A|B] = n nhưng hệ (2.1) không điều khiển

được toàn cục hay R 6= Rn. Từ đó suy ra RT 6= Rn,∀T > 0. Cố định

T1 : RT1 6= Rn, T1 ∈ [0, T ].

Xét ánh xạ L thỏa mãn

LT1 : ΩC
T1
→ Rn

u(.) 7→ LT1(u) =

∫ T1

0

eA(T1−τ)Bu(τ)dτ.

Ta có im(LT1(u)) = RT1 ⊂ Rn nên ∀x ∈ RT1,∃v ∈ Rn \ {0} : v∗x = 0

hay ∫ T1

0

v∗eA(T1−τ)Bu(τ)dτ = 0, với u(.) ∈ ΩC
T1
.

Vì hàm dưới dấu tích phân liên tục theo τ ∈ [0, T1] nên

v∗eA(T1−τ)B = 0,∀τ ∈ [0, T1]. (2.3)

Từ (2.3) cho τ = T1 ta được

v∗B = 0. (2.4)

Lấy đạo hàm của (2.3) theo τ ta được v∗AeA(T1−τ)B = 0 rồi cho τ = T1

ta có

v∗AB = 0. (2.5)

Tương tự lấy đạo hàm cấp n− 1 của (2.3) và cho τ = T1 ta thu được

v∗An−1B = 0. (2.6)
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Từ (2.4), (2.5), (2.6) ta có

v∗B = v∗AB = ... = v∗An−1B = 0

hay

v∗(B,AB,A2B, ..., An−1B) = 0.

Do đó rank[A|B] < n (mâu thuẫn với giả thiết). Vậy giả sử sai hay hệ

đã cho điều khiển được toàn cục. Vậy i)⇔ iii) được chứng minh.

iii)⇒ iv) Giả sử có iii) nhưng iv) không thỏa mãn, tức là:

rank(A− λI,B) < n,∀λ ∈ C.

Khi đó

∃v ∈ Rn \ {0} : v∗(A− λI,B) = 0.

Vì vậy

v∗A = v∗λI = v∗B = 0 (2.7)

và suy ra

v∗AB = ... = v∗An−1B = 0. (2.8)

Từ (2.7) và (2.8) ta có

v∗(B,AB,A2B, ..., An−1B) = 0

hay rank[A|B] < n (mâu thuẫn với giả thiết). Vậy giả sử sai hay

rank(A− λI,B) = n,∀λ ∈ C.

iv) ⇒ iii) Giả sử có điều kiện iv) nhưng điều kiện iii) không thỏa

mãn, tức là rank[A|B] < n.
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Khi đó, tồn tại v ∈ Rn \ {0} : v∗(B,AB, ..., An−1B) = 0 và suy ra

v∗B = v∗AB = ... = v∗An−1B = 0. Lấy ϕ(z) là đa thức bậc nhỏ nhất

thỏa mãn v∗ϕ(A) = 0. Giả sử tồn tại đa thức φ(z) sao cho

ϕ(z) = φ(z)(z − λ), từ đó suy ra v∗ϕ(A) = v∗φ(A)(A− λI) = 0. Đặt

v∗φ(A) = η suy ra v∗φ(A)(A − λI) = η(A − λI) = 0. Nếu η = 0 thì

v∗φ(A) = 0 hay φ(A) = 0 (mâu thuẫn với việc chọn ϕ(z)). Do đó

η 6= 0, từ đó suy ra ηA = ηλI hay λ ∈ δ(A) và η là véc tơ riêng ứng

với giá trị riêng λ của ma trận A.

Mà ta có

ηB = v∗φ(A)B = φ(A)v∗B = 0.

Do đó, ta được η(A− λI,B) = 0 hay rank(A− λI,B) < n,∀λ ∈ δ(A)

(mâu thuẫn với giả thiết rank(A− λI,B) = n,∀λ ∈ C).

Vậy iii)⇔ iv) được chứng minh.

Ví dụ 2.1. Xét tính điều khiển được của hệ x′ = Ax+Bu

với A =

0 1

1 2

 , B =

1

2

 , u ∈ R.

Kiểm tra điều kiện Kalman với n = 2, ta được ma trận

[A|B] = (B,AB) =

1 2

2 5

 .

có rank[A|B] = 2 = n. Do đó theo tiêu chuẩn một, hệ đã cho điều

khiển được toàn cục.

Ví dụ 2.2. Xét tính điều khiển được của

x(4)(t) + 2x′′(t)− 3x′(t)− 2x(t)− 5u(t) = 0.
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Đặt x1(t) = x(t), x2(t) = x′(t),

x3(t) = x′′(t), x4(t) = x′′′(t).

Khi đó hệ trên trở thành

x′ = Ax+Bu,

với A =


0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

2 3 −2 0

 , B =


0

0

0

1

 , u ∈ R

Vì ma trận A có hai giá trị riêng là λ1 = 1 và λ2 = −2 nên kiểm tra

điều kiện Hautus với n = 4, ta được

rank(A− λ1I, B) = rank


−1 1 0 0 0

0 −1 1 0 0

0 0 −1 1 0

2 3 −2 −1 1

 = 4 = n

và

rank(A− λ2I, B) = rank


2 1 0 0 0

0 2 1 0 0

0 0 2 1 0

2 3 −2 2 1

 = 4 = n.

Vì vậy theo tiêu chuẩn một, hệ đã cho điều khiển được toàn cục.
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2.2 Tiêu chuẩn hai - hệ tuyến tính có ràng buộc

bất kì trên điều khiển

Tiêu chuẩn một cho ta điều kiện để một hệ tuyến tính không ràng

buộc điều khiển được toàn cục hoặc điều khiển được địa phương. Tiếp

theo, ta sẽ xem xét tiêu chuẩn điều khiển được của hệ tuyến tính có

ràng buộc trên điều khiển.

Xét hệ x
′ = Ax+Bu,

x(0) = 0, x ∈ Rn, u ∈ Ω, t > 0,

(2.9)

trong đó A ∈ Rn×n, B ∈ Rn×m,Ω ⊂ Rm : 0 ∈ Ω, int(Ω) 6= Ø. Hệ (2.9)

được kí hiệu là cặp ((A,B),Ω) và được gọi là hệ tuyến tính có ràng

buộc trên điều khiển.

Định lý 2.2. ([2, Định lý 2.7, trang 66]) Hệ (2.9) điều khiển được địa

phương khi và chỉ khi hai điều kiện sau thỏa mãn:

i) Hệ tuyến tính không ràng buộc (A,B) điều khiển được tức là

rank[A|B] = n hoặc rank(A− λI,B) = n, ∀λ ∈ C. (2.10)

ii) Không tồn tại véc tơ riêng ứng với giá trị riêng thực của ma trận

A∗ thuộc vào nón đối ngẫu dương của B(Ω), tức là

ker(A∗ − λI) ∩ (B(Ω))+ = {0},∀λ ∈ R. (2.11)

Chứng minh. - Điều kiện cần. Vì hệ (2.9) điều khiển được địa phương

nên chứng minh tương tự tiêu chuẩn một, ta được hệ này điều khiển
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được toàn cục khi Ω = Rn. Vậy i) được chứng minh. Tiếp theo ta sẽ

chứng minh ii), giả sử tồn tại véc tơ riêng f 6= 0 ứng với giá trị riêng

thực λ của A∗ và f ∈ (B(Ω))+ hay 〈f,B(ũ)〉 ≥ 0,∀ũ ∈ Ω.

Vì hệ đã cho là điều khiển được địa phương nên 0 ∈ intR hay tồn tại

lân cận V (0) ⊂ R. Khi đó, ta có

∀x ∈ Rn,∃ε > 0 : εx =

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ, u(.) ∈ ΩC
T .

Do đó

〈f, x〉 =
1

ε
〈f, εx〉 =

1

ε
〈f,
∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ〉

=
1

ε

∫ T

0

〈f, eA(T−τ)Bu(τ)〉dτ =
1

ε

∫ T

0

〈eA∗(T−τ)f,Bu(τ)〉dτ

=
1

ε

∫ T

0

eλ(T−τ)〈f,Bu(τ)〉dτ ≥ 0,∀x ∈ Rn,

tức là

〈f, x〉 ≥ 0,∀x ∈ Rn. (2.12)

Tương tự, ta có

∀x ∈ Rn,∃ε > 0 : −εx =

∫ T

0

eA(T−τ)Bu1(τ)dτ, u1(.) ∈ ΩC
T .

Do đó

〈f,−x〉 =
1

ε
〈f,−εx〉 =

∫ T

0

eλ(T−τ)〈f,Bu1(τ)〉dτ ≥ 0,∀x ∈ Rn

hay

〈f,−x〉 ≥ 0,∀x⇔ 〈f, x〉 ≤ 0,∀x ∈ Rn. (2.13)

Từ (2.12) và (2.13) ta có 〈f, x〉 = 0,∀x ∈ Rn hay f = 0 (mâu thuẫn
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giả thiết). Vậy giả sử sai hay ii) thỏa mãn.

- Điều kiện đủ. Với T > 0 ta xét ánh xạ L thỏa mãn

LT : L∞([0, T ];Rm) → Rn

u(.) 7→ LT (u) =

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ.

Vì i) thỏa mãn hay hệ không có hạn chế là điều khiển được nên LT là

toàn ánh và dễ thấy nó tuyến tính liên tục nên LT là ánh xạ mở.

Đặt Ω̃C
T = {u(.) ∈ L∞([0, T ];Rm) : u(.) ∈ Ω hầu khắp nơi, t ∈ [0, T ]}

thì Ω̃C
T là tập điều khiển chấp nhận được của hệ (2.9). Vì int Ω 6= Ø

trong Rn nên int(Ω̃C
T ) 6= Ø trong L∞([0, T ];Rm). Từ hai điều trên

suy ra tập RT = LT (Ω̃C
T ) có phần trong khác rỗng trong Rn hay

int(RT ) 6= Ø và do đó int(R) 6= Ø.

Tiếp theo, ta chứng minh 0 ∈ intR. Giả sử 0 /∈ intR. Theo Tính chất

(1.9) có R lồi. Áp dụng Định lý Hahn-Banach về tách tập lồi, ta có

∃f ∈ Rn \ {0} : 〈f, x〉 ≥ 0,∀x ∈ R. (2.14)

Xét nón lồi C =
⋃
λ>0

λR = cone(R) là nón sinh bởi tập R. Vì R lồi

nên C lồi. Từ (2.14) ta có f ∈ C+ hay C+ 6= Ø.

Với mọi x ∈ R, ta có

eAtx = eAt
∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ

=

∫ T

0

eA(T+t−τ)Bu(τ)dτ

=

∫ T+t

0

eA(T+t−τ)Bũ(τ)dτ
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với

ũ(τ) =

u(τ) khi 0 ≤ τ ≤ T,

0 khi T ≤ τ ≤ T + t

∈ ΩC
T+t.

Khi đó, ta được eAtx ∈ RT+t ⊂ R,∀t ≥ 0,∀x ∈ R suy ra eAtR ⊂

R,∀t ≥ 0 và eAtC ⊂ C, ∀t ≥ 0. Áp dụng Định lý Krein-Rutman cho

họ các ma trận tự giao hoán {eAt} và nón C ta có

∃f 6= 0 ∈ C+ : eA
∗tf = λtf, ∀λt ≥ 0,∀t ∈ [0, T ]. (2.15)

Lấy đạo hàm hai vế của (2.15) theo t ta được eA
∗tA∗f = (λt)

′f . Cho

t = 0 suy ra A∗f = (λ0)
′f. Đặt λ0 = (λ0)

′, ta có λ0 ∈ R và A∗f = λ0f .

Cũng do f ∈ C+ nên với mọi x ∈ R, ta có

〈f, x〉 = 〈f,
∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ〉 =

∫ T

0

λT−τ〈f,Bu(τ)dτ〉 ≥ 0.

Do đó 〈f,B(u)〉 ≥ 0,∀u ∈ Ω hay f ∈ (B(Ω))+. Kết hợp điều này với

điều trên ta chứng minh được tồn tại véc tơ riêng f 6= 0 của ma trận

A∗ ứng với giá rị riêng λ0 ∈ R thuộc vào nón đối ngẫu dương của B(Ω)

(mâu thuẫn với ii)). Nên giả sử sai hay 0 ∈ int(R). Vậy hệ đã cho là

điều khiển được địa phương.

Từ tiêu chuẩn một và tiêu chuẩn hai ta có hệ quả.

Hệ quả 2.1. Hệ (2.9) với 0 ∈ int(Ω) điều khiển được địa phương khi

và chỉ khi rank[A|B] = n hay rank(A− λI,B) = n,∀λ ∈ C.

Chứng minh. - Điều kiện cần. Hệ (2.9) điều khiển được địa phương

thì rank[A|B] = n là hiển nhiên theo tiêu chuẩn hai.
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- Điều kiện đủ. Hệ (2.9) có rank[A|B] = n và 0 ∈ int(Ω) thì điều khiển

được địa phương. Với T > 0 ta xét ánh xạ L thỏa mãn

LT : L∞([0, T ];Rm) → Rn

u(.) 7→ LT (u) =

∫ T

0

eA(T−τ)Bu(τ)dτ.

Vì rank[A|B] = n nên LT là toàn ánh và tuyến tính liên tục nên LT
là ánh xạ mở.

Đặt Ω̃C
T = {u(.) ∈ L∞([0, T ];Rm) : u(.) ∈ Ω hầu khắp nơi, t ∈ [0, T ]}

thì tập Ω̃C
T là tập chấp nhận được của hệ (2.9). Vì 0 ∈ int Ω nên

0 ∈ int(Ω̃C
T ). Mặt khác, ta có RT = LT (Ω̃C

T ) nên suy ra 0 ∈ int(RT ).

Do đó 0 ∈ int(R) hay hệ đã cho điều khiển được địa phương.

Hệ quả 2.2. ([17, Corollary 3.4, p. 6]) Xét hệ (2.9) khi m = 1, hay

B ∈ Rn, u ∈ Ω ⊂ R. Khi đó, hệ này điều khiển được địa phương khi

và chỉ khi rank[A|B] = n và ma trận A không có giá trị riêng thực.

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh điều kiện (2.11) trong tiêu chuẩn

hai tương đương với điều kiện ma trận A không có giá trị riêng thực.

- Điều kiện đủ. Nếu A không có giá trị riêng thực thì hiển nhiên điều

kiện (2.11) thỏa mãn.

- Điều kiện cần. Giả sử có điều kiện (2.11) trong tiêu chuẩn hai nhưng

ma trận A có giá trị riêng thực λ0. Khi đó, λ0 cũng là giá trị riêng thực

của ma trận A∗, nghĩa là ∃v 6= 0 : v∗ ∈ (Rn)∗ : (A∗ − λ0I)(v∗) = 0.

Theo định nghĩa của nón đối ngẫu dương, ta có 0 ∈ Ω+ ⊂ R+ = R nên

tồn tại α ∈ R : B∗(αv∗) = αB∗(v∗) ∈ Ω+. Từ đó suy ra αv∗ ∈ (BΩ)+

(mâu thuẫn với điều kiện (2.11)). Vậy giả sử sai hay ma trận A không

có giá trị riêng thực.
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Hệ quả 2.3. Xét hệ (2.9) với Ω là nón, đỉnh 0 và int(Ω) 6= Ø. Khi

đó, hệ là điều khiển được toàn cục (gọi tắt là điều khiển được) khi và

chỉ khi hai điều kiện (2.10) và (2.11) thỏa mãn:

Chứng minh. - Điều kiện cần. Hệ điều khiển được toàn cục thì điều

khiển được địa phương. Do đó theo tiêu chuẩn hai thì điều kiện (2.10)

và (2.11) thỏa mãn.

- Điều kiện đủ. Do hệ thỏa mãn điều kiện (2.10) và (2.11) nên theo

tiêu chuẩn hai ta có hệ điều khiển được địa phương hay 0 ∈ intR.

Khi đó tồn tại ε > 0 sao cho εB1 ⊂ R, với B1 là hình cầu đơn vị hay

εx ∈ R với x ∈ Rn thỏa mãn ||x|| ≤ 1.

Với x0 ∈ Rn thì ε
x0

||x0||
∈ εB1 ⊂ R nên tồn tại T0 > 0 sao cho

ε
x0

||x0||
∈ RT0 hay ε

x0

||x0||
=

∫ T0

0

eA(T0−τ)Bu(τ)dτ, với u(τ) là một điều

khiển chấp nhận được. Từ đó suy ra x0 =

∫ T0

0

eA(T0−τ)Bu(τ)
||x0||
ε

dτ.

Vì Ω là nón, đỉnh 0 nên λΩ ⊂ Ω,∀λ > 0. Do đó u(τ)
||x0||
ε

là điều

khiển chấp nhận được. Vì vậy x0 ∈ R hay Rn ⊂ R và suy ra Rn = R

hay hệ đã cho điều khiển được toàn cục.

Ví dụ 2.3. Xét hệ x′ = Ax+Bu với A =

1 0

1 −1

 , B =

 0 1

−1 0


và Ω = {

u1

u2

 ∈ R2 : u1 ≥ 0, u2 ≤ 0}.

Theo bài ra ta có Ω là tập lồi, chứa 0, có phần trong khác rỗng và

B(Ω) =

 0 1

−1 0

 .

u1

u2

 =

 u2

−u1

 .
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Do đó

(B(Ω))+ = {

x1

x2

 ∈ R2 : x1 ≤ 0, x2 ≤ 0} hay (B(Ω))+ ≡ B(Ω).

Kiểm tra điều kiện (2.10) với n = 2 ta có

rank[A|B] = rank(B,AB) = rank

 0 1 0 1

−1 0 1 1

 = 2 = n.

Suy ra (2.10) được thỏa mãn.

Kiểm tra điều kiện (2.11) ta có ma trận A∗ có hai giá trị riêng lần

lượt là λ1 = 1, λ2 = −1. Ứng với λ1 = 1 ta có véc tơ riêng tương ứng

là

x1

0

 , x1 ∈ R. Chọn v =

−1

0

 là một giá trị riêng cần tìm. Dễ

thấy v ∈ (B(Ω))+. Tương tự với giá trị riêng λ2 = −1, ta tìm được

véc tơ riêng là

−x2
2

x2

 /∈ (B(Ω))+.

Vậy (2.11) không thỏa mãn hay hệ đã cho không điều khiển được địa

phương và hiển nhiên nó cũng không điều khiển được toàn cục.

Ví dụ 2.4. Xét hệ x′ = Ax+Bu với A =

1 0

1 −1

 , B =

 0 1

−1 0


và tập Ω = {

u1

u2

 ∈ R2 : u1 ≥ 0, u2 ∈ R}.

Theo bài ra ta có Ω là nón lồi, chứa 0, có phần trong khác rỗng và

B(Ω) =

 0 1

−1 0

 .

u1

u2

 =

 u2

−u1

 .

35



Luận văn Thạc sĩ toán học Trần Thị Thu

Do đó

B(Ω)+ = {

x1

x2

 ∈ R2 : x1 ∈ R, x2 ≤ 0}.

Dễ thấy điều kiện (2.10) thỏa mãn.

Kiểm tra điều kiện (2.11). Rõ ràng với ma trận A∗ có hai giá trị riêng

lần lượt là λ1 = 1 và λ2 = −1. Với λ1 = 1 thì chỉ có giá trị riêng

v =

0

0

 ∈ B(Ω)+ hay (2.10) được thỏa mãn. Tương tự với λ2 = −1

điều kiện (2.11) được thỏa mãn.

Vậy hệ đã cho điều khiển được toàn cục và hiển nhiên nó cũng điều

khiển được địa phương.

Nhận xét 2.1.

+ Khi Ω là tập bất kì thì hệ (2.9) điều khiển được địa phương nhưng

chưa chắc đã điều khiển được toàn cục.

+ Khi Ω là nón thì hệ (2.9) điều khiển được toàn cục. Khi đó, tính

điều khiển được toàn cục và điều khiển được địa phương của hệ (2.9)

khi ràng buộc trên điều khiển là nón đồng nhất với nhau. Người ta

dùng tính chất này để nghiên cứu tính bền vững của tính điều khiển

được.

2.3 Tiêu chuẩn ba - hệ tuyến tính có ràng buộc

lồi, đóng trên điều khiển

Qua hai tiêu chuẩn trên ta thấy một hệ tuyến tính là điều khiển được

toàn cục thì điều khiển được địa phương, ngược lại không đúng. Vậy
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câu hỏi đặt ra là với điều kiện nào thì chiều ngược lại đúng, nghĩa là

hệ điều khiển được địa phương khi nào điều khiển được toàn cục. Tiêu

chuẩn dưới đây giúp ta trả lời câu hỏi này. Các kiến thức của mục này

được tham khảo trong tài liệu [14].

Xét hệ x
′ = Ax+ u,

x(0) = 0, x ∈ Rn, u ∈ Ω ⊂ Rn, t > 0,

(2.16)

trong đó A ∈ Rn×n,Ω là tập lồi đóng, chứa 0 và int(Ω) 6= Ø. Hệ này

được kí hiệu là cặp (A,Ω).

Để chứng minh định lý chính của mục này ta cần một số bổ đề sau

Bổ đề 2.1. ([14, Lemma 3.3, p. 210]) Giả sử rằng 0 ∈ coΩ (bao lồi

đóng của Ω), hệ (A,Ω) điều khiển được địa phương và L là không gian

con bất biến chứa trong S. Khi đó, L⊥ + iL⊥ không chứa véc tơ riêng

nào của A∗ tương ứng với giá trị riêng λ thỏa mãn Reλ ≤ 0.

Bổ đề 2.2. ([14, Lemma 4.1, p. 211]) Nếu f là véc tơ riêng giá trị

thực (tương ứng f là véc tơ riêng giá trị phức) của ma trận A∗ thỏa

mãn f ∈ (Cr(S))+ (tương ứng f ⊥ (Cr(S)) thì f tựa với Cr(Ω), nghĩa

là 〈f, u〉 ≤ 0,∀u ∈ Cr(Ω) (tương ứng f trực giao với Cr(Ω)).

Định lý 2.3. ([14, Theorem 2.1, p. 208]) Xét hệ (2.16) trong trường

hợp tập Cb(Ω) đóng. Khi đó, hệ điều khiển được toàn cục khi và chỉ

khi hai điều kiện sau thỏa mãn:

i) Cặp (A,Ω) điều khiển được địa phương.
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ii) Không tồn tại véc tơ riêng ứng với giá trị riêng λ > 0 của ma

trận A∗ tựa với nón lùi xa của Ω hay

ker(A∗ − λI) ∩ {〈f, ũ〉 ≤ 0,∀ũ ∈ Cr(Ω)} = {0},∀λ > 0 (2.17)

và cũng không tồn tại véc tơ riêng ứng với giá trị riêng λ : Reλ > 0

của ma trận A∗ trực giao với nón lùi xa của Ω hay

ker(A∗ − λI) ∩ (Cr(Ω))⊥ = {0},∀λ : Reλ > 0. (2.18)

Chứng minh. - Điều kiện cần. Do hệ (2.16) hay cặp (A,Ω) là điều

khiển được toàn cục nên điều kiện i) là hiển nhiên. Ta chỉ cần chứng

minh điều kiện ii). Giả sử hệ là điều khiển được toàn cục nhưng ii)

không thỏa mãn, tức là:

Hoặc (2.17) không thỏa mãn hay

∃f ∈ Rn \ {0} : A∗f = λf và 〈f, ũ〉 ≤ 0,∀λ > 0,∀ũ ∈ Cr(Ω).

Khi đó

−〈f, ũ〉 ≥ 0,∀ũ ∈ Cr(Ω)

suy ra −f ∈ Cr(Ω)+ hay f ∈ −Cr(Ω)+.

Vì Ω, Cb(Ω) đóng nên Cb(Ω) = −Cr(Ω)+, suy ra f ∈ Cb(Ω). Theo định

nghĩa, ta có sup
u∈Ω
〈f, u〉 <∞ hay 〈f, u〉 ≤ C, ∀u ∈ Ω, C − hằng số.

Mặt khác hệ đã cho điều khiển được toàn cục nên S = Rn. Khi đó,
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với mọi x ∈ S ta có:

〈−f, x〉 = 〈−f,−
∫ T

0

eA(−τ)u(τ)dτ〉 = 〈f,
∫ T

0

eA(−τ)u(τ)dτ〉

=

∫ T

0

e−λτ〈f, u(τ)〉dτ ≤ sup
u∈Ω
〈f, u〉

∫ +∞

0

e−λτdτ ≤ C.
1

λ
,

với
1

λ
=

∫ +∞

0

e−λτdτ .

Đặt d := C. 1λ ta có 〈−f, x〉 ≤ d,∀x ∈ S (mâu thuẫn với giả thiết hệ

điều khiển được toàn cục).

Hoặc (2.18) không thỏa mãn hay ∃f ∈ Cn \ {0} sao cho

A∗f = λf và 〈f, ũ〉 = 0,∀λ : Reλ > 0,∀ũ ∈ Cr(Ω).

Do đó 〈f, ũ〉 = 0 và suy ra 〈Re f + i Im f, ũ〉 = 0,∀ũ ∈ Cr(Ω) hay

〈Re f, ũ〉 = 〈Im f, ũ〉 = 0,∀ũ ∈ (Cr(Ω)).

Khi đó, ta được 〈Re f, ũ〉 ≥ 0, 〈−Re f, ũ〉 ≥ 0 hay suy ra {Re f,−Re f} ∈

Cr(Ω)+.

Tương tự {Im f,− Im f} ∈ Cr(Ω)+ hay {±Re f,± Im f} ∈ Cr(Ω)+.

Chứng minh như điều kiện (2.17) dẫn tới mâu thuẫn với giả thiết hệ

điều khiển được toàn cục. Như vậy trong cả hai trường hợp đều chỉ ra

mâu thuẫn. Do đó giả sử sai hay điều kiện ii) được thỏa mãn.

- Điều kiện đủ. Giả sử có i) và ii) nhưng hệ đã cho không điều khiển

được toàn cục, nghĩa là S 6= Rn. Do đó suy ra Cr(S) =
⋂
λ>0

λS 6= Rn.

Đặt L = Cr(S) ∩ −(Cr(S)) thì L là không gian con lớn nhất chứa

trong Cr(S) và theo Tính chất 1.3 ii thì L là tập con đạt được lớn

nhất của hệ (A,Ω).
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Chứng minh tương tự các phần trước, ta có e−AtS ⊂ S,∀t ≥ 0 suy ra

e−AtCr(S) ⊂ Cr(S),∀t ≥ 0.

Giả sử intCr(S) 6= Ø. Theo Định lý Krein-Rutman, ta có

∃y0 ∈ (Cr(S))+ : e−A
∗ty0 = λty0,∀λt ≥ 0,∀t ≥ 0. (2.19)

Lấy đạo hàm của (2.19) theo t rồi cho t = 0 ta được −A∗y0 = λ0y0,

với λ0 := (λ0)
′ suy ra λ0 ∈ R. Do y0 ∈ (Cr(S))+ nên theo bổ đề 2.2 ta

có y0 tựa với Cr(Ω).

Ta cũng có y0 trực giao với L nên theo Bổ đề 2.1 ta có λ0 > 0 (mâu

thuẫn với giả thiết ii)).

Giả sử intCr(S) = Ø. Đặt W = spanCr(S), do Cr(S) lồi nên W là

không gian con thực sự của Rn và AW ⊂ W . Lấy y0 ∈ W⊥ + iW⊥ là

một véc tơ riêng của ma trận A∗ ứng với giá trị riêng λ. Vì L ⊂ W nên

y0 ⊥ L và theo Bổ đề 2.1 ta có Reλ > 0. Mặt khác do y0 ⊥ Cr(S) nên

theo Bổ đề 2.2 ta có y0 ⊥ Cr(Ω) (mâu thuẫn với điều kiện ii). Như vậy

ta đã chứng minh được trong mọi trường hợp khi intCr(S) = Ø hoặc

intCr(S) 6= Ø đều dẫn đến kết quả mâu thuẫn với điều kiện ii). Khi

đó, giả sử ban đầu sai hay hệ đã cho điều khiển được toàn cục.

Tiếp theo ta xét một ví dụ minh họa cho tiêu chuẩn trên.

Ví dụ 2.5. Xét tính điều khiển được của hệx
′ = Ax+ u,

x(0) = 0, x ∈ R2, u ∈ Ω ⊂ R2, t > 0,
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với A =

−1 1

−1 −1

 và Ω = {(x1, x2)
T ∈ R2 : x1

2 + x2
2 ≤ 1}.

Dễ thấy điều kiện Kalman cho cặp (A, I) thỏa mãn.

Vì Ω = {(x1, x2)
T ∈ R2 : x1

2 + x2
2 ≤ 1} nên

(Ω)+ = R2, Cr(Ω) = {(0, 0)}, Cb(Ω) = R2.

Ta có ma trận A∗ có hai giá trị riêng là λ1 = −1 + i và λ2 = −1− i.

Với λ1 ta có véc tơ riêng có dạng {(x1, ix1)
T : x1 ∈ R}. Khi đó, hiển

nhiên điều kiện (2.11) trong tiêu chuẩn 2 thỏa mãn. Tương tự với λ2

ta cũng có kết quả tương tự. Vì vậy cặp (A,Ω) điều khiển được địa

phương.

Ta kiểm tra hai điều kiện (2.17) và (2.18). Do Cr(Ω) = {(0, 0)} nên

tập tất cả các véc tơ tựa với nó là toàn bộ không gian R2 và tập tất

cả các véc tơ trực giao với nó cũng là toàn bộ không gian R2. Do đó

điều kiện (2.16) và (2.17) là hiển nhiên đúng. Như vậy hệ đã cho điều

khiển được toàn cục.

Tiếp theo, ta xét hệ (2.16) khi Ω là tập bất kì thỏa mãn 0 ∈ co(Ω).

Do S(T,A,Ω) là lồi và S(T,A,Ω) = S(T,A, co(Ω)),∀T > 0 nên hệ

(A,Ω) điều khiển được toàn cục hoặc điều khiển được địa phương thì

hệ (A, co(Ω)) cũng điều khiển được toàn cục hoặc điều khiển được địa

phương và Cb(co(Ω)) = Cb(Ω). Do vậy trong trường hợp tổng quát

Định lý 2.3 trở thành.

Định lý 2.4. ([14, Theorem 2.2, p. 208]) Xét hệ (2.16) trong trường

hợp tập Ω ⊂ Rn thỏa mãn 0 ∈ co(Ω) và Cb(Ω) đóng.

Khi đó, hệ điều khiển được toàn cục khi và chỉ khi hai điều kiện sau
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thỏa mãn:

i) Cặp (A,Ω) điều khiển được địa phương.

ii) Không tồn tại véc tơ riêng ứng với giá trị riêng λ > 0 của ma

trận A∗ tựa với Cr(co(Ω)) và cũng không tồn tại véc tơ riêng ứng với

giá trị riêng λ : Reλ > 0 của ma trận A∗ trực giao với Cr(co(Ω)).

Từ Định lý 2.4 dễ dàng ta chứng minh được hệ quả sau.

Hệ quả 2.4. ([14, Corollary 2.1, p. 209]) Xét hệ (2.16) khi Ω là tập

bị chặn, 0 ∈ co(Ω). Cặp (A,Ω) điều khiển được toàn cục nếu và chỉ

nếu nó điều khiển được địa phương và với mọi λ ∈ σ(A) đều thỏa mãn

Reλ ≤ 0.

Nhận xét 2.2.

+ Dễ thấy Ví dụ 2.5 thỏa mãn Hệ quả 2.4. Trong bài báo [14], tác

giả N. K. Son còn đưa ra một số hệ quả khác để xét tính điều khiển

được trong trường hợp Ω là tập đa diện hoặc Ω là tập bất kì thỏa mãn

0 ∈ co(Ω) mà không sử dụng đến hai khái niệm nón lùi xa Cr(Ω), nón

chắn Cb(Ω). Bài báo trên có rất nhiều điều lý thú và có thể sẽ có nhiều

vấn đề mới được phát triển từ nó trong thời gian sắp tới.

+ Toàn bộ lý thuyết điều khiển và các tiêu chuẩn xét tính điều khiển

được ở Chương 1 và Chương 2 được phát biểu và chứng minh cho

trường hợp K = R. Trong trường hợp K = C có thể định nghĩa và

chứng minh tương tự bằng cách đồng nhất C và R2, nghĩa là đưa hết

các dữ kiện đầu bài cho trong C về các dữ kiện tương ứng trong R2.

Cụ thể là :
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Hệ ((A,B),Ω) thỏa mãn
x′ = Ax+Bu,

x ∈ Cn, u ∈ Ω ⊂ Cm,

A ∈ Cn×n, B ∈ Cn×m

trở thành hệ ((Ã, B̃), Ω̃) thỏa mãn
x̃′ = Ãx̃+ B̃ũ,

x̃ ∈ R2n, ũ ∈ Ω̃ ⊂ R2m,

Ã ∈ R2n×2n, B̃ ∈ R2n×2m,

trong đó

x̃ =

Rex

Imx

 ∈ R2n, ũ =

Reu

Imu

 ∈ R2m

và

Ã =

ReA − ImA

ImA ReA

 ∈ R2n×2n, B̃ =

ReB − ImB

ImB ReB

 ∈ R2n×2m.

Nghiệm ˜x(t) của hệ ((Ã, B̃), Ω̃) xác định bởi

˜x(t) =

Rex(t)

Imx(t)

 .

với x(t) là nghiệm của hệ ((A,B),Ω).

Sau đó phát biểu và chứng minh các định nghĩa, định lý, tiêu chuẩn

xét tính điều khiển được cho hệ ((Ã, B̃), Ω̃) tương tự các định nghĩa,
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định lý, tiêu chuẩn phát biểu cho hệ ((A,B),Ω).
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Chương 3

Bán kính điều khiển được của hệ

tuyến tính không có ràng buộc

trên điều khiển

Như đã biết ở Chương 2, một hệ tuyến tính không có ràng buộc thì

điều khiển được toàn cục và một hệ tuyến tính có ràng buộc là nón

trên điều khiển cũng có tính chất tương tự. Ta quan tâm đến các hệ

này rồi nhiễu các hệ đó đi một đại lượng đủ nhỏ và xem tính điều

khiển được thay đổi như thế nào, tính điều khiển được khi nào thì giữ

nguyên và khi nào bị phá vỡ. Chương này sẽ giúp ta đi tìm câu trả lời

cho vấn đề trên. Kĩ thuật chủ yếu dựa vào toán tử đa trị tuyến tính và

các đánh giá chuẩn phù hợp. Kiến thức của chương được tham khảo

trong các tài liệu [3], [7], [8], [9], [15], [16], [17].

Cho cặp (A,B) hay hệ thỏa mãnx
′ = Ax+Bu,

x(0) = 0, x ∈ Kn, u ∈ Km, t > 0,

(3.1)
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trong đó A ∈ Kn×n, B ∈ Kn×m,K = R hoặc C.

Định lý 3.1. ([17, p. 2]) Nếu cặp (A,B) hay hệ (3.1) điều khiển được

toàn cục (gọi tắt là điều khiển được) thì hệ (Ã, B̃) định nghĩa bởi

(Ã, B̃) = (A,B) + (∆1,∆2)

cũng điều khiển được với ‖(∆1,∆2)‖ < ε, ε > 0 - đủ bé, ∆1 ∈ Kn×n,

∆2 ∈ Kn×m.

Chứng minh. Vì cặp (A,B) điều khiển được nên theo tiêu chuẩn một

ta có rank[A|B] = n, với [A,B] ∈ Kn×nm. Do đó ma trận [A|B] có n

hàng độc lập tuyến tính trong Knm.

Với mọi ε > 0 - đủ bé, vì ‖(∆1,∆2)‖ < ε nên

∥∥∥(Ã− A)
∥∥∥ < ε;

∥∥∥(B̃ −B)
∥∥∥ < ε.

Suy ra ma trận Ã có các hàng xấp xỉ với các hàng của ma trận A.

Tương tự ma trận B̃ có các hàng xấp xỉ với các hàng của ma trận B.

Do đó ma trận [Ã|B̃] có các hàng xấp xỉ với các hàng của ma trận

[A|B] hay ma trận [Ã|B̃] cũng có n hàng độc lập tuyến tính trong

Knm. Vì vậy rank[Ã|B̃] = n hay hệ (Ã, B̃) điều khiển được.

Nhận xét 3.1. Lượng (∆1,∆2) ở Định lý 3.1 được gọi là nhiễu và

(A,B) (Ã, B̃) = (A,B) + (∆1,∆2) = (A+ ∆1, B + ∆2). (3.2)

Khi chịu nhiễu đủ nhỏ thì tính điều khiển được của hệ là bền vững.

Vậy nhiễu đủ nhỏ là nhỏ bao nhiêu để hệ có tính vững trên? Phần

tiếp theo sẽ trả lời cho câu hỏi này.
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Định nghĩa 3.1. Cho cặp (A,B) (hay hệ (3.1)) điều khiển được và

chuẩn ma trận là chuẩn bất kì trên Kn×(n+m). Khi đó bán kính điều

khiển được của hệ (3.1) chịu nhiễu dạng (3.2) là

rK(A,B) = min{‖(∆1,∆2)‖ , với (∆1,∆2) ∈ Kn×(n+m)

sao cho (Ã, B̃) không điều khiển được}.
(3.3)

Như vậy dựa vào Định nghĩa 3.1 ta có tính điều khiển được của hệ

là bền vững khi độ lớn của nhiễu nằm trong phạm vi của bán kính

điều khiển được. Vậy thì tính bán kính điều khiển được như thế nào?

Năm 1984 trong bài báo [7], Eising đã đưa ra công thức tính bán kính

cho hệ (3.1) chịu nhiễu dạng (3.2) là

rC(A,B) = inf
λ∈C

σmin(A− λI,B), (3.4)

với chuẩn trong công thức (3.3) là chuẩn phổ hoặc chuẩn Föbius,

K = C và σmin(.) là giá trị kì dị nhỏ nhất của ma trận. Sau khi có

(3.4) các nhà Toán học đã nghiên cứu hệ (3.1) dưới tác động của nhiễu

có cấu trúc.

Định nghĩa 3.2. Nhiễu có cấu trúc là nhiễu có dạng D∆E sao cho

(A,B) (Ã, B̃) := (A,B) +D∆E, (3.5)

với D ∈ Kn×l, E ∈ Kq×(n+m) là các ma trận đã biết, ma trận ∆ ∈ Kl×q

là ma trận chưa biết. Các ma trận D,E xác định cấu trúc của nhiễu

D∆E. Khi D,E là các ma trận đơn vị và ∆ = (∆1,∆2) thì nhiễu dạng

(3.5) trở về nhiễu đã biết dạng (3.2).
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Định nghĩa 3.3. Cho hệ (3.1) với cặp (A,B) là điều khiển được và

chuẩn ma trận là chuẩn bất kì trên Kl×q. Bán kính điều khiển được

của hệ (3.1) chịu nhiễu dạng (3.5) là

r
(D,E)
K (A,B) = min{‖∆‖ , với ∆ ∈ Kl×q

: (Ã, B̃) = (A,B) +D∆E không điều khiển được}.
(3.6)

Nếu cặp (Ã, B̃) điều khiển được ∀∆ ∈ Kl×q thì r
(D,E)
K (A,B) = +∞.

Khi D,E là các ma trận đợn vị và ∆ = (∆1,∆2) thì (3.6) trở về (3.3).

Với hệ chịu nhiễu có cấu trúc ta đã có kết quả của M. Karow và D.

Kressner ([9]). Hai tác giả đưa ra công thức tính bán kính điều khiển

được của hệ chịu nhiễu có cấu trúc xác định bởi

rD,EC (A,B) =
1

sup
λ∈C
||(Wλ(E∗E)

−1
2 )†D||

,

trong đó Wλ = (A − λI,B) và M † được kí hiệu là giả nghịch đảo

Moore - Penrose của ma trận M. Tuy nhiên công thức này đòi hỏi giả

thiết ma trận E phải đủ hạng theo cột và chuẩn ma trận là chuẩn phổ.

Năm 2010 trong bài báo [16], các tác giả N. K. Son và D. D. Thuan

đã đưa ra công thức tính bán kính điều khiển được của hệ (3.1) khi

hệ chịu nhiễu có cấu trúc và khắc phục được những điều trên.

Để sử dụng cho các phần tiếp theo ta định nghĩa một số toán tử sau.

Với ∀λ ∈ C, xét toán tử đơn trị

Wλ : Kn+m → Kn

z 7→ Wλ(z) = (A− λI,B)z
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và toán tử đa trị tuyến tính

EW−1
λ D : Kl ⇒ Kq

u 7→ (EW−1
λ D)(u) = E(W−1

λ (D(u))),

với W−1
λ là toán tử đa trị ngược của Wλ.

Định lý 3.2. ([16, Theorem 3.2, p. 477]) Nếu K = C thì

r
(D,E)
C (A,B) =

1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ . (3.7)

Chứng minh. - Trước hết ta chứng minh

r
(D,E)
C (A,B) ≥ 1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ . (3.8)

Vì hệ đã cho điều khiển được toàn cục nên theo điều kiện Hautus, ta

có rank(A−λI,B) = n,∀λ ∈ C. Khi đó, toán tửWλ xác định như trên

là toàn ánh. Theo Tính chất 1.5 ii, ta có W ∗
λ là đơn ánh hay (W ∗

λ)−1

là đơn trị, ∀λ ∈ C.

Giả sử cặp (Ã, B̃) không điều khiển được với ∆ nào đó ∈ Cl×q. Tương

tự như trên ta có ∃λ0 ∈ C : rank(A − λ0I, B) < n, hay toán tử

Wλ0 + D∆E : Cn+m → Cn không là toàn ánh. Do đó (Wλ0 + D∆E)∗

không là đơn ánh hay

∃0 6= x0
∗ ∈ (Cn)∗ : (Wλ0+D∆E)∗(x0

∗) = W ∗
λ0

(x0
∗)+(D∆E)∗(x0

∗) = 0

hay W ∗
λ0

(x0
∗) + (E∗∆∗D∗)(x0

∗) = 0. Cũng do W ∗
λ0
−1 là đơn trị nên ta

có (x0
∗) = −(W ∗

λ0
−1E∗∆∗)(D∗(x0

∗)). Do đó D∗(x0
∗) 6= 0, lấy toán tử
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D∗ cả hai vế ta được

D∗(x0
∗) = D∗(−(W ∗

λ0
−1E∗∆∗)D∗(x0

∗)) = −(D∗W ∗
λ0
−1E∗)(∆∗(D∗(x0

∗))).

Vậy nên

0 ≤ ‖D∗(x0
∗)‖ =

∥∥(D∗W ∗
λ0
−1E∗)(∆∗(D∗(x0

∗)))
∥∥

=
∥∥D∗W ∗

λ0
−1E∗

∥∥ ‖∆∗‖ ‖D∗(x0
∗)‖

và ∥∥D∗W ∗
λ0
−1E∗

∥∥ ‖∆∗‖ ≥ 1. (3.9)

Mặt khác theo định nghĩa, ta có imW−1
λ0
⊂ Cn+m = domE nên theo

Tính chất 1.6 ii ta được (EW−1
λ0

)∗ = (W−1
λ0

)∗E∗ = (W ∗
λ0

)−1E∗. Vì Wλ0

là toàn ánh nên imD ⊂ Cn = dom(EW−1
λ0

). Tương tự trên suy ra

(EW−1
λ0
D)∗ = D∗(EW−1

λ0
)∗ = D∗(W ∗

λ0
)−1E∗.

Thay tất cả vào (3.9) và sử dụng các tính chất của chuẩn ta được:

‖∆‖ = ‖∆∗‖ ≥ 1∥∥D∗(W ∗
λ0

)−1E∗
∥∥ =

1∥∥EW−1
λ0
D
∥∥ ≥ 1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ .
(3.10)

Công thức (3.10) đúng cho ∆ nào đó thuộc Cl+q thỏa mãn D∆E phá

vỡ tính điều khiển được của hệ (3.1) nên theo định nghĩa ta có:

r
(D,E)
C (A,B) ≥ 1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ ,
tức là (3.8) được chứng minh.
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- Chứng minh bất đẳng thức ngược lại

r
(D,E)
C (A,B) ≤ 1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ . (3.11)

Nếu sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ = 0 thì (3.11) hiển nhiên đúng

Nếu sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ 6= 0 thì ∀ε > 0 : sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ ≥ 2ε.

Theo định nghĩa sup, ta có:

∀ε > 0,∃λε ∈ C : ||D∗W ∗
λε
−1E∗|| =

∥∥EW−1
λε
D
∥∥ ≥ sup

λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥− ε.
(3.12)

Vì W ∗
λε
−1 là đơn trị nên ||D∗W ∗

λε
−1E∗|| là chuẩn của toán tử đơn trị

nên ∃v∗ε ∈ dom(D∗W ∗
λε
−1E∗) : ‖v∗ε‖ = 1 và

∥∥D∗W ∗
λε
−1E∗v∗ε

∥∥ =
∥∥D∗W ∗

λε
−1E∗

∥∥ =
∥∥EW−1

λε
D
∥∥ . (3.13)

Thay (3.13) vào (3.12) ta được:

0 ≤ sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥− 2ε ≤
∥∥EW−1

λε
D
∥∥− ε ≤ ∥∥(D∗W ∗

λε
−1E∗)(v∗ε)

∥∥ .
Đặt u∗ε = −W ∗

λε
−1(E∗(v∗ε)) 6= 0, suy ra W ∗

λε
(u∗ε) = −E∗(v∗ε) và ta có

D∗(u∗ε) = −(D∗W ∗
λε
−1E∗)(v∗ε) 6= 0. Theo hệ quả của Định lý Hahn-

Banach, ta có ∃h ∈ Cl : ‖h‖ = 1 thỏa mãn (D∗(u∗ε))h = ‖D∗(u∗ε)‖.

Đặt ∆ε =
hv∗ε

‖D∗(u∗ε)‖
, suy ra ∆ε ∈ Cl×q và

‖∆ε‖ =
1

‖D∗(u∗ε)‖
=

1∥∥(D∗W ∗
λε
−1E∗)(v∗ε)

∥∥ ≤ 1

sup
λ∈C

∥∥EWλ
−1D

∥∥− 2ε
.

(3.14)
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Hơn nữa, từ cách đặt ∆ε suy ra

(∆∗εD
∗)(u∗ε) = v∗ε , (E

∗∆∗εD
∗)(u∗ε) = E∗(v∗ε)

và

(E∗∆∗εD
∗)(u∗ε) + (W ∗

λε
)(u∗ε) = 0.

Do đó Wλε + D∆εE không là toàn ánh hay (Ã, B̃) không điều khiển

được. Từ đó và từ (3.14) suy ra

r
(D,E)
C (A,B) ≤ ‖∆ε‖ ≤

1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥− 2ε
.

Cho ε → 0 ta được bất đẳng thức ngược lại hay (3.13) được chứng

minh. Từ (3.8) và (3.13) ta có (3.7) được chứng minh.

Nhận xét 3.2.

i) Công thức (3.7) được chứng minh cho chuẩn ma trận là chuẩn bất

kì. Vì vậy với các chuẩn khác nhau ta sẽ có kết quả tính bán kính điều

khiển được khác nhau.

ii) Công thức (3.7) khá giống công thức tính bán kính ổn định của hệ

tuyến tính x′ = Ax khi hệ chịu nhiễu có cấu trúc dạng Ã = A+D∆E

(xem [8]).

Về mặt tính toán chuẩn của toán tử EW−1
λ D thì không có công

thức hiển. Vì vậy ở phần tiếp theo ta sẽ đưa ra một vài hệ quả để việc

tính toán trở nên dễ dàng trong những trường hợp chuẩn ma trận là

chuẩn phổ (tức chuẩn sinh bởi các chuẩn Euclide). Để làm điều này,

đầu tiên ta chứng minh bổ đề sau.
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Bổ đề 3.1. ([16, Lemma 3.3, p. 478]) Giả sử G ∈ Cn×p có rankG =

n (đủ hạng theo hàng), chuẩn trong các không gian véc tơ là chuẩn

Euclide và toán tử tuyến tính F thỏa mãn FG(z) = Gz. Khi đó, ta có

d(0, (FG)−1(y)) =
∥∥G†y∥∥ ,∥∥F−1

G

∥∥ =
∥∥G†∥∥ , (3.15)

trong đó G† là giả nghịch đảo Moore− Penrose của G.

Chứng minh. Vì rankG = n nên GG∗ ∈ Cn×n là khả nghịch và ma

trận giả ngược Moore - Penrose G† = G∗(GG∗)−1.

Đặt u := G†y với y ∈ Cn suy ra

FG(u) = Gu = GG†y = GG∗(GG∗)−1y = y

hay

u ∈ F−1
G (y). (3.16)

Theo (1.5) ta có u ∈ F−1
G (y)⇔ F−1

G (y) = u+ F−1
G (0).

Hơn nữa, vì F−1
G (0) := {v ∈ Cp : FG(v) = Gv = 0} nên suy ra

u∗v = (G†y)∗v = y∗(G†)∗v = y∗(GG∗)−1Gv = 0∀v ∈ F−1
G (0).

Do đó

u∗ ∈ (F−1
G (0))⊥. (3.17)

Từ (3.16) và (3.17) ta được

d(0, (FG)−1(y)) = inf
u∈F−1

G (y)
‖u‖ =

∥∥G†y∥∥ =
∥∥F−1

G (y)
∥∥ .
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Vì FG là toàn ánh nên F∗G là đơn ánh hoặc FG∗−1 đơn trị nên suy ra

∥∥F−1
G

∥∥ =
∥∥G†∥∥ .

Sử dụng Bổ đề 3.1 và giả thiết rằng chuẩn trên các không gian véc

tơ đều là chuẩn Euclide ta có các hệ quả sau.

Hệ quả 3.1. ([16, Corollary 3.5, p. 478]) Giả sử D ∈ Cn×n, E ∈

C(n+m)×(n+m) là các ma trận không suy biến.

Khi đó

r
(D,E)
C (A,B) = inf

λ∈C
σmin(D−1WλE

−1). (3.18)

Khi D,E là các ma trận đơn vị thì công thức (3.18) trở thành

rC(A,B) = inf
λ∈C

σmin(Wλ) =
1

sup
λ∈C

∥∥∥W †
λ

∥∥∥ . (3.19)

Công thức này chính là công thức tính bán kính điều khiển được đã

biết của Eising,Wλ
† là ma trận giả ngược Moore - Penrose của Wλ.

Chứng minh. Đặt Gλ = D−1WλE
−1. Do (A,B) điều khiển được nên

rank(A − λI,B) = n,∀λ ∈ C. Do đó ta có rankGλ = n,∀λ ∈ C và

G−1
λ = EW−1

λ D.
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Mặt khác

1∥∥G−1
λ

∥∥ =
1∥∥G∗−1
λ

∥∥ =
1

sup
x 6=0,x∈ domG∗−1

λ

‖G∗−1
λ x‖
‖x‖

= inf
x 6=0,x∈domG∗−1

λ

‖x‖∥∥G∗−1
λ x
∥∥

= inf
y 6=0

‖G∗λy‖
‖y‖

= inf
‖y‖=1

‖G∗λy‖ = inf
‖y‖=1

√
〈G∗λy,G∗λy〉

= inf
‖y‖=1

√
〈y,GλG∗λy〉 =

√
σmin(GλG∗λ) = σmin(Gλ)

nên suy ra

r
(D,E)
C (A,B) =

1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ =
1

sup
λ∈C

∥∥G−1
λ

∥∥
= inf

λ∈C
σmin(Gλ) = inf

λ∈C
σmin(D

−1WλE
−1).

Hệ quả 3.2. ([16, Corollary 3.6, p. 478]) Giả sử E∗E kerWλ ⊂ kerWλ,∀λ ∈

C. Khi đó, bán kính điều khiển được của cặp điều khiển được (A,B)

dưới nhiễu cấu trúc dạng (3.5) được xác định bởi

rD,EC (A,B) =
1

sup
λ∈C

∥∥∥EW †
λD
∥∥∥ ,

với W †
λ là giả nghịch đảo Moore - Penrose của Wλ = (A− λI,B).

Chứng minh. Ta có WλW
†
λDu = WλW

∗
λ(WλW

∗
λ)−1Du = Du, ∀u ∈ Cl

nên W †
λDu ∈ W

−1
λ (Du).

Từ trên và (1.5) ta được

W−1
λ (Du) = W †

λDu+W−1
λ (0) = W †

λDu+ kerWλ.
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Do đó (EW−1
λ D)(u) = (EW−1

λ )(D(u)) = EW †
λDu+E kerWλ và tương

tự từ (1.5) ta suy ra EW †
λDu ∈ (EW−1

λ D)(u).

Với mọi λ ∈ C, v ∈ kerWλ có E∗Ev ∈ kerWλ và (EW †Du)∗Ev = 0.

Do đó (EW †Du)∗ ∈ (Ev)⊥ = (EKerWλ)
⊥ = (EW−1D(0))⊥

và ∥∥EW−1
λ D

∥∥ = sup
‖u‖=1

d(0, (EW−1
λ D)u)

= sup
‖u‖=1

∥∥∥EW †
λDu

∥∥∥ =
∥∥∥EW †

λD
∥∥∥ ,∀λ ∈ C

hay

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ = sup
λ∈C

∥∥∥EW †
λD
∥∥∥ .

Vì vậy

rD,EC (A,B) =
1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ =
1

sup
λ∈C

∥∥∥EW †
λD
∥∥∥ .

Nhận xét 3.3. Ngoài các hệ quả trên trong tài liệu [16], các tác giả

N. K. Son và D. D. Thuan cũng đã nêu, chứng minh chi tiết một số hệ

quả khác và mở rộng (3.7) trong trường hợp hệ (A,B) chịu đa nhiễu

cấu trúc dạng (A,B) (Ã, B̃) = (A,B) +
∑n

i=1Di∆iEi.

Ví dụ 3.1. Tính bán kính điều khiển được của hệ x′ = Ax+Bu, với

x ∈ C2, u ∈ C, A =

0 1

1 0

 , B =

1

0


và hệ chịu nhiễu dạng

A,B) (Ã, B̃) := (A,B) +D∆E
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với D =

1

1

 , E =

1 1 0

0 0 1

 .

Ta có [A|B] = (B,AB) =

1 0

0 1

 suy ra rank[A|B] = 2. Do đó theo

tiêu chuẩn một hệ (A,B) điều khiển được.

Áp dụng (3.7) ta có rD,EC (A,B) =
1

sup
λ∈C

∥∥EW−1
λ D

∥∥ .

Ta có (EW−1
λ D)u = E(W−1

λ (D(u))), u ∈ C. Mà W−1
λ (D(u)) =


p

q

r


nên

D(u) = Wλ


p

q

r

 = (A− λI,B)


p

q

r

 =

−λ 1 1

1 λ 0

 .


p

q

r


=

λp+ q + r

p− λq

 =

u
u

 .

Do đó λp+ q = r = p− λq = u

và (EW−1
λ D)u =

 u+ (1 + λ)q

u(1 + λ) + (λ2 − 1)q

 , q ∈ C.

Dễ thấy EW−1
λ Du là đường thẳng ∆̃ trong C2 với

∆̃ :

 x1 = u+ (1 + λ)q,

x2 = u(1 + λ) + (λ2 − 1)q

và ta xét chuẩn trong không gian này là ||.||1.
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Nếu λ = −1 thì

 x1 = u,

x2 = 0.

Khi đó, ∆̃ có dạng

u
0

, u ∈ C.

Ta có

d(0, ∆̃) = inf
a∈∆̃
||a||1 = inf

u∈C
|u|

và ∥∥EW−1
λ D

∥∥ = sup
|u|=1

d(0, ∆̃) = 1.

Nếu λ 6= −1 thì ∆̃ có dạng x2 − (λ− 1)x1 = 2v. Khi đó ta suy ra

2|v| ≤ |x2|+ |1− λ||x1| ≤ max{1, |1− λ|}(|x1|+ |x2|)

= max{1, |1− λ|}||

x1

x2

 ||1.
Điều này dẫn đến

||

x1

x2

 ||1 ≥ 2|v|
max{1, |1− λ|}

.

Do đó ∥∥EW−1
λ D

∥∥ = sup
|v|=1

d(0, ∆̃) =
2

max{1, |1− λ|}
.

Từ hai trường hợp trên ta được

∥∥EW−1
λ D

∥∥ =


1 nếu λ = −1,

2

max{1, |1− λ|}
nếu λ 6= −1.
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Áp dụng Định lý (3.2) ta có r
(D,E)
C (A,B) =

1

2
là bán kính điều khiển

được của hệ đã cho.

Nhận xét 3.4. Tiếp nối ý tưởng của phần trên, bán kính điều khiển

được của hệ tuyến tính có ràng buộc trên điều khiển cũng đã được các

nhà toán học nghiên cứu. Khi hệ có ràng buộc trên điều khiển chịu

nhiễu thì nó có thể chịu nhiễu trên ràng buộc Ω hoặc chịu nhiễu cặp

(A,B) và việc nghiên cứu bán kính điều khiển được tương đối phức

tạp nên tới thời điểm này các nhà Toán học cũng mới chỉ xét ràng

buộc Ω là nón.

i) Đối với hệ tuyến tính có ràng buộc chịu nhiễu thì trong bài [15], các

tác giả N. K. Son và D. D. Thuan đã xây dựng công thức tính bán

kính điều khiển được dựa trên cách đo độ nhiễu nón.

ii) Đối với hệ tuyến tính có ràng buộc Ω chịu nhiễu trên cặp (A,B)

thì cách xây dựng dựa trên hai bài báo [15] và [16]. Kĩ thuật chính vẫn

sử dụng ánh xạ đa trị và các đánh giá chuẩn phù hợp nhưng thay vì

sử dụng toán tử đa trị tuyến tính các tác giả sử dụng quá trình lồi -

một loại ánh xạ đa trị khác trong tính toán. Tuy nhiên đến thời điểm

này các tác giả cũng chỉ dừng lại với trường hợp ràng buộc Ω là nón,

lồi và đóng.
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Kết luận

Luận văn đã khái quát được một cách hệ thống về lý thuyết điều khiển

được của hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian hữu

hạn chiều thông qua ba chương. Các chương đều dựa trên các tài liệu

tham khảo đã được trích dẫn. Vì mới tiếp cận với lý thuyết điều khiển

Toán học và với mục đích tìm hiểu về lý thuyết này nên dù đã rất cố

gắng trong sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn nhưng

chúng tôi vẫn chưa thu được kết quả mới nào cho luận văn. Trong thời

gian tới tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn những gì chưa làm được theo

hướng:

• Mở rộng kết quả của bài [16], [17] để tìm ra công thức tính bán

kính điều khiển được cho hệ có ràng buộc trên điều khiển. Cụ

thể là khi Ω không là nón mà chỉ lồi, đóng thì công thức tính bán

kính điều khiển được như thế nào ...

• Mở rộng các kết quả xét tính điều khiển được sang không gian

vô hạn chiều ...
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tion, Birkhäuser, Boston-Basel-Berlin.

63


	Danh muc kí hiu và ch vit tt
	Li m u
	Kin thc chun bi
	Phng trình vi phân tuyn tính
	Tp li và mt s tính cht
	Ánh xa a tri
	Mt s kin thc c ban cua lý thuyt iu khin

	 Mt vài tiêu chun xét tính iu khin c cua h tuyn tính
	Tiêu chun mt - h không có ràng buc trên iu khin
	Tiêu chun hai - h tuyn tính có ràng buc bt kì trên iu khin
	Tiêu chun ba - h tuyn tính có ràng buc li, óng trên iu khin

	Bán kính iu khin c cua h tuyn tính không có ràng buc trên iu khin
	Tài liu tham khao

