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Tóm tắt

Luận án nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển được của hệ

động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ trong ba trường hợp: hệ

điều khiển tuyến tính có trễ rời rạc, hệ tuyến tính trung tính và hệ điều

khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm khi

các ma trận của các hệ này được nhiễu có cấu trúc. Luận án gồm bốn

chương.

Trong Chương 1, chúng tôi đưa ra một số kiến thức chuẩn bị và một

số kiến thức cơ bản về tính điều khiển được của hệ tuyến tính, hệ tuyến

tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm, hệ tuyến tính

trung tính và lý thuyết về toán tử đa trị tuyến tính, những phần cốt lõi

sử dụng trong luận án. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhắc lại một số mệnh

đề về các bán kính toàn ánh được sử dụng để chứng minh các kết quả

chính ở các chương sau.

Trong Chương 2, chúng tôi đưa ra các công thức tính bán kính

điều khiển được xấp xỉ phức trong không gian trạng thái M2 := Kn ×
L2([−h, 0],Kn), K = R hoặc K = C, bán kính điều khiển được Euclide

phức của hệ tuyến tính có trễ rời rạc. Ngoài ra, chúng tôi đưa ra mối

quan hệ giữa các bán kính điều khiển thực và phức cho hệ này.

Trong Chương 3, chúng tôi đưa ra các công thức tính bán kính điều

khiển được Euclide phức, bán kính điều khiển được chính xác phức trong

không gian trạng thái W 1
2 ([−h, 0],Cn), bán kính điều khiển được xấp xỉ

phức trong không gian W 1
2 ([−h, 0],Cn) của hệ tuyến tính trung tính.
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Trong Chương 4, chúng tôi nghiên cứu tính điều khiển được vững

trong không gian trạng thái Mp = Kn × Lp([−h, 0],Kn), 1 < p < ∞,

K = R hoặc K = C cho hệ điều khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi

phương trình vi phân phiếm hàm. Một số công thức và các đánh giá cho

các bán kính điều khiển được phổ, bán kính điều khiển được xấp xỉ phức

được thiết lập cho hệ này, dưới giả thiết các ma trận của hệ được nhiễu

có cấu trúc.



Abstract

The thesis studies the robustness of controllability of dynamical sys-

tems described by differential equations with time delays. The thesis

consists of four chapters:

In Chapter 1, we introduce some mathematical backgrounds of con-

trollability of linear systems, linear retarded systems with time delays,

linear neutral systems and some characteristics of multi-value linear op-

erators. Some technical lemmas needed for the proof of the main results

are given.

In Chapter 2, we provide some computable formulas for caculating

the complex radius of approximate controllability in the Banach space

M2 := Kn × L2([−h, 0],Kn), K = R or C, the complex radius of Euclide

controllability for linear retarded systems.

In Chapter 3, we give some computable formulas of the complex

radius of Euclide controllability, the complex radius of exact controlla-

bility in the space W 1
2 ([−h, 0], Cn), the complex radius of approximate

controllability in the space W 1
2 ([−h, 0], Cn) of linear neutral systems.

In Chapter 4, we study the robustness of controllability in the state

space Mp = Kn × Lp([−h, 0],Kn), 1 < p < ∞, K = R or K = C, for the
linear retarded system described linear fuctional differential equations.

Some formulas and estimating of the radius of spectral controllability

and the radius of approximate controllability for this system are ob-

tained under the assumption that the system’s matrices are subjected

to structured perturbations.
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Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng mình, được

hoàn thành dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn và

PGS. TS. Đỗ Đức Thuận. Các kết quả viết chung với các tác giả đã

nhận được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào luận án. Các kết

quả nêu trong luận án là những kết quả trung thực và chưa từng được

ai công bố trên bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả

Nguyễn Thị Hồng
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Lời cảm ơn

Luận án này được thực hiện và hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa

học của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn và PGS. TS. Đỗ Đức Thuận

tại Viện Toán học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS. TSKH.

Nguyễn Khoa Sơn, người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong

suốt quá trình làm luận án. Khi tôi mới được thầy nhận hướng dẫn, mọi

kiến thức về chuyên ngành và lĩnh vực nghiên cứu là rất mới mẻ với tôi.

Mặc dù công việc quản lí rất bận rộn nhưng thầy vẫn dành thời gian cho

tôi, dạy tôi cách tìm tài liệu, cách đọc, cách đặt vấn đề nghiên cứu và

cách viết một bài báo khoa học. Mỗi lần có thắc mắc, tôi đều được thầy

ân cần chỉ bảo từ những kiến thức cơ bản đến kiến thức chuyên sâu của

lĩnh vực mình nghiên cứu. Nhờ sự chỉ bảo của thầy, tôi đã trở lên tiến

bộ hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, thầy luôn

tạo điều kiện thuận lợi cho tôi tham gia các đề tài và làm việc tại Viện

Toán cao cấp để tôi có điều kiện nghiên cứu hơn. Đặc biệt, thầy luôn

động viên mỗi lần tôi gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống để tôi

có thể vượt qua được thời gian học tiến sĩ và hoàn thành luận án.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới PGS. TS. Đỗ Đức Thuận. Thầy

đã tận tình giảng giải cho tôi những vấn đề mà tôi thắc mắc. Đặc biệt,

thầy đã dẫn dắt tôi rất nhiều trong việc khai thác các vấn đề xoay quanh

bài toán mình tìm hiểu và thúc đẩy quá trình hoàn thành một số bài

báo. Thầy luôn nhiệt tình giúp đỡ, động viên, khích lệ giúp tôi từng bước

tự tin hơn trong quá trình học tập.

Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TSKH. Hà Huy Vui, người đã giới
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thiệu để tôi được về làm việc tại Viện Toán. Trong thời gian đầu về làm

việc tại Viện, tôi may mắn được thầy dẫn dắt và chỉ bảo tận tình. Nhờ

đó, tôi đã có kết quả nghiên cứu đầu tiên của mình. Mặc dù kết quả

đó không được trình bày trong luận án, nhưng đối với tôi đó là động

lực đầu tiên giúp tôi tự tin hơn đi trên con đường nghiên cứu. Hơn nữa,

nhờ thầy giới thiệu tôi mới được làm nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn

của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn. Trong suốt thời gian qua, thầy luôn

động viên để tôi vững tin trên con đường nghiên cứu.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô trong phòng Giải Tích

Toán học đã giúp đỡ và tạo điều kiện để tôi được làm việc tại phòng

trong 2 năm đầu tôi về Viện. Tôi cũng xin cảm ơn tới các thầy trong

phòng Hình học và Tôpô đã cho phép tôi được trình bày một số kết quả

học tập và góp ý chỉnh sửa những thiếu sót trong kiến thức cho tôi trong

những buổi xêmina của phòng.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới các thầy, cô trong Trung tâm Đào

tạo Sau đại học, Viện Toán học đã dạy dỗ và cho tôi nhiều bài giảng bổ

ích cũng như cho tôi cơ hội để học tập và trình bày những thắc mắc tại

những buổi xêmina của phòng trong suốt ba năm tôi làm việc tại phòng.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp trong phòng đã chia sẻ các

kiến thức và kinh nghiệm trong việc học tập và nghiên cứu.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy, cô, các anh chị và các bạn

đồng nghiệp trong phòng Tối ưu và Điều khiển đã luôn quan tâm giúp

đỡ, trao đổi và góp ý để tôi hoàn thiện luận án trong suốt thời gian tôi

làm nghiên cứu sinh và là nghiên cứu viên tại phòng.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy trong ban Lãnh đạo Viện Toán

học đã cho tôi cơ hội và những điều kiện thuận lợi để tôi được học tập,

làm việc trong môi trường nghiên cứu tốt. Tôi cũng xin trân trọng cảm

ơn tới các thầy, cô và các anh chị, các bạn đồng nghiệp trong Viện đã

luôn quan tâm, chia sẻ, động viên tôi trong công việc và cuộc sống.

Tôi cũng chân thành cảm ơn tới Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán đã
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tạo điều kiện để tôi hoàn thành bài báo thứ ba trong thời gian làm việc

4 tháng tại Viện và có điều kiện được gặp gỡ trao đổi kiến thức chuyên

ngành với các đồng nghiệp trong nhóm.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Hội đồng chấm luận

án cấp phòng và Hội đồng chấm luận án cấp Viện đã đọc và góp ý chi

tiết để tôi có thể hoàn thiện luận án tốt hơn.

Tôi chân thành cảm ơn tới những người thân của tôi: Bố, anh chị em,

chồng và các con của tôi, đặc biệt là mẹ, người đã luôn ở bên cạnh, chia

sẻ, ủng hộ giúp đỡ để tôi có thời gian hoàn thành quá trình học tập.

Tác giả

Nguyễn Thị Hồng
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MỞ ĐẦU

Bài toán điều khiển được là bài toán cơ bản trong lý thuyết điều

khiển. Một hệ điều khiển tổng quát được mô tả bởi phương trình vi

phân:

ẋ(t) = f(x(t), u(t), t), t > 0, (1)

trong đó x ∈ Kn là biến trạng thái, u ∈ Km là biến điều khiển, f :

Kn ×Km × [0,+∞) −→ Kn, với K là trường số thực hoặc phức. Thông

thường, một số điều kiện được đặt lên hàm f (ví dụ f là hàm đo được

theo biến t, liên tục theo biến u và Lipschitz theo biến x) để đảm bảo sự

tồn tại và duy nhất nghiệm đối với mỗi điều kiện ban đầu x(0) = x0 và

mỗi hàm điều khiển đo được u(t). Hơn thế nữa, việc thác triển nghiệm

trên toàn khoảng [0,∞) cũng được bảo đảm. Hệ (1) được gọi là điều

khiển được hoàn toàn (complete controllability) nếu với mọi trạng thái

ban đầu cho trước x0 ∈ Kn và mọi trạng thái mong muốn x1 ∈ Kn,

tồn tại thời gian T > 0 và hàm đo được u(t) trên đoạn [0, T ] sao cho

nghiệm của bài toán Cauchy tương ứng x(t) = x(x0, u, t) của hệ (1) thỏa

mãn x(0) = x0 và x(T ) = x1. Trong trường hợp hệ (1) điều khiển được

đến mọi x1 trong một lân cận của x0, thì hệ (1) được gọi là điều khiển

được địa phương tại x0. Bài toán được đặt ra là tìm các điều kiện để hệ

(1) điều khiển được hoàn toàn hoặc điều khiển được địa phương và xây

dựng hàm điều khiển u(t) tương ứng. Bài toán này đã được nghiên cứu

từ những năm 60 của thế kỉ XX và thu hút sự quan tâm nghiên cứu của

rất nhiều nhà toán học (xem trong các tài liệu [38], [29], [11], [81]). Một

trong những công trình đầu tiên là bài báo [38] của R.E. Kalman năm

1962. Trong công trình này, tác giả xét hệ điều khiển tuyến tính hệ số

1
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hằng

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t > 0, (2)

với x(t) ∈ Kn, A ∈ Kn×n, B ∈ Kn×m và u(t) ∈ Km. Khi đó:

Hệ (2) điều khiển được hoàn toàn ⇐⇒ rank[B,AB, ..., An−1B] = n.

(3)

Năm 1969, M.L. J. Hautus đã chứng minh một tiêu chuẩn điều khiển

được khác tương đương với (3) như sau (xem trong [29]):

Hệ (2) điều khiển được hoàn toàn ⇐⇒ rank [A− λIn, B] = n,∀λ ∈ C.
(4)

Tiêu chuẩn (4) nhìn qua có vẻ phức tạp hơn so với tiêu chuẩn (3)

của Kalman, tuy nhiên để kiểm tra tiêu chuẩn này ta chỉ cần kiểm tra

tại các λ là giá trị riêng của ma trận A. Hơn thế nữa, do đặc thù của

các cấu trúc nhiễu của các ma trận A,B nên tiêu chuẩn Hautus (4)

trở nên hữu ích hơn trong các bài toán nghiên cứu về sự bền vững của

tính điều khiển được (xem trong các bài báo [39, 69, 70, 71] và các

Chương 2, Chương 3, Chương 4 của luận án). Cho đến nay lý thuyết

điều khiển được đã đạt được nhiều kết quả cho các hệ điều khiển mô

tả bởi phương trình sai phân, phương trình phi tuyến, phương trình

vi phân hoặc sai phân đại số, phương trình vi phân và sai phân trong

không gian vô hạn chiều... (xem trong các tài liệu [2, 15, 16, 81]). Các

kết quả về điều khiển được cũng được mở rộng cho các hệ động lực mô

tả bởi các phương trình vi phân hoặc sai phân có trễ theo biến thời gian

([27, 46, 47, 48, 49, 54, 60, 61, 64, 79]). Lớp các hệ này đóng vai trò rất

quan trọng trong thực tiễn (xem [27, 66]), đặc biệt là hệ tuyến tính có

trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm:

ẋ(t) = A0x(t) +

∫ 0

−h
d[η(θ)]x(t+ θ) +B0u(t), t > 0, (5)

trong đó x(t) ∈ Kn, u(t) ∈ Km, với t > 0, A0 ∈ Kn×n, B0 ∈ Kn×m,

η(·) = (ηij(·))i,j=1,...,n ∈ BV ([−h, 0],Kn×n) là hàm ma trận với các thành

phần ηij là các hàm có biến phân giới nội trên đoạn [−h, 0], và tích phân



3

ở đây được hiểu theo nghĩa Lebesgue-Stieltjes. Chú ý rằng, hệ (5) bao

gồm một số trường hợp đặc biệt như hệ tuyến tính có trễ rời rạc dạng:

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h1) + ...+ ANx(t− hN) +B0u(t), t > 0, (6)

hay hệ tuyến tính có các trễ phân phối dạng

ẋ(t) = A0x(t) +

∫ 0

−h
Q(θ)x(t+ θ)dθ +B0u(t), t > 0, (7)

trong đó 0 < h1 < h2 < ... < hn là các hằng số, các Ai ∈ Kn×n, với mọi

i = 0, 1, ..., N và Q(·) ∈ Lp([−h, 0],Kn×n), 1 < p <∞.

Khác với trường hợp hệ tuyến tính (2), không gian trạng thái của

hệ tuyến tính có trễ (5) được mô tả bởi các không gian hàm, ví dụ

như không gian các hàm số liên tục C([−h, 0],Kn), không gian Sobolev

W 1
2 ([−h, 0],Kn)-không gian các hàm liên tục tuyệt đối x(·) : [−h, 0] −→

Kn có đạo hàm khả tích bậc hai, hay không gian Hilbert M2(K) :=

Kn × L2([−h, 0],Kn). Lý thuyết phương trình vi phân tuyến tính có trễ

trên các không gian hàm đã được nghiên cứu trong các tài liệu của

J. K. Hale [27], M.C. Delfour [18], H.T. Banks [6], C. Bernier [8], A.

Manitius, R. Triggiani [46, 47, 48]. Có thể chứng minh được rằng: Với

mỗi hàm đo được u(t), với mọi (x0, φ
1) ∈M2, hệ (5) có duy nhất nghiệm

x(t) = x(x0, φ
1, u, t) thỏa mãn điều kiện ban đầu x(0) = x0 ∈ Kn và

x(θ) = φ1(θ), θ ∈ [−h, 0). Hơn thế nữa, nghiệm x(t) là hàm liên tục

tuyệt đối trên [0,+∞) và thỏa mãn phương trình (5) hầu khắp nơi trên

[0,+∞) (xem tài liệu [27, 30]). Vì vậy, ta có các khái niệm khác nhau

về điều khiển được đối với hệ (5) như điều khiển được Euclide trên

không gian trạng thái Kn, điều khiển được chính xác trên các không

gian hàm, điều khiển được xấp xỉ, điều khiển được phổ... và những khái

niệm này quan hệ mật thiết với việc lựa chọn không gian trạng thái.

Ví dụ, hệ (5) được gọi là điều khiển được chính xác (tương ứng, điều

khiển được xấp xỉ) trên không gian trạng thái M2(K) nếu với mọi trạng

thái ban đầu cho trước (x0, φ0) ∈ M2(K) và mọi trạng thái mong muốn

(x1, φ1) ∈M2(K), tồn tại thời gian T > 0 và hàm điều khiển u(t) đo được
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trên [0, T ] sao cho nghiệm tương ứng của hệ (5), x(t) = x(t, x0, φ0, u) thỏa

mãn x(T ) = x1 và x(T + θ) = φ1(θ), với mọi θ ∈ [−h, 0) (tương ứng

‖x(T + ·) − φ1(·)‖ < ε, với ε > 0 cho trước nào đó). Trong trường hợp

chỉ có điều kiện x(T ) = x1 được thỏa mãn thì hệ (5) được gọi là điều

khiển được Euclide. Các khái niệm và tính chất điều khiển được cũng

được nghiên cứu cho các không gian Mp := Kn × Lp([−h, 0],Kn), với

1 < p <∞ (xem trong [18, 19, 63, 64]).

Hiện nay, để nghiên cứu bài toán điều khiển được trong các không

gian hàm của hệ (5), người ta sử dụng hai cách tiếp cận chính: Cách thứ

nhất là sử dụng công thức biểu diễn nghiệm trực tiếp (xem [6]) và cách

thứ hai là sử dụng lý thuyết nửa nhóm toán tử liên tục mạnh. Theo lý

thuyết nửa nhóm toán tử liên tục mạnh, hệ (5) cảm sinh phương trình

vi phân không có trễ dưới đây trong không gian Hilbert M2(K):

ż(t) = Az(t) + Bu(t), t > 0, (8)

trong đó z(t) = (x(t), x(t+ ·)), A : dom(A) ⊂M2(K) −→M2(K) là toán

tử sinh bởi nửa nhóm toán tử tuyến tính liên tục {S(t)}t>0, và B là toán

tử compact từ không gian Banach Km vào không gian M2(K), được xác

định bởi Bu = (B0u, 0). Ở đây với mỗi t, S(t) : M2(K) −→M2(K) được

xác định bởi S(t)((x0, φ0)) = (x(t), xt), xt(θ) = x(t+ θ), với θ ∈ [−h, 0],

và x(t) = x(x0, φ0, 0, t) là nghiệm của hệ (5) với u(t) ≡ 0 thỏa mãn điều

kiện ban đầu x(0) = x0, x(θ) = φ0(θ), với mọi θ ∈ [−h, 0). Toán tử sinh

A bởi nửa nhóm {S(t)}t>0 được xác định bởi

A((φ0, φ1)) =

(
A0φ

0 +

∫ 0

−h
d[η(θ)]φ1(θ), φ̇1

)
,

với mọi (φ0, φ1) thuộc vào miền xác định của A:

dom(A) = {(φ0, φ1) ∈M2(K) : φ̇1 ∈ L2([−h, 0],Kn), φ0 = φ1(0)}.

Vì vậy, theo kết quả của R. Triggiani trong [79], hệ (5) không bao

giờ điều khiển được chính xác trên không gian trạng thái M2(K). Bên
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cạnh đó, thông qua việc nghiên cứu hệ (8), một số điều kiện cần và đủ

của tính điều khiển được Euclide, điều khiển được phổ, điều khiển được

xấp xỉ trên không gian trạng thái Rn×L2([−h, 0],Rn) của hệ (5) đã được

thiết lập (xem [8, 20, 46, 47, 48]). Đáng chú ý là kết quả của Manitius

về tiêu chuẩn điều khiển được xấp xỉ cho hệ điều khiển tuyến tính có trễ

rời rạc (6) (xem [46]): Các tiêu chuẩn này có thể xem như một dạng mở

rộng của điều kiện Hautus (4), trong đó ma trận đặc trưng A−λIn được

thay thế bởi ma trận của tựa đa thức đặc trưng (characteristic quasi

polynomial) của hệ (6), P rr(λ) = A0 + e−h1λA1 + ...+ e−hNλAN − λIn.

Ngoài ra, bài toán điều khiển được của hệ (5) với hạn chế của biến

điều khiển tập Ω ⊂ Km cũng được các nhà toán học đề cập đến, đặc

biệt, Ω là nón dương trong Rm (xem trong các bài báo [13, 65, 68, 67]).

Một trong những kết quả tiêu biểu là của N.K. Son trong bài báo [67].

Trong bài báo này, tác giả sử dụng phương pháp rời rạc hóa công thức

biểu diễn nghiệm của hệ (5) theo thang thời gian và các tính chất của

các toán tử bị chặn compact để đưa ra điều kiện cần và đủ để hệ (5)

là điều khiển được xấp xỉ trên không gian Mp, 1 < p < ∞. Các điều

kiện này không những được đặt lên ma trận của tựa đa thức đặc trưng

P tq(λ) = A0 +
∫ 0

−h d[η(θ)]eλθ − λIn của hệ (5) mà còn được đặt lên các

toán tử cấu trúc H∗ : Lq([−h, 0],Kn) −→ Lq([−h, 0],Kn), xác định bởi

(H∗ψ)(α) =

∫ α

−h
d[η∗(θ)ψ(θ − α)], với α ∈ [−h, 0],

và toán tử G∗ : Lq([−h, 0],Kn) −→ Lq([−h, 0],Km), xác định bởi

(G∗v)(α) = B∗0v(α),

với q > 0 thỏa mãn 1
p + 1

q = 1.

Bên cạnh bài toán điều khiển được của hệ có trễ mô tả bởi phương

trình vi phân phiếm hàm, bài toán điều khiển được của hệ tuyến tính

trung tính (neutral system) được mô tả bởi phương trình

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h) + A−1ẋ(t− h) +Bu(t), t > 0, (9)
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cũng nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà toán học [6,

28, 37, 54, 61, 60, 63]. Với hệ tuyến tính trung tính (9), trễ theo biến

thời gian không những xuất hiện trong trạng thái mà nó còn xuất hiện

trong đạo hàm. Vì vậy, bài toán điều khiển được của hệ (9) cũng đã

được nghiên cứu đối với các khái niệm khác nhau như điều khiển được

Euclide, điều khiển được chính xác trên các không gian hàm, điều khiển

được xấp xỉ (xem trong các tài liệu [37, 54, 61, 60]). Những chứng minh

đầu tiên về tính điều khiển được của các hệ tuyến tính trung tính trong

không gian trạng thái W 1
2 ([−h, 0],Cn) đã được trình bày trong các công

trình [6, 37, 61], bằng việc sử dụng các kĩ thuật của phép tính toán tử.

Cụ thể, để nghiên cứu tính điều khiển được của hệ (9), các tác giả đưa

hệ này về dạng:

(InD − A−1TD − A0 − A1T )x = Bu,

với các toán tử T và D tương ứng được xác định bởi

(Tx)(t) = x(t− h), và (Dx)(t) = ẋ(t).

Một hướng tiếp cận khác để nghiên cứu tính điều khiển được của hệ

tuyến tính trung tính (9) là sử dụng kỹ thuật nửa nhóm toán tử tuyến

tính liên tục (xem trong [54, 61, 60]). Một cách tương tự, hệ (9) cũng

được biểu diễn lại bằng phương trình vi phân không có trễ như phương

trình (8) trên không gian trạng thái Cn×L2([−h, 0],Cn), trong đó toán

tử sinh A xác định bởi:

A(φ0, φ1) =
(
A0φ

0 + A1φ
1(−h), φ̇1

)
,

và có miền xác định là:

dom(A) = {(φ0, φ1) : φ1 ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn), x1 = φ1(0)− A−1φ

1(−h)}.

Bằng việc sử dụng các kĩ thuật của nửa nhóm toán tử liên tục mạnh,

D.A. O’Connor và T.J. Tarn đã đưa ra các tiêu chuẩn đại số đơn giản về

tính điều khiển được Euclide, tính điều khiển được chính xác trên không
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gian Sobolev W 1
2 ([−h, 0],Cn), tính điều khiển được xấp xỉ trên không

gian W 1
2 ([−h, 0],Cn) cho hệ tuyến tính trung tính (9) (xem trong [54]).

Các điều kiện này cũng được đặt lên ma trận của tựa đa thức đặc trưng

P th(λ) = A0 + e−hλA1 + λe−hλA−1 − λIn của hệ (9).

Trên thực tế, các mô hình toán học là xấp xỉ, gần đúng của các mô

hình thực tiễn và có những tính chất có thể đúng với mô hình toán học

nhưng chưa chắc đã đúng với mô hình thực tế. Vì vậy, việc nghiên cứu

sự bền vững của các tính chất định tính của các hệ động lực như tính

ổn định tiệm cận của nghiệm, tính điều khiển được của hệ thống... trong

phạm vi nhiễu bé và đo độ bền vững của chúng là rất cần thiết. Đối với

hệ tuyến tính (2) (với u(t) ≡ 0) thì tính ổn định tiệm cận của nghiệm

tương đương với tính ổn định Hurwitz của ma trận A. Ma trận A được

gọi là ổn định Hurwitz nếu Reλ < 0, với mọi λ ∈ σ(A). Do đó, tính

chất này được bảo toàn khi hệ chịu tác động của các nhiễu bé và để đo

sự bền vững của tính chất này người ta đưa ra các khái niệm bán kính

ổn định phức, bán kính ổn định thực. Những người đầu tiên nghiên cứu

các khái niệm này là D. Hinrichsen và A.J. Pritchard, với hai bài báo

[31, 32]. Cho A là ma trận ổn định Hurwitz, bán kính ổn định có cấu

trúc được định nghĩa và tính theo công thức sau:

rhuC (A,D,E) : = inf{‖∆‖ : ∆ ∈ Cl×q, A+D∆E không ổn định Hurwitz}

=
1

supω∈R ‖E(A− iωIn)−1D‖
.

(10)

Kết quả này đã mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới. Cho

đến nay đã có nhiều kết quả phong phú và sâu sắc về bán kính ổn định

phức, bán kính ổn định thực cho các hệ tuyến tính trong không gian hữu

hạn chiều, vô hạn chiều khi các hệ số của hệ chịu các nhiễu có cấu trúc,

không có cấu trúc (xem trong các tài liệu [4, 5, 22, 23, 26, 33, 34, 35]).

Sự bền vững của tính ổn định của hệ tuyến tính có trễ (5) cũng đã được

N.K. Son và P.H.A. Ngoc nghiên cứu trong trường hợp u(t) ≡ 0 (xem

trong [75]) và gần đây nhất, bài toán này cũng được xem xét cho hệ
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tuyến tính chuyển mạch (xem trong [74, 77]). Bài toán tương tự được

đặt ra cho lý thuyết điều khiển, đó là tính điều khiển được của hệ thống

liệu có được bảo tồn khi hệ chịu tác động của các nhiễu nhỏ. Thật may

mắn, đối với hệ (2), E.B. Lee và L. Markus đã chứng minh rằng tập các

cặp ma trận không điều khiển được là một tập đóng trong không gian

tích Kn×n × Kn×m (xem [43]). Nói cách khác, tập các cặp các ma trận

điều khiển được là tập mở trong không gian Kn×n × Kn×m. Điều này

chứng tỏ rằng tính điều khiển được của hệ (2) vẫn được bảo toàn khi

các ma trận của hệ chịu tác động của các nhiễu nhỏ và do đó ta có bài

toán điều khiển được vững với hệ điều khiển tuyến tính (2). Tương tự

như tính ổn định, để đo tính bền vững của tính điều khiển được người

ta đưa ra khái niệm bán kính điều khiển được cho hệ (2). Khái niệm này

được đề cập và nghiên cứu lần đầu bởi C. C. Paige vào năm 1981 (xem

trong [58]). Giả sử hệ (2) là điều khiển được, bán kính điều khiển được

được định nghĩa bởi

rK(A,B) = inf{‖[∆1,∆2]‖, [∆1,∆2] ∈ Kn×n ×Kn×m

sao cho [A+ ∆1, B + ∆2] không điều khiển được},
(11)

trong đó ‖[∆1,∆2]‖ là chuẩn của toán tử tuyến tính liên tục sinh bởi ma

trận [∆1,∆2] tương ứng với các chuẩn vectơ trên các không gian Kn+m và

Kn. Nói cách khác, bán kính điều khiển được là số thực lớn nhất rK(A,B)

sao cho với mọi nhiễu [∆1,∆2] thỏa mãn ‖[∆1,∆2]‖ < rK(A,B) thì hệ

nhiễu thu được vẫn còn điều khiển được. Trong trường hợp chuẩn các

ma trận được xem xét là chuẩn phổ, C.C. Paige đã đưa ra công thức

tính bán kính điều khiển được phức (tức là K = C), tuy nhiên các đánh

giá đó còn rất phức tạp. Ba năm sau, R. Eising [25] đã phát triển kết

quả này và đưa ra công thức tính bán kính điều khiển được phức tốt

hơn

rC(A,B) = inf
λ∈C

σmin[A− λI,B], (12)

ở đây σmin[A− λI,B] là giá trị kì dị nhỏ nhất của ma trận [A− λI,B].

Trên thực tế, có nhiều trường hợp chỉ một số tham số của hệ thống là
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không chắc chắn, vì vậy các nhiễu bị hạn chế trên một số cấu trúc đặc

biệt và việc bỏ qua các cấu trúc nhiễu như thế có thể dẫn tới việc đánh

giá thấp đáng kể khoảng cách hợp lý. Do đó, các bài toán về các bán

kính điều khiển được có cấu trúc được đề xuất, một trong các cấu trúc

nhiễu được quan tâm của hệ (2) là nhiễu afin dạng

[A,B] [A,B] +D∆E, (13)

ở đó D ∈ Kn×l, E ∈ Kq×(n+m) là các ma trận đã cho trước và ∆ ∈ Kl×q

là ma trận chưa biết. Khi đó, bán kính điều khiển được cấu trúc tương

ứng với cấu trúc nhiễu (13) của hệ điều khiển được (2) được định nghĩa

rD,EK (A,B) = inf{‖∆‖ :∆ ∈ Kl×q, [A,B]+D∆E không điều khiển được}.
(14)

Trong trường hợp ma trận cấu trúc E ở trên có hạng đầy đủ theo

số cột và chuẩn của các ma trận là chuẩn phổ, M. Karow và D. Kressner

đã chứng minh được

rD,EC (A,B) =
1

supλ∈C ‖(W (λ)(E∗E)−1/2)†D‖
,

ở đây W (λ) = [A − λI,B] và † được kí hiệu là giả nghịch đảo Moore-

Penrose của ma trận. Xuất phát từ kết quả (4) của Hautus, sự bền vững

của tính toàn ánh của một ánh xạ đi từ không gian Banach X vào không

gian Banach Y ( xem [62]) và các tính chất của toán tử đa trị tuyến tính,

N.K. Son và D.D. Thuan đã đưa ra công thức tính bán kính điều khiển

được tương ứng với nhiễu có cấu trúc (13):

rD,EC (A,B) =
1

supλ∈C ‖EW (λ)−1D‖
, (15)

với chuẩn ma trận được xét là chuẩn bất kì và không cần bất cứ điều kiện

nào đặt lên ma trận E. Kết quả này tổng quát hơn kết quả trên của M.

Karow and D. Kressner. Đặc biệt, trong tình huống D = In, E = In+m

và các không gian được trang bị các chuẩn Euclide, từ (15), hai tác giả

cũng nhận được công thức của R. Eising (xem [69]). Hai tác giả cũng
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đã phát triển kết quả này cho hệ điều khiển tuyến tính (2) trong trường

hợp có ràng buộc của tham số điều khiển trên miền Ω ⊂ Km khi các

ma trận của hệ chịu nhiễu cấu trúc dạng (13) và bài toán tính bán kính

toàn ánh của tiến trình lồi (xem trong [72, 73]).

Dễ thấy rằng, từ các kết quả của R.E. Kalman và M.L. J. Hautus

cho ta mối liên hệ giữa bài toán tính bán kính điều khiển được với bài

toán tính bán kính toàn ánh của một ánh xạ. Kết quả về bán kính bảo

toàn tính toàn ánh phức cho ma trận vuông dưới nhiễu không cấu trúc

được C. Eckart và G. Young phát biểu trong [24]. Sau đó, kết quả này

đã được mở rộng bởi N.K. Son và D.D. Thuan (xem trong [70]). Thông

qua việc sử dụng lý thuyết toán tử đa trị tuyến tính và hệ quả của định

lý Hahn-Banach, hai tác giả này thu được công thức tính bán kính toàn

ánh phức khi một ánh xạ toàn ánh bị nhiễu có cấu trúc

distC(Q;E;D) : = inf{‖∆‖,∆ ∈ Cl×q s. c. rank (Q+D∆E) < n}

=
1

‖EQ−1D‖
,

(16)

trong đó ‖ · ‖ là chuẩn bất kì trên không gian Kl×q và Q−1 là ánh xạ đa

trị tuyến tính nghịch đảo của ánh xạ toàn ánh Q : Km → Kn. Từ kết quả

này, hai tác giả cũng đã thiết lập các công thức tính bán kính điều khiển

được cho hệ mô tả (descriptor) và các hệ bậc cao (xem trong các tài liệu

[70, 71]). Bán kính điều khiển được thực cũng được quan tâm từ thập

niên 90, với các kết quả ban đầu của R.A. Decarlo và M. Wicks trong

[17] nhưng tính toán còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong trường

hợp ma trận D trong (16) là ma trận đơn vị: D = In và ∆ ∈ Rl×q, ta có

thể tính bán kính toàn ánh thực thông qua giá trị nhiễu thực suy rộng

của cặp ma trận (Q,E). Khái niệm này được đưa ra bởi S. Lam và J.

Davison (xem trong [42]): Cho Q ∈ Kn×m là một ma trận toàn ánh, tức

là Q(Km) = Kn và E ∈ Kl×m là một ma trận cho trước, giá trị nhiễu

thực suy rộng thứ n của cặp ma trận (Q,E) được định nghĩa bởi

τn := inf{‖∆‖2 : ∆ ∈ Rn×l, rank(Q+ ∆E) < n}. (17)
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Hơn nữa, trong trường hợp các không gian được trang bị các chuẩn

Euclide, bằng phương pháp phân tích ma trận theo giá trị kì dị suy

rộng, S. Lam và J. Davison đã đưa ra công thức tính của τn:

τn = sup
γ∈(0,1]

σ2n−1

([
ReQ −γ ImaQ

1
γ ImaQ ReQ

]
,

[
ReE −γ ImaE

1
γ ImaE ReE

])
,

(18)

ở đây σi(H1, H2) là giá trị kì dị suy rộng thứ i của cặp ma trận (H1, H2)

(xem trong [80]).

Như vậy, các bài toán về bán kính điều khiển được đối với hệ điều

khiển tuyến tính (2) đến bây giờ đã khá hoàn thiện. Tuy nhiên, bài toán

nghiên cứu về sự bền vững của tính điều khiển được và đánh giá khoảng

cách tới tập không điều khiển được đối với các hệ điều khiển tuyến tính

có trễ, các hệ trung tính cho đến bây giờ vẫn chưa có kết quả nào. Dưới

sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Khoa Sơn và PGS. TS. Đỗ Đức

Thuận, đề tài nghiên cứu của tôi là “Một số bài toán điều khiển được

vững của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ ”. Tức là

bài toán xem xét liệu tính điều khiển được của hệ động lực mô tả bởi

phương trình vi phân có trễ còn được bảo tồn không khi các ma trận

của hệ chịu tác động của nhiễu bé.

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển

được của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ trong ba

trường hợp: hệ điều khiển tuyến tính có trễ rời rạc (6), hệ tuyến tính

trung tính (9) và hệ điều khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình

vi phân phiếm hàm (5) thông qua các công thức hay các đánh giá khoảng

cách từ hệ điều khiển được đến tập các hệ không điều khiển được (bán

kính điều khiển được), khi các ma trận của các hệ này được nhiễu có

cấu trúc.

Công cụ chủ yếu được sử dụng trong luận án là các tiêu chuẩn điều

khiển được của các hệ này, đặc biệt là các tiêu chuẩn được mô tả dưới

dạng mở rộng kết quả (4) của Hautus. Công cụ được dùng tiếp theo là
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cách thức biểu diễn nghiệm của hệ có trễ thông qua nửa nhóm toán tử

tuyến tính liên tục mạnh, tính chất phổ, các toán tử cấu trúc trong các

tài liệu [19, 46, 47, 68, 67]. Kỹ thuật then chốt được sử dụng trong luận

án là lý thuyết toán tử đa trị tuyến tính trong việc phân tích và đánh giá

chuẩn các ma trận, các kết quả về bán kính toàn ánh phức (16), giá trị

nhiễu thực suy rộng τn (18). Đặc biệt, khi ma trận hàm η trong phương

trình (5) của hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm

hàm có nguyên tử cô lập (isolated-atom) tại −h (tức là trường hợp tồn

tại ma trận Ah ∈ Kn×n và ε ∈ (0, h] sao cho

η(θ) ≡ Ah với θ ∈ (−h,−h+ ε]),

luận án sử dụng ý tưởng chia khoảng của M.C. Delfour và A. Manitius

để thiết lập tiêu chuẩn điều khiển được mới cho hệ tuyến tính có trễ

mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm trong trường hợp này (xem

trong [19]).

Luận án trình bày các kết quả chính sau:

• Các công thức tính bán kính điều khiển được Euclide, bán kính điều

khiển được xấp xỉ phức cho hệ tuyến tính có trễ rời rạc (6), các chặn

trên và chặn dưới của các bán kính điều khiển được Euclide thực, bán

kính điều khiển được xấp xỉ thực cho hệ này và mối quan hệ giữa các

loại bán kính này.

• Các công thức tính bán kính điều khiển được chính xác, điều khiển

được Euclide, điều khiển được xấp xỉ phức của hệ tuyến tính trung tính

(9).

• Các chặn trên và chặn dưới của bán kính điều khiển được phổ phức cho

hệ điều khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm

hàm (5), điều kiện cần và đủ để hệ (5) điều khiển được xấp xỉ trong

trường hợp η có nguyên tử cô lập tại −h và các đánh giá bán kính điều

khiển được xấp xỉ phức trong trường hợp này.

Trên tinh thần đó, luận án được viết gồm bốn chương:

• Chương 1: Luận án đưa ra một số kiến thức chuẩn bị và một số
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kiến thức cơ bản về tính điều khiển được của hệ tuyến tính trong không

gian hữu hạn chiều, tính điều khiển được của hệ tuyến tính trong không

gian vô hạn chiều, hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm, hệ tuyến tính trung tính, lý thuyết về toán tử đa trị tuyến

tính và các kết quả về các bán kính toàn ánh. Đó là những phần cốt lõi

được sử dụng trong luận án.

• Chương 2: Luận án nghiên cứu tính điều khiển được vững của hệ

tuyến tính có trễ rời rạc (6) trong không gianM2 = Kn×L2([−h, 0],Kn),

khi các ma trận của hệ này được nhiễu có cấu trúc dạng

[A0, A1 . . . , Ak, B] [Ã0, Ã1, . . . , Ãk, B̃] = [A0, A1 . . . , Ak, B] +D∆E,

(19)

ở đây ∆ ∈ Kl×q là ma trận nhiễu chưa biết vàD ∈ Kn×l, E ∈ Kq×(n(k+1)+m)

là các ma trận đã cho xác định cấu trúc nhiễu. Bán kính điều khiển được

xấp xỉ phức (tức ma trận nhiễu ∆ ∈ Cl×q) được thiết lập. Một số trường

hợp được đề cập tới như ma trận E trong cấu trúc nhiễu (19) có đủ hạng

theo số cột hay trường hợp các ma trận của hệ (6) bị nhiễu tách

B  B̃ = B+DB∆BEB, Ai  Ãi = Ai+Di∆AiEi, với mọi i = 0, 1, ..., k

(20)

trong đó Di = DB = D. Bán kính điều khiển được thực (tức là ma trận

nhiễu, ∆ và các ma trận cấu trúc D,E trong (19) xét trên trường số

thực), mối liên hệ giữa hai bán kính thực và phức và công thức tính bán

kính thực trong trường hợp ma trận cấu trúc D khả nghịch được chứng

minh. Một số ví dụ được đưa ra để thảo luận về các kết quả thu được.

• Chương 3: Luận án nghiên cứu các bán kính điều khiển được phức:

bán kính điều khiển được chính xác, bán kính điều khiển được Euclide,

bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ tuyến tính trung tính (9) khi

các ma trận của hệ được nhiễu dạng

[A0, A1, A−1, B] [Ã0, Ã1, Ã−1, B̃] = [A0, A1, A−1, B] +D∆E, (21)

ở đây ∆ ∈ Cl×q là ma trận nhiễu và D ∈ Cn×l, E ∈ Cq×(3×n+m) xác định
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cấu trúc của nhiễu D∆E. Luận án đưa ra các công thức tính bán kính

điều khiển được trong một số trường hợp như ma trận E có hạng bằng

số cột, ma trận D khả nghịch. Luận án cũng xét đến trường hợp nhiễu

cấu trúc tách dạng

B  B̃ = B +DB∆BEB,

Ai  Ãi = Ai +DAi∆AiEAi, với mọi i ∈ {0, 1,−1},

trong đó DAi = DB ∈ Cn×l, EAi ∈ CqAi×n, EB ∈ CqB×m, với mọi i ∈
{0, 1,−1} là các ma trận đã cho và ∆B ∈ Cl×qB ,∆Ai ∈ Cl×qAi với i ∈
{0, 1,−1} là các ma trận nhiễu. Một số ví dụ được đưa ra để minh họa

cho các công thức thu được.

• Chương 4: Phát triển kết quả của N.K. Son trong [67], luận án đưa

ra điều kiện cần và đủ cho hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình

vi phân phiếm hàm (5) điều khiển được xấp xỉ dưới điều kiện hạng trong

trường hợp η có nguyên tử cô lập tại −h. Trong phần hai của chương

này, luận án nghiên cứu cấu trúc nhiễu dưới đây cho hệ (5):

[A0, B0] [Ã0, B̃0] = [A0, B0] +D0∆0E0,

η  η̃ = η +D1δE1,
(22)

trong đó Di ∈ Kn×li, i = 0, 1, E0 ∈ Kqi×(n+m), E1 ∈ Kqi×n là các ma

trận cho trước, và ∆0 ∈ Kl0∈q0, δ(·) ∈ NBV ([−h, 0],Kl1×q1) là các ma

trận nhiễu chưa biết. Bằng việc đo kích cỡ các nhiễu (∆0, δ) ∈ Cl0×q0 ×
NBV([−h, 0],Cl1×q1) bởi các chuẩn

‖(∆0, δ)‖ := ‖∆0‖+ ‖δ‖, (23)

trong đó ‖∆0‖ là chuẩn toán tử của ma trận ∆0 và ‖δ‖ := V (δ, [−h, 0])

là tổng biến phân của δ, luận án đưa ra các khái niệm về bán kính điều

khiển được phổ phức, bán kính điều khiển được xấp xỉ phức cho hệ (5).

Khi đó, bán kính điều khiển được phổ (tương ứng, bán kính điều khiển

được xấp xỉ) của hệ (5) là số rsp(A0, η, B0) (tương ứng, rMp
(A0, η, B0))
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lớn nhất sao cho mọi hệ nhiễu

ẋ(t) = Ã0x(t) +

∫ 0

−h
d[η̃(θ)]x(t+ θ) + B̃0u(t)

vẫn điều khiển được phổ (tương ứng, điều khiển được xấp xỉ) với mọi

‖(∆0, δ)‖ < rsp(A0, η, B0), trong đó Ã0, B̃0, η̃ được xác định trong (22).

Luận án thu được cận trên và cận dưới của các bán kính điều khiển được

phổ phức của hệ (5), bán kính điều khiển được xấp xỉ phức của hệ (5)(

trong trường hợp η và ma trận nhiễu δ đều có nguyên tử cô lập tại −h).
Một số ví dụ cũng được đưa vào luận án để minh họa các kết quả chính

của chương.

Các kết quả của luận án được hoàn thành dựa trên ba bài báo đã

được liệt kê trong Danh mục các công trình và được báo cáo tại:

- Xêmina tại Phòng Tối ưu và Điều khiển, Viện Toán học, Viện Hàn

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Xêmina tại Phòng Giải tích Toán học, Viện Toán học, Viện Hàn

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 14, Ba Vì, tháng 4

năm 2016.

- Hội nghị Toán ứng dụng và Tin học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội,

ngày 12-13 tháng 11 năm 2016.

-Hội nghị Quốc Tế “7th International Conference on High Perfor-

mance Scientific Computing” ngày 19-23 , tháng 3 năm 2018 tại Hà Nội.

-Workshop “Control and Optimization Problems” ngày 17-19, tháng

5 năm 2018 tại Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Hà Nội.

-Hội nghị “The Third Mongolia-Russia-Vietnam Workshop on Nu-

merical Solution of Integral and Differential Equations” ngày 22-27,

tháng 10 năm 2018 tại Viện Toán học.

-Các hội nghị đánh giá Nghiên cứu sinh của Viện Toán học, tháng 10

năm 2016, tháng 11 năm 2017, tháng 11 năm 2018, tháng 11 năm 2019.



Chương 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Trong chương này sẽ trình bày các kiến thức chuẩn bị để sử dụng

trong các chương sau. Phần đầu sẽ trình bày một số kiến thức cơ bản

về tính điều khiển được của hệ điều khiển tuyến tính hữu hạn chiều,

hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm và hệ

tuyến tính trung tính. Phần còn lại sẽ trình bày một số khái niệm và

tính chất quan trọng của toán tử đa trị tuyến tính và một số kết quả

gần đây về bán kính toàn ánh. Đây là các kiến thức cần thiết để nghiên

cứu và thiết lập các công thức tính các bán kính điều khiển được của

các hệ điều khiển tuyến tính có trễ rời rạc, hệ tuyến tính trung tính, hệ

điều khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm

với các nhiễu có cấu trúc.

1.1 Tính điều khiển được của hệ tuyến tính

hữu hạn chiều

Nội dung của mục này được lấy từ phần I, chương 1 của cuốn sách

"Mathematical Control Theory: An Introduction" của J. Zabczyk [81]

và các bài báo [29], [38].

Bài toán điều khiển được xuất phát từ phương trình vi phân

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t > 0, (1.1)

16
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với x ∈ Rn, u ∈ Rm, A : Rn → Rn, B : Rm → Rn là các toán tử tuyến

tính. Như đã biết, với mỗi hàm điều khiển u(t) là hàm khả tích địa

phương, tức là u(t) ∈ L1([0, T ],Rm) với mọi T > 0, và điều kiện ban đầu

x(0) = x0 ∈ Rn, phương trình (1.1) có nghiệm duy nhất x(t) được mô

tả bởi công thức

x(t) = S(t)x0 +

∫ t

0

S(t− s)Bu(s)ds,

ở đây S(t) = eAt =
∞∑
n=0

An

n!
tn là ma trận nghiệm cơ bản.

Định nghĩa 1.1.1. Trạng thái b ∈ Rn được gọi là đạt được từ trạng

thái a ∈ Rn trong thời gian T > 0 nếu tồn tại điều khiển u(t) xác

định trong [0, T ] sao cho phương trình (1.1) có nghiệm x(t) thỏa mãn

x(0) = a, x(T ) = b.

Quy ước: Trạng thái a đạt được từ a trong thời gian T = 0.

Định nghĩa 1.1.2. Trạng thái b ∈ Rn được gọi là đạt được từ trạng

thái a ∈ Rn hay trạng thái a dịch chuyển được đến trạng thái b nếu b

đạt được từ a trong thời gian T > 0 nào đó.

Định nghĩa 1.1.3. Hệ (1.1) được gọi là điều khiển được trong thời gian

T > 0 nếu với hai trạng thái bất kì a, b ∈ Rn thì b có thể đạt được từ a

trong thời gian T.

Định nghĩa 1.1.4. Hệ (1.1) được gọi là điều khiển được nếu b và a là

hai trạng thái bất kì thì b có thể đạt được từ a.

Xét ma trận

QT =

∫ T

0

S(r)BB∗S∗(r)dr,

được gọi là ma trận điều khiển được của hệ (1.1). Dễ thấy QT là ma trận

đối xứng và xác định không âm. Kí hiệu

[A|B] = [B,AB, . . . , An−1B].
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Định lý sau đưa ra các điều kiện tương đương cho một hệ là điều khiển

được.

Định lý 1.1.5. Các điều kiện sau là tương đương.

1. Mọi trạng thái b ∈ Rn đạt được từ 0.

2. Hệ (1.1) là điều khiển được.

3. Hệ (1.1) là điều khiển được ở thời gian T > 0 nào đó.

4. Ma trận QT là không suy biến với T > 0 nào đó.

5. Ma trận QT không suy biến với mọi T > 0.

6. rank[A|B] = n.

Điều kiện 6 được gọi là điều kiện hạng Kalman. Định lý trên vẫn

đúng khi xét hệ trong không gian phức, tức là các ma trận A ∈ Cn×n, B ∈
Cn×m và điều khiển u ∈ Cm. Chú ý rằng, khi ma trận điều khiển QT

không suy biến, ta có thể tìm được hàm điều khiển

u(t) = −B∗eA∗(T−t)Q−1
T (eATa− b), với t ∈ [0, T ]

để chuyển dịch hệ từ trạng thái a sang trạng thái b trong thời gian hữu

hạn T .

Dưới đây là kết quả tương đương với kết quả của R.E. Kalman, được

gọi là điều kiện hạng Hautus (xem [29]).

Định lý 1.1.6. Hệ (1.1) là điều khiển được khi và chỉ khi

rank[A− λIn, B] = n, với mọi λ ∈ C.

1.2 Tính điều khiển được của hệ tuyến tính

trong không gian vô hạn chiều

Nội dung của mục này được lấy trong phần IV, chương 1 và chương

2 của cuốn sách "Mathematical Control Theory: An Introduction" của

J. Zabczyk [81] và các bài báo [40], [78], [68].
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Cho X và U là các không gian Banach trên trường K, với K là trường

số thực hoặc phức và ‖ · ‖X , ‖ · ‖U là các chuẩn tương ứng trên X và U .

Gọi L(X) là không gian các toán tử tuyến tính liên tục từ X vào chính

nó. Cho trước T > 0, kí hiệu Lp([0, T ], U), 1 < p < ∞, là không gian

Banach các hàm khả tích bậc p trên đoạn [0, T ] nhận giá trị trong U .

Tích phân ở đây được hiểu là tích phân Bochner.

Định nghĩa 1.2.1. Họ {S(t)}t>0 ⊂ L(X) được gọi là nửa nhóm toán tử

liên tục mạnh trên X (hay C0−nửa nhóm toán tử liên tục) nếu 3 tính

chất sau đây được thỏa mãn:

• S(0) = IX , trong đó IX là toán tử đồng nhất trên không gian X;

• S(t+ s) = S(t)S(s) = S(s)S(t), với mọi t, s > 0;

• limt→0 S(t)x = x, với mọi x ∈ X.

Mỗi nửa nhóm {S(t)}t>0 sinh ra một toán tử tuyến tính A : X −→ X

được xác định bởi

Ax = lim
h→0

S(h)x− x
h

, (1.2)

với mọi x thuộc vào miền xác định dom(A) của A:

dom(A) =

{
x ∈ X : lim

h→0

S(h)x− x
h

tồn tại

}
.

Hơn nữa, dom(A) trù mật trong X.

Nếu A là toán tử tuyến tính liên tục thì họ

S(t) = eAt, t > 0,

là nửa nhóm toán tử tuyến tính liên tục với toán tử sinh là A.

Bây giờ, ta xét hệ điều khiển tuyến tính

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t > 0, (1.3)

trong đó x ∈ X, A : X −→ X là toán tử tuyến tính sinh bởi nửa nhóm

toán tử tuyến tính liên tục {S(t)}t>0, B : U −→ X là toán tử tuyến

tính liên tục. Ta có, với mỗi hàm điều khiển khả tích địa phương, tức là
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u(·) ∈ Lp([0, T ], U), với mọi T > 0 và điều kiện ban đầu x(0) = x0 ∈ X,

nghiệm yếu x(t) tương ứng của hệ (1.3) trên đoạn [0, T ] được xác định

bởi công thức

x(t) = S(t)x0 +

∫ t

0

S(t− s)Bu(s)ds, t ∈ [0, T ].

Tập đạt được tương ứng từ trạng thái ban đầu x(0) = x0 của hệ (1.3)

trong khoảng thời gian T > 0 được kí hiệu bởi

RT (x0) :=

{
S(T )x0 +

∫ T

0

S(T − s)Bu(s)ds : u(·) ∈ Lp([0, T ], U)

}
.

Khi đó, tập R(x0) =
⋃
{RT (x0) : T > 0} là tập đạt được của hệ trong

thời gian hữu hạn từ trạng thái x0.

Dưới đây là các định nghĩa về điều khiển được của hệ (1.3).

Định nghĩa 1.2.2. Hệ (1.3) được gọi là điều khiển được chính xác từ

trạng thái x0 ∈ X trong thời gian T > 0 nếu RT (x0) = X.

Định nghĩa 1.2.3. Hệ (1.3) được gọi là điều khiển được chính xác

nếu với mọi x0, x1 ∈ X, tồn tại thời gian T > 0 và hàm điều khiển

u(·) ∈ Lp([0, T ], U) sao cho nghiệm tương ứng x(t) = x(x0, u, t) thỏa

mãn x(0) = x0 và x(T ) = x1. Điều này tương đương với R(x0) =

X, với mọi x0 ∈ X.

Định nghĩa 1.2.4. Hệ (1.3) được gọi là điều khiển được xấp xỉ từ trạng

thái x0 ∈ X trong thời gian T > 0 nếu clRT (x0) = X.

Định nghĩa 1.2.5. Hệ (1.3) được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu

với mọi ε > 0 và mọi x0, x1 ∈ X, tồn tại thời gian T > 0 hàm điều

khiển u(·) ∈ Lp([0, T ], U) sao cho nghiệm tương ứng x(t) = x(x0, u, t)

thỏa mãn x(0) = x0 và ‖x(T )−x1‖ < ε. Điều này cũng tương đương với

cl R(x0) = X, với mọi x0 ∈ X.

Năm 1979, V. I. Korobov và R. Rabah đã đưa ra điều kiện cần và đủ

để hệ (1.3) điều khiển được chính xác trong trường hợp toán tử A ∈ L(X)

(xem trong [40]):
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Định lý 1.2.6. Giả sử A là toán tử bị chặn. Khi đó, hệ (1.3) là điều

khiển được chính xác khi và chỉ khi tồn tại số tự nhiên m > 0 sao cho

span {BU,ABU,A2BU, ..., AmBU} = X.

Trong nhiều trường hợp tính điều khiển được chính xác không bao

giờ xảy ra như kết quả dưới đây của R. Triggiani (xem trong [78]):

Định lý 1.2.7. Cho X là không gian Banach vô hạn chiều tách được.

Khi đó, hệ (1.3) không bao giờ điều khiển được chính xác trong khoảng

thời gian hữu hạn nếu một trong hai điều kiện sau xảy ra:

1. Toán tử B : U −→ X là toán tử compact.

2. Nửa nhóm toán tử S(t) là compact với mọi t > 0.

Khi X và U là các không gian phản xạ và 1 < p <∞, R. F. Curtain

và A. F. Pritchard đã chứng minh định lý sau (xem trong [15]):

Định lý 1.2.8. Hệ (1.3) điều khiển được chính xác trong thời gian T > 0

khi và chỉ khi tồn tại γ > 0 sao cho

‖B∗S∗(·)f‖Lq([0,T ],U∗) > γ‖f‖,∀f ∈ X∗,

ở đây 1
q + 1

p = 1, B∗ và S∗(t) tương ứng là các toán tử liên hợp của B và

S(t).

Trong trường hợpX là không gian Hilbert và U là không gian Banach

phản xạ, để nghiên cứu tính điều khiển được đối với hệ tuyến tính trong

không gian vô hạn chiều, người ta nghiên cứu các tính chất của toán tử

điều khiển được QT , trong đó QT : X −→ X được xác định bởi

QTx =

∫ T

0

S(r)BB∗S∗(r)xdr, x ∈ X, với mỗi T > 0. (1.4)

Dễ thấy QT là toán tử tuyến tính liên tục, tự liên hợp vì

< QTx, x >=

∫ T

0

‖B∗S∗(r)x‖2dr > 0,∀x ∈ X.
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Do đó, tồn tại duy nhất toán tử tự liên hợp và xác định không âm

Q
1
2

T sao cho bình phương của nó bằng QT .

Định lý 1.2.9. Các khẳng định sau là tương đương:

1. Tồn tại T > 0 sao cho hệ (1.3) là điều khiển được chính xác từ một

trạng thái bất kì trong thời gian T .

2. Tồn tại c > 0 sao cho∫ T

0

‖B∗S∗(t)x‖2dt > c‖x‖2, với mọi x ∈ X∗. (1.5)

3. ImQ
1
2

T = X.

Định lý 1.2.10. Các khẳng định sau là tương đương:

1. Hệ (1.3) là điều khiển được xấp xỉ trong thời gian T > 0 từ một

trạng thái bất kì.

2. Nếu S∗(t)B∗f ∗ = 0, với hầu hết t ∈ [0, T ] thì f ∗ = 0.

3. ImQ
1
2

T trù mật trong không gian X.

Dưới đây là kết quả được R. Triggiani chứng minh trong trường hợp

A là toán tử bị chặn (xem [78]).

Định lý 1.2.11. Giả sử rằng A là toán tử tuyến tính bị chặn. Khi đó,

hệ (1.3) là điều khiển được xấp xỉ khi và chỉ khi

cl span{BU,ABU,A2BU, ..., AmBU, ...} = X.

1.3 Hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương

trình vi phân phiếm hàm

Nội dung của mục này được lấy trong cuốn sách "Theory of functional

differential equations" của J.K. Hale (xem trong [27]) và các bài báo [6],

[46], [47], [68].
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Xét hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm:

ẋ(t) = A0x(t) +

∫ 0

−h
d[η(θ)]x(t+ θ) +B0u(t), t > 0, (1.6)

trong đó x(t) ∈ Kn, u(t) ∈ Km, B0 ∈ Kn×m và η(·) ∈ BV ([−h, 0],Kn×n)

là Kn×n-các hàm có biến phân giới nội trên tập [−h, 0], với K = R hoặc C
và tích phân được hiểu là tích phân Lebesgue-Stieltjes. Chúng ta thường

gặp dạng đặc biệt của η:

η(θ) =
N∑
i=1

Aiχ(−hi,0](θ) +

∫ θ

−h
Q(s)ds, (1.7)

trong đó 0 < h1 < .. < hN = h, Ai ∈ Kn×n, với mọi i = 1, ..., N , Q(.) là

ma trận các hàm khả tích trên đoạn [−h, 0] và χA là hàm đặc trưng của

tập A. Khi đó, hệ (1.6) trong trường hợp này có thể viết lại

ẋ(t) = A0x(t)+A1x(t−h1)+...+ANx(t−hN)+

∫ 0

−h
Q(θ)x(t+θ)dθ, (1.8)

nếu Q(θ) = 0, với mọi θ ∈ [−h, 0] thì hệ (1.8) được gọi là hệ tuyến tính

có trễ rời rạc:

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h1) + ...+ ANx(t− hN). (1.9)

Hơn thế nữa, ta có thể viết lại hệ (1.6) dưới dạng phương trình vi

phân phiếm hàm:

ẋ(t) = A0x(t) + Lxt +B0u(t), t > 0, (1.10)

trong đó xt được xác định bởi xt(θ) = x(t + θ) với −h 6 θ 6 0 và L là

toán tử tuyến tính liên tục từ không gian C := C([−h, 0],Kn) vào Kn,

được mô tả bởi

Lφ =

∫ 0

−h
d[η(θ)]φ(θ), φ ∈ C. (1.11)

Ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ (1.6) là

P tq(λ) = A0 +

∫ 0

−h
d[η(θ)]eλθ − λIn, (1.12)
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đặc biệt, trong trường hợp hệ trễ rời rạc (1.9), ta tính được

P rr(λ) = A0 + e−λh1A1 + ...+ e−λhkAk − λIn. (1.13)

Đặt W (λ) = [P tq(λ), B0] là ma trận hàm Hautus tương ứng của hệ

(1.6)-(1.11).

Định lý 1.3.1. Với mỗi φ1(·) ∈ Lp([−h, 0],Kn), 1 6 p < ∞ và hàm

điều khiển đo được u(·) ∈ Llocp ([0,∞),Km), hệ (1.6) với điều kiện ban

đầu x(0) = φ0 ∈ Kn, x(θ) = φ1(θ), với mọi θ ∈ [−h, 0], có duy nhất

nghiệm x(t) xác định trên khoảng [−h,+∞) thỏa mãn điều kiện ban đầu

của bài toán Cauchy trên đoạn [−h, 0] và thỏa mãn phương trình (1.6)

với hầu hết t > 0.

Theo tài liệu [27] của J.K. Hale, khi hàm điều khiển u(t) ≡ 0, hệ (1.6)

sinh ra C0-nửa nhóm toán tử tuyến tính liên tục {S(t)}t>0 trên không

gian Mp := Kn × Lp([−h, 0],Kn), 1 < p < ∞ và với mỗi t > 0, S(t)

được xác định bởi S(t)(φ0, φ1) = (x(t), xt), trong đó xt(θ) = x(t + θ),

θ ∈ [−h, 0]. Tương ứng toán tử A : Mp → Mp sinh bởi nửa nhóm

{S(t)}t>0 được xác định bởi

A((φ0, φ1)) = (A0x0 + L(φ1), φ̇1),

với mọi ((φ0, φ1)) thuộc vào miền xác định của A:

dom(A) = {(φ0, φ1) ∈Mp : φ̇1 ∈ Lp([−h, 0],Kn), φ0 = φ1(0)}.

Bằng cách đặt z(t) = (x(t), xt), ta có thể mô tả lại hệ tuyến tính có

trễ (1.6) trong phương trình vi phân không có trễ trên không gian trạng

thái vô hạn chiều

ż(t) = Az(t) + Bu(t), t > 0,

ở đây toán tử tuyến tính bị chặn B : Km →Mp xác định bởi

Bu = (B0u, 0), u ∈ Km. (1.14)

Bổ đề sau mô tả tính chất của tập phổ của toán tử sinh A.



25

Bổ đề 1.3.2. Toán tử A được xác định ở trên có tập phổ σ(A) bao gồm

tất cả các giá trị riêng của A, và λ ∈ C là giá trị riêng của A khi và chỉ

khi nó là nghiệm của detP tq(λ) = 0. Hơn nữa, nghiệm của phương trình

detP tq(λ) = 0 có phần thực bị chặn trên và mọi λ ∈ σ(A) có không gian

riêng suy rộng Mλ có số chiều hữu hạn, tức là tồn tại số tự nhiên kλ

sao choMλ = Ker(A− λI)kλ = Ker(A− λI)kλ+i, với mọi i = 0, 1, 2, ...

Nghiệm nhẹ (mild solution) z(t) = (x(t), xt) của hệ (1.6) tương ứng

với hàm điều khiển u(·) ∈ Llocp ([0,∞),Km) và điều kiện ban đầu x(0) =

φ0, x(θ) = φ1(θ), với mọi θ ∈ [−h, 0) là

(x(t), xt) = S(t)φ+

∫ t

0

S(t− s)Bu(s)ds, t > 0,

tích phân ở đây được hiểu là tích phân Bochner.

Kí hiệu

Rt,p :=
{∫ t

0

S(t− s)Bu(s)ds : u(·) ∈ Lp([0, t],Km), t > 0
}

là tập đạt được từ gốc tọa độ 0 sau thời gian t và Rp =
⋃
t>0Rt,p là tập

đạt được từ 0 của hệ (1.6).

Nhận xét 1.3.3. Ta có, clR∞ = clRp, với mọi p > 1 (với các chuẩn xét

trên không gian Mp). Thật vậy, với mọi ε > 0 và mọi z ∈ clRp, tồn

tại z1 ∈ Rp sao cho ‖z − z1‖ < ε
2 . Hơn nữa, vì z1 ∈ Rp nên tồn tại

t1 > 0 và u1(·) ∈ Lp([0, t1],Km) sao cho z1 =
∫ t1

0 S(t− s)Bu1(s)ds. Theo

kết quả của Định lý 1.1 trang 181 trong tài liệu [81], tồn tại M > 0

sao cho ‖S(t)‖ 6 M , với mọi t ∈ [0, t1]. Lại có L∞([0, t1],Km) trù mật

trong không gian Lp([0, t1],Km) nên tồn tại hàm điều khiển u2(·) ∈
L∞([0, t1],Km) sao cho ‖u1−u2‖ < ε

2M‖B0‖ . Đặt z2 =
∫ t1

0 S(t−s)Bu2(s)ds,

ta được z2 ∈ R∞. Mặt khác, ‖z1 − z2‖ 6 M‖B0‖‖u1 − u2‖ < ε
2 . Do đó,

‖z − z2‖ 6 ‖z − z1‖+ ‖z1 − z2| < ε. Điều này chứng tỏ clR∞ = clRp.

Định nghĩa 1.3.4. Các không gian riêng suy rộng σ(A) được gọi là đầy

đủ trong không gian Mp nếu cl span{Mλ, λ ∈ σ(A)} = Mp.
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Dưới đây là một số khái niệm về điều khiển được đối với hệ (1.6):

Định nghĩa 1.3.5. Hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm (1.6) được gọi là điều khiển được Euclide, nếu với mọi điều

kiện ban đầu x0 ∈ Kn, trạng thái mong muốn cuối cùng x1 ∈ Kn, tồn

tại thời gian T > 0 và hàm điều khiển đo được u(·), u(t) ∈ Km hầu hết

t ∈ [0, T ] sao cho nghiệm tương ứng của hệ (1.6) x(t) = x(t, x0, φ
1, u)

thỏa mãn x(T ) = x1.

Định nghĩa 1.3.6. Hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm (1.6) được gọi là điều khiển được xấp xỉ trong không gian

trạng thái Mp, hay nói một cách ngắn gọn là Mp-điều khiển được xấp xỉ,

nếu với bất kì trạng thái φ = (φ0, φ1) ∈ Mp cho trước và ε > 0 tùy ý,

tồn tại thời gian hữu hạn T > 0 và hàm điều khiển u(·) ∈ Lp([0, T ],Km)

sao cho nghiệm tương ứng x(t) = x0,u(t) của hệ (1.6) với điều kiện ban

đầu φ = 0 thỏa mãn ‖x(T ) − φ0‖Kn + ‖xT − φ1‖Lp < ε. Điều này cũng

tương đương với tập đạt được từ gốc tọa độ Rp trù mật trong không

gian trạng thái Mp : cl(Rp) = Mp.

Nhận xét 1.3.7. Chú ý rằng, hệ (1.6) điều khiển được xấp xỉ từ gốc tọa

độ thì nó cũng điều khiển được từ trạng thái bất kì. Thật vậy, với hệ

tuyến tính có trễ (1.6), cl(Rp) = cl(Rt,p) với mọi t > n+1
h (xem trong

[63, 67]). Do đó, tính điều khiển được xấp xỉ từ gốc tọa độ dẫn đến rằng:

với mọi φ ∈ Mp, S(T0)φ + cl(RT0,p) = Mp, với T0 = n+1
h . Điều này có

nghĩa là hệ điều khiển được xấp xỉ từ φ trong thời gian hữu hạn.

Nhận xét 1.3.8. Chú ý rằng trong định nghĩa trên, nếu Rp = Mp thì

ta nói rằng hệ (1.6) là điều khiển được chính xác trên không gian hàm

Mp và nếu PLpR = Lp([−h, 0],Kn) thì hệ (1.6) được gọi là điều khiển

được chính xác trên không gian Lp([−h, 0],Kn) (trong đó PLp là phép

chiếu chính tắc lên không gian Lp([−h, 0],Kn)). Tuy nhiên, từ phương

trình (1.14), ta nhận được B là toán tử compact. Do đó, theo Định lý

1.2.7, hệ (1.6) không bao giờ điều khiển được chính xác trong không gian

Mp và cũng không bao giờ điều khiển được chính xác trên không gian
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Lp([−h, 0],Kn). Vì vậy, luận án chúng tôi quan tâm tới sự bền vững của

tính điều khiển được xấp xỉ và một số khái niệm điều khiển được dưới

đây cho hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm

(1.6).

Định nghĩa 1.3.9. Hệ (1.6) được gọi là điều khiển được phổ nếu với

mỗi λ ∈ σ(A),PλR =Mλ trong đó Pλ là phép chiếu chính tắc của Mp

trên không gian riêng suy rộng hữu hạn chiềuMλ.

Để nghiên cứu về tính đầy đủ, tính điều khiển được của hệ (1.6), các

tác giả M. C. Delfour, A. Manitius và R. Triggiani và các cộng sự đã sử

dụng các toán tử cấu trúc H và G (xem trong các tài liệu [8, 18, 19, 46,

47, 48]). Trong đó, toán tử H : Lp([−h, 0],Kn)→ Lp([−h, 0],Kn) không

phụ thuộc vào các ma trận A0, B0 và được xác định bởi

(Hφ1)(α) =

∫ α

−h
d[η(θ)]φ1(θ − α), α ∈ [−h, 0], (1.15)

với φ1 ∈ Lp([−h, 0],Kn). Toán tử G : Lp([−h, 0],Km) → Lp([−h, 0],Kn)

được xác định bởi

(Gu)(α) = B0u(α), α ∈ [−h, 0]. (1.16)

Khi đó, các toán tử đối ngẫu tương ứng của H,G là H∗ và G∗, trong

đó toán tử H∗ : Lq([−h, 0],Kn)→ Lq([−h, 0],Kn), 1/p+1/q = 1 có cùng

cấu trúc như H, bằng việc thay thế η bởi ma trận η∗, tức là

(H∗ψ1)(α) =

∫ α

−h
d[η∗(θ)]ψ1(θ − α), α ∈ [−h, 0]. (1.17)

và G∗ : Lq([−h, 0],Kn)→ Lq([−h, 0],Km), 1/p+ 1/q = 1, được cho bởi

(G∗v)(α) = B∗0v(α), α ∈ [−h, 0]. (1.18)

Dưới đây là kết quả về tính đầy đủ của các không gian riêng suy rộng

được A. Manitius chứng minh trong [45].

Định lý 1.3.10. Các không gian riêng suy rộng của σ(A) là đầy đủ

trong không gian Mp khi và chỉ khi KerH∗ = {0}.
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Về tính điều khiển được, L. Pandofi đã chứng minh được điều kiện

cần và đủ để hệ (1.6) điều khiển được phổ thông qua định lý sau (xem

[57]).

Định lý 1.3.11. Hệ (1.6) là điều khiển được phổ khi và chỉ khi

rank[P tq(λ), B0] = n, ∀λ ∈ C. (1.19)

Trên thực tế, để kiểm tra điều kiện rank [P tq(λ), B0] = n,∀λ ∈ C, ta
chỉ cần kiểm tra tại các λ là nghiệm của phương trình detP tq(λ) = 0.

Trong trường hợp tổng quát, thì tập nghiệm của phương trình này không

phải là tập hữu hạn, do đó quá trình kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Tuy

nhiên, ta vẫn có thể kiểm tra được trong một số trường hợp đặc biệt,

ví dụ như trường hợp m = 1 trong định lý dưới đây (xem Định lý 7.2

trang 35 của bài báo [47]).

Định lý 1.3.12. Nếu m=1 thì hệ (1.6) là điều khiển được phổ khi và

chỉ khi adj P tq(λ)B0 6= 0, với mọi λ ∈ C, trong đó adj P tq(λ) là ma trận

phụ hợp của ma trận P tq(λ).

Năm 1981, thông qua việc nghiên cứu tính chất của các toán tử H∗,

G∗, A. Manitius đã chứng minh được tính điều khiển được Euclide và

điều khiển được phổ là tương đương trong trường hợp hệ có các trễ rời

rạc (1.9) (xem [46]). Tác giả cũng thiết lập các điều kiện đại số đơn giản

để hệ (1.9) điều khiển được xấp xỉ trong không gian M2.

Định lý 1.3.13. Hệ tuyến tính có trễ rời rạc (1.9) là điều khiển được

Euclide nếu và chỉ nếu

rank[P rr(λ), B] = n với mọi λ ∈ C. (1.20)

Định lý 1.3.14. Hệ tuyến tính có trễ rời rạc (1.9) là điều khiển được

xấp xỉ trong không gian Banach M2(K) khi và chỉ khi

(i) rank[P rr(λ), B] = n với mọi λ ∈ C,

(ii) rank[Ak, B] = n.

(1.21)
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Đối với trường hợp tổng quát, định lý sau đưa ra các điều kiện cần

và đủ để hệ (1.6)-(1.10) là Mp-điều khiển được xấp xỉ.

Định lý 1.3.15. Hệ (1.6)-(1.10) là Mp-điều khiển được xấp xỉ khi và

chỉ khi

(i)1 rank [P tq(λ), B0] = n, với mọi λ ∈ C,

(ii)1 Ker H∗ ∩Ker G∗ = {0}.

Điều kiện cần của định lý trên được chứng minh lần đầu trong [48]

và điều kiện đủ đã được chứng minh trong [63]. Năm 1997, bằng phương

pháp rời rạc theo thang thời gian nghiệm của hệ (1.6) để giải bài toán

điều khiển được trong trường hợp các điều khiển bị ràng buộc, N.K. Son

đã đưa ra kết quả của định lý này như một hệ quả của kết quả tổng quát

hơn (xem trong [67]).

Chú ý thêm rằng, trong trường hợp tổng quát, điều kiện (ii)1 của

Định lý 1.3.15 không dễ để kiểm tra vì nó liên quan đến các không gian

nhân của toán tử H∗ và G∗ trong không gian vô hạn chiều Mq.

Nhận xét 1.3.16. Kết quả của Định lý 1.3.15 cho ta thấy tính điều khiển

được xấp xỉ của hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm (1.6) phụ thuộc vào đặc tính của các toán tử cấu trúc H∗

và G∗, được xác định trên các không gian đối ngẫu của Lp([−h, 0],Kn)

và Lp([h, 0],Km). Vì vậy, khi xét u(·) ∈ Lp([0, T ],Km), với 1 < p < ∞,

ta có thể dễ dàng nhận được các phương trình mô tả của các toán tử

H∗ và G∗ trên các không gian Lq([−h, 0],Kn) và Lq([h, 0],Km) như các

phương trình (1.17), (1.38), với q > 0 thỏa mãn 1
p + 1

q = 1.

1.4 Hệ tuyến tính trung tính

Nội dung của mục này được lấy trong cuốn sách "Control and Obser-

vation of Neutral Systems" của D. Salamon([63]) và các bài báo [30] và

[54].
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Xét hệ tuyến tính trung tính

ẋ(t) = A0x(t) + A−1ẋ(t− h) + A1x(t− h) +Bu(t), t > 0, (1.22)

trong đó h là hằng số dương, A−1, A0, A1 ∈ Kn×n, B ∈ Kn×m, x(t) ∈ Kn,

u(t) ∈ Km, với t > 0.

Cũng giống như hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm (4.1)(khi η 6= 0), hệ tuyến tính trung tính (1.22) không bao

giờ điều khiển được chính xác trong không gian M2 hay không gian

L2([−h, 0],Kn). Vì vậy, người ta nghiên cứu tính điều khiển được của hệ

tuyến tính trung tính (1.22) trên một không gian hẹp hơn L2([−h, 0],Kn)

là không gian Sobolev W 1
2 ([−h, 0],Kn) mà ở đó tính điều khiển được

chính xác có thể xảy ra. Ở đây, W 1
2 ([−h, 0],Kn) là không gian các hàm

x : [−h, 0]→ Kn liên tục tuyệt đối và có đạo hàm ẋ(·) ∈ L2([−h, 0],Kn).

Không gian W 1
2 ([−h, 0],Kn) là không gian Hilbert với tích vô hướng xác

định bởi:

〈ξ, ψ〉 = 〈ξ(0), ψ(0)〉+

∫ 0

−h

〈
ξ̇(t), ψ̇(t)

〉
dt,

với mọi ξ, ψ ∈ W 1
2 ([−h, 0],Kn). Khi đó,

‖ξ‖W 1
2 ([−h,0],Kn) =

(
‖ξ(0)‖2 + ‖ξ̇‖2

L2([−h,0],Kn)

) 1
2

.

Trong phần này, ta xét K là trường số phức.

Định lý 1.4.1. Với mỗi hàm điều khiển u(·) ∈ Lloc2 ([0,∞),Cm) và ξ(·) ∈
W 1

2 ([−h, 0],Cn), hệ (1.22) có nghiệm duy nhất x(t) = x(t, ξ, u) thỏa mãn

điều kiện ban đầu của bài toán Cauchy x(θ) = ξ(θ), với mọi θ ∈ [−h, 0]

và thỏa mãn phương trình (1.22) hầu khắp nơi.

• Kí hiệu x(·, ξ, u) là nghiệm của hệ (1.22) tương ứng với hàm điều

khiển u(·) ∈ Lloc2 ([0,+∞),Cn) và điều kiện ban đầu ξ(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn).

• Đặt xt(·, ξ, u) là đoạn nghiệm của hệ (1.22) tương ứng với hàm điều

khiển u(·) ∈ L2([0, t],Cn) và điều kiện ban đầu ξ(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn)

trên đoạn [t−h, t], tức là xt(·, ξ, u)(θ) = x(t+θ, ξ, u), với mọi θ ∈ [−h, 0].
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Bây giờ, với mỗi t > 0, ta xét toán tử

T (t) : W 1
2 ([−h, 0],Cn) −→ W 1

2 ([−h, 0],Cn)

được xác định bởi

T (t)(ξ) = xt(·, ξ, 0) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn),

với xt(·, ξ, 0)(θ) = x(t+θ, ξ, 0), θ ∈ [−h, 0]. Khi đó, họ các toán tử tuyến

tính {T (t)}t>0 lập thành một nhóm toán tử tuyến tính liên tục mạnh

trên không gianW 1
2 ([−h, 0],Cn). Toán tử A sinh bởi nửa nhóm {T (t)}t>0

có miền xác định:

dom(A) = {ξ ∈ W 1
2 : ξ̇ ∈ W 1

2 , ξ̇(0) = A−1ξ̇(−h) + A1ξ(−h) + A0ξ(0)}

và

A(ξ) = ξ̇, với mọi ξ ∈ dom(A).

• Đặt Kt = {xt(·, 0, u) : u(·) ∈ L2([0, t],Cm)} là tập đạt được từ 0

sau thời gian t của hệ (1.22) và K =
⋃
t>0Kt là tập đạt được từ 0 ∈

W 1
2 ([−h, 0],Cn) của hệ (1.22). Theo kết quả trong bài báo [54] (trang

316), tập Kt có thể viết lại như sau:

Kt =

{
(λ− A)

∫ t

0

T (t− s)eλsP th(λ)−1Bu(s)ds : u(·) ∈ L2([0, t],Cm)

}
,

(1.23)

với λ không phải là nghiệm của phương trình det P th(λ) = 0, trong đó

P th(λ) = A0 + A1e
−hλ + λA−1e

−hλ − λIn

là ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ tuyến tính trung tính (1.22).

Dưới đây là các định nghĩa về điều khiển được của hệ (1.22) trên

không gian W 1
2 ([−h, 0],Kn). Các khái niệm này đã được giới thiệu bởi

H.T. Banks, A. Manitius và R. Triggiani (xem trong các tài liệu [6, 47]).

Định nghĩa 1.4.2. Hệ (1.22) được gọi là điều khiển được chính xác nếu

với mọi điều kiện ban đầu ξ0(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn) và trạng thái cuối cần
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đạt được ξ1(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn), tồn tại thời gian T > 0 và hàm điều

khiển u(t) ∈ L2([0, T ],Cn) sao cho nghiệm tương ứng x(t) = x(t, ξ0, u)

thỏa mãn xT (θ) = ξ1(θ), với mọi θ ∈ [−h, 0], trong đó xT (θ) = x(T +

θ), θ ∈ [−h, 0]. Điều này tương đương với K = W 1
2 ([−h, 0],Cn).

Định nghĩa 1.4.3. Hệ (1.22) được gọi là điều khiển được xấp xỉ nếu

với mọi điều kiện ban đầu ξ0(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn), điều kiện cuối mong

muốn ξ1(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn) và ε > 0 tùy ý, tồn tại T > 0 và hàm điều

khiển u(t) ∈ L2([0, T ],Cn) sao cho nghiệm tương ứng x(t) = x(t, ξ0, u)

thỏa mãn ‖xT (·)−ξ1(·)‖W 1
2 ([−h,0],Cn) < ε. Điều này tương đương với clK =

W 1
2 ([−h, 0],Cn).

Định nghĩa 1.4.4. Hệ (1.22) được gọi là điều khiển được Euclide nếu

với mọi điều khiển ban đầu cho trước ξ0(·) ∈ W 1
2 ([−h, 0],Cn) và mọi

trạng thái cuối mong muốn x1, tồn tại T > 0 và hàm điều khiển u(t) ∈
L2([0, T ],Cn) sao cho nghiệm tương ứng x(t) = x(t, ξ0, u) thỏa mãn

x(T ) = x1.

Năm 1983, dựa trên lý thuyết nửa nhóm toán tử liên tục mạnh của

hệ (1.22) trên không gian trạng thái W 1
2 ([−h, 0],Cn), D.A. O’Connor

và T.J. Tarn (xem [54]) đã mở rộng các kết quả của H.T. Banks, M.Q.

Jacobs và C.E. Langenhop, A. Manitius và R. Triggiani, H.R. Rodas và

C.E. Langenhop cho các hệ tuyến tính trung tính (xem trong [6, 47, 61]).

Một số tiêu chuẩn đại số cho tính điều khiển được của hệ (1.22) được đưa

ra thông qua mệnh đề dưới đây (xem trong các tài liệu [6, 54, 57, 60, 61]).

Mệnh đề 1.4.5. Hệ (1.22) là điều khiển được Euclide khi và chỉ khi

(i) rank[P th(λ), B] = n, với mọi λ ∈ C.

trong đó

P th(λ) = A0 + e−hλA1 + λe−hλA−1 − λIn (1.24)

là ma trận của tựa đa thức tựa đặc trưng của hệ (1.22). Hệ (1.22) là

điều khiển được chính xác khi và chỉ khi (i) xảy ra và
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(ii) rank[B,A−1B, . . . , A
n−1
−1 B] = n.

Hệ (1.22) là điều khiển được xấp xỉ khi và chỉ khi (i) xảy ra và

(ii) rank[λA−1 + A1, B] = n, với mọi λ ∈ C.

Nhận xét 1.4.6. Nhận xét rằng điều kiện (ii) trong Mệnh đề 1.4.5 nói

lên rằng cặp ma trận (A−1, B) là điều khiển được, tức là

rank[A−1 − λIn, B] = n, ∀λ ∈ C.

Điều này nhận được từ kết quả của phần 1.1 của chương này.

1.5 Toán tử đa trị tuyến tính và các kết

quả về các bán kính toàn ánh

Nội dung của mục này được lấy trong các tài liệu [14] và [70], ở đây

chúng tôi trình bày thêm một số chứng minh ngắn gọn các tính chất của

toán tử đa trị tuyến tính cho người đọc dễ theo dõi.

Cho K = C hoặc R là tập hợp các số phức hoặc thực và n,m, k, l, q, N

là các số nguyên dương. Trong suốt luận án này, chúng ta kí hiệu N =

1, N = {1, . . . , N} và Kn×m được thay cho tập tất cả các ma trận cấp

n × m. Ma trận A∗ ∈ Km×n kí hiệu là ma trận liên hợp của ma trận

A ∈ Kn×m, Kn(= Kn×1) là không gian véc tơ n - chiều (không gian của

các véc tơ cột n thành phần trong K) được trang bị với chuẩn véc tơ

‖ ·‖, không gian liên hợp của nó có thể đồng nhất với (Kn)∗ = (Kn×1)∗ =

{u∗ : u ∈ Kn}, (không gian của các véc tơ hàng n thành phần trong

K), được trang bị với chuẩn liên hợp. Với u∗ ∈ (Kn)∗ chúng ta viết

u∗(x) = u∗x, ∀x ∈ Kn và với một tập M ⊂ Kn, chúng ta định nghĩa

M⊥ = {u∗ ∈ (Kn)∗ : u∗x = 0,∀x ∈ M}. Ta kí hiệu ‖ · ‖2 là chuẩn

Euclide, tức là ‖x‖2 =
√
x∗x và ‖ · ‖∞ là chuẩn vô cùng trên Kn, tức là

‖x‖∞ = maxi∈{1,...,n} ‖xi‖, với mọi x = (x1, ..., xn) ∈ Kn.

Với mỗi ma trận A ∈ Kn×m, ta nói rằng σ > 0 là giá trị kì dị của

A khi và chỉ khi det(A∗A− σ2Im) = 0. Ngoài ra người ta cũng mở rộng
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khái niệm giá trị kì dị cho cặp ma trận (A,B) khi chúng có cùng số cột.

Cho hai ma trận A ∈ Kn×m và B ∈ Kl×m. Khi đó, µ > 0 là giá trị kì dị

của cặp ma trận (A,B) khi và chỉ khi det(A∗A− σ2B∗B) = 0.

Chú ý 1.5.1. Chú ý rằng nếu các không gian vectơ được trang bị bởi

các chuẩn Euclide thì với mỗi ma trận A ∈ Kn×m, ta nhận được ‖A‖ =√
λmax(A∗A) = σmax(A), trong đó λmax(A∗A) là giá trị riêng lớn nhất

của ma trận A∗A. Do đó người ta còn gọi chuẩn Euclide là chuẩn phổ.

Cho F : Kn ⇒ Km là một toán tử đa trị, nếu đồ thị của F được định

nghĩa bởi

grF =
{

(x, y) ∈ Kn ×Km : y ∈ F(x)
}
, (1.25)

là một không gian con tuyến tính của Kn × Km thì F được gọi là một

toán tử đa trị tuyến tính. Miền xác định và nhân của F được ký hiệu

tương ứng bởi domF =
{
x ∈ Kn : F(x) 6= ∅

}
và KerF =

{
x ∈ domF :

0 ∈ F(x)
}
. Bởi định nghĩa, F(0) là một không gian con tuyến tính và

với x ∈ domF , chúng ta có đẳng thức sau

y ∈ F(x) ⇐⇒ F(x) = y + F(0). (1.26)

Cho F : Kn ⇒ Km là một toán tử đa trị tuyến tính, khi đó với chuẩn

véc tơ đã cho trên Kn và Km, chuẩn của F được định nghĩa bởi

‖F‖ = sup
{

inf
y∈F(x)

‖y‖ : x ∈ domF , ‖x‖ = 1
}
. (1.27)

Từ định nghĩa của toán tử đa trị suy ra rằng

inf
y∈F(x)

‖y‖ ≤ ‖F‖‖x‖ với mọi x ∈ domF ,

và do đó nếu F là đơn trị thì

‖F(x)‖ ≤ ‖F‖‖x‖ với mọi x ∈ domF . (1.28)

Nếu các không gian vectơ được trang bị chuẩn Euclide (‖x‖ =
√
x∗x)

thì từ (1.26) ta được mệnh đề sau.
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Mệnh đề 1.5.2. Cho F : Kn ⇒ Km là một toán tử đa trị tuyến tính.

Khi đó,

y ∈ F(x), y∗ ∈ F(0)⊥ =⇒ d(0,F(x)) := inf
z∈F(x)

‖z‖ = ‖y‖. (1.29)

Với toán tử đa trị tuyến tính F : Kn ⇒ Km thì toán tử liên hợp

F∗ : (Km)∗ ⇒ (Kn)∗ và toán tử nghịch đảo F−1 : ImF ⇒ Kn được định

nghĩa tương ứng bởi

F∗(v∗) =
{
u∗ ∈ (Kn)∗ : u∗x = v∗y với mọi (x, y) ∈ grF

}
, (1.30)

F−1(y) =
{
x ∈ Kn : y ∈ F(x)

}
. (1.31)

Bởi định nghĩa, F∗ và F−1 cũng là các toán tử đa trị tuyến tính và ta

có các mệnh đề sau.

Mệnh đề 1.5.3. Cho F : Kn ⇒ Km là một toán tử đa trị tuyến tính.

Khi đó,

(F∗)∗ = F , (F∗)−1 = (F−1)∗, ‖F‖ = ‖F∗‖. (1.32)

Mệnh đề 1.5.4. Cho F : Kn ⇒ Km là một toán tử đa trị tuyến tính.

Khi đó, F là toàn ánh (F(Kn) = Km) nếu và chỉ nếu F∗ là đơn ánh

(F∗−1(0) = {0}) hoặc tương đương F∗−1 là đơn trị.

Cho F : Kn ⇒ Km,G : Km ⇒ Kl là các toán tử đa trị tuyến tính, khi

đó toán tử GF : Kn ⇒ Kl, được định nghĩa bởi (GF)(x) = G(F(x)) với

mọi x ∈ domF , là một toán tử đa trị tuyến tính và ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 1.5.5. Cho F : Kn ⇒ Km,G : Km ⇒ Kl là các toán tử đa trị

tuyến tính. Khi đó,

F(0) ⊂ domG =⇒ ‖GF‖ ≤ ‖G‖ ‖F‖, (1.33)

ImF ⊂ domG =⇒ (GF)∗ = F∗G∗. (1.34)
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Nếu F là một toán tử đơn trị tuyến tính được định nghĩa bởi F(x) =

FG(x) = Gx, ở đây G ∈ Km×n và x ∈ Kn thì dễ thấy chuẩn của FG được

định nghĩa bởi (1.27) thực sự là chuẩn của ma trận G

‖FG‖ = ‖G‖.

Do vậy khi làm việc với các 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 được 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)∗. (1.35)

Chú ý rằng G∗v thông thường được hiểu là tích của ma trận G∗ ∈ Kn×m

và véc tơ cột v ∈ Km và chúng ta có (G∗v)∗ = G∗(v∗).

Đặc biệt, khi ma trận G có hạng bằng số hàng (tức là G(Kn) = Km),

ta có G†y ∈ G−1(y), với mọi y ∈ Km. Hơn nữa, nếu các không gian được

trang bị các chuẩn vectơ Euclide thì ta luôn có bất đẳng thức sau

‖x‖ ≥ ‖G†y‖,∀x ∈ G−1(y). (1.36)

Dưới đây là kết quả về bán kính toàn ánh phức hay khoảng cách phức

đến tập các ma trận không toàn ánh của một ma trận của N.K. Son và

D.D. Thuan (xem trong bài báo [70]).

Mệnh đề 1.5.6. Giả sử Q ∈ Kn×m là một ma trận toàn ánh, tức là

rank Q = n và D ∈ Kn×l, E ∈ Kq×m là các ma trận cho trước. Khi đó,

khoảng cách có cấu trúc tới tập hợp các ma trận không toàn ánh được

cho bởi công thức

distC(Q;D,E) : = inf{‖∆‖ : ∆ ∈ Cl×q s.c. Q+D∆E không toàn ánh }

=
1

‖EQ−1D‖
,

(1.37)

trong đó Q−1 là toán tử đa trị tuyến tính nghịch đảo của Q.
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Chứng minh. Vì toán tử Q là toàn ánh nên Q∗−1 là toán tử đơn trị. Giả

sử rằng

Q̃ = Q+D∆E

là không toàn ánh với ∆ ∈ Kl×q nào đó. Do đó, tồn tại y∗0 ∈ (Cn)∗, y∗0 6= 0

thỏa mãn (Q + D∆E)∗(y∗0) = Q∗(y∗0) + (E∗∆∗D∗)(y∗0) = 0. Vì Q∗−1
λ0

là

đơn trị nên chúng ta có

y∗0 = −(Q∗−1E∗∆∗)(D∗(y∗0)) (1.38)

và vì thế nên D∗(y∗0) 6= 0. Bằng cách tác động D∗ vào phía trái cả hai

vế của (1.38) ta thu được

D∗(y∗0) = −(D∗Q∗−1E∗∆∗)(D∗(y∗0)).

Do đó, từ (1.28), ta có

0 < ‖D∗(y∗0)‖ ≤ ‖D∗Q∗−1E∗‖‖∆∗(D∗(y∗0))‖ ≤ ‖D∗Q∗−1E∗‖‖∆∗‖‖D∗(y∗0)‖.

Vì ImQ−1 ⊂ domE = Km nên bởi sử dụng (1.34) ta có (EQ−1)∗ =

Q−1∗E∗ = Q∗−1E∗. Hơn nữa, vì Q là toàn ánh và ImD⊂dom(EQ−1) =

Kn nên từ (1.34), ta có

(EQ−1D)∗ = D∗(EQ−1)∗ = D∗Q∗−1E∗.

Từ (1.32), ta nhận được

‖∆∗‖ = ‖∆‖ ≥ 1

‖D∗Q∗−1E∗‖
=

1

‖EQ−1D‖
.

Vì bất đẳng thức trên đúng cho bất kì ma trận nhiễu ∆ ∈ Kl×q sao cho

D∆E phá vỡ tính toàn ánh nên từ định nghĩa ta thu được

distC(Q;D,E) ≥ 1

‖EQ−1D‖
.

Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại, đầu tiên ta chú ý rằngD∗Q∗−1E∗

là đơn trị. Do đó, chuẩn của nó là chuẩn toán tử và vì thế tồn tại
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v∗ ∈ (Kq)∗ : ‖v∗‖ = 1, v∗ ∈ dom(D∗Q∗−1E∗) thỏa mãn ‖EQ−1D‖ =

‖D∗Q∗−1E∗‖ = ‖(D∗Q∗−1E∗)(v∗)‖. Đặt u∗ = −Q∗−1(E∗(v∗)) 6= 0, ta có

Q∗(u∗) = −E∗(v∗) và D∗(u∗) = −(D∗Q∗−1E∗)(v∗) 6= 0.

Theo định lý Hahn-Banach, tồn tại h ∈ Kl thỏa mãn ‖h‖ = 1, (D∗(u∗))h

= ‖D∗(u∗)‖. Bằng cách lấy

∆ =
1

‖D∗(u∗)‖
hv∗ ∈ Kl×q.

Khi đó,

‖∆‖ = ‖D∗(u∗)‖−1 = ‖(D∗Q∗−1E∗)(v∗)‖−1 =
1

‖EQ−1D‖
,

và từ (1.35), ta có (∆∗D∗)(u∗) = ∆∗(D∗(u∗)) = D∗(u∗)∆ = v∗. Vì thế

(E∗∆∗D∗)(u∗) = E∗(v∗) và do đó

Q∗(u∗) + (E∗∆∗D∗)(u∗) = 0,

với u∗ 6= 0. Điều này suy ra rằng ma trận bị nhiễu Q̃ = Q+D∆E không

là toàn ánh. Do đó

distC(Q;D,E) ≤ ‖∆‖ ≤ 1

‖EQ−1D‖
.

Chứng minh định lý đã được hoàn thành.

Khi ma trận E trong định lý trên có hạng bằng số cột của nó và các

không gian vectơ được trang bị bởi chuẩn Euclide, ta có thể tính bán

kính toàn ánh thực thông qua chuẩn của một ma trận. Trong kết quả

này ta có sử dụng tới khái niệm ma trận giả nghịch Moore-Penrose của

một ma trận.

Định nghĩa 1.5.7. Cho A ∈ Kn×m, ma trận giả nghịch đảo Moore-

Penrose của A được định nghĩa là ma trận A† ∈ Km×n thỏa mãn bốn

tính chất sau:
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1. AA†A = A;

2. A†AA† = A†;

3. (AA†)∗ = AA†;

4. (A†A)∗ = A†A.

Tính chất: -Với mỗi A ∈ Kn×m, có duy nhất A† là ma trận giả

nghịch đảo Moore-Penrose của A.

-Nếu A ∈ Kn×n khả nghịch thì A† = A−1.

-Nếu rankA = m thì A† = (A∗A)−1A∗.

-Nếu rankA = n thì A† = A∗(AA∗)−1.

Hệ quả 1.5.8. Giả sử rằng ma trận Q ∈ Kn×m là toàn ánh, ma trận

E ∈ Kq×m có hạng bằng số cột của nó, tức là rank E = m và các không

gian vectơ được trang bị bởi chuẩn Euclide. Khi đó, bán kính toàn ánh

của Q tới tập các ma trận không toàn ánh là

distC(Q;D,E) =
1

‖(Q(E∗E)−1/2)†D‖
. (1.39)

Chứng minh. Vì ma trận E có hạng bằng số cột của nó nên E∗E ∈ Km×m

là một ma trận xác định dương. Do đó, chúng ta có thể phân tích E∗E =

(E∗E)1/2(E∗E)1/2 với (E∗E)1/2 ∈ Km×m là ma trận khả nghịch, đối xứng

và xác định dương (xem [36]). Vì ‖Ev‖ =
√

(Ev)∗Ev =
√
v∗E∗Ev =

‖(E∗E)1/2v‖ nên với mọi u ∈ Kl ta có

d(0, (EQ−1D)(u)) = inf
v∈(Q−1D)(u)

‖Ev‖

= inf
v∈(Q−1D)(u)

‖(E∗E)1/2v‖= d(0, ((E∗E)1/2Q−1D)(u)).

Do ma trận Q(E∗E)−1/2 ∈ Kn×(n+m) có hạng bằng số hàng của nó và dễ

thấy (E∗E)1/2Q−1 = (Q(E∗E)−1/2)−1 nên áp dụng bất đẳng thức (1.32)

ta có với mọi u ∈ Kl

d(0, (EQ−1D)(u)) = d(0, ((E∗E)1/2Q−1D)(u))) = ‖(Q(E∗E)−1/2)†Du‖.



40

Điều này suy ra rằng ‖EQ−1D‖ = ‖(Q(E∗E)−1/2)†D‖ và do đó, từ Mệnh

đề 1.5.6, ta có điều phải chứng minh.

Đặc biệt, khi D = In, E = In+m, ta nhận được công thức tính bán

kính toàn ánh với nhiễu không cấu trúc:

distC(Q; In, In+m) =
1

‖Q−1‖
,

trong đó Q−1 là toán tử đa trị tuyến tính nghịch đảo của toán tử toàn

ánh Q được xác định bởi:

Q−1(x) = {y ∈ Kn+m : Qy = x}, với mọi x ∈ Kn.

Hơn thế nữa, khi các không gian được trang bị bởi các chuẩn Euclide,

từ kết quả của Hệ quả 1.5.8, ta có:

distC(Q; In, In+m) =
1

‖Q†‖
= σmin(Q∗) = σmin(Q).

Thật vậy, theo định nghĩa chuẩn toán tử,

‖Q†‖ = sup
‖x‖=1

‖Q†x‖ = sup
‖x‖=1

√
x∗(Q†)∗Q†x

= sup
‖x‖=1

√
x∗(Q∗)†Q†x = sup

‖x‖=1

√
x∗(QQ∗)†x.

Vì hạng của ma trận Q bằng số dòng nên QQ∗ là ma trận vuông cấp n

đối xứng xác định dương và khả nghịch. Do đó,

‖Q†‖ = sup
‖x‖=1

√
x∗(QQ∗)−1x =

√
λmax(QQ∗)−1 = σmin(Q∗) = σmin(Q).

Bây giờ, để thiết lập bán kính toàn ánh thực hay khoảng cách tới tập

các ma trận không toàn ánh thực, ta sẽ sử dụng đến khái niệm giá trị

nhiễu thực suy rộng được nghiên cứu bởi S. Lam và E.J. Davison (xem

trong [42]).
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Định nghĩa 1.5.9. Cho Q ∈ Cn×m là ma trận toàn ánh, tức là rankQ =

n và E ∈ Cq×m là ma trận cho trước. Giá trị nhiễu thực suy rộng thứ n

của cặp ma trận (Q,E) được định nghĩa bởi:

τn(Q,E) := inf{‖∆‖2 : ∆ ∈ Rn×l, rank(Q+ ∆E) < n}. (1.40)

Rõ ràng từ định nghĩa trên, ta nhận thấy giá trị nhiễu thực suy rộng

thứ n của cặp ma trận (Q,E) chính là trường hợp riêng của bán kính

toàn ánh thực khi các không gian vectơ được trang bị các chuẩn Euclide,

ma trận D = In và ma trận ∆ ∈ Rn×n, tức là τn(Q,E) = distR(Q; In, E).

Hơn nữa, S. Lam và E.J. Davison đã tính được τn(Q,E) thông qua các

giá trị kì dị suy rộng của cặp ma trận.

Định lý 1.5.10. Giả sử Q ∈ Cn×m là ma trận toàn ánh, tức là rankQ =

n và E ∈ Cq×m là ma trận cho trước. Khi đó, giá trị nhiễu thực suy rộng

thứ n của cặp ma trận (Q,E) được tính bởi công thức:

τn(Q,E) = sup
γ∈(0,1]

σ2n−1

([
ReQ −γ ImaQ

1
γ ImaQ ReQ

]
,

[
ReE −γ ImaE

1
γ ImaE ReE

])
,

(1.41)

trong đó σi(H1, H2) là giá trị kì dị suy rộng thứ i của cặp ma trận

(H1, H2) (xem trong [42, 80]).

Ta sẽ hiểu rõ hơn về giá trị kì dị suy rộng của cặp ma trận thông qua

định lý sau:

Định lý 1.5.11. Cho M ∈ Cq×l và N ∈ Cp×l. Khi đó, tồn tại U ∈ Cq×q

và V ∈ Cp×p là các ma trận Unita, Q ∈ Cl×l là ma trận không suy biến

sao cho

M = U
[
ΩM 0

]
Q, N = V

[
ΩM 0

]
Q,

trong đó

ΩM =

Ir SM

0

 , ΩN =

0

SN

Ik−r−s

 ,
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ở đó SM = diag(αr+1, ..., αr+s), SN = diag(βr+1, ..., βr+s) và αr+i và

βr+i là các số thực thỏa mãn 0 6 αr+i, βr+i 6 1, α2
r+i + β2

r+i = 1, với

i = 1, ..., s. Các chiều k, r, s tương ứng được xác định:

k = rank

[
M

N

]
, r = rank

[
M

N

]
−rankM, s = rankM+rankN−rank

[
M

N

]
.

Lấy các phần tử trên đường chéo của ΩM và ΩN . Có 4 loại cặp (αi, βi):

• Với i = 1, ..., r: (αi, βi) = (1, 0)

• Với i = r + 1, ..., r + s: αi 6= 0, βi 6= 0

• Với i = r + s+ 1, ..., k: (αi, βi) = (0, 1)

• Với i = k + 1, ..., l: (αi, βi) = (0, 0).

Giá trị kì dị suy rộng thứ i của cặp ma trận (M,N) được xác định

bởi:

σi(M,N) :=
αi
βi
, với i = 1, ..., k.

Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử

σ1(M,N) > σ2(M,N) > ... > σk(M,N).

Chú ý rằng, nếu ma trận N = Il thì giá trị kì dị suy rộng thứ i của

cặp ma trận (M, Il) chính là giá trị kì dị thứ i của ma trận M , tức là

σi(M, Il) = σi(M).



Chương 2

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC

VỮNG CỦA HỆ TUYẾN TÍNH

CÓ TRỄ RỜI RẠC

Nội dung của chương này được lấy từ các kết quả của bài báo [CT1]

trong Danh mục công trình. Trong phần đầu của chương, một số ví dụ

được đưa ra để nói rằng tính điều khiển được xấp xỉ của hệ điều khiển

tuyến tính trong không gian trạng thái vô hạn chiều rất dễ bị phá vỡ

khi hệ chịu tác động của các nhiễu bé. Tiếp theo là nội dung chính của

chương, luận án thiết lập một số công thức tính bán kính điều khiển được

xấp xỉ phức trong không gian trạng thái Banach Kn × L2([−hk, 0],Kn)

của hệ tuyến tính có trễ rời rạc mô tả bởi phương trình

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h1) + . . .+ Akx(t− hk) +Bu(t), t > 0, (2.1)

trong đó 0 = h0 < h1 < ... < hk, Ai ∈ Kn×n, i = 0, 1, . . . , k, B ∈ Kn×m,

x(t) ∈ Kn, u(t) ∈ Km, với K là trường số thực hoặc phức. Để đưa ra

các công thức này, chúng tôi sử dụng kết quả của Định lý 1.3.14 của

A. Manitius về điều kiện cần và đủ cho hệ (2.1) điều khiển được xấp xỉ

trong không gian trạng thái M2 := Kn×L2([−hk, 0],Kn) và kết quả của

Mệnh đề 1.5.6 về bán kính toàn ánh phức. Ngoài ra, các tính chất của

43



44

các toán tử đa trị tuyến tính cũng được chúng tôi sử dụng để biểu diễn

phương trình và đánh giá các chuẩn ma trận. Phần còn lại của chương

này, chúng tôi đánh giá cận trên và cận dưới của bán kính điều khiển

được Euclide thực bán kính điều khiển xấp xỉ thực khi hệ điều khiển

được xấp xỉ (2.1) bị nhiễu có cấu trúc và mối quan hệ giữa các bán kính

điều khiển được thực và phức. Một số ví dụ được đưa ra để thảo luận.

2.1 Bán kính điều khiển được phức

Trong không gian trạng thái vô hạn chiều thì ngoài khái niệm điều

khiển được chính xác, người ta còn xét đến khái niệm điều khiển được

xấp xỉ. Tức là bài toán đưa trạng thái của hệ thống đến gần tùy ý với

trạng thái mong muốn trong khoảng thời gian hữu hạn nào đó. Các bài

toán này đã được nhiều người nghiên cứu như R. F. Curtain, Prichard

và R. Triggiani (xem trong các tài liệu [15, 78])... Trong khi tính điều

khiển được chính xác được bảo tồn dưới tác động của các nhiễu bé thì

trong trường hợp tổng quát, tính điều khiển được xấp xỉ có thể bị phá

vỡ như các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 2.1.1. Xét hệ điều khiển tuyến tính (A, b) được mô tả bởi phương

trình vi phân tuyến tính

ẋ = Ax+ bu, x ∈ X, u ∈ C,

trong đó X = l2 là không gian Banach, bao gồm tất cả các dãy số phức

khả tổng bậc hai với cơ sở trực chuẩn {ei}, ei = 0, 0, ..., 0, 1, 0, ..., i =

1, 2, ..., số 1 là phần tử thứ i của dãy và A là toán tử chuyển trái

xác định bởi Ae1 = 0, Aei+1 = ei, i = 1, 2, . . . và b ∈ X là vectơ

có tọa độ 1, 1/2, ..., 1/i, ... hay b =
∑∞

i=1
1
i ei. Dễ thấy, A là toán tử

tuyến tính bị chặn. Theo kết quả của bài báo [21] (trang 43), ta có

cl span{b, Ab,A2b, . . .} = X. Vì vậy, từ Định lý 1.2.11, hệ (A, b) là điều

khiển được xấp xỉ.
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Bây giờ, ta xét hệ điều khiển tuyến tính (A, bn), n = 1, 2, . . . với

bn =
∑n

i=1
1
i ei. Rõ ràng ‖(A, bn)− (A, b)‖ = ‖b− bn‖ → 0 khi n→∞ và

Abn =
n−1∑
i=1

1

i+ 1
ei;A

2bn =
n−2∑
i=1

1

i+ 2
ei; ...;A

n−1bn =
1

n
e1;

Akbn = 0, với mọi k > n nên cl span{b, Ab,A2b, . . .} 6= X. Theo kết quả

của Định lý 1.2.11, hệ (A, bn) không điều khiển được xấp xỉ.

Ví dụ 2.1.2. Xét hệ điều khiển tuyến tính trong không gian trạng thái

X = L2[0, 1], được mô tả bởi phương trình vi tích phân loại Volterra:

∂w(t, ξ)

∂t
=

∫ ξ

0

w(t, s)ds+ v(ξ)u(t), (2.2)

với x(t) = w(t, ·) ∈ L2[0, 1], t ≥ 0 và v(·) ∈ L2[0, 1] sao cho v(ξ) 6= 0 hầu

khắp nơi trên [0, δ] ⊂ [0, 1] với δ > 0 nào đó. Khi đó, ta có thể viết lại

hệ (2.2) ở dạng

ẋ(t) = A(x(t)) +Bu(t), t > 0, (2.3)

trong đó A là toán tử tuyến tính từ không gian L2[0, 1] vào chính nó,

biến mỗi x(·) ∈ L2[0, 1] thành A(x) và A(x) được xác định như sau

A(x)(ξ) =

∫ ξ

0

x(s)ds, với ξ ∈ [0, 1].

Dễ thấy rằng, A là toán tử tuyến tính, và

‖Ax‖2 =

∫ 1

0

(∫ ξ

0

x(s)ds

)2

dξ 6
∫ 1

0

(∫ ξ

0

|x(s)|ds
)2

dξ

6
∫ 1

0

(∫ ξ

0

|x(s)|2ds
)(∫ ξ

0

12ds

)
dξ

6
∫ 1

0

|x(s)|2ds = ‖x‖2.

Vì vậy, A là toán tử tuyến tính liên tục. Khi đó, theo các kết quả của

Ví dụ 3.2.1 và Chú ý 3.2.1 trong bài báo [78], hệ (2.2) điều khiển được

xấp xỉ trong X.
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Bây giờ, với mọi ε > 0 đủ bé, ta chọn ε0 > 0 sao cho
∫ ε0

0 |v(ξ)|2dξ < ε2.

Xét hàm ṽ(ξ) xác định bởi:

ṽ(ξ) =

0 với ξ ∈ [0, ε0],

v(ξ) với ξ ∈ (ε0, 1].
(2.4)

Khi đó,

‖v − ṽ‖2 =

∫ 1

0

|v(ξ)− ṽ(ξ)|2dξ =

∫ ε0

0

|v(ξ)|2dξ < ε2.

Ta xét hệ
∂w(t, ξ)

∂t
=

∫ ξ

0

w(t, s)ds+ ṽ(ξ)u(t),

với ṽ(·) được xác định bởi (2.4). Theo kết quả của Ví dụ 3.2.1 và Chú ý

3.2.1 trong bài báo [78], hệ (2.1.2) không điều khiển được xấp xỉ.

Các ví dụ trên đã cho ta thấy rằng, bán kính điều khiển được xấp

xỉ nói chung bằng không. Tuy nhiên, ta có thể nhận được bán kính điều

khiển được dương cho lớp hệ điều khiển được tuyến tính có trễ rời rạc

(2.1). Trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra công thức tính bán kính

điều khiển được xấp xỉ cho hệ này. Chú ý thêm rằng theo kết quả Chương

1, hệ này không bao giờ điều khiển được chính xác. Vì vậy, không có

khái niệm bán kính điều khiển được chính xác của hệ này.

Nhắc lại rằng, ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ (2.1) là

P (λ) = A0 + e−λh1A1 + ...+ e−λhkAk − λIn. (2.5)

Từ các kết quả nhận được trong Định lý 1.3.13 and Định lý 1.3.14,

ta nhận thấy rằng nếu hệ (2.1) điều khiển được xấp xỉ thì hệ đó cũng

điều khiển được Euclide. Các kết quả này cũng đưa chúng ta đến bài

toán tính bán kính điều khiển được Euclide và bán kính điều khiển được

xấp xỉ của hệ (2.1) khi các ma trận Ai, i = 1, ..., k và B của hệ chịu sự

tác động của các nhiễu bé.
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Bây giờ, ta giả sử rằng các ma trận của hệ (2.1) được nhiễu có cấu

trúc dạng

[A0, A1 . . . , Ak, B] [Ã0, Ã1, . . . , Ãk, B̃] = [A0, A1 . . . , Ak, B] +D∆E,

(2.6)

khi đó, hệ nhiễu tương ứng được mô tả như sau:

ẋ(t) = Ã0x(t) + Ã1x(t− h1) + . . .+ Ãkx(t− hk) + B̃u(t). (2.7)

Ở đây ∆ ∈ Kl×q là ma trận nhiễu chưa biết vàD ∈ Kn×l, E ∈ Kq×(n(k+1)+m)

là các ma trận đã cho xác định cấu trúc các nhiễu. Chú ý rằng lớp nhiễu

affine D∆E đã được sử dụng trong nhiều bài báo trên các bài toán điều

khiển trong các biểu diễn không gian trạng thái, và đã được chứng minh

là rất hữu ích trong lý thuyết về sự bền vững của tính ổn định và sự bền

vững của tính điều khiển được (xem trong [32, 39]). Để ngắn gọn, chúng

ta sử dụng kí hiệu

A = [A0, A1, . . . , Ak] ∈ Kn×(n(k+1)).

Dưới đây, để đưa ra các khái niệm bán kính điều khiển được Euclide và

bán kính điều khiển được xấp xỉ tương ứng với nhiễu (2.6) cho hệ (2.1),

ta xét ‖·‖ là một chuẩn trên không gian Kl×q tương ứng các chuẩn vectơ

trên các không gian Kq và Kl. Tức là, với mỗi ∆ ∈ Kl×q, ta có

‖∆‖ = sup
x∈Kq,‖x‖Kq=1

‖∆x‖Kl. (2.8)

Định nghĩa 2.1.3. Cho hệ (2.1) là điều khiển được Euclide và ‖ · ‖ là
một chuẩn trên không gian Kl×q, bán kính điều khiển được Euclide của

hệ (2.1) tương ứng với cấu trúc nhiễu dạng (2.6) được xác định bởi

reK(A,B;D,E) = inf
{
‖∆‖ :∆∈ Kl×q sao cho

(2.7) không điều khiển được Euclide
}
.

(2.9)

Nếu [A,B] + D∆E là điều khiển được Euclide với mọi ∆ ∈ Kl×q thì ta

đặt reK(A,B;D,E) = +∞.
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Một cách tương tự, ta có khái niệm bán kính điều khiển được xấp xỉ.

Định nghĩa 2.1.4. Giả sử hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều khiển

được xấp xỉ trong không gian Banach M2(K), K = C hoặc R và ‖ · ‖ là
một chuẩn trên không gian Kl×q. Khi đó, bán kính điều khiển được xấp

xỉ của hệ (2.1) tương ứng với nhiễu cấu trúc (2.6) được xác định bởi

raK(A,B;D,E) = inf
{
‖∆‖ :∆∈ Kl×q sao cho

(2.7) không điều khiển được xấp xỉ trong không gian M2(K)
}
.
(2.10)

Nếu [A,B] + D∆E điều khiển được xấp xỉ với mọi ∆ ∈ Cl×q thì ta đặt

raK(A,B;D,E) = +∞.

Như vậy, với mỗi hệ (2.1), ta nhận được hai bán kính điều khiển

được Euclide và hai bán kính điều khiển được xấp xỉ thông qua (2.9) và

(2.10), một bán kính phức tương ứng với K = C và một bán kính thực

khi K = R, phụ thuộc vào ma trận nhiễu ∆ có các phần tử được nhận

các giá trị thực hay phức. Dễ thấy từ định nghĩa rằng bán kính phức

là chặn dưới của bán kính thực, tức là rC ≤ rR. Hơn nữa, từ các kết

quả của Định lý 1.3.13 và Định lý 1.3.14, ta nhận thấy mối liên quan

giữa việc tính các bán kính điều khiển được phức liên quan trực tiếp tới

khoảng cách đến tập các ma trận không toàn ánh của một ma trận. Vì

vậy, để thiết lập các công thức bán kính điều khiển được của các hệ điều

khiển đang xét, ta sử dụng kết quả của Mệnh đề 1.5.6. Bây giờ ta đặt

W (λ) = [P (λ), B], N =


0 0
...

...

0 0

In 0

0 Im

 , M = EN,

H(λ) =


In 0

e−h1λIn 0
...

...

e−hkλIn 0

0 Im

 , E(λ) = EH(λ).

(2.11)
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Công thức tính bán kính điều khiển được phức cho hệ (2.1) được biểu

diễn qua hai định lý dưới đây.

Định lý 2.1.5. Giả sử hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều khiển

được Euclide và ‖ · ‖ là một chuẩn trên không gian Kl×q. Khi đó, bán

kính điều khiển được Euclide của hệ (2.1) tương ứng với cấu trúc nhiễu

dạng (2.6) được tính bởi công thức

reC(A,B;D,E) =
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
, (2.12)

ở đó W (λ)−1 : Kn ⇒ Kn+m là toán tử đa trị tuyến tính nghịch đảo của

W (λ).

Chứng minh. Giả sử rằng hệ nhiễu (2.7) không điều khiển được Euclide

với ∆ nào đó. Khi đó, từ Định lý 1.3.13, tồn tại λ0 ∈ C để ma trận phức

W̃ (λ0) = [P̃ (λ0), B̃0] không toàn ánh, ở đây P̃ (λ0) = Ã0 + e−h1λ0Ã1 +

...+ e−hNλ0AN là ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ nhiễu (2.7).

Từ (2.5) và (2.11), ta có

W̃ (λ0) = [P̃ (λ0), B̃] = [Ã0, Ã1, . . . , Ãk, B̃]H(λ0)− λ0[In, 0]

= ([A0, A1, . . . , Ak, B] +D∆E)H(λ0)− λ0[In, 0]

= [A0, A1, . . . , Ak, B]H(λ0)− λ0[In, 0] +D∆EH(λ0)

= [P (λ0), B] +D∆E(λ0) = W (λ0) +D∆E(λ0).

(2.13)

Vì W̃ (λ0) không toàn ánh, từ kết quả của Mệnh đề 1.5.6, ta nhận được

‖∆‖ ≥ distC(W (λ0);D,E(λ0)) =
1

‖E(λ0)W (λ0)−1D‖

>
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
.

(2.14)

Vì bất đẳng thức trên đúng với mọi ∆ ∈ Cl×q sao cho D∆E phá vỡ tính

điều khiển được Euclide của hệ (2.1) nên từ định nghĩa ta thu được

reC(A,B;D,E) ≥ 1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
. (2.15)
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Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại, với ε > 0 đủ bé, tồn tại

λε ∈ C sao cho

‖E(λε)W (λε)
−1D‖ ≥ sup

λ∈C
‖E(λ)W (λ)−1D‖ − ε > 0.

Vì hệ (2.1) điều khiển được Euclide nên từ Định lý 1.3.13, W (λε) =

[P (λε), B] toàn ánh, do đó theo kết quả của Mệnh đề 1.5.6, tồn tại một

ma trận nhiễu ∆ε sao cho

‖∆ε‖ ≤
1

‖E(λε)W (λε)−1D‖ − ε

và ma trận nhiễu W̃ (λε) = W (λε) +D∆εE(λε) không toàn ánh. Do đó,

cũng bởi Định lý 1.3.13, hệ nhiễu (2.7) không điều khiển được Euclide

với nhiễu ∆ε. Vì vậy, từ định nghĩa ta có

reC(A,B;D,E) ≤ ‖∆ε‖ ≤
1

‖E(λε)W (λε)−1D‖ − ε

≤ 1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖ − 2ε
.

Cho ε→ 0, ta thu được

reC(A,B;D,E) ≤ 1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
.

Điều này kết hợp với (2.14), ta nhận được điều phải chứng minh.

Nhận xét 2.1.6. Trong trường hợp Ai = 0, với mọi i ∈ {1, 2, ..., k} (trong
trường hợp này, ta cũng coi hi = 0 với mọi i ∈ {1, 2, ..., k}), hệ (2.1) trở

thành hệ tuyến tính không có trễ (1.1). Khi đó, ta tính được P (λ) =

A0− λIn là ma trận đặc trưng của hệ tuyến tính (1.1), và E(λ) = E. Vì

vậy, từ công thức tính bán kính điều khiển được Euclide (2.12), ta thu

được kết quả (15) của N.K. Son và D.D. Thuan cho hệ tuyến tính không

có trễ (1.1).

Định lý 2.1.7. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều

khiển được xấp xỉ trên không gian M2(K) và được nhiễu có cấu trúc dạng



51

(2.6). Khi đó, bán kính điều khiển được phức của hệ (2.1) được cho bởi

công thức

raC(A,B;D,E) = min

{
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
,

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
,

(2.16)

trong đó các ma trận W (λ), E(λ) và M được xác định bởi (2.11).

Chứng minh. Giả sử rằng hệ nhiễu (2.7) với [Ã, B̃] = [A,B] + D∆E

không điều khiển được trên không gian M2(K) với ∆ ∈ Cl×q nào đó. Từ

(1.21) thì ma trận phức W̃ (λ0) = [P̃ (λ0), B̃] không toàn ánh với λ0 ∈ C
nào đó, trong đó P̃ (λ0) = Ã0 + e−h1λ0Ã1 + . . . + e−hkλ0Ãk − λ0In là ma

trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ nhiễu (2.7), hoặc ma trận [Ãk, B̃]

không toàn ánh.

Nếu W̃ (λ0) không toàn ánh thì bởi các định nghĩa (2.5) và (2.11) ta

có phân tích

W̃ (λ0) = [P̃ (λ0), B̃] = [Ã0, Ã1, . . . , Ãk, B̃]H(λ0)− λ0[In, 0]

= ([A0, A1, . . . , Ak, B] +D∆E)H(λ0)− λ0[In, 0]

= [A0, A1, . . . , Ak, B]H(λ0)− λ0[In, 0] +D∆EH(λ0)

= [P (λ0), B] +D∆E(λ0) = W (λ0) +D∆E(λ0).

(2.17)

Từ (1.37), ta nhận được

‖∆‖ ≥ distC(W (λ0);D,E(λ0)) =
1

‖E(λ0)W (λ0)−1D‖

>
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
.

Nếu [Ãk, B̃] không toàn ánh, từ định nghĩa (2.11) ta có thể viết lại như

sau

[Ãk, B̃] = [Ã0, Ã1, . . . , Ãk, B̃]N

= ([A0, A1, . . . , Ak, B] +D∆E)N

= [Ak, B] +D∆M.

(2.18)
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Vì vậy, từ (1.37), ta nhận được

‖∆‖ ≥ distC([Ak, B];D,M) =
1

‖M [Ak, B]−1D‖
.

Điều này kéo theo

‖∆‖ ≥ min

{
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
,

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
.

Vì bất đẳng thức trên đúng với mọi ∆ ∈ Cl×q sao cho D∆E phá vỡ tính

điều khiển được xấp xỉ của hệ (2.1) nên từ định nghĩa ta thu được

raC(A,B;D,E) ≥ min

{
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
,

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
.

(2.19)

Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại, với ε > 0 đủ bé, tồn tại λε ∈ C
sao cho

‖E(λε)W (λε)
−1D‖ ≥ sup

λ∈C
‖E(λ)W (λ)−1D‖ − ε > 0.

Vì hệ (2.1) điều khiển được xấp xỉ nên từ (1.21), W (λε) = [P (λε), B]

toàn ánh, do đó bởi (1.37) tồn tại một ma trận nhiễu ∆ε sao cho

‖∆ε‖ ≤
1

‖E(λε)W (λε)−1D‖ − ε

và ma trận nhiễu W̃ (λε) = W (λε) + D∆εE(λε) không toàn ánh. Do

đó, cũng bởi (1.21), hệ nhiễu (2.7) không điều khiển được xấp xỉ trong

M2(K) với các nhiễu ∆ε. Vì vậy, từ định nghĩa ta có

raC(A,B;D,E) ≤ ‖∆ε‖ ≤
1

‖E(λε)W (λε)−1D‖ − ε

≤ 1

supλ∈C ‖E(λε)W (λε)−1D‖ − 2ε
.

Cho ε→ 0, ta thu được

raC(A,B;D,E) ≤ 1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
.
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Hoàn toàn tương tự, ta cũng đánh giá được

raC(A,B;D,E) ≤ 1

‖M [Ak, B]−1D‖
,

và do đó

raC(A,B;D,E) ≤ min

{
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
,

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
.

Định lý đã được chứng minh.

Đáng chú ý là các định lý trên được chứng minh dưới giả thiết chung

là các chuẩn của các ma trận được xem xét là các chuẩn toán tử sinh bởi

các chuẩn bất kì trên các không gian vectơ tương ứng. Công thức (2.16)

đưa ra để tính bán kính điều khiển được xấp xỉ. Tuy nhiên, việc tính toán

theo công thức này không dễ dàng chút nào vì công thức này liên quan

tới việc tính các chuẩn của các toán tử đa trị tuyến tính E(λ)W (λ)−1D

và M [Ak, B]−1D. Đây không phải là một biểu diễn tường minh. Sau đây

chúng tôi đưa ra công thức tính tốt hơn trong trường hợp đặc biệt khi

các chuẩn của các ma trận được xem xét là chuẩn phổ, tức là chuẩn

toán tử được sinh ra bởi các chuẩn vectơ Euclide ‖x‖ =
√
x∗x. Để chứng

minh công thức này, chúng tôi sử dụng đến khái niệm giá trị kì dị suy

rộng nhỏ nhất của một cặp ma trận (xem trong [80]) và bổ đề dưới đây:

Bổ đề 2.1.8. Cho Q ∈ Kn×m là ma trận toàn ánh, tức là rank Q = n,

và các ma trận D ∈ Kn×l, E ∈ Kq×m. Giả sử rằng ma trận E có hạng

bằng số cột và tất cả các không gian tuyến tính được trang bị bởi các

chuẩn Euclide. Khi đó, khoảng cách có cấu trúc từ Q tới tập các ma trận

không toàn ánh với các nhiễu phức được tính bởi công thức

distC(Q;D,E) =
1

‖EQ−1D‖
= inf
‖u∗‖=1

‖E∗†Q∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

= σmin(E∗†Q∗, D∗),

(2.20)

trong đó E∗† kí hiệu là ma trận giả nghịch Moore-Penrose của ma trận

E∗ và σmin(H1, H2) kí hiệu là giá trị kì dị suy rộng nhỏ nhất của một cặp

ma trận (H1, H2).
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Chứng minh. Vì Q là ma trận toàn ánh, Q∗−1 là ánh xạ đơn trị. Vì vậy,

từ (1.32), ta có

1

‖EQ−1D‖
=

1

‖D∗Q∗−1E∗‖
= inf

06=x∗
‖x∗‖

‖D∗Q∗−1E∗(x∗)‖
.

Với mỗi x∗ 6= 0 sao cho E∗(x∗) ∈ domQ∗−1, ta đặt Q∗−1E∗(x∗) = u∗.

Điều này dẫn đến E∗(x∗) = Q∗(u∗) và x∗ ∈ E∗−1Q∗(u∗). Vì E có hạng

bằng số cột nên E∗ có hạng bằng số dòng và ma trận Moore-Penrose

của ma trận E là E† = (E∗E)−1E∗. Từ đây ta nhận được E†E = Im.

Vì vậy, E∗((E†)∗(Q∗(u∗))) = Q∗(u∗)E†E = Q∗(u∗). Điều này dẫn đến

(E†)∗(Q∗(u∗)) ∈ E∗−1Q∗(u∗).

Mặt khác, vì Q∗(u∗) = E∗(x∗) nên u∗Q = x∗E hay Q∗u = E∗x. Hơn

nữa, tất cả các không gian tuyến tính được trang bị bởi các chuẩn Eu-

clide, từ (1.36), kéo theo rằng ‖x∗‖ = ‖x‖ ≥ ‖(E∗)†Q∗u‖ = ‖u∗QE†‖ =

‖(E†)∗(Q∗(u∗))‖. Do đó, ta nhận được

inf
06=x∗

‖x∗‖
‖D∗Q∗−1E∗(x∗)‖

≥ inf
06=u∗
‖(E†)∗(Q∗(u∗))‖
‖D∗(u∗)‖

= inf
0 6=u∗
‖u∗QE†‖
‖u∗D‖

= inf
0 6=u

‖E†∗Q∗u‖
‖D∗u‖

= σmin(E∗†Q∗, D∗).

Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại, với mỗi u∗ 6= 0, ta đặt x∗ =

u∗QE† = (E†)∗(Q∗(u∗)) thì E∗(x∗) = u∗QE†E = Q∗(u∗), mà Q∗−1 là

ánh xạ đơn trị, do vậy u∗ = Q∗−1E∗(x∗). Điều này dẫn đến x∗ 6= 0 và

D∗(u∗) = D∗Q∗−1E∗(x∗). Vì vậy

inf
0 6=u∗
‖E∗†Q∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

≥ inf
x∗=E∗†Q∗(u∗),u∗ 6=0

‖x∗‖
‖D∗Q∗−1E∗(x∗)‖

≥ inf
0 6=x∗

‖x∗‖
‖D∗Q∗−1E∗(x∗)‖

.

Cuối cùng ta nhận được

1

‖EQ−1D‖
= inf

06=u∗
‖E∗†Q∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

= inf
‖u∗‖=1

‖E∗†Q∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

= σmin(E∗†Q∗, D∗).
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Bất đẳng thức cuối nhận được từ định nghĩa của giá trị kì dị suy rộng

nhỏ nhất của một cặp ma trận khi các chuẩn ở đây là chuẩn Euclide

(xem [80]). Chứng minh đã được hoàn thành.

Nhận xét 2.1.9. Trong trường hợp E có hạng nhỏ hơn số cột, bằng cách

chứng minh tương tự, ta cũng nhận được

1

‖EQ−1D‖
= inf

u∗∈S∗
‖E∗†Q∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

,

ở đây S∗ = {u∗ : ‖u∗‖ = 1, Q∗(u∗) ∈ Im(E∗)}.

Định lý dưới đây chỉ ra rằng khi ma trận cấu trúc E có hạng bằng số

cột thì bán kính điều khiển được Euclide phức và bán kính điều khiển

được xấp xỉ phức trong không gian Banach M2(K) của hệ (2.1) là bằng

nhau và có thể tính được thông qua các giá trị kì dị suy rộng.

Định lý 2.1.10. Giả sử rằng ma trận cấu trúc E có hạng bằng số cột

và các các chuẩn toán tử được sinh ra bởi các chuẩn vectơ Euclide. Khi

đó, ta có

raC(A,B;D,E) = reC(A,B;D,E) = inf
λ∈C

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗). (2.21)

Chứng minh. Vì E có hạng bằng số cột nên E(λ) cũng có hạng bằng số

cột với mọi λ ∈ C. Từ Định lý 2.1.7 và Bổ đề 2.1.8, ta nhận được

raC(A,B;D,E) = min

{
inf
λ∈C

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗), σmin(M ∗†[Ak, B]∗, D∗)

}
,

và

reC(A,B;D,E) = inf
λ∈C

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗).

Đặt Φ(λ) =

[
ehkλIn 0

0 Im

]
, ta có

E(λ)∗†W (λ)∗ = (EH(λ))∗†W (λ)∗ = (EH(λ)Φ(λ))∗†Φ(λ)∗W (λ)∗.

Dễ thấy rằng

lim
Reλ→−∞

Φ(λ)∗W (λ)∗ = lim
Reλ→−∞

[ehkλP (λ), B]∗ = [Ak, B]∗.
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Hơn nữa,

lim
Reλ→−∞

EH(λ)Φ(λ) = lim
Reλ→−∞

E


ehkλIn 0

e(hk−h1)λIn 0
...

...

In 0

0 Im

 = EN = M.

Do đó,

lim
Reλ→−∞

E(λ)∗†W (λ)∗ = M ∗†[Ak, B]∗.

Điều này dẫn đến

inf
λ∈C

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗) ≤ lim
Reλ→−∞

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗)

= σmin(M ∗†[Ak, B]∗, D∗).
(2.22)

Vì vậy, ta thu được

raC(A,B;D,E) = reC(A,B;D,E) = inf
λ∈C

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗).

Đặc biệt, khi các ma trận của hệ (2.1) được nhiễu tách không cấu

trúc dạng

Ai  Ai + ∆Ai, i = 0, 1, . . . , k,

B  B + ∆B,
(2.23)

ta nhận được hệ quả dưới đây.

Hệ quả 2.1.11. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều

khiển được xấp xỉ trong không gian M2(K) và các ma trận được nhiễu

tách không có cấu trúc dạng (2.23). Khi đó, các bán kính điều khiển được

phức được tính bởi công thức

raC(A,B) = reC(A,B) = inf
λ∈C

σmin(H(λ)∗†W (λ)∗).
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Chứng minh. Mô hình nhiễu không cấu trúc (2.23) có thể viết ở dạng

(2.6) bằng cách đặt ∆ = [∆A0
,∆A1

, . . . ,∆Ak,∆B] ∈ Cn×(n(k+1)+m), D =

In, E = In(k+1)+m. Trong trường hợp này, E là ma trận không suy biến,

khẳng định của hệ quả ngay lập tức được suy ra từ Định lý 2.1.10.

Tiếp theo, chúng ta xét một trường hợp đặc biệt của các nhiễu cấu

trúc tách dạng

B  B̃ = B +DB∆BEB,

Ai  Ãi = Ai +Di∆AiEi, với mọi i = 0, 1, , . . . , k,
(2.24)

trong đó Di ∈ Kn×li, với mọi i = 1, ..., k, DB ∈ Kn×lk+1, Ei ∈ Kqi×n,

EB ∈ Kqk+1×m là các ma trận cho trước và ∆B ∈ Cl×qk+1,∆Ai ∈ Cl×qi là

các ma trận chưa biết.

Chú ý rằng, trong trường hợp tổng quát, cấu trúc nhiễu dạng (2.24)

không đưa được về cấu trúc nhiễu dạng (2.6). Vì vậy, để sử dụng được

các kết quả của Định lý 2.1.7 ta xét trường hợp đặc biệt của cấu trúc

nhiễu tách (2.24) mà ở đó Di = DB = D ∈ Kn×l. Khi đó, cấu trúc nhiễu

(2.24) được viết dưới cấu trúc nhiễu dạng

[A0, A1, . . . , Ak, B] [Ã0, Ã1, . . . , Ãk, B̃] = [A0, A1, . . . , Ak, B] +D∆E,

với E = diag(E0, E1, . . . , Ek, EB) ∈ Kq×(n(k+1)+m), q =
∑k+1

i=0 qi và ma

trận nhiễu

∆ = [∆A0
,∆A1

, . . . ,∆Ak,∆B] ∈ Kl×q.

Hơn nữa, ta có thể tính cụ thể các ma trận trong trường hợp này như

sau:

E(λ) = EH(λ) =


E0 0

e−h1λE1 0
...

...

e−hkλEk 0

0 EB

 , M =


0 0
...

...

0 0

Ek 0

0 EB

 . (2.25)
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Rõ ràng, nếu các ma trận Ek, EB có hạng bằng số cột thì E(λ) có hạng

bằng số cột với mọi λ ∈ C. Do đó, từ kết quả của Định lý 2.1.10, ta

nhận được định lý sau:

Định lý 2.1.12. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều

khiển được xấp xỉ trong không gian M2(K) và các ma trận của hệ được

nhiễu có cấu trúc tách dạng (2.24), trong đó Di = DB = D với mọi i,

Ek, EB có hạng bằng số cột. Khi đó,

raC(A,B;D,E) = reC(A,B;D,E) = inf
λ∈C

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗), (2.26)

với E(λ) được xác định bởi hệ thức (2.25).

Bây giờ, chúng ta xét hệ (2.1) dưới tác động của các nhiễu dạng

B  B̃ = B + ∆B, Ai  Ãi = Ai + αi∆Ai, với mọi i ∈ 0, k, (2.27)

ở đây αi ∈ C, i = 0, 1, . . . , k, là các tham số vô hướng cho trước, αk 6= 0,

và ∆Ai ∈ Cn×n, i = 0, 1, . . . , k,∆B ∈ Cn×m là các ma trận chưa biết. Khi

đó, chúng ta có thể sử dụng Định lý 2.1.12 để tính bán kính điều khiển

được xấp xỉ phức của hệ (2.1) dưới các nhiễu có cấu trúc dạng (2.27).

Đặt

µ(λ) = |α0|2 +
k∑
i=1

|αi|2|e−2hiλ|. (2.28)

Hệ quả 2.1.13. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều

khiển được xấp xỉ trong không gian M2(K) và các không gian vectơ được

trang bị các chuẩn Euclide. Khi đó, bán kính điều khiển được phức của

hệ (2.1) tương ứng với các nhiễu tách cấu trúc dạng (2.27) thỏa mãn

raC(A,B;D,E) = reC(A,B;D,E) = inf
λ∈C

σmin

([
P (λ)√
µ(λ)

, B

])
. (2.29)

Chứng minh. Ta nhận thấy rằng, trong mô hình (2.27) thì

DAi = DB = In, EAi = αiIn, EB = Im, với mọi i = 0, 1, . . . , k.
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Ta nhận được D̂ = In, Ê = diag(α0In, α1In, . . . , αkIn, Im), và theo (2.25)

Ê(λ) =


α0In 0

α1e
−h1λIn 0
...

...

αke
−hkλIn 0

0 Im

 ,

Ê(λ)∗† = Ê(λ)(Ê(λ)∗Ê(λ))−1 =


µ(λ)−1α0In 0

µ(λ)−1α1e
−h1λIn 0

...
...

µ(λ)−1αke
−hkλIn 0

0 Im

 .

Vì các không gian vectơ được trang bị chuẩn Euclide nên ta dễ dàng

nhận được:∥∥∥∥Ê(λ)∗†
(
x

y

)∥∥∥∥ =

∥∥∥∥∥
[
µ(λ)−1/2In 0

0 Im

](
x

y

)∥∥∥∥∥ , với mọi x ∈ Cn, y ∈ Cm.

Do đó

σmin(Ê(λ)∗†W (λ)∗, D̂∗) = σmin

([
µ(λ)−1/2In 0

0 Im

]
W (λ)∗, In

)

= σmin

([
µ(λ)−1/2In 0

0 Im

]
W (λ)∗

)

= σmin

(
W (λ)

[
µ(λ)−1/2In 0

0 Im

])

= σmin

([
P (λ)√
µ(λ)

, B

])
.

Vì αk 6= 0 nên Ê(λ) có hạng bằng số cột với mọi λ ∈ C. Do đó, từ Định

lý 2.1.12, ta thu được công thức (2.29).
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Ví dụ 2.1.14. Ta xét hệ điều khiển có trễ

x′(t) = A0x(t) + A1x(t− 1) + A2x(t− 2) +Bu(t), (2.30)

trong đó A0 =

[
1 1

1 1

]
, A1 =

[
1 1

−1 1

]
, A2 =

[
1 1

1 −1

]
, B =

[
1

1

]
. Ta có

W (λ) = [P (λ), B] =

[
1 + e−λ + e−2λ − λ 1 + e−λ + e−2λ 1

1− e−λ + e−2λ 1 + e−λ − e−2λ − λ 1

]
.

Ta dễ dàng kiểm tra được rankW (λ) = 2 với mọi λ ∈ C và rank[A2, B] =

2. Do đó, theo kết quả của Định lý 1.3.14, hệ (2.30) điều khiển được xấp

xỉ được. Giả sử rằng các ma trận điều khiển [A0, A1, A2, B] được nhiễu

dưới các nhiễu cấu trúc dạng[
1 1 1 1 1 1 1

1 1 −1 1 1 −1 1

]
 [

1 + δ1 1 + δ1 1 1 + δ2 1 + δ2 1 1 + δ2

1 + 2δ1 1 + 2δ1 −1 1 + 2δ2 1 + 2δ2 −1 1 + 2δ2

]
,

trong đó δi ∈ C, i ∈ {1, 2} là các tham số nhiễu. Mô hình nhiễu ở trên

có thể biểu diễn

[A0, A1, A2, B] [A0, A1, A2, B] +D∆E,

với D =

[
1

2

]
, E =

[
1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 1

]
và ∆ = [δ1 δ2]. Điều này kéo

theo E(λ) =

[
1 1 0

e−2λ e−λ 1

]
,M =

[
0 0 0

1 0 1

]
. Ta có, với v ∈ C,

E(λ)W (λ)−1D(v) = E(λ)W (λ)−1

(
v

2v

)

=

{
E(λ)

pq
r

∣∣∣∣ (1 + e−λ + e−2λ − λ)p+ (1 + e−λ + e−2λ)q + r = v,

(1− e−λ + e−2λ)p+ (1 + e−λ − e−2λ − λ)q + r = 2v

}

=

{(
p+ q

e−2λp+ e−λq + r

)∣∣∣∣(1 + e−λ + e−2λ − λ)p+ (1 + e−λ + e−2λ)q + r = v,

(2 + 2e−2λ − λ)p+ (2 + 2e−λ − λ)q + 2r = 3v

}
.
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Vì vậy, với mỗi vectơ v ∈ C, bài toán tính d(0, E(λ)W (λ)−1D(v)) được

đưa về bài toán tính khoảng cách từ gốc tọa O tới đường thẳng trong

không gian C2 có phương trình (2− λ)x1 + 2x2 = 3v, với

x1 = p+ q, x2 = e−2λp+ e−λq + r.

Trên không gian C2, ta xét các chuẩn ‖ · ‖∞. Khi đó, ta có thể tính được

3|v| ≤ |2−λ||x1|+2|x2| ≤ (|2−λ|+2) max{|x1|, |x2|} = (|2−λ|+2)‖
(
x1

x2

)
‖∞.

Điều này kéo theo

‖
(
x1

x2

)
‖∞ ≥

3|v|
|2− λ|+ 2

.

Đẳng thức xảy ra nếu x2 =
3v

|2− λ|+ 2
và x1 = eiϕx2, ở đó ϕ được chọn

sao cho (2− λ)eiϕ = |2− λ|. Vì thế,

‖E(λ)W (λ)−1D‖∞ = sup
|v|=1

d
(
0, E(λ)W (λ)−1D(v)

)
=

3

|2− λ|+ 2
.

Hơn nữa, dễ thấy rằng

M [A2, B]−1D(v) =

{(
0

p+ r

)∣∣∣∣p+ q + r = v,

p− q + r = 2v

}

=

{(
0

p+ r

)∣∣∣∣p+ q + r = v,

2(p+ r) = 3v

}
.

Vì vậy, ‖M [A2, B]−1D‖ =
3

2
. Do đó, từ Định lý 2.1.7, ta nhận được

raC(A0, A1, A2, B;D,E) = reC(A0, A1, A2, B;D,E) =
2

3
.

2.2 Bán kính điều khiển được thực

Trong Mục 2.1, chúng tôi đã thiết lập công thức tính bán kính điều

khiển được phức cho hệ (2.1) trong không gian trạng thái M2(K) =
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Kn × L2([−hk, 0],K) (với K = C hoặc R), trong đó tất cả các ma trận

Ai, B của hệ và các ma trận cấu trúc D,E được giả thiết có các hệ số

trong trường K nhưng ma trận nhiễu ∆ có các phần tử trên trường số

phức. Trong phần này, chúng tôi đưa ra những đánh giá để đo sự bền

vững của tính điều khiển được khi các phần tử của tất cả các ma trận

của hệ (2.1) là thực. Một cách rất tự nhiên, lớp các nhiễu thực ∆ ∈ Rl×q

được nghiên cứu và khái niệm bán kính điều khiển được thực rR sẽ đóng

vai trò quan trọng trong trường hợp này.

Bây giờ, ta giả sử rằng tất cả Ai, i = 0, . . . , k, B của hệ (2.1) và các

ma trận cấu trúc D,E trong cấu trúc nhiễu (2.6) là thực. Chúng ta sẽ

đưa ra một số công thức với các đánh giá và tính toán bán kính điều

khiển thực trong không gianM2(R) = Rn×L2([−hk, 0],Rn) của hệ (2.1).

Trước tiên, ta cần chứng minh mệnh đề sau:

Mệnh đề 2.2.1. Giả sử rằng Q ∈ Rn×m là ma trận toàn ánh và D ∈
Rn×l, E ∈ Rq×m là hai ma trận cho trước. Khi đó, tồn tại ma trận nhiễu

∆ ∈ Rl×q có hạng bằng một sao cho Q+D∆E không toàn ánh và

‖∆‖ =
1

‖EQ−1D‖
.

Chứng minh. Vì Q là ma trận toàn ánh nên Q∗−1 là toán tử tuyến tính

đơn trị. Do đó, D∗Q∗−1E∗ là toán tử tuyến tính từ (Rq)∗ tới (Rl)∗. Vì

vậy, tồn tại v∗ ∈ (Rq)∗ : ‖v∗‖ = 1, v∗ ∈ dom(D∗Q∗−1E∗) sao cho

‖D∗Q∗−1E∗‖ = ‖(D∗Q∗−1E∗)(v∗)‖ = ‖EQ−1D‖ 6= 0.

Đẳng thức cuối cùng được suy ra từ (1.32). Đặt u∗ = −Q∗−1(E∗(v∗)),

ta có u∗ 6= 0 và do đó D∗(u∗) = −(D∗Q∗−1E∗)(v∗) 6= 0. Theo định lý

Hahn-Banach, tồn tại h ∈ Rl sao cho ‖h‖ = 1, (D∗(u∗))h = ‖D∗(u∗)‖.
Do vậy, ta có thể xác định được nhiễu ∆ ∈ Rl×q có hạng bằng một bằng

cách đặt

∆ =
1

‖D∗(u∗)‖
hv∗.
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Khi đó, dễ thấy rằng ‖∆‖ ≤ ‖D∗(u∗)‖−1. Hơn nữa, ta có D∗(u∗)∆ = v∗.

Điều này kéo theo rằng ‖∆‖ ≥ ‖D∗(u∗)‖−1. Vì vậy, ta nhận được

‖∆‖ =
1

‖D∗(u∗)‖
=

1

‖(D∗Q∗−1E∗)(v∗)‖
=

1

‖D∗Q∗−1E∗‖
=

1

‖EQ−1D‖
.

Mặt khác, vì

(E∗∆∗D∗)(u∗) = E∗(v∗) = −Q∗(u∗)

nên Q∗(u∗)+(E∗∆∗D∗)(u∗) = 0, với u∗ 6= 0, điều này chỉ ra rằng ma trận

nhiễu Q+D∆E không toàn ánh. Chứng minh đã được hoàn thành.

Định lý 2.2.2. Cho K = R. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc

(2.1) là điều khiển được xấp xỉ trong không gian Banach M2(R) = Rn ×
L2([−hk, 0],Rn) và được nhiễu có cấu trúc nhiễu dạng (2.6) với các ma

trận nhiễu thực D ∈ Rn×l, E ∈ Rq×(n(k+1)+m). Khi đó, ta có các đánh giá

với bán kính điều khiển được xấp xỉ thực của hệ (2.1):

raC(A,B;D,E) ≤ raR(A,B;D,E)

≤ min

{
1

supλ∈R ‖E(λ)W (λ)−1D‖
,

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
,

(2.31)

trong đó các ma trận W (λ), E(λ),M được xác định trong (2.11).

Chứng minh. Từ Định nghĩa 2.1.3 và Định nghĩa 2.1.4, ngay lập tức ta

có được vế trái của (2.31). Vì hệ (2.1) điều khiển được xấp xỉ trong

không gian M2(R) nên từ (1.21) và Mệnh đề 2.2.1, ta có với mỗi λ ∈ R,
tồn tại một ma trận nhiễu thực có hạng bằng một ∆λ sao cho

‖∆λ‖ =
1

‖E(λ)W (λ)−1D‖
, rank[P̃ (λ), B̃] < n,

và tồn tại một nhiễu thực ∆0 sao cho

‖∆0‖ =
1

‖M [Ak, B]−1D‖
, và rank[Ãk, B̃] < n
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(trong đó P̃ (λ) là ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ (2.7) và

Ãk, B̃ được xác định bởi (2.6), với ∆ = ∆λ và ∆ = ∆0, tương ứng). Vì

vậy, từ Định nghĩa 2.1.3, ta nhận được

raR(A,B;D,E) ≤ min{ inf
λ∈R
‖∆λ‖, ‖∆0‖},

Bất đẳng thức này dẫn đến (2.31). Định lý được chứng minh.

Các kết quả dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa bán kính điều khiển

được xấp xỉ và bán kính điều khiển được Euclide trong các trường hợp

thực và phức.

Định lý 2.2.3. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ (2.1) là điều khiển

được xấp xỉ trong không gian M2(R). Khi đó, ta có

raC(A,B;D,E) = min{raR(A,B;D,E); reC(A,B;D,E)}, (2.32)

raR(A,B;D,E) = min

{
reR(A,B;D,E);

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
. (2.33)

Hơn nữa, nếu E có hạng bằng số cột và các không gian vectơ được trang

bị các chuẩn Euclide thì

raR(A,B;D,E) = reR(A,B;D,E).

Chứng minh. Từ các định nghĩa, ta dễ thấy rằng

raC(A,B;D,E) ≤ min{raR(A,B;D,E); reC(A,B;D,E)}.

Nếu raC(A,B;D,E) < reC(A,B;D,E), từ Định lý 2.1.7,

raC(A,B;D,E) =
1

‖M [Ak, B]−1D‖
.

Theo Mệnh đề 2.2.1, tồn tại một ma trận nhiễu thực ∆ phá vỡ tính điều

khiển được xấp xỉ, và ‖∆‖ =
1

‖M [Ak, B]−1D‖
. Do đó, ta nhận được

raC(A,B;D,E) = ‖∆‖ ≥ raR(A,B;D,E) ≥ raC(A,B;D,E).
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Điều này dẫn đến raC(A,B;D,E) = raR(A,B;D,E) và (2.32) xảy ra. Để

chứng minh (2.33), từ định nghĩa của bán kính điều khiển được xấp xỉ

thực và kết quả của Mệnh đề 2.2.1, ta nhận được

raR(A,B;D,E) ≤ min

{
reR(A,B;D,E);

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
.

Chọn ∆ là ma trận nhiễu thực sao cho

‖∆‖ < min

{
reR(A,B;D,E);

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
. (2.34)

Vì ‖∆‖ < reR(A,B;D,E), hệ (2.7) là điều khiển được Euclide và do đó

rank[P̃ (λ), B̃] = n với mọi λ ∈ C.

Vì ‖∆‖ < 1

‖M [Ak, B]−1D‖
= distC([Ak, B];D,M), điều này dẫn đến

rank([Ãk, B̃]) = rank([Ak, B] +D∆M) = n.

Vì vậy, từ (1.21), hệ (2.7) là điều khiển được xấp xỉ với mọi nhiễu thực

∆ thỏa mãn (2.34). Do đó, theo Định nghĩa 2.1.4, ta nhận được

raR(A,B;D,E) ≥ min

{
reR(A,B;D,E);

1

‖M [Ak, B]−1D‖

}
và (2.33) xảy ra.

Bây giờ, nếu E có hạng bằng số cột và các không gian vectơ được

trang bị các chuẩn Euclide thì theo Mệnh đề 2.2.1 và Bổ đề 2.1.8, với mỗi

λ ∈ R, tồn tại một nhiễu thực ∆λ phá vỡ tính điều khiển được Euclide

và

‖∆λ‖ =
1

‖E(λ)W (λ)−1D‖
= σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗).

Tương tự của chứng minh Định lý 2.1.10, ta có

lim
λ→−∞

σmin(E(λ)∗†W (λ)∗, D∗) = σmin(M ∗†[Ak, B]∗, D∗)

=
1

‖M [Ak, B]−1D‖
.
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Do đó

reR(A,B;D,E) ≤ lim
λ→−∞

‖∆λ‖ =
1

‖M [Ak, B]−1D‖
.

Kết hợp với (2.33), ta nhận được

raR(A,B;D,E) = reR(A,B;D,E).

Chứng minh đã được hoàn thành.

Ví dụ 2.2.4. Xét hệ có trễ rời rạc được nhiễu trong Ví dụ 2.1.14. Từ

các tính toán trong Ví dụ 2.1.14, với mỗi λ ∈ C,

‖E(λ)W (λ)−1D‖∞ =
3

|2− λ|+ 2
,

và ‖M [A2, B]−1D‖ = 3
2 . Do đó

1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖
=

1

supλ∈R ‖E(λ)W (λ)−1D‖

=
1

‖M [A2, B]−1D‖
=

2

3
.

Hay

reC(A,B;D,E) = reR(A,B;D,E) =
1

‖M [A2, B]−1D‖
=

2

3
.

Điều này kết hợp với kết quả của Định lý 2.2.2, ta nhận được

raR(A,B;D,E) = reR(A,B;D,E) = raC(A,B;D,E) = reC(A,B;D,E) =
2

3
.

Nhận xét 2.2.5. Đối với bán kính ổn định, có những trường hợp mà bán

kính ổn định thực lớn hơn rất nhiều so với bán kính ổn định phức (xem

[31, 32]). Tương tự, trong trường hợp hệ tuyến tính có trễ rời rạc cũng

có thể xảy ra bán kính điều khiển được phức nhỏ hơn bán kính điều

khiển được thực: rC < rR.

Định lý dưới đây cho ta công thức tính bán kính điều khiển được xấp

xỉ thực với hệ có trễ thực (2.1) thông qua giá trị nhiễu thực suy rộng

của một cặp ma trận đã được giới thiệu trong [42].
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Định lý 2.2.6. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là điều

khiển được xấp xỉ, được nhiễu bởi các nhiễu cấu trúc dạng (2.6). Nếu

D là ma trận khả nghịch và các không gian vectơ được trang bị bởi các

chuẩn Euclide thì

reR(A,B;D,E) = inf
λ∈C

τn(D
−1W (λ), E(λ)),

và

raR(A,B;D,E) = min

{
inf
λ∈C

τn(D
−1W (λ), E(λ)); τn(D

−1[Ak, B],M)

}
,

trong đó τn được tính theo công thức (1.41).

Chứng minh. Vì D khả nghịch nên từ (2.17) và (2.18) ta có

rank(W̃ (λ)) = rank(W (λ) +D∆E(λ)) = rank(D−1W (λ) + ∆E(λ)),

rank([Ãk, B̃]) = rank([Ak, B] +D∆M) = rank(D−1[Ak, B] + ∆M),

với các ma trận W̃ (λ), [Ãk, B̃] của hệ nhiễu (2.7). Từ các kết quả của

Định lý 1.3.13, Định lý 1.3.14 và Định nghĩa 1.5.9 của giá trị nhiễu thực

suy rộng thứ n của cặp ma trận, ta nhận được điều phải chứng minh.

Bây giờ chúng ta xét hệ (2.1) được nhiễu bởi các nhiễu dạng

B  B̃ = B + ∆B, Ai  Ãi = Ai + αi∆Ai, với mọi i = 0, 1, . . . , k,

(2.35)

ở đó αi ∈ K, i = 0, 1, . . . , k, là các tham số vô hướng đã cho, αk 6= 0, và

∆Ai ∈ Rn×n, i = 0, 1, . . . , k,∆B ∈ Rn×m là các ma trận chưa biết. Khi đó

ta sử dụng Định lý 3.2.4 để tính bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ

(2.1) dưới cấu trúc nhiễu dạng (2.35).

Hệ quả 2.2.7. Cho hệ (2.1) là điều khiển được xấp xỉ. Giả sử rằng các

ma trận của hệ (2.1) được nhiễu có cấu trúc dạng (2.35) và các không

gian vectơ được trang bị bởi các chuẩn Euclide. Khi đó,

raR(A,B;D,E) = reR(A,B;D,E) = inf
λ∈C

τn(W (λ), Eα(λ)), (2.36)
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trong đó W (λ) = [P (λ), B] và Eα(λ) =


α0In 0

α1e
−h1λIn 0
...

...

αke
−hkλIn 0

0 Im

 .

2.3 Kết luận chương

Trong chương này, chúng tôi đã thu được các công thức tính bán kính

điều khiển được Euclide phức, bán kính điều khiển được xấp xỉ phức,

các đánh giá cho các bán kính điều khiển được thực và mối quan hệ giữa

các bán kính này của hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) khi các ma trận

của hệ được nhiễu cấu trúc dạng (2.6). Ngoài ra, chúng tôi cũng xét một

số trường hợp đặc biệt của hệ khi ma trận E trong cấu trúc nhiễu (2.6)

có hạng bằng số cột và các không gian được trang bị các chuẩn Euclide

hay trường hợp ma trận D khả nghịch.

Tuy nhiên, các kết quả của luận án mới đưa ra công thức tính bán

kính điều khiển thực trong trường hợp ma trận D trong cấu trúc (2.6)

là khả nghịch. Bài toán tính các bán kính điều khiển thực cho hệ tuyến

tính có trễ rời rạc (2.1) với nhiễu cấu trúc (2.6) cho đến nay vẫn là bài

toán mở.

Cuối cùng, hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) và hệ tuyến tính trung

tính (1.22) không bao giờ điều khiển được chính xác trong không gian

M2 nên trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ thiết lập các bán kính

điều khiển được cho hệ tuyến tính trung tính trên không gian Sobolev

W 1
2 ([−h, 0],Cn). Trên không gian này, tính điều khiển được chính xác có

thể xảy ra và vì vậy bán kính điều khiển được chính xác sẽ được nghiên

cứu.



Chương 3

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC

VỮNG CỦA HỆ TUYẾN TÍNH

TRUNG TÍNH

Nội dung của chương này trình bày lại các kết quả của bài báo [CT2]

trong Danh mục công trình. Phần đầu của chương này nghiên cứu sự

bền vững của tính điều khiển được của hệ điều khiển tuyến tính trung

tính được mô tả bởi phương trình vi phân:

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h) + A−1ẋ(t− h) +Bu(t), t > 0, (3.1)

trong đó x(t) ∈ Kn, u(t) ∈ Km, với t > 0, A0, A1, A−1 ∈ Cn×n, B ∈ Cn×m,

h là hằng số dương.

Bằng việc sử dụng các tính chất của các toán tử đa trị tuyến tính,

chúng tôi thiết lập các công thức tính bán kính điều khiển được thực và

phức của hệ (3.1) khi các ma trận của hệ chịu tác động của các nhiễu

cấu trúc.

Trong phần còn lại của chương này, một số trường hợp đặc biệt của

hệ (3.1) được xét đến và đưa ra các công thức tính các bán kính điều

khiển được tương ứng.

69



70

3.1 Các bán kính điều khiển được dưới nhiễu

có cấu trúc

Từ các kết quả của Mệnh đề 1.4.5 về các tiêu chuẩn điều khiển được

chính xác, điều khiển được xấp xỉ trong không gian SobolevW 1
2 ([−h, 0],Cn)

của hệ trung tính (3.1), chúng tôi nghiên cứu bài toán tính các bán kính

điều khiển được của hệ tuyến tính trung tính (3.1) khi hệ được nhiễu

cấu trúc dạng:

ẋ(t) = Ã0x(t) + Ã1x(t− h) + Ã−1ẋ(t− h) + B̃u(t), (3.2)

với

[A0, A1, A−1, B] [Ã0, Ã1, Ã−1, B̃] = [A0, A1, A−1, B] +D∆E, (3.3)

ở đây ∆ ∈ Cl×q là ma trận nhiễu và D ∈ Cn×l, E ∈ Cq×(3×n+m) xác định

cấu trúc của nhiễu D∆E. Tương tự như Chương 2, để đưa ra các khái

niệm về bán kính điều khiển được chính xác, bán kính điều khiển được

xấp xỉ, bán kính điều khiển được Euclide đối với hệ điều khiển tuyến

tính trung tính (3.1), ta xét ‖ · ‖ là chuẩn trên Cl×q được xác định trong

(2.8).

Định nghĩa 3.1.1. Giả sử hệ tuyến tính trung tính (3.1) điều khiển

được chính xác trên không gian Sobolev W 1
2 ([−h, 0],Cn). Cho ‖ · ‖ là

một chuẩn trên Cl×q. Khi đó, bán kính điều khiển được chính xác của

hệ tuyến tính trung tính (3.1) tương ứng với nhiễu cấu trúc dạng (3.3)

được cho bởi

rexK (A0, A1, A−1, B;D,E) = inf
{
‖∆‖ :∆∈ Kl×q sao cho

hệ (3.2) không điều khiển được chính xác
}
.

(3.4)

Nếu hệ (3.2) với nhiễu cấu trúc (3.3) là điều khiển được chính xác với

mọi ∆ ∈ Cl×q thì ta đặt rexK (A0, A1, A−1, B;D,E) = +∞.
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Định nghĩa 3.1.2. Cho hệ tuyến tính trung tính (3.1) là điều khiển

được xấp xỉ trên không gian Sobolev W 1
2 ([−h, 0],Cn) và ‖ · ‖ là một

chuẩn trên Cl×q. Khi đó, bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ trung

tính (3.1) tương ứng với nhiễu có cấu trúc dạng (3.3) được xác định bởi

rapK (A0, A1, A−1, B;D,E) = inf
{
‖∆‖ :∆∈ Kl×q sao cho

hệ (3.2) không điều khiển được xấp xỉ
}
.

(3.5)

Nếu hệ (3.2) với nhiễu cấu trúc (3.3) là điều khiển được xấp xỉ với mọi

∆ ∈ Cl×q thì ta đặt rapK (A0, A1, A−1, B;D,E) = +∞.

Định nghĩa 3.1.3. Cho hệ tuyến tính trung tính (3.1) là điều khiển

được Euclide và ‖ · ‖ là một chuẩn trên Cl×q. Khi đó, bán kính điều

khiển được Euclide của hệ được của hệ (3.1) tương ứng với nhiễu có cấu

trúc dạng (3.3) được xác định bởi

reuK (A0, A1, A−1, B;D,E) = inf
{
‖∆‖ :∆∈ Kl×q sao cho

hệ (3.2) không điều khiển được Euclide
}
.

(3.6)

Nếu hệ (3.2) với nhiễu cấu trúc (3.3) là điều khiển được Euclide với mọi

∆ ∈ Cl×q thì ta đặt reuK (A0, A1, A−1, B;D,E) = +∞.

Để ngắn gọn, ta đặt

rexK = rexK (A0, A1, A−1, B;D;E),

reuK = reuK (A0, A1, A−1, B;D;E),

rapK = rapK (A0, A1, A−1, B;D;E).

Nhắc lại rằng, ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ tuyến tính

trung tính (3.1) là

P (λ) = A0 + e−hλA1 + λe−hλA−1 − λIn. (3.7)
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Ta đặt

W1(λ) = [P (λ), B], W2(λ) = [A−1 − λIn, B], W3(λ) = [λA−1 + A1, B],

H1(λ) =


In 0

e−hλIn 0

λe−hλIn 0

0 Im

 , H2 =


0 0

0 0

In 0

0 Im

 , H3(λ) =


0 0

In 0

λIn 0

0 Im

 ,
E1(λ) = EH1(λ), E2 = EH2, E3(λ) = EH3(λ).

(3.8)

Bây giờ, ta sẽ thiết lập công thức tính bán kính điều khiển được

chính xác của hệ (3.1) thông qua định lý dưới đây:

Định lý 3.1.4. Giả sử rằng hệ tuyến tính trung tính (3.1) là điều khiển

được chính xác. Khi đó, bán kính điều khiển được chính xác của hệ (3.1)

tương ứng với cấu trúc nhiễu dạng (3.3) được cho bởi công thức

rexC = min

{
inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1, inf

λ∈C
‖E2W2(λ)−1D‖−1

}
, (3.9)

trong đó W1(λ)−1,W2(λ)−1 : Cn ⇒ Cn+m tương ứng là các toán tử đa trị

nghịch đảo của W1(λ), W2(λ).

Chứng minh. Giả sử rằng [Ã0, Ã1, Ã−1, B̃] = [A0, A1, A−1, B] + D∆E

không điều khiển được chính xác với ∆ ∈ Cl×q. Theo Mệnh đề 1.4.5

(i), (ii) và Nhận xét 1.4.6, tồn tại λ0 ∈ C sao cho hoặc toán tử W̃1(λ0) =

[P̃ (λ0), B̃] không toàn ánh, trong đó P̃ (λ0) = Ã0+e−hλ0Ã1+λe−hλ0Ã−1−
λ0In là ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ nhiễu (3.2), hoặc toán

tử W̃2(λ0) = [Ã−1 − λ0In, B̃] không toàn ánh. Nếu W̃1(λ0) không toàn

ánh, từ (3.7) và (3.8), ta có thể phân tích

W̃1(λ0) = [P̃ (λ0), B̃] = [Ã0, Ã1, Ã−1, B̃]H1(λ0)− λ0[In, 0]

= ([A0, A1, A−1, B] +D∆E)H1(λ0)− λ0[In, 0]

= [A0, A1, A−1, B]H1(λ0)− λ0[In, 0] +D∆EH1(λ0)

= [P (λ0), B] +D∆E1(λ0) = W1(λ0) +D∆E1(λ0).

(3.10)
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Trong trường hợp này, bằng việc áp dụng kết quả của Mệnh đề 1.5.6, ta

nhận được

‖∆‖ ≥ dist(W1(λ0);D,E1(λ0)) = ‖E1(λ0)W1(λ0)
−1D‖−1

≥ inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1.

(3.11)

Nếu W̃2(λ0) không toàn ánh với λ0 nào đó thì từ (3.8), ta có

W̃2(λ0) = [Ã−1 − λ0In, B̃] = [Ã0, Ã1, Ã−1, B̃]H2 − λ0[In, 0]

= ([A0, A1, A−1, B] +D∆E)H2 − λ0[In, 0]

= W2(λ0) +D∆E2.

Khi đó, cũng xuất phát từ kết quả của Mệnh đề 1.5.6, ta nhận được

‖∆‖ ≥ dist(W2(λ0);D,E2) = ‖E2W2(λ0)
−1D‖−1 ≥ inf

λ∈C
‖E2W2(λ)−1D‖−1.

Do đó

‖∆‖ ≥ min

{
inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1, inf

λ∈C
‖E2W2(λ)−1D‖−1

}
.

Vì bất đẳng thức trên xảy ra với mọi ma trận nhiễu ∆ ∈ Cl×q sao cho

hệ nhiễu (3.2) không điều khiển được chính xác nên từ định nghĩa của

bán kính điều khiển được chính xác ta có:

rexC ≥ min

{
inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1, inf

λ∈C
‖E2W2(λ)−1D‖−1

}
.

Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại, với mọi ε > 0 đủ bé, tồn tại

λε ∈ C sao cho

‖E1(λε)W1(λε)
−1D‖ ≥ sup

λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ − ε > 0.

Vì
(
‖E1(λε)W1(λε)

−1D‖ − ε
)−1

> dist(W1(λε);D,E1(λε)), điều này dẫn

đến tồn tại một ma trận nhiễu ∆ε sao cho

‖∆ε‖ ≤
(
‖E1(λε)W1(λε)

−1D‖ − ε
)−1
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và ma trận nhiễu W̃1(λε) = W1(λε) +D∆εE1(λε) không là ma trận toàn

ánh. Do đó, hệ nhiễu (3.2) không điều khiển được chính xác với ma trận

nhiễu ∆ε. Vì vậy, từ định nghĩa của bán kính điều khiển được chính xác,

rexC ≤
(
‖E1(λε)W1(λε)

−1D‖ − ε
)−1

≤
(

sup
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ − 2ε

)−1

.

Cho ε→ 0, ta nhận được

rexC ≤ inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1.

Chứng minh tương tự, ta cũng thu được

rexC ≤ inf
λ∈C
‖E2W2(λ)−1D‖−1,

và do đó

rexC ≤ min

{
inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1, inf

λ∈C
‖E2W2(λ)−1D‖−1

}
.

Chứng minh đã được hoàn thành.

Hoàn toàn tương tự chứng minh của Định lý 3.1.4, từ các kết quả

của Mệnh đề 1.4.5 và Mệnh đề 1.5.6, ta nhận được các định lý dưới đây.

Định lý 3.1.5. Giả sử rằng hệ tuyến tính trung tính (3.1) là điều khiển

được xấp xỉ. Khi đó, bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ tuyến tính

trung tính (3.1) tương ứng với nhiễu có cấu trúc dạng (3.3) được cho bởi

công thức

rapC = min

{
inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1, inf

λ∈C
‖E3(λ)W3(λ)−1D‖−1

}
,

(3.12)

ở đó W1(λ)−1,W3(λ)−1 : Cn ⇒ Cn+m tương ứng là các toán tử đa trị

tuyến tính nghịch đảo của W1(λ), W3(λ).
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Định lý 3.1.6. Giả sử rằng hệ tuyến tính trung tính (3.1) là điều khiển

được Euclide. Khi đó, bán kính điều khiển được Euclide của hệ (3.1)

tương ứng với nhiễu có cấu trúc dạng (3.3) được cho bởi công thức

reuC = inf
λ∈C
‖E1(λ)W1(λ)−1D‖−1, (3.13)

trong đó W1(λ)−1 : Cn ⇒ Cn+m là toán tử đa trị tuyến tính nghịch đảo

của toán tử W1(λ).

Nhận xét 3.1.7. Dễ thấy rằng y ∈ W1(λ)−1D(v) tương đương vớiW1(λ)y =

Dv. Vì vậy, bài toán tính ‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ có thể đưa về bài toán tối

ưu

‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖E1(λ)y‖ : W1(λ)y = Dv}.

Định nghĩa 3.1.8. Cho ma trận A ∈ Kn×m. Tập hợp

LNS(A) = {yT ∈ K1×n : yTA = 0 ∈ K1×m},

với phép cộng vectơ và phép nhân vectơ với một số vô hướng cảm sinh

trên không gian K1×n lập thành một không gian vectơ con của K1×n. Ta

gọi không gian này là không gian nhân trái (left nullspace) của A.

Gọi k là số chiều tương ứng của LNS(A) và {f1, f2, ..., fk} là một cơ

sở của nó. Khi đó, ma trận 
f1

f2

...

fk

 , (3.14)

là ma trận mà dòng thứ i của nó là tọa độ của vectơ fi, với i = 1, ..., k

được gọi là ma trận cơ sở của không gian nhân trái của ma trận A.

Mệnh đề 3.1.9. Cho U1(λ) ∈ Ch1×n, V1(λ) ∈ Ch1×q, U2(λ) ∈ Ch2×n, V2(λ) ∈
Ch2×q, U3(λ) ∈ Ch3×n, V3(λ) ∈ Ch3×q, sao cho [U1(λ), V1(λ)]T , [U2(λ), V2(λ)]T ,
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[U3(λ), V3(λ)]T tương ứng là các ma trận cơ sở của không gian nhân trái

của ma trận

[
W1(λ)

E1(λ)

]
,

[
W2(λ)

E2

]
,

[
W3(λ)

E3(λ)

]
. Khi đó, ta có

‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V1(λ)z = −U1(λ)Dv},

‖E2W2(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V2(λ)z = −U2(λ)Dv},

‖E3(λ)W3(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V3(λ)z = −U3(λ)Dv}.

(3.15)

Chứng minh. Từ Nhận xét 3.1.7, ta có

‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖E1(λ)y‖ : W1(λ)y = Dv}.

Vì [U1(λ), V1(λ)]T là các ma trận cơ sở của không gian nhân trái của[
W1(λ)

E1(λ)

]
nên

V1(λ)E1(λ) = −U1(λ)W1(λ).

Do đó, với mỗi y : W1(λ)y = Dv, đặt z = E1(λ)y, ta được

V1(λ)z = V1(λ)E1(λ)y = −U1(λ)W1(λ)y = −U1(λ)Dv.

Điều này kéo theo rằng

min{‖E1(λ)y‖ : W1(λ)y = Dv} ≥ min{‖z‖ : V1(λ)z = −U1(λ)Dv}.

Để chứng minh bất đẳng thức ngược lại, với z : V1(λ)z = −U1(λ)Dv, ta

có

[U1(λ), V1(λ)]

(
Dv

z

)
= 0.

Vì [U1(λ), V1(λ)]T là các ma trận cơ sở của không gian nhân trái tương

ứng của

[
W1(λ)

E1(λ)

]
nên tồn tại vectơ y sao cho

(
Dv

z

)
=

[
W1(λ)

E1(λ)

]
y ⇐⇒ z = E1(λ)y và W1(λ)y = Dv.
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Điều này dẫn đến bất đẳng thức ngược lại và chúng ta nhận được

‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖E1(λ)y‖ : W1(λ)y = Dv}

= max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V1(λ)z = −U1(λ)Dv}.

Hoàn toàn tương tự, ta nhận được

‖E2W2(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V2(λ)z = −U2(λ)Dv},

‖E3(λ)W3(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V3(λ)z = −U3(λ)Dv}.

Ví dụ 3.1.10. Xét hệ tuyến tính trung tính:

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− 1) + A−1ẋ(t− 1) +Bu(t), (3.16)

với A0 =

1 1 1

1 1 1

1 1 1

 , A1 =

0 2 1

0 1 1

0 1 2

 , A−1 =

2 −2 −1

1 1 2

1 1 −1

 , B =

2

1

1

 .
Giả sử rằng các ma trận [A0, A1, A−1, B] của hệ (3.16) được nhiễu

với cấu trúc dạng:1 1 1 0 2 1 2 −2 −1 2

1 1 1 0 1 1 1 1 2 1

1 1 1 0 1 2 1 1 −1 1

 
 1 + δ3 1 + δ3 1 + δ3 0 2 + δ4 1 + δ4 2 + δ4 −2 −1 2 + δ4

1 + δ5 1 + δ5 1 + δ5 0 1 + δ6 1 + δ6 1 + δ6 1 2 1 + δ6

1 + 3δ1 1 + 3δ1 1 + 3δ1 0 1 + 3δ2 2 + 3δ2 1 + 3δ2 1 −1 1 + 3δ2

 ,
ở đây δi ∈ C, i ∈ {1, 2} là các tham số nhiễu.

Ta tính được

W1(λ) =

1 + 2λe−λ − λ 1 + 2e−λ − 2λe−λ 1 + e−λ − λe−λ 2

1 + λe−λ 1 + e−λ + λe−λ − λ 1 + e−λ + 2λe−λ 1

1 + λe−λ 1 + e−λ + λe−λ 1 + 2e−λ − λe−λ − λ 1

 ,



78

W2(λ) =

2− λ −2 −1 2

1 1− λ 2 1

1 1 −1− λ 1

 , W3(λ) =

2λ 2− 2λ 1− λ 2

λ 1 + λ 1 + 2λ 1

λ 1 + λ 2− λ 1

 .
Ta có rankW1(λ) = rankW2(λ) = 3 với mọi λ ∈ C. Thật vậy, với W1(λ)

ta xét

det

1 + 2λe−λ − λ 1 + 2e−λ − 2λe−λ 2

1 + λe−λ 1 + e−λ + λe−λ − λ 1

1 + λe−λ 1 + e−λ + λe−λ 1

 = λ(λ+ 1).

Rõ ràng rankW1(λ) = 3, với mọi λ 6= 0, λ 6= −1. Mặt khác,

W1(0) =

1 3 2 2

1 2 2 1

1 2 3 1

 , W1(−1) =

2− 2e 1 + 5e 1 + 2e 2

1− e 2 1− e 1

1− e 1 2 + 3e 1

 .
Do đó, rankW1(λ) = 3, với mọi λ ∈ C. Bây giờ, với W2(λ), ta xét

det

2− λ −2 2

1 1− λ 1

1 1 1

 = λ2.

Do vậy, rankW2(λ) = 3, với mọi λ 6= 0. Với λ = 0,

W2(0) =

2 −2 −1 2

1 1 2 1

1 1 −1 1

 .
Dễ thấy rằng rankW2(0) = 3. Do đó, rankW2(λ) = 3, với mọi λ ∈ C. Vì
vậy, theo Mệnh đề 1.4.5 (i) và (ii), hệ (3.16) là điều khiển được chính

xác.

Cấu trúc nhiễu ở trên có thể biểu diễn lại dưới dạng

[A0, A1, A−1, B] [A0, A1, A−1, B] +D∆E
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với D =

0 1 0

0 0 1

3 0 0

 , E =

[
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 1 0 0 1

]
và ∆ =

δ1 δ2

δ3 δ4

δ5 δ6

 .
Do đó, từ (3.8), ta được E1(λ) =

[
1 1 1 0

λe−λ e−λ e−λ 1

]
, E2 =

[
0 0 0 0

1 0 0 1

]
,

E3(λ) =

[
1 1 1 0

λ 1 1 1

]
. Bằng các tính toán đơn giản, ta nhận được

U1(λ) =
[
1 1 1

]
, V1(λ) =

[
λ− 3 −4

]
, U3(λ) =

[
1 1 1

]
,

V3(λ) =
[
0 −4

]
, U2(λ) =

[
0 0 0

]
, V2(λ) =

[
−1 0

]
nếu λ 6= 0,±

√
3,

U2(0) =

[
0 0 0

1 1 1

]
, V2(0) =

[
−1 0

0 −4

]
, U2(
√

3) =

[
0 0 0

0 1 −1 +
√

3

]
,

V2(
√

3) =

[
−1 0

0 −
√

3

]
, U2(−

√
3) =

[
0 0 0

0 1 −1−
√

3

]
,

V2(−
√

3) =

[
−1 0

0
√

3

]
.

Giả sử các không gian vectơ được trang bị các chuẩn ‖ · ‖∞. Vì V1(λ) là

một vectơ dòng nên theo Mệnh đề 3.1.9 ta nhận được

‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

‖U1(λ)Dv‖
‖V1(λ)‖

=
‖U1(λ)D‖
‖V1(λ)‖

=
5

|λ− 3|+ 4
.

Do đó, supλ∈C ‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ =
5

4
.

Hoàn toàn tương tự, supλ∈C ‖E3(λ)W3(λ)−1D‖ =
5

4
. Hơn nữa, từ Mệnh

đề 3.1.9, dễ thấy rằng ‖E2W2(λ)−1D‖ = 0 nếu λ 6= 0,±
√

3,

‖E2W2(0)−1D‖ =
5

4
, ‖E2W2(

√
3)−1D‖ =

3
√

3− 2√
3

,

và

‖E2W2(−
√

3)−1D‖ =
3
√

3 + 4√
3

.
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Do đó supλ∈C ‖E2W2(λ)−1D‖ =
3
√

3 + 4√
3

. Vì vậy, sử dụng các kết quả

của các Định lý 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, ta thu được

rexC =

√
3

3
√

3 + 4
, rapC = reuC =

4

5
.

3.2 Một số trường hợp đặc biệt

Trong Mục 3.1, ta nhận được các công thức (3.9), (3.12), (3.13) để tính

các bán kính điều khiển được. Tuy nhiên, không dễ để sử dụng các công

thức này vì việc tính toán thông qua việc tính các chuẩn của các toán tử

đa trị tuyến tính E1(λ)W1(λ)−1D,E2W2(λ)−1D, E3(λ)W3(λ)−1D. Cách

tính này là phức tạp do các toán tử đa trị này không có các biểu diễn

tường minh. Sau đây, bằng việc sử dụng các kết quả này, chúng ta sẽ

đưa ra một số công thức đơn giản hơn trong một số trường hợp chuẩn

các ma trận được xem xét là chuẩn phổ (tức là các chuẩn được sinh ra

từ các chuẩn vectơ Euclide ‖x‖ =
√
x∗x).

Định lý 3.2.1. Cho các ma trận U1(λ) ∈ Ch1×n, V1(λ) ∈ Ch1×q, U2(λ) ∈
Ch2×n, V2(λ) ∈ Ch2×q,U3(λ) ∈ Ch3×n, V3(λ) ∈ Ch3×q sao cho [U1(λ), V1(λ)]T ,

[U2(λ), V2(λ)]T , [U3(λ), V3(λ)]T lần lượt là các ma trận cơ sở của các

không gian nhân trái tương ứng của

[
W1(λ)

E1(λ)

]
,

[
W2(λ)

E2

]
,

[
W3(λ)

E3(λ)

]
. Giả

sử rằng các không gian vectơ được trang bị các chuẩn Euclide. Khi đó,

rexC = min

{
inf
λ∈C
‖V1(λ)†U1(λ)D‖−1, inf

λ∈C
‖V2(λ)†U2(λ)D‖−1

}
,

rapC = min

{
inf
λ∈C
‖V1(λ)†U1(λ)D‖−1, inf

λ∈C
‖V3(λ)†U3(λ)D‖−1

}
,

reuC = inf
λ∈C
‖V1(λ)†U1(λ)D‖−1.

(3.17)
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Hơn nữa, nếu ma trận cấu trúc E có hạng đủ bằng số cột của nó thì

rexC = min

{
inf
λ∈C
‖(W1(λ)E1(λ)†)†D‖−1, inf

λ∈C
‖(W2(λ)E†2)†D‖−1

}
,

rapC = min

{
inf
λ∈C
‖(W1(λ)E1(λ)†)†D‖−1, inf

λ∈C
‖(W3(λ)E3(λ)†)†D‖−1

}
,

reuC = inf
λ∈C
‖(W1(λ)E1(λ)†)†D‖−1.

(3.18)

Chứng minh. Vì các không gian vectơ được trang bị các chuẩn Euclide

nên theo công thức (1.36),

min{‖z‖ : V1(λ)z = −U1(λ)Dv} = min{‖z‖ : z ∈ −V1(λ)−1U1(λ)Dv}
= ‖V1(λ)†U1(λ)Dv‖.

Theo Mệnh đề 3.1.9, ta có

‖E1(λ)W1(λ)−1D‖ = max
‖v‖=1

min{‖z‖ : V1(λ)z = −U1(λ)Dv}

= max
‖v‖=1

‖V1(λ)†U1(λ)Dv‖ = ‖V1(λ)†U1(λ)D‖.

Một cách tương tự,

‖E2W2(λ)−1D‖ = ‖V2(λ)†U2(λ)D‖,

‖E3(λ)W3(λ)−1D‖ = ‖V3(λ)†U3(λ)D‖.

Theo các kết quả của Định lý 3.1.4, Định lý 3.1.5, Định lý 3.1.6, ta

thu được (3.17). Hơn nữa, khi ma trận E có hạng đủ bằng số cột

của nó thì các ma trận E1(λ), E2, E3(λ) cũng có hạng đủ bằng số cột

tương ứng của chúng với mọi λ ∈ C. Khi đó, ta có E1(λ)†E1(λ) =

E†2E2 = E3(λ)†E3(λ) = In+m. Do đó, ta có thể chọn U1(λ) = U2(λ) =

U3(λ) = −In+m và V1(λ) = W1(λ)E1(λ)†, V2(λ) = W2(λ)E†2, V3(λ) =

W3(λ)E3(λ)†. Vì vậy, công thức (3.18) nhận được từ công thức (3.17).
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Chú ý 3.2.2. Trong trường hợp E có hạng bằng số cột, sử dụng Bổ đề

3.4 trong tài liệu [76], ta có

rexC = min

{
inf
λ∈C
‖G1(λ)‖−1, inf

λ∈C
‖G2(λ)‖−1

}
,

rapC = min

{
inf
λ∈C
‖G1(λ)‖−1, inf

λ∈C
‖G3(λ)‖−1

}
,

reuC = inf
λ∈C
‖G1(λ)‖−1,

(3.19)

trong đó

G1(λ) = (W1(λ)(E1(λ)∗E1(λ))−1/2)†D,

G2(λ) = (W2(λ)(E∗2E2)
−1/2)†D,

G3(λ) = (W3(λ)(E3(λ)∗E3(λ))−1/2)†D.

Vì vậy, các công thức (3.18) và (3.19) là tương đương.

Bây giờ, bằng cách sử dụng giá trị kì dị suy rộng của một cặp ma

trận (xem trong [80]), ta sẽ thiết lập các công thức của bán kính điều

khiển được. Với mỗi Q ∈ Cn×(m+n), ta đặt U = {u∗ ∈ (Cn)∗ : Q∗(u∗) ∈
Im(M ∗)}.
Kí hiệu

Sλ1 = {u∗ ∈ (Cn)∗ : ‖u∗‖ = 1,W1(λ)∗(u∗) ∈ Im(E1(λ)∗)},
Sλ2 = {u∗ ∈ (Cn)∗ : ‖u∗‖ = 1,W2(λ)∗(u∗) ∈ Im(E∗2)},
Sλ3 = {u∗ ∈ (Cn)∗ : ‖u∗‖ = 1,W3(λ)∗(u∗) ∈ Im(E3(λ)∗)}.

Từ các Định lý 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 và Bổ đề 2.1.8, ta nhận được định lý

dưới đây.

Định lý 3.2.3. Với giả thiết các không gian vectơ được trang bị các

chuẩn Euclide. Khi đó, ta có

rexC = min

{
inf

λ∈C,u∗∈Sλ1

‖E1(λ)∗†W1(λ)∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

, inf
λ∈C,u∗∈Sλ2

‖E∗†2 W2(λ)∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

}
,

rapC = min

{
inf

λ∈C,u∗∈Sλ1

‖E1(λ)∗†W1(λ)∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

, inf
λ∈C,u∗∈Sλ3

‖E3(λ)∗†W3(λ)∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

}
,

reuC = inf
λ∈C,u∗∈Sλ1

‖E1(λ)∗†W1(λ)∗(u∗)‖
‖D∗(u∗)‖

.
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Hơn nữa, nếu E có hạng bằng số cột thì

rexC = min

{
inf
λ∈C

σmin(E1(λ)∗†W1(λ)∗, D∗), inf
λ∈C

σmin(E∗†2 W2(λ)∗, D∗)

}
,

rapC = min

{
inf
λ∈C

σmin(E1(λ)∗†W1(λ)∗, D∗), inf
λ∈C

σmin(E3(λ)∗†W3(λ)∗, D∗)

}
,

reuC = inf
λ∈C

σmin(E1(λ)∗†W1(λ)∗, D∗).

Tiếp theo, trong tình huống ma trận D khả nghịch, sử dụng Định

nghĩa 1.5.9, ta có định lý sau.

Định lý 3.2.4. Giả sử rằng D là ma trận khả nghịch và các không gian

vectơ được trang bị bởi chuẩn Euclide. Khi đó, ta có

rexR = min

{
inf
λ∈C

τn(D
−1W1(λ), E1(λ)), inf

λ∈C
τn(D

−1W2(λ), E2)

}
,

rapR = min

{
inf
λ∈C

τn(D
−1W1(λ), E1(λ)), inf

λ∈C
τn(D

−1W3(λ), E3(λ))

}
,

reuR = inf
λ∈C

τn(D
−1W1(λ), E1(λ)),

trong đó τn(H1, H2) được tính theo công thức (1.41).

Chứng minh. Vì ma trận D khả nghịch nên ta có

rank(W̃1(λ)) = rank(W1(λ) +D∆E1(λ)) = rank(D−1W1(λ) + ∆E1(λ)).

rank(W̃2(λ)) = rank(W2(λ) +D∆E2) = rank(D−1W2(λ) + ∆E2).

Từ chứng minh của Định lý 3.1.4, Định nghĩa 1.5.9 và các đặc trưng của

tính điều khiển được, ta nhận được điều phải chứng minh.

Dưới đây chúng ta xét một trường hợp nhiễu tách có cấu trúc có thể

đưa được về mô hình (3.3) và vì vậy ta có thể sử dụng được các kết quả

trên. Giả sử rằng hệ (3.1) được nhiễu với cấu trúc tách dạng

B  B̃ = B+DB∆BEB, Ai  Ãi = Ai+DAi∆AiEAi, với i ∈ {0, 1,−1},
(3.20)
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trong đó các ma trận DAi = DB ∈ Cn×l, EAi ∈ CqAi×n, EB ∈ CqB×m, với

mọi i ∈ {0, 1,−1} là các ma trận đã cho và ∆B ∈ Cl×qB ,∆Ai ∈ Cl×qAi ,

với mọi i ∈ {0, 1,−1} là các ma trận nhiễu. Dễ thấy rằng mô hình nhiễu

(3.20) có thể viết lại dưới dạng

[A0, A1, A−1, B] [Ã0, Ã1, Ã−1, B̃] = [A0, A1, A−1, B] +D∆E,

trong đó D = DB, E = diag(EA0
, EA1

, EA−1, EB) và

∆ = [∆A0
,∆A1

,∆A−1,∆B].

Từ (3.8), ta tính được các ma trận E1(λ), E2, E3(λ) trong trường hợp

này như sau:

E1(λ) =


EA0

0

e−hλEA1
0

λe−hλEA−1 0

0 EB

 , E2 =


0 0

0 0

EA−1 0

0 EB

 , E3(λ) =


0 0

EA1
0

λEA−1 0

0 EB

 .
(3.21)

Sử dụng các kết quả của Định lý 3.1.4, Định lý 3.1.5 và Định lý 3.1.6, ta

nhận được các bán kính điều khiển được rexC , rapC , reuC của hệ (3.1) dưới

các nhiễu có cấu trúc (3.20).

Bây giờ, chúng ta xét một trường hợp đặc biệt khác khi các ma trận

của hệ (3.1) được nhiễu dạng:

B  B̃ = B + ∆B, Ai  Ãi = Ai + αi∆Ai, với mọi i ∈ {0, 1,−1},
(3.22)

trong đó αi ∈ C là các tham số vô hướng và ∆Ai ∈ Cn×n,∆B ∈ Cn×m là

các ma trận chưa biết, i ∈ {0, 1,−1}. Ta đặt

µ1(λ) = |α0|2 + |α1|2|e−2hλ|+ |α−1|2|λ|2|e−2hλ|,
µ2 = |α−1|2, µ3(λ) = |α1|2 + |α−1|2|λ|2.

(3.23)

Hệ quả 3.2.5. Giả sử rằng hệ điều khiển tuyến tính trung tính (3.1)

là điều khiển được chính xác và các không gian vectơ được trang bị bởi
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chuẩn vectơ Euclide. Khi đó, các bán kính điều khiển được của hệ (3.1)

tương ứng với nhiễu có cấu trúc (3.22) được cho bởi các công thức dưới

đây:

rexC = min

{
inf
λ∈C

σmin

([
P (λ)√
µ1(λ)

, B

])
, inf
λ∈C

σmin

([
A−1 − λIn√

µ2
, B

])}
,

rapC = min

{
inf
λ∈C

σmin

([
P (λ)√
µ1(λ)

, B

])
, inf
λ∈C

σmin

([
A1 + λA−1√

µ3(λ)
, B

])}
,

reuC = inf
λ∈C

σmin

([
P (λ)√
µ1(λ)

, B

])
.

(3.24)

Chứng minh. Trong mô hình nhiễu (3.22), ta nhận thấy rằng

DAi = DB = In, EAi = αiIn, EB = Im, với mọi i ∈ {0, 1,−1}.

Do đó, ta nhận được D = In, E = diag(α0In, α1In, α−1In, Im) và từ

(3.21), ta tính được

E1(λ) =


α0In 0

α1e
−hλIn 0

α−1λe
−hλIn 0

0 Im

 .

E1(λ)∗† = E1(λ)(E1(λ)∗E1(λ))−1 =


µ1(λ)−1α0In 0

µ1(λ)−1α1e
−hλIn 0

µ1(λ)−1α−1λe
−hλIn 0

0 Im

 .

Kết hợp điều này với giả thiết các không gian vectơ được trang bị bởi

các chuẩn Euclide, ta nhận được∥∥∥∥E1(λ)∗†
(
x

y

)∥∥∥∥ =

∥∥∥∥∥
[
µ1(λ)−1/2In 0

0 Im

](
x

y

)∥∥∥∥∥ , với mọi x ∈ Cn, y ∈ Cm.
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Vì vậy,

σmin(E1(λ)∗†W1(λ)∗, D∗) = σmin

([
µ1(λ)−1/2In 0

0 Im

]
W1(λ)∗, In

)

= σmin

([
µ1(λ)−1/2In 0

0 Im

]
W1(λ)∗

)

= σmin

(
W1(λ)

[
µ1(λ)−1/2In 0

0 Im

])

= σmin

([
P (λ)√
µ1(λ)

, B

])
.

Hoàn toàn tương tự, ta tính được

E2 =


0 0

0 0

α−1In 0

0 Im

 .
Vì E2 có hạng bằng số cột nên

E∗†2 = E2(E
∗
2E2)

−1 =


0 0

0 0

α−1µ2(λ)−1In 0

0 Im

 .
Tương tự, ta cũng nhận được

σmin(E∗†2 W2(λ)∗, D∗) = σmin

([
A−1 − λIn√

µ2
, B

])
,

và

σmin(E3(λ)∗†W3(λ)∗, D∗) = σmin

([
A1 + λA−1√

µ3(λ)
, B

])
.

Vì vậy, từ các kết quả của Định lý 3.2.3, ta nhận được công thức (3.24).

Hệ quả đã được chứng minh.
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Tương tự kết quả của Định lý 3.2.4, ta có

Hệ quả 3.2.6. Giả sử rằng hệ điều khiển tuyến tính trung tính (3.1)

là điều khiển được chính xác và các không gian vectơ được trang bị bởi

chuẩn vectơ Euclide. Khi đó, các bán kính điều khiển được của hệ (3.1)

tương ứng với nhiễu cấu trúc dạng (3.22) được cho bởi các công thức dưới

đây:

rexR = min

{
inf
λ∈C

τn(W1(λ), E1(λ)), inf
λ∈C

τn(W2(λ), E2)

}
,

rapR = min

{
inf
λ∈C

τn(W1(λ), E1(λ)), inf
λ∈C

τn(W3(λ), E3(λ))

}
,

reuR = inf
λ∈C

τn(W1(λ), E1(λ)),

trong đó

E1(λ) =


α0In 0

α1e
−hλIn 0

α−1λe
−hλIn 0

0 Im

 ,

E2 =


0 0

0 0

α−1In 0

0 Im

 , E3(λ) =


0 0

α1In 0

α−1λIn 0

0 Im

 .
Ví dụ 3.2.7. Xét hệ tuyến tính trung tính

ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− 1) + A−1ẋ(t− 1) +Bu(t), (3.25)

ở đó

A0 = A−1 =

1.21 −1.45 1.56

1.33 0 1.33

1 −2 2

 , B =

 −1 2 −1

1.41 −1.41 1.41

1.73 0 −1.73

 ,
và A1 = −A0. Khi đó, P (λ) = A0 + A1e

−λ + λA−1e
−λ − λIn.
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Vì detB = 4.8786 6= 0 nên rankB = 3. Do đó, rank[P (λ), B] = 3,

với mọi λ ∈ C và rank[B,A−1B, . . . , A
n−1
−1 B] = 3. Theo các kết quả của

Mệnh đề 1.4.5 (i), (ii), hệ (3.25) là điều khiển được chính xác. Giả sử

rằng các ma trận A0, A1, A−1, B được nhiễu như sau:

A0  A0+2∆A0
, A1  A1+2∆A1

, A−1  A−1+2∆A−1, B  B+∆B.

Từ Hệ quả 3.2.5, Hệ quả 3.2.6, ta thấy rằng rexC , rapC , euC , rexR , rapR , reuR đều

nhận σmin(B) làm cận dưới. Hơn thế nữa, tất cả các dấu bằng xảy ra tại

λ = 0. Do đó

rexC = rapC = reuC =

rexR = rapR = reuR = σmin(B) = 0.5849.

3.3 Kết luận chương

Trong chương này, luận án thu được các công thức tính bán kính

điều khiển được Euclide phức, bán kính điều khiển được chính xác phức,

bán kính điều khiển được xấp xỉ phức trên không gian W 1
2 ([−h, 0],Cn)

của hệ tuyến tính trung tính (3.1) khi các ma trận của hệ được nhiễu

có cấu trúc dạng (3.2). Vì cấu trúc nhiễu khối ma trận của hệ được xét

tương tự cấu trúc nhiễu đã được nghiên cứu ở Chương 2 nên các kĩ thuật

chứng minh của các kết quả trong Chương 2 được dùng trong Chương

3. Tuy nhiên, ngoài một số trường hợp đặc biệt được nghiên cứu tương

tự Chương 2: Ma trận E trong cấu trúc nhiễu (3.1) có hạng bằng số cột,

ma trận D khả nghịch, các không gian vectơ được trang bị các chuẩn

Euclide, chúng tôi còn sử dụng đến khái niệm ma trận cơ sở của không

gian nhân trái của một ma trận để thiết lập các công thức tính các bán

kính điều khiển được (Định lý 3.2.1).

Với bán kính điều khiển được thực, chúng tôi cũng chỉ đưa ra công

thức tính trong trường hợp đặc biệt khi ma trận D trong cấu trúc nhiễu

(3.2) khả nghịch tương tự Chương 2. Trong chương này, chúng tôi cũng

chưa xét đến mối quan hệ giữa các loại bán kính và cũng chưa đưa ra
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được công thức tính cụ thể cho các bán kính điều khiển thực. Đó là vấn

đề chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu trong thời gian tới.

Đặc biệt, khi hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) có một trễ, tức là

k = 1, thì đây là một trường hợp riêng của hệ tuyến tính trung tính

(3.1) với A−1 = 0. Do đó, ta có thể áp dụng các kết quả của Chương

3 cho hệ tuyến tính có trễ rời rạc trong trường hợp hệ này có một trễ.

Tuy nhiên, các kết quả của Chương 3 không bao trùm các kết quả của

Chương 2 vì trong Chương 2 ta xét hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) có

đa trễ, còn trong Chương 3 ta chỉ xét một trễ trong biến trạng thái. Hơn

nữa, trong Chương 3 ta còn nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển

được chính xác trên không gian Sobolev W 1
2 ([−h, 0],Cn) cho hệ trung

tính, nội dung này không có trong Chương 2. Như vậy, các kết quả của

Chương 2 độc lập với các kết quả Chương 3.

Cuối cùng, ta chú ý rằng các hệ được xét trong Chương 2 và Chương

3 xuất hiện các trễ rời rạc trong phần biến và đạo hàm. Trong chương

tới, luận án sẽ nghiên cứu bài toán điều khiển được vững cho hệ tuyến

tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm, hệ tổng quát

hơn hệ tuyến tính có trễ rời rạc nhưng không có trễ trong đạo hàm như

hệ tuyến tính trung tính. Vì vậy, các cấu trúc nhiễu được nghiên cứu cho

hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm cũng sẽ

phức tạp hơn các cấu trúc nhiễu đã được xét cho các hệ trong Chương

2 và Chương 3.



Chương 4

TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC

VỮNG CỦA HỆ TUYẾN TÍNH

CÓ TRỄ MÔ TẢ BỞI PHƯƠNG

TRÌNH VI PHÂN PHIẾM HÀM

Nội dung của chương này được lấy trong bài báo [CT3] trong Danh

mục công trình. Chương này sẽ trình bày về sự bền vững của tính

Mp−điều khiển được xấp xỉ của hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương

trình vi phân phiếm hàm được mô tả bởi phương trình vi phân phiếm

hàm:

ẋ(t) = A0x(t) +

∫ 0

−h
d[η(θ)]x(t+ θ) +B0u(t), t > 0, (4.1)

trong đó x(t) ∈ Kn, u(t) ∈ Km, với t > 0, A0 ∈ Kn×n, B0 ∈ Kn×m,

η(·) = (ηij(·))i,j=1,n ∈ BV ([−h, 0],Kn×n) là hàm ma trận với các thành

phần ηij là các hàm có biến phân giới nội trên đoạn [−h, 0], với K = R
hoặc C và tích phân ở đây được hiểu theo nghĩa Lebesgue-Stieltjes.

Trong phần đầu của chương này, luận án thiết lập tiêu chuẩn mới

cho tính Mp−điều khiển được xấp xỉ của hệ (4.1) trong trường hợp η có

nguyên tử cô lập tại −h. Trong phần còn lại của chương, các khái niệm,

90
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các đánh giá và các công thức tính của bán kính điều khiển được phổ và

bán kính Mp-điều khiển được xấp xỉ (trong trường hợp η có nguyên tử

cô lập tại −h) của hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm (4.1) được đưa ra. Một số ví dụ được đưa ra để minh họa

các kết quả nhận được.

4.1 Các đặc trưng của tính điều khiển được

xấp xỉ

Như trong phần 1.3 của Chương 1 đã giới thiệu, ta biết rằng hệ (4.1)

có thể viết lại dưới dạng

ẋ(t) = A0x(t) + Lxt +B0u(t), t > 0, (4.2)

ở đó, xt(θ) = x(t+ θ) với −h 6 θ 6 0 và L là toán tử tuyến tính bị chặn

từ không gian C := C([−h, 0],Kn) vào không gian Kn, được xác định

bởi:

Lφ =

∫ 0

−h
d[η(θ)]φ(θ), φ ∈ C. (4.3)

Trong suốt chương này, không mất tính tổng quát ta giả sử

η(·) ∈ NBV([−h, 0],Kn×n),

tức là, η là ma trận hàm có các thành phần có biến phân giới nội trên

đoạn [−h, 0] và η(θ) = η(−h) = 0, với mọi θ 6 −h, η(a) = η(0), với mọi

a > 0 và η liên tục trái trên khoảng (−h, 0).

Trong chương 1, ta đã biết tiêu chuẩn để hệ (4.2)-(4.3) là Mp-điều

khiển được xấp xỉ là rất phức tạp và điều kiện (ii)1 trong Định lý 1.3.15

không dễ kiểm tra. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa ra tiêu chuẩn mới để kiểm

tra tính Mp-điều khiển được xấp xỉ với các hệ tuyến tính có trễ (4.2)-

(4.3) trong trường hợp η có nguyên tử cô lập tại −h. Ta xét định nghĩa

sau.
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Định nghĩa 4.1.1. Giả sử rằng η ∈ NBV ([−h, 0],Kn×n), ta nói rằng η

có nguyên tử cô lập (isolated atom) tại−h nếu tồn tại ma trận Ah ∈ Kn×n

và ε ∈ (0, h] sao cho

η(θ) ≡ Ah với θ ∈ (−h,−h+ ε]. (4.4)

Nói cách khác, η là hàm bước trong lân cận (−h,−h+ ε] của −h, với
bước nhảy từ 0 tại −h (vì từ định nghĩa của NBV ([−h, 0],Kn×n), ta có

η(−h) = 0). Do đó, ta có thể nói η có nguyên tử cô lập (Ah) tại −h.
Chú ý rằng, định nghĩa nguyên tử cô lập được nêu trên khác biệt so với

định nghĩa nguyên tử cô lập đã được M.C. Delfour và A. Manitus đưa

ra năm 1980 trong tài liệu [19].

Định lý 4.1.2. Giả sử rằng η có nguyên tử cô lập (Ah) tại −h. Khi

đó, hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm

(4.2)-(4.3) là Mp-điều khiển được xấp xỉ nếu và chỉ nếu

(i)2 rank W (λ) = n, với mọi λ ∈ C,

(ii)2 rank [Ah, B0] = n,

trong đó W (λ) = [P (λ), B0], với P (λ) = A0 +
∫ 0

−h d[η(θ)]eλθ − λIn là ma

trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ (4.2).

Chứng minh. Từ kết quả của Định lý 1.3.15, ta thấy rằng để chứng minh

định lý ta chỉ cần chỉ ra trong trường hợp này điều kiện (ii)1 của Định lý

1.3.15 tương đương với điều kiện (ii)2 được phát biểu ở trên. Thật vậy,

với mỗi ψ1 ∈ Lq([−h, 0],Kn), từ công thức xác định toán tử (1.17) và

định nghĩa (4.4), ta có

(H∗ψ1)(α) = A∗hψ
1(−h− α), α ∈ (−h,−h+ ε), (4.5)

và

(H∗ψ1)(α) = A∗hψ
1(−h− α) +

∫ α

−h+ε

d[η∗(θ)]ψ1(θ − α), α ∈ [−h+ ε, 0].

(4.6)
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Nếu rank[Ah, B0] < n thì tồn tại 0 6= y0 ∈ Kn sao cho A∗hy0 = 0 và

B∗0y0 = 0. Bằng cách định nghĩa ψ1(−h − α) = y0, α ∈ [−h,−h +

ε) và ψ1(−h − α) = 0, α ∈ [−h + ε, 0], ta nhận được 0 6= ψ1 ∈
Ker H∗ ∩ Ker G∗. Ngược lại, giả sử rằng rank[Ah, B] =n và lấy tùy ý

ψ1∈ Ker H∗∩ Ker G∗⊂Lq([−h, 0],Kn). Vì ε > 0 nên tồn tại số nguyên

dương m > 0 sao cho −h + mε < 0 6 −h + (m + 1)ε. Khi đó, từ (4.5),

ta có

(H∗ψ1)(α) = A∗hψ
1(−h−α) = 0, hầu khắp nơi trên khoảng [−h,−h+ε),

và từ (1.38), ta có

(G∗ψ1)(α) = B∗0ψ
1(α) = 0, hầu khắp nơi trên khoảng α ∈ [−h, 0].

Đặt τ = −h− α, dễ thấy rằng từ giả thiết rank [Ah, B0] = n, ta có

ψ1(τ) ≡ 0 hầu khắp nơi trên khoảng (−ε, 0]. (4.7)

Hơn nữa, từ (4.6), ta nhận được:

(H∗ψ1)(α) = A∗hψ
1(−h− α) +

∫ α

−h+ε

d[η∗(θ)]ψ1(θ − α) = 0, (4.8)

hầu khắp nơi trên [−h + ε,−h + 2ε). Bằng cách đổi biến ξ = θ − α, ta
có thể viết lại phương trình (4.8) như sau:

(H∗ψ1)(α) = A∗hψ
1(−h− α) +

∫ 0

−ε
d[η∗(ξ + α)]ψ1(ξ) = 0,

hầu khắp nơi trên [−h+ ε,−h+ 2ε), điều này kết hợp với (4.7), ta nhận

được A∗hψ
1(−h− α) = 0, với hầu hết α ∈ [−h+ ε,−h+ 2ε). Khi đó, từ

giả thiết rank [Ah, B0] = n, ta thu được ψ1(−h − α) = 0 hầu khắp nơi

trên [−h+ ε,−h+ 2ε), hay

ψ1(τ) ≡ 0 hầu khắp nơi trên khoảng (−2ε,−ε]. (4.9)

Lặp lại quá trình chứng minh ở trên cho các khoảng [−h + (k −
1)ε,−h + kε), k = 3, . . . ,m + 1, cuối cùng ta nhận được ψ1(τ) ≡ 0, với

hầu hết τ ∈ [−h, 0]. Điều này dẫn đến Ker H∗ ∩ Ker G∗ = {0}, chứng
minh đã được hoàn thành.
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Bây giờ, ta sẽ xét trường hợp đặc biệt của hệ (4.2)-(4.3) khi η có

dạng:

η(θ) =
N∑
j=1

Ajχ(−hj ,0](θ) +

∫ θ

−h
Q(s)ds, (4.10)

trong đó 0 = h0 < h1 < h2 < . . . < hN = h, χ(−hj ,0] là hàm đặc trưng

của tập (−hj, 0], với j = 1, ..., N , Q(·) là Kn×n-các hàm số khả tích xác

định trên đoạn trên [−h, 0] và được mở rộng tới (−∞,∞) bằng cách đặt

Q(s) ≡ 0 với mọi s /∈ [−h, 0]. Khi đó, hệ điều khiển tuyến tính (4.2)-(4.3)

được viết lại như sau:

ẋ(t) = A0x(t) +
N∑
j=1

Ajx(t− hj) +

∫ 0

−h
Q(θ)x(t+ θ)dθ +B0u(t), t > 0.

(4.11)

Trong trường hợp này, toán tử cấu trúc H trong (1.15) được viết lại là

(Hφ1)(θ) =
N∑
j=1

Ajφ
1(−hj−θ)χ(−hj ,0](θ)+

∫ θ

−h
Q(s)φ1(s−θ)ds, θ ∈ [−h, 0].

(4.12)

Dễ thấy rằng, nếu Q(θ) ≡ 0, θ ∈ [−h,−h+ γ] với γ > 0 nào đó thì η có

nguyên tử cô lập (AN) tại −h, với ε = min{hN − hN−1, γ}. Do đó, như

một hệ quả của Định lý 4.1.2, ta nhận được đặc trưng rõ ràng hơn của

tính Mp- điều khiển được xấp xỉ với hệ tuyến tính có trễ (4.11) qua hệ

quả sau:

Hệ quả 4.1.3. Hệ (4.11) với Q(θ) ≡ 0, θ ∈ [−h,−h+ γ] với γ > 0 nào

đó, là Mp-điều khiển được xấp xỉ nếu và chỉ nếu

(i) rank [
N∑
j=0

Aje
−λhj +

∫ 0

−h
Q(θ)eλθdθ − λIn, B0] = n, với mọi λ ∈ C,

(4.13)

(ii) rank [AN , B0] = n. (4.14)

Chú ý rằng, với trường hợp Q(θ) ≡ 0, θ ∈ [−h, 0], kết quả trên đã

được A. Manitus chứng minh theo cách khác trong bài báo [48].
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4.2 Khoảng cách tới tập không điều khiển

được của hệ điều khiển tuyến tính có

trễ

Giả sử rằng hệ (4.2)-(4.3) là điều khiển được xấp xỉ trong không gian

trạng thái Mp và được nhiễu bởi các nhiễu tham số afin:

[A0, B0]  [Ã0, B̃0] = [A0, B0] +D0∆0E0,

η(·)  η̃(·) = η(·) +D1δ(·)E1.
(4.15)

Hệ nhiễu tương ứng được mô tả bởi

ẋ(t) = Ã0x(t) + L̃xt + B̃0u(t), t > 0, (4.16)

trong đó L̃ là toán tử tuyến tính nhiễu bị chặn từ không gian C :=

C([−h, 0],Kn) tới không gian Kn được xác định bởi

L̃φ =

∫ 0

−h
d[η(θ) +D1δ(θ)E1]φ(θ), φ ∈ C. (4.17)

Ở đây Di ∈ Kn×li, i = 0, 1 và E0 ∈ Kq0×(n+m), E1 ∈ Kq1×n là các ma

trận cho trước xác định các cấu trúc nhiễu, ∆0 ∈ Cl0×q0 và δ(·) ∈
NBV([−h, 0],Cl1×q1) là các nhiễu phức chưa biết. Ta sẽ giả sử rằng mỗi

ma trận hàm nhiễu δ(·) được mở rộng trên toàn không gian thực R bằng

cách đặt δ(θ) = δ(−h) = 0 với θ 6 −h và δ(θ) = δ(0) với θ > 0. Chú ý

rằng, các ma trận Di, Ei, i = 0, 1 có thể phản ánh cấu trúc nhiễu, ví dụ

trong trường hợp không phải tất cả các phần tử của các ma trận A0, B0

bị nhiễu và tất cả các hàm của η bị nhiễu. Giả sử chỉ có các phần tử của

dòng thứ n của ma trận [A0, B0] bị nhiễu và của η trong hệ (4.2)-(4.3)

bị nhiễu. Khi đó, trong tình huống này, ta có thể mô tả lại cấu trúc

nhiễu (4.15) bằng cách chọn l0 = l1 = 1, q0 = n + m, q1 = n,D0 = D1 =[
0 0 . . . 0 1

]>
∈ K(n×1) và E0 = In+m, E1 = In. Trường hợp nhiễu
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không có cấu trúc

A0  Ã0 = A0 + ∆A, B0  B̃0 = B0 + ∆B,

η(·)  η̃(·) = η(·) + δ(·)
(4.18)

là trường hợp đặc biệt của mô hình nhiễu (4.15), với

D0 = D1 = E1 = In, E0 =

[
In 0n×m

0m×n Im

]
, ∆0 = [∆A,∆B]. (4.19)

Bây giờ, chúng ta sẽ đo kích cỡ của các nhiễu

(∆0, δ) ∈ Cl0×q0 × NBV([−h, 0],Cl1×q1)

bẳng cách định nghĩa

‖(∆0, δ)‖ := ‖∆0‖+ ‖δ‖, (4.20)

trong đó ‖∆0‖ là chuẩn toán tử của ma trận ∆0 được xác định như

trong (2.8), và ‖δ‖ := V (δ, [−h, 0]) là tổng biến phân của δ. Tiếp theo,

để nghiên cứu tính bền vững của tính Mp điều khiển được xấp xỉ của

hệ điều khiển tuyến tính có trễ (4.2)-(4.3), chúng tôi đưa ra một số định

nghĩa sau.

Định nghĩa 4.2.1. Giả sử hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình

vi phân phiếm hàm (4.2)-(4.3) làMp− điều khiển được xấp xỉ và các ma

trận của hệ được nhiễu có cấu trúc dạng (4.15). Khi đó, bán kính điều

khiển được xấp xỉ trong không gian trạng tháiMp = Kn×Lp([−h, 0],Kn)

của hệ (4.2)-(4.3), tương ứng với các nhiễu có trúc (∆0, δ) dạng (4.15)

được xác định bởi

rMp
(A0,η,B0) := rMp

(A0,η,B0, Di, Ei, i ∈{0,1})
:= inf

{
‖(∆0,δ)‖ : Hệ (4.16)-(4.17) không Mp-điều khiển được xấp xỉ

}
,

(4.21)

trong đó, chuẩn ‖(∆0,δ)‖ được xác định trong (4.20).
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Chú ý rằng, trong [56], điều kiện cần và đủ để hệ (4.2)-(4.3) là điều

khiển được phổ là điều kiện (i)1 của Định lý 1.3.15 xảy ra, tức là

rank W (λ) = n, với mọi λ ∈ C. (4.22)

Do đó, hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ định nghĩa bán kính điều khiển

được phổ của hệ điều khiển tuyến tính có trễ (4.2)-(4.3) khi các ma trận

của hệ được nhiễu cấu trúc dạng (4.15) như sau:

Định nghĩa 4.2.2. Giả sử hệ điều khiển tuyến tính có trễ được mô tả

bởi phương trình vi phân phiếm hàm (4.2)-(4.3) là điều khiển được phổ

và các ma trận của hệ được nhiễu bởi các nhiễu có trúc (∆0, δ) dạng

(4.15). Khi đó, bán kính điều khiển được phổ của hệ tương ứng với cấu

trúc nhiễu (4.15), được xác định bởi

rsp(A0, η, B0) := rsp(A0, η, B0, Di, Ei, i ∈ {0, 1})
:= inf

{
‖(∆0, δ)‖ : ∃λ0 ∈ C, rank [P̃ (λ0), B̃0] < n

}
,

(4.23)

ở đây

P̃ (λ) = Ã0 +

∫ 0

−h
d[η̃(θ)]eλθ − λIn

là ma trận của tựa đa thức đặc trưng của hệ nhiễu (4.16)-(4.17).

Sau đây, để thiết lập các công thức tính toán các bán kính điều khiển

trên, chúng ta sẽ cần một số kết quả kỹ thuật dưới đây.

Giả sử rằng W (λ) : Cn+m → Cn là toàn ánh với mỗi λ ∈ C và được

nhiễu dạng

W (λ) W̃ (λ) := W (λ) +D∆E(λ), (4.24)

trong đó D ∈ Kn×l và E(λ) ∈ Kq×(n+m), λ ∈ C là các ma trận đã cho

và ∆ ∈ Cl×q là ma trận nhiễu phức chưa biết. Khi đó, ta có thể xác

định khoảng cách tới tập không toàn ánh của W (λ) tương ứng với nhiễu

(4.24) là

dist(W (·);D,E(·)) = inf{‖∆‖ : ∆ ∈ Cl×q,∃λ ∈ C,

W (λ) +D∆E(λ) không toàn ánh}.
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Định lý 4.2.3. Khoảng cách tới tập không toàn ánh của W (·) tương ứng
với các nhiễu (4.24) được cho bởi

dist(W (·);D,E(·)) =
1

supλ∈C ‖E(λ)W−1(λ)D‖
. (4.25)

Chứng minh. Chứng minh của định lý tương tự như phần đầu của chứng

minh của Định lý 4.3.5. Giả sử rằng với ∆ ∈ Cl×q, toán tử nhiễu W̃ (λ0)

không toàn ánh với λ0 ∈ C nào đó. Khi đó, từ (4.24) và biểu thức (1.37)

trong Mệnh đề 1.5.6, ta có

‖∆‖ > dist(W (λ0);D,E(λ0)) =
1

‖E(λ0)W−1(λ0)D‖

>
1

supλ∈C ‖E(λ)W−1(λ)D‖
,

điều này dẫn đến bất đẳng thức (>) với hai vế của (4.25). Để chứng

minh bất đẳng thức ngược lại (6), với mỗi ε > 0 bé tùy ý, tồn tại λε ∈ C
sao cho

‖E(λε)W (λε)
−1D‖ > sup

λ∈C
‖E(λ)W (λ)−1D‖ − ε > 0.

Khi đó, vì W (λε) là toàn ánh nên từ (4.25) kéo theo tồn tại ma trận

nhiễu ∆ε sao cho

‖∆ε‖ ≤
1

‖E(λε)W (λε)−1D‖ − ε

và ma trận nhiễu W̃ (λε) = W (λε) +D∆εE(λε) không toàn ánh . Do đó,

từ định nghĩa và các đánh giá trên, ta nhận được

dist(W (·);D,E(·)) 6 ‖∆ε‖ 6
1

supλ∈C ‖E(λ)W (λ)−1D‖ − 2ε
.

Cho ε→ 0, ta nhận được kết quả cần chứng minh. Chứng minh đã được

hoàn thành.

Hệ quả 4.2.4. Cho A ∈ Kn×n, B ∈ Kn×m là các ma trận sao cho

rank [A,B] = n. Giả sử rằng A,B được nhiễu afin dạng

A Ã = A+D1∆1E1, và B  B̃ = B +D2∆2E2, (4.26)
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trong đó Di ∈ Kn×li, i = 1, 2, E1 ∈ Kq1×n, E2 ∈ Kq2×m là các ma trận xác

định cấu trúc và ∆i ∈ Cli×qi, i = 1, 2, là các ma trận nhiễu phức chưa

biết. Khi đó, khoảng cách tới tập không toàn ánh của ma trận [A,B]

tương ứng với nhiễu có cấu trúc dạng (4.26) được xác định bởi

dist([A,B], Di, Ei, i ∈ {1, 2}) = inf{‖∆1‖+ ‖∆2‖ : rank[Ã, B̃] < n},
(4.27)

thỏa mãn các đánh giá

1

maxi,j∈{1,2} ‖E0i[A,B]−1Dj‖
6 dist([A,B], Di, Ei, i ∈ {1, 2})

6
1

maxi∈{1,2} ‖E0i[A,B]−1Di‖
,

(4.28)

trong đó

E01 = [E1, 0q1×m], E02 = [0q2×n, E2].

Đặc biệt, nếu D1 = D2 = D thì

dist([A,B], Di, Ei, i ∈ {1, 2}) =
1

maxi∈{1,2} ‖E0i[A,B]−1D‖
. (4.29)

Chứng minh. Lấy [∆1,∆2] là ma trận nhiễu bất kì sao cho rank[A +

D1∆1E1, B +D2∆2E2] < n. Khi đó, tồn tại 0 6= y∗0 ∈ Kn thỏa mãn

[A+D1∆1E1, B +D2∆2E2]
∗(y∗0) = 0. (4.30)

Bằng cách viết

[Ã, B̃] = [A+D1∆1E1, B +D2∆2E2] = [A,B] + [D1∆1E1, D2∆2E2]

= [A,B] +D1∆1E01 +D2∆2E02,

(4.31)

từ (4.30), ta nhận được

[A,B]∗(y∗0) = −E∗01∆
∗
1D
∗
1(y∗0)− E∗02∆

∗
2D
∗
2(y∗0). (4.32)

Từ tính toàn ánh của ma trận [A,B], ta có toán tử [A,B]∗−1 là toán tử

đơn trị tuyến tính. Do đó,

y∗0 = −[A,B]∗−1E∗01∆
∗
1D
∗
1(y∗0)− [A,B]∗−1E∗02∆

∗
2D
∗
2(y∗0). (4.33)
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Chọn i0 ∈ {1, 2} sao cho ‖D∗i0(y
∗
0)‖ = max{‖D∗1(y∗0)‖, ‖D∗2(y∗0)‖}, từ

(4.33), ta nhận được ‖D∗i0(y
∗
0)‖ > 0. Bằng cách tác động ánh xạ D∗i0

vào bên trái hai vế của (4.33), ta có được các đánh giá

0 < ‖D∗i0(y
∗
0)‖ 6 ‖D∗i0[A,B]∗−1E∗01‖‖∆∗1‖‖D∗1(y∗0)‖

+ ‖D∗i0[A,B]∗−1E∗02‖‖∆∗2‖‖D∗2(y∗0)‖
6 max

i,j∈{1,2}
‖D∗j [A,B]∗−1E∗0i‖(‖∆∗1‖+ ‖∆∗2‖)‖D∗i0(y

∗
0)‖.

(4.34)

Điều này dẫn đến

‖∆1‖+ ‖∆2‖ = ‖∆∗1‖+ ‖∆∗2‖ >
1

maxi,j∈{1,2}{‖D∗j [A,B]∗−1E∗0i‖}

=
1

maxi,j∈{1,2} ‖E0i[A,B]−1Dj‖
.

(4.35)

Vì (4.35) xảy ra với mọi nhiễu [∆1,∆2] phá vỡ tính toàn ánh của ma

trận [A,B] nên từ định nghĩa (4.27), ta nhận được chặn dưới

1

maxi,j∈{1,2} ‖E0i[A,B]−1Dj‖
6 dist([A,B], Di, Ei, i ∈ {1, 2}).

Để chứng minh chặn trên ta chọn nhiễu [∆1, 0] sao cho rank([A,B] +

D1∆1E01) < n. Khi đó, theo kết quả của Mệnh đề 1.5.6, ta nhận được

dist([A,B], Di, Ei, i ∈ {1, 2}) 6 inf{‖∆1‖ : rank([A,B] +D1∆1E01) < n}

=
1

‖E01[A,B]−1D1‖
.

(4.36)

Hoàn toàn tương tự, bằng cách lấy các nhiễu [0,∆2], ta có

dist([A,B], Di, Ei, i ∈ {1, 2}) 6
1

‖E02[A,B]−1D2‖
.

Kết hợp với (4.36), ta nhận được chặn trên mong muốn. Chứng minh đã

được hoàn thành.
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Bổ đề 4.2.5. Cho F : Kq → Kl là toán tử tuyến tính bị chặn. Ta xét

toán tử tuyến tính bị chặn F̂ : Lp([a, b],Kq)→ Lp([a, b],Kl) xác định bởi,

với mỗi u(·) ∈ Lp([a, b],Kq) thì

(F̂ u)(θ) = Fu(θ), θ ∈ [a, b].

Khi đó, nếu F là toàn ánh thì toán tử F̂ là toàn ánh.

Chứng minh. Chú ý rằng FF ∗ là ma trận khả nghịch vì F là toàn ánh.

Do đó, ma trận giả nghịch Moore-Penrose của F hoàn toàn được xác định

bởi F † := F ∗(FF ∗)−1 là toán tử tuyến tính bị chặn từ không gian Kl vào

không gian Kq (có thể xem trong [44]). Cho tùy ý v(·) ∈ Lp([a, b],Kl),

ta định nghĩa hàm u(·) : [a, b]→ Kq như sau

u(θ) = F †v(θ), θ ∈ [a, b].

Khi đó, dễ thấy rằng u(·) là hàm đo được, (F̂ u)(θ) = Fu(θ) = v(θ) với

mọi θ ∈ [a, b] và vì ‖u(θ)‖ 6 ‖F †‖‖v(θ)‖ với θ ∈ [a, b], điều này kéo theo

u(·) ∈ Lp([a, b],Kq). Chứng minh được hoàn thành.

Định lý 4.2.6. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình

vi phân phiếm hàm (4.2)-(4.3) là điều khiển được phổ và các ma trận

của hệ bị nhiễu với cấu trúc dạng (4.15). Khi đó, bán kính điều khiển

được phổ của hệ (4.2)-(4.3) thỏa mãn các bất đẳng thức

1

maxi∈{0,1}

{
supλ∈C ‖E0W (λ)−1Di‖; supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1Di‖

}
6 rsp(A0, η, B0)

6
1

max
{

supλ∈C ‖E0W (λ)−1D0‖; supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D1‖
} ,
(4.37)

trong đó W (λ)−1 là toán tử đa trị tuyến tính nghịch đảo của W (λ),

M(λ) = max
θ∈[−h,0]

|eλθ| =

1, nếu Reλ > 0

e−h(Reλ), nếu Reλ < 0
, (4.38)
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Ê1 :=

[
E1 0q1×m

0m×n 0m×m

]
∈ K(q1+m)×(n+m), (4.39)

với 0i×j kí hiệu là ma trận không của Ki×j. Đặc biệt, nếu D0 = D1 = D

thì ta nhận được công thức tính bán kính điều khiển được phổ của hệ

tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm (4.2)-(4.3):

rsp(A0, η, B0) =
1

max
{

supλ∈C ‖E0W (λ)−1D‖; supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D‖
} .

(4.40)

Chứng minh. Để nghiên cứu đặc trưng của tính điều khiển được phổ

(4.22), chúng ta cần nghiên cứu tính toàn ánh của ma trận hàm Hautus

W̃ (λ) của hệ nhiễu (4.16) bị phá vỡ dưới các nhiễu (∆0, δ) khi hệ ban

đầu bị nhiễu có cấu trúc dạng (4.15). Với mỗi λ ∈ C,

W̃ (λ) = [P̃ (λ), B̃0] = [Ã0 +

∫ 0

−h
d[η̃(θ)]eλθ − λI, B̃0]

= [A0, B0] +D0∆0E0 +

[∫ 0

−h
d[η +D1δE1](θ)e

λθ, 0n×m

]
− [λI, 0n×m]

= W (λ) +D0∆0E0 +

[
D1

∫ 0

−h
d[δ(θ)]eλθE1, 0n×m

]
= W (λ) +D0∆0E0 +D1

[∫ 0

−h
d[δ(θ)]eλθ, 0l1×m

]
Ê1.

(4.41)

Lấy (∆0, δ) ∈ Cl0×q0 × NBV([−h, 0],Cl1×q1) là một nhiễu tùy ý sao cho

hệ nhiễu (4.16) không điều khiển phổ được. Khi đó, từ (4.22), tồn tại

λ0 ∈ C sao cho rank W̃ (λ0) := rank [∆̃(λ0), B̃0] < n. Điều này dẫn đến

tồn tại 0 6= y∗0 ∈ Kn thỏa mãn

W̃ ∗(y∗0) = 0. (4.42)
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Do đó, bởi (4.41), ta có

W (λ0)
∗(y∗0) = −E∗0∆∗0D

∗
0(y∗0)−

(
D1

[∫ 0

−h
d[δ(θ)])eλ0θ, 0l1×m

]
Ê1

)∗
(y∗0)

= −E∗0∆∗0D
∗
0(y∗0)− Ê∗1

[∫ 0

−h d[δ∗(θ)]eλ̄0θ

0m×l1

]
D∗1(y∗0).

(4.43)

Vì hệ (4.2)-(4.3) là điều khiển được phổ nên W (λ0) là toàn ánh (theo

(4.22)). Do đó, toán tử ngược W (λ0)
∗−1 là toán tử đơn trị. Vì vậy, từ

(4.43), ta nhận được

y∗0 = −W (λ0)
∗−1E∗0∆∗0D

∗
0(y∗0)−W (λ0)

∗−1Ê∗1

[∫ 0

−h d[δ∗(θ)]eλ̄0θ

0m×l1

]
D∗1(y∗0).

Chọn q ∈ {0, 1} là chỉ số sao cho ‖D∗q(y∗0)‖ = max{‖D∗0(y∗0)‖, ‖D∗1(y∗0)‖}.
Khi đó, từ đẳng thức cuối chúng ta có D∗q(y

∗
0) 6= 0 vì y∗0 6= 0. Bằng cách

tác động D∗q vào bên trái hai vế của đẳng thức cuối, ta có

D∗q(y
∗
0) = −D∗qW (λ0)

∗−1E∗0∆∗0D
∗
0(y∗0)

−D∗qW (λ0)
∗−1Ê∗1

[∫ 0

−h d[δ∗(θ)]eλ̄0θ

0m×l1

]
D∗1(y∗0).

Vì vậy, ta có các đánh giá

0 < ‖D∗qy∗0‖ 6 ‖D∗qW (λ0)
∗−1E∗0‖‖∆∗0‖‖D∗0y∗0‖

+M(λ0)‖D∗qW (λ0)
∗−1Ê∗1‖‖δ∗‖‖D∗1y∗0‖

6 max
i∈{0,1}

{
‖D∗iW (λ0)

∗−1E∗0‖;M(λ0)‖D∗iW (λ0)
∗−1Ê∗1‖

}
(‖∆∗0‖+ ‖δ∗‖)‖D∗qy∗0‖.
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Kết hợp điều này với (1.32) và (1.33), ta được

‖∆0‖+ ‖δ‖ = ‖∆∗‖+ ‖δ∗‖ >

>
1

maxi∈{0,1}

{
‖D∗iW (λ0)∗−1E∗0‖;M(λ0)‖D∗iW (λ0)∗−1Ê∗1‖

}
>

1

maxi∈{0,1} supλ∈C

{
‖D∗iW (λ)∗−1E∗0‖; supλ∈CM(λ)‖D∗iW (λ)∗−1Ê∗1‖

}
>

1

maxi∈{0,1}

{
supλ∈C ‖E0W (λ)−1Di‖; supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1Di‖

} .
Vì bất đẳng thức cuối xảy ra với bất kì nhiễu (∆0, δ) sao cho nhiễu cấu

trúc (4.15) phá vỡ tính điều khiển được phổ của hệ (4.2)-(4.3) nên từ

(4.23), ta nhận được chặn dưới của bán kính điều khiển được phổ như

trong (4.37). Để chứng minh chặn trên trong (4.37), trước tiên chúng ta

xét tập con của các nhiễu Γ0 ⊂ Cl0×q0 × NBV([−h, 0],Cl1×q1), được xác

định như sau

Γ0 = {(∆0, δ) : ∆0 ∈ Kl0×q0,, δ ≡ 0}. (4.44)

Khi đó, rõ ràng với mọi (∆0, δ) ∈ Γ0, ta có ‖(∆0, δ)‖ = ‖∆0‖ và từ (4.41),

W̃ (λ) = W (λ) +D0∆0E0.

Vì mỗi λ ∈ C, rank W (λ) = n, toán tử tuyến tínhW (λ) : Cn×Cm → Cn

được xác định bởi W (λ)

(
x

u

)
= P (λ)x+B0u là toàn ánh. Do đó, từ Hệ

quả 4.2.3, ta nhận được

inf{‖(∆0, δ)‖ : (∆0, δ) ∈ Γ0 sao cho ∃λ∈ C, rank W̃ (λ)< n}
= inf{‖∆0‖ : ∆0 ∈ Cl0×q0 sao cho ∃λ∈ C, rank W (λ) +D0∆0E0< n}

=
1

supλ∈C ‖E0W (λ)−1D0‖
.

Kết hợp điều này với định nghĩa (4.23), ta được

rsp(A0, η, B0) 6
1

supλ∈C ‖E0W (λ)−1D0‖
. (4.45)
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Hơn nữa, chúng ta lại xét tập con của các nhiễu

Γ1 ⊂ Cl0×q0 × NBV([−h, 0],Cl1×q1),

xác định bởi

Γ1 = {(∆0, δ) : ∆0 = 0, δ ∈ NBV([−h, 0],Cl1×q1)}. (4.46)

Khi đó, với mọi (∆0, δ) ∈ Γ1, ‖(∆0, δ)‖ = ‖δ‖ và ma trận hàm Hautus

tương ứng với hệ nhiễu được viết như sau

W̃ (λ) = W (λ) +D1[

∫ 0

−h
d[δ(θ)]eλθ, 0l1×m]Ê1. (4.47)

Đặt

Ê1(λ) =

Ê1 nếu Reλ > 0,

e−λhÊ1 nếuReλ < 0.
(4.48)

Khi đó, theo định nghĩa của Ê1, ta có với mọi ma trận ∆ = [∆1,∆2] ∈
Cl1×(q1+m) thì

D1[∆1, 0l1×m]Ê1(λ) = D1∆Ê1(λ). (4.49)

Vì thế, theo kết quả của Hệ quả 4.2.3, ta nhận được

inf{‖∆1‖ : ∆1 ∈ Cl1×q1, ∃λ ∈ C, rank (W (λ) +D1[∆1, 0l1×m]Ê1(λ)) < n}
= inf{‖∆‖ : ∆ ∈ Cl1×(q1+m), ∃λ ∈ C, rank (W (λ) +D1∆Ê1(λ)) < n}

=
1

supλ∈C ‖Ê1(λ)W (λ)−1D1‖
=

1

supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D1‖
.

(4.50)

Đẳng thức cuối cùng nhận được từ các định nghĩa (4.38), (4.48) củaM(λ)

và Ê1(λ). Bây giờ, với mỗi ε > 0 nhỏ tùy ý, từ (4.50), tồn tại một nhiễu

∆ε ∈ Cl1×q1 và λε ∈ C sao cho rank (W (λε) + D1[∆ε, 0l1×m]Ê1(λε)) < n

và

‖∆ε‖ 6
1

supλ∈C ‖Ê1(λ)W (λ)−1D1‖ − ε
.
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Khi đó, bằng cách chọn nhiễu [0, δε] ∈ Γ1 với

δε(θ) = ∆εχ[0](θ), θ ∈ [−h, 0],

nếu Reλε > 0 và

δε(θ) = ∆εχ(−h,0](θ), θ ∈ [−h, 0],

nếu Reλε < 0, ta được ‖δε‖ = ‖∆ε‖ và

rank (W (λε) +D1[

∫ 0

−h
d[δε(θ)]e

λεθ, 0l1×m]Ê1) =

= rank (W (λε) +D1[∆1, 0l1×m]Ê1(λε)) < n.

(4.51)

Do đó, từ (4.47), (4.51) và (4.50), ta có

rsp(A0, η, B0) 6 inf{‖(∆0, δ)‖ : (∆0, δ) ∈ Γ1,

∃λ ∈ C, rank (W (λ) +D1[

∫ 0

−h
d[δ(θ)]eλθ, 0l1×m]Ê1) < n}

6 ‖δε‖ = ‖∆ε‖ 6
1

supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D1‖ − ε
.

(4.52)

Vì ε > 0 tùy ý nên

rsp(A0, η, B0) 6
1

supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D1‖
.

Kết hợp điều này với (4.45), ta thu được cận trên của (4.37). Chứng

minh đã được hoàn thành.

Nhận xét 4.2.7. Trong phần chứng minh của Định lý 4.2.6, ta nhận thấy

kết quả của Định lý 4.2.6 vẫn còn đúng khi ta hạn chế nhiễu δ trên một

tậpM thỏa mãn S ⊂M ⊂ NBV([−h, 0],Cl1×q1), trong đó

S := {∆1χ(−h,0](θ),∆1χ[0](θ), θ ∈ [−h, 0] : ∆1 ∈ Cl1×q1}. (4.53)

Đáng chú ý hơn nữa là tất cả các nhiễu δ dạng (4.53) có nguyên tử cô

lập tại −h.
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4.3 Bán kính điều khiển được xấp xỉ của

hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương

trình vi phân phiếm hàm

Trở lại với bài toán tính bán kính điều khiển được xấp xỉ trong không

gian trạng thái Mp. Chú ý rằng, từ Định lý 1.3.15, hệ tuyến tính có trễ

(4.2)-(4.3) là Mp điều khiển được xấp xỉ khi và chỉ khi điều kiện phổ và

điều kiện (ii)1 của Định lý 1.3.15 xảy ra. Trong Định lý 4.2.6, ta đã đo

sự bền vững của tính điều khiển được phổ thông qua các cận trên và

cận dưới của nó. Bài toán đặt ra là liệu điều kiện (ii)1 có được bảo tồn

khi các ma trận của hệ thống bị nhiễu bé hay không? Để trả lời cho câu

hỏi này, trước tiên ta xét toán tử tuyến tính bị chặn:

[H,G] : Lp([−h, 0],Kn)× Lp([−h, 0],Km)→ Lp([−h, 0],Kn),

được xác định bởi

[H,G]

(
φ1

u

)
= Hφ1+Gu, với φ1 ∈ Lp([−h, 0],Kn), u ∈ Lp([−h, 0],Km),

(4.54)

trong đóH ∈ L(Lp([−h, 0],Kn)) vàG ∈ L(Lp([−h, 0],Km), Lp([−h, 0],Kn))

tương ứng được xác định bởi (1.15) và (1.16). Khi đó, dễ thấy rằng:

cl(Im[H,G]) = Lp([−h, 0],Kn) ⇐⇒ KerH∗ ∩KerG∗ = {0}. (4.55)

Kết quả này cho thấy việc nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển

được xấp xỉ của hệ (4.2)-(4.3) đưa về việc nghiên cứu sự bền vững của

điều kiện ảnh trù mật cl(Im[H,G]) = Lp([−h, 0],Kn) khi các ma trận

A0, η, B0 của hệ thống bị nhiễu. Bài toán này nhìn chung là vẫn còn mở.

Tuy nhiên, sau đây ta sẽ chỉ ra một vài trường hợp đặc biệt mà bài toán

có thể giải được theo hướng tiếp cận của mình. Trước tiên, ta cần bổ đề

chuẩn bị dưới đây.



108

Bổ đề 4.3.1. Xét hệ điều khiển (4.2)-(4.3) và giả sử rằng η có nguyên

tử cô lập (Ah) tại −h. Khi đó, các tính chất sau là tương đương.

(a) [H,G] là toàn ánh ;

(b) cl(Im[H,G]) = Lp([−h, 0],Kn);

(c) KerH∗ ∩KerG∗ = {0};
(d) rank[Ah, B0] = n.

Chứng minh. Dễ thấy (a) ⇒ (b) và từ (4.55), ta được (b) ⇔ (c). Mặt

khác, (c) ⇔ (d) đã được chỉ ra trong chứng minh của Định lý 4.1.2. Do

đó, để hoàn thành chứng minh, chúng ta cần chỉ ra (d) ⇒ (a). Thật

vậy, cho trước rank[Ah, B0] = n và ϕ1 ∈ Lp([−h, 0],Kn) tùy ý, ta cần

chỉ ra rằng tồn tại φ1 ∈ Lp([−h, 0],Kn) và u ∈ Lp([−h, 0],Km) thỏa mãn

phương trình

Hφ1(α) +Gu(α) = ϕ1(α), α ∈ [−h, 0]. (4.56)

Với α ∈ (−h,−h+ ε), từ (1.15), (1.16) và (4.4), ta có

Hφ1(α) +Gu(α) = Ahφ
1(−h− α) +B0u(α).

Vì rank[Ah, B0] = n nên toán tử [Ah, B0] : Kn×(n+m) → Kn là toàn ánh.

Do đó, từ Bổ đề 4.2.5, phương trình (4.56) giải được trên [−h,−h + ε)

với mọi ϕ1 ∈ Lp([−h, 0],Kn). Đặt −h− α = τ và giải phương trình trên

ta nhận được các hàm khả tích bậc p là φ1(τ), τ ∈ (−ε, 0] và u(τ), τ ∈
[−h,−h+ ε) thỏa mãn (4.56) trên [−h,−h+ ε). Tiếp theo, từ định nghĩa

(1.15) của toán tử cấu trúc H, ta có

Hφ1(α) +Gu(α) = Ahφ
1(−h− α) +

∫ α

−h+ε

d[η(θ)]φ1(θ − α) +B0u(α),

với α ∈ [−h + ε, 0]. Hoàn toàn tương tự như chứng minh Định lý 4.1.2,

bằng cách đổi biến ξ = θ − α, phương trình (4.56) hạn chế trên khoảng

[−h+ ε, h+ 2ε) được viết lại ở dạng

Ahφ
1(−h−α)+

∫ 0

−ε
d[η(ξ+α)]φ1(ξ)+B0u(α) = ϕ1(α), α ∈ [−h+ε,−h+2ε),
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hay

Ahφ
1(−h−α)+B0u(α) = ϕ1(α)−

∫ 0

−ε
d[η(ξ+α)]φ1(ξ), α ∈ [−h+ε,−h+2ε).

Lại nhờ tính toàn ánh của toán tử [Ah, B0] nên ta giải được phương

trình trên và nhận được các hàm khả tích bậc p là φ1(τ), τ ∈ (−2ε,−ε]
và u(τ), τ ∈ (−h + ε,−h + 2ε]. Lặp lại quá trình chứng minh trên cho

các khoảng [−h + (k − 1)ε,−h + kε), k = 3, . . . ,m + 1, ở đây m là số

nguyên dương sao cho 0 ∈ (−h + mε,−h + (m + 1)ε]. Cuối cùng chúng

ta nhận được các hàm φ1(·) ∈ Lp([−h, 0],Kn) và u(·) ∈ Lp([−h, 0],Km)

thỏa mãn phương trình (4.56). Bổ đề được chứng minh.

Kết quả của định lý trên cho thấy: trong trường hợp η có nguyên tử

cô lập tại −h, điều kiện ảnh trù mật (4.55) của toán tử [H,G] tương

đương với tính toàn ánh của nó. Theo [62], tính toàn ánh của toán tử

[H,G] vẫn được bảo tồn dưới các nhiễu nhỏ, và do đó điều kiện (4.55)

vẫn được bảo toàn khi hệ chịu tác động của các nhiễu bé trong trường

hợp này. Tuy nhiên, trong trường hợp tổng quát, điều kiện (4.55) rất dễ

bị phá vỡ khi các tham số của hệ bị tác động bởi các nhiễu nhỏ tùy ý.

Điều này được chỉ rõ trong ví dụ dưới đây.

Ví dụ 4.3.2. Xét hệ

d

dt

(
x1(t)

x2(t)

)
=

∫ 0

−1

[
1 1 + θ

1 + θ (1+θ)2

2

](
x1(t+ θ)

x2(t+ θ)

)
dθ +

(
0

1

)
u(t). (4.57)

Hệ này là trường hợp riêng của hệ (4.2)-(4.3) trong đó n = 2, m = 1,

h = 1, A0 = 0, và

η(θ) =

∫ θ

−1

Q(s)ds =

∫ θ

−1

[
1 1 + s

1 + s (1+s)2

2

]
ds; , θ ∈ [−1, 0], B0 =

(
0

1

)
.

(4.58)

Khi đó,

P (λ) =

∫ 0

−1

Q(θ)eλθdθ−λI2 =

∫ 0

−1

[
eλθ (1 + θ)eλθ

(1 + θ)eλθ (1+θ)2

2 eλθ

]
dθ−

[
λ 0

0 λ

]
.
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Do đó,

P (λ) =

[
1−e−λ
λ − λ λ−1+e−λ

λ2

λ−1+e−λ

λ2
λ2−2λ+2−2e−λ

2λ3 − λ

]
.

Dễ thấy rằng adj P (λ)B0 6= 0, ∀λ ∈ C trong đó adj P (λ) kí hiệu là

ma trận phụ hợp của ma trận P (λ). Do đó, theo Định lý 7.2 trong

[47], hệ (4.57) là điều khiển được phổ. Bây giờ, lấy tùy ý ψ =

(
ψ1

ψ2

)
∈

Lq([−1, 0],K2) sao cho ψ ∈ KerH∗ ∩KerG∗. Khi đó, vì ψ ∈ KerG∗ nên

từ (1.38), ta có

G∗(ψ)(α) = B∗0ψ(α) = ψ2(α) = 0, hầu khắp nơi trong khoảng [−1, 0].

(4.59)

Hơn nữa, vì ψ ∈ KerH∗ nên từ (1.17), (4.58) và (4.59), ta nhận được

H∗(ψ)(α) =

∫ α

−1

Q∗(θ)ψ(θ − α)dθ =

( ∫ α
−1 ψ1(θ − α)dθ∫ α

−1(1 + θ)ψ1(θ − α)dθ

)
= 0,

hầu khắp nơi trên đoạn [−1, 0]. Vì vậy, bằng cách đổi biến τ = θ−α, ta có∫ 0

−1−α ψ1(τ)dτ = 0, hầu khắp nơi trên đoạn [−1, 0]. Vì ψ1 ∈ Lq([−1, 0],K)

nên ψ1(α) = 0, hầu khắp nơi trên [−1, 0]. Do đó, ψ = 0, hay KerH∗ ∩
KerG∗ = {0}. Theo Định lý 1.3.15, hệ (4.80) là Mp-điều khiển được xấp

xỉ.

Trong không gian K2, ta xét chuẩn ‖ · ‖∞. Cho trước ε > 0 là số bé

tùy ý, ta chọn 0 < t0 < 1 sao cho t20
2 + t0 < ε và xét nhiễu không cấu trúc

η(.) η̃ = η(.) + δ(.), (4.60)

trong đó δ(.) được xác định bởi

δ(θ) =

−η(θ), nếu θ ∈ [−1,−1 + t0],

−η(−1 + t0), nếu θ ∈ (−1 + t0, 0].

Khi đó, ‖δ‖ = V (η, [−1,−1+t0]) =
∫ −1+t0
−1 ‖Q(s)‖ds =

∫ −1+t0
−1 (2+s)ds =

t20
2 + t0 < ε. Xét hệ nhiễu:

d

dt

(
x1(t)

x2(t)

)
=

∫ 0

−1

d[η̃(θ)]

(
x1(t+ θ)

x2(t+ θ)

)
+

(
0

1

)
u(t). (4.61)
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Vì Ker G̃∗ = KerG∗ =
{(ψ1

0

)
, ψ1 ∈ Lq([−h, 0],K)

}
nên bằng cách đặt

ψ1(θ) =

1 nếu θ ∈ [−1,−1 + t0],

0 nếu θ ∈ (−1 + t0, 0],
(4.62)

ta thu được 0 6= (ψ1, 0) ∈ Ker H̃∗∩Ker G̃∗. Do đó, theo kết quả của Định

lý 1.3.15, hệ nhiễu (4.61) không là Mp-điều khiển được xấp xỉ.

Chú ý rằng, A. Manitus đã chứng minh hệ (4.57) là M2-điều khiển

được xấp xỉ theo cách khác (xem trong [46]). Ví dụ trên cũng đã chứng

tỏ rằng trong trường hợp tổng quát, tính Mp-điều khiển được xấp xỉ

không được bảo toàn khi hệ chịu tác động của nhiễu bé. Đáng chú ý là,

trong Ví dụ 4.3.2, η không có nguyên tử cô lập tại −h. Bây giờ, giả sử

rằng η có nguyên tử cô lập tại −h và các ma trận η và B0 của hệ bị

nhiễu với cấu trúc tách dạng:

η(·)  η̃(·) = η(·) +D1δ(·)E1, B̃0 = B0  B0 +D2∆2E2, (4.63)

trong đó Di ∈ Kn×li, i = 1, 2, E1 ∈ Kq1×n, E2 ∈ Kq2×m là các ma trận

cho trước và δ ∈ NBV([−h, 0],Kl1×q1),∆2 ∈ Kl2×q2 là các ma trận nhiễu

chưa biết. Hơn nữa, ta giả sử thêm rằng ma trận nhiễu δ bị hạn chế lấy

trong tập

NBVh([−h, 0],Kl1×q1) = {δ ∈ NBV([−h, 0],Kl1×q1) :

δ có nguyên tử cô lập tại − h}.

Khi đó, toán tử nhiễu [̃H,G] tương ứng được xác định bởi

[̃H,G]

(
φ1

u

)
(α) =[H,G]

(
φ1

u

)
(α)+

∫ α

−h
d[D1δE1]φ

1(θ − α)

+D2∆2E2u(α), với α ∈ [−h, 0].

(4.64)

Trong trường hợp này, ta xác định khoảng cách cấu trúc phức tới tập

hợp các ánh xạ không toàn ánh của ánh xạ [H,G] tương ứng với các
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nhiễu (4.63) như sau:

disth([H,G]) = inf{‖∆2‖+ ‖δ‖ : δ ∈ NBVh([−h, 0],Cl1×q1), ∆2 ∈ Cl2×q2,

sao cho [̃H,G] không toàn ánh }.
(4.65)

Bổ đề 4.3.3. Giả sử rằng η có nguyên tử cô lập (Ah) tại −h sao cho

rank[Ah, B0] = n và các ma trận của hệ (4.2)-(4.3) được nhiễu có cấu

trúc dạng (4.63), với δ ∈ NBVh([−h, 0],Cl1×q1). Khi đó, khoảng cách cấu

trúc tới tập không toàn ánh của ánh xạ [H,G] tương ứng với nhiễu (4.63)

thỏa mãn:
1

maxi,j∈{1,2}{‖E0i[Ah, B0]−1Dj‖}
6disth([H,G])

6
1

maxi∈{1,2}{‖E0i[Ah, B0]−1Di‖}
,

(4.66)

trong đó

E01 = [E1, 0q1×m], E02 = [0q2×n, E2]. (4.67)

Đặc biệt, nếu D1 = D2 = D thì

disth([H,G]) =
1

maxi∈{1,2}{‖E0i[Ah, B0]−1D‖}
. (4.68)

Chứng minh. Vì η có nguyên tử cô lập (Ah) tại −h và rank[Ah, B0] = n.

Theo Bổ đề 4.3.1, toán tử [H,G] là toàn ánh. Lấy δ ∈ NBVh([−h, 0],Cl1×q1)

và ∆2 ∈ Cl2×q2 là nhiễu bất kỳ sao cho toán tử nhiễu [̃H,G] được xác định

bởi (4.64) không là toàn ánh. Từ định nghĩa của NBVh([−h, 0],Cl1×q1),

tồn tại một ma trận ∆1 ∈ Cl1×q1 và ε1 > 0 sao cho δ có nguyên tử cô lập

(∆1) tại −h và do đó, hàm nhiễu η̃ = η + D1δE1 có nguyên tử cô lập

(Ãh) tại −h, với
Ãh = Ah +D1∆1E1.

Vì [̃H,G] không là ánh xạ toàn ánh nên theo Bổ đề 4.3.1, rank [Ãh, B̃0] <

n. Vì vậy, từ Hệ quả 4.2.4, ta nhận được các đánh giá

‖δ‖+ ‖∆2‖ > ‖∆1‖+ ‖∆2‖ >
1

maxi,j∈{1,2}{‖E0i[Ah, B0]−1Dj‖}
. (4.69)
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Vì bất đẳng thức trên đúng với mọi nhiễu (δ,∆2) ∈ NBVh([−h, 0],Cl1×q1)×
Cl2×q2 sao cho tính toàn ánh của [H,G] bị phá vỡ nên ta nhận được chặn

dưới

disth([H,G]) >
1

maxi,j∈{1,2}{‖E0i[Ah, B0]−1Dj‖}
. (4.70)

Để chứng minh chặn trên, với bất kì (∆1,∆2) ∈ Cl1×q1 × Cl2×q2 sao cho

rank[Ah +D1∆1E1, B0 +D2∆2E2] < n, (4.71)

ta xét các nhiễu

δ1(θ) = ∆1χ(−h,0](θ), với θ ∈ [−h, 0].

Khi đó, hàm nhiễu η̃1(θ) = η + D1δ1(θ)E1, θ ∈ [−h, 0], có nguyên tử cô

lập (Ãh1) tại −h, trong đó Ãh1 = Ah + D1∆1E1. Do đó, với mỗi nhiễu

(δ1,∆2), ta có rank[Ãh1, B̃0] < n và vì vậy theo kết quả của Bổ đề 4.3.1,

toán tử nhiễu [̃H,G] tương ứng không là ánh xạ toàn ánh. Kết hợp với

định nghĩa (4.65), ta nhận được

disth([H,G]) 6 ‖δ1‖+ ‖∆2‖ = ‖∆1‖+ ‖∆2‖. (4.72)

Vì bất đẳng thức trên xảy ra với mọi (∆1,∆2) ∈ Cl1×q1 × Cl2×q2 thỏa

mãn (4.71) nên từ Hệ quả 4.2.4, ta nhận được

disth([H,G]) 6 inf{‖∆1‖+ ‖∆2‖ : rank[Ah +D1∆1E1, B0 +D2∆2E2] < n}

6
1

maxi∈{1,2}{‖E0i[Ah, B0]−1Di‖}
.

(4.73)

Chứng minh đã được hoàn thành.

Nhận xét 4.3.4. Chứng minh của bổ đề trên cho chúng ta thấy rằng kết

quả của Bổ đề 4.3.3 vẫn đúng trong trường hợp nhiễu δ bị hạn chế lấy

trong tậpM1 thỏa mãn S1 ⊂M1 ⊂ NBVh([−h, 0],Cl1×q1), trong đó

S1 =
{
δ : δ(θ) = ∆1χ(−h,0](θ), θ ∈ [−h, 0], ∆1 ∈ Cl1×q1

}
.
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Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh kết quả chính của chương là đo sự

bền vững của tính Mp-điều khiển được xấp xỉ của hệ tuyến tính có trễ

mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm (4.2)-(4.3).

Định lý 4.3.5. Giả sử rằng hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình

vi phân phiếm hàm (4.2)-(4.3) là điều khiển được xấp xỉ trong không gian

trạng thái Mp và các ma trận của hệ được nhiễu có cấu trúc (4.15). Giả

thiết thêm rằng η có nguyên tử cô lập (Ah) tại −h với Ah ∈ Kn×n và δ

bị hạn chế trên lớp nhiễu NBVh([−h, 0],Kl1×q1). Khi đó, bán kính điều

khiển được xấp xỉ của hệ có thể tính theo công thức

rMp
(A0, η, B0) = min

{
rsp(A0, η, B0); disth([H,G])

}
, (4.74)

trong đó rsp(A0, η, B0) và disth([H,G]) tương ứng thỏa mãn các bất đẳng

thức (4.37) và (4.66), với q2 = q0, D2 = D0,

E2 = E0

[
0n×m

Im

]
∈ Kq0×m, (4.75)

và các ma trận E0i, i = 1, 2, được xác định bởi (4.67). Đặc biệt, nếu

D0 = D1 = D thì ta nhận được công thức dưới đây của bán kính điều

khiển được xấp xỉ:

rMp
(A0, η, B0) = min

{ 1

supλ∈C ‖E0W (λ)−1D‖
;

1

supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D‖
;

1

supi∈{1,2} ‖E0i[Ah, B0]−1D‖
}
,

(4.76)

trong đó M(λ) và các ma trận Ê1 tương ứng được xác định bởi (4.38) và

(4.39).

Chứng minh. Trước tiên, dễ thấy rằng từ cấu trúc nhiễu [A0, B0]  

[A0, B0] +D0∆0E0, ta nhận được cấu trúc nhiễu tách tương ứng của B0

là B0  B0 + D0∆0E2 trong đó E2 được xác định bởi (4.75). Từ Định

lý 1.3.15, hệ (4.2)-(4.3) là Mp-điều khiển được xấp xỉ khi và chỉ khi nó
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điều khiển phổ được và KerH∗ ∩ KerG∗ = {0}. Vì η có nguyên tử cô

lập (Ah) tại −h, điều kiện thứ hai tương đương với tính toàn ánh của

toán tử [H,G] (theo Bổ đề 4.3.1). Điều này dẫn đến, với bất kì nhiễu

∆0 ∈ Cl0×q0, δ ∈ NBVh([−h, 0],Cl1×q1), hệ nhiễu (4.16) không là Mp-điều

khiển được xấp xỉ khi và chỉ khi hoặc hệ không là điều khiển được phổ

hoặc toán tử nhiễu [̃H,G] không là toàn ánh. Do đó, từ các định nghĩa

(4.21), (4.23) và (4.65), chúng ta nhận được công thức (4.74). Cuối cùng,

từ các kết quả của Định lý 4.2.6, Bổ đề 4.3.3 và Nhận xét 4.2.7, ta nhận

được công thức (4.76). Chứng minh đã được hoàn thành.

Đặc biệt, xét hệ tuyến tính có trễ (4.11) và giả sử rằng hàm Q(·)
thỏa mãn điều kiện

Q(θ) ≡ 0, ∀θ ∈ [−h,−h+ γ] với γ ∈ (0, h] nào đó. (4.77)

Trong trường hợp này η có dạng (4.10):

η(θ) =
N∑
j=1

Ajχ(−hj ,0](θ) +

∫ θ

−h+γ

Q(s)ds, (4.78)

trong đó 0 = h0 < h1 < h2 < . . . < hN = h. Do đó, từ Định lý 4.3.5 và

Hệ quả 4.1.3, ta nhận được hệ quả dưới đây.

Hệ quả 4.3.6. Cho Q thỏa mãn (4.77). Giả sử rằng hệ điều khiển

tuyến tính có trễ (4.11) là Mp-điều khiển được xấp xỉ và các ma trận

của hệ được nhiễu có cấu trúc (4.15), trong đó D0 = D1 = D, δ ∈
NBVh([−h, 0],Cl1×q1). Khi đó, bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ

thống được tính theo công thức sau:

rMp
(A0, η, B0) = min

{ 1

supλ∈C ‖E0W (λ)−1D‖
;

1

supλ∈CM(λ)‖Ê1W (λ)−1D‖
;

1

supi∈{0,1} ‖E0i[AN , B0]−1D‖
}
,

(4.79)
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trong đó ma trận hàm Hautus W (·) của hệ được viết lại là

W (λ) =
[ N∑

j=1

Aje
−hjλ +

∫ 0

−h+γ

Q(θ)eλθdθ − λI,B0

]
và M(λ), Ê1, E0i, i = 1, 2 tương ứng được xác định bởi (4.38), (4.39),

(4.67).

Nhận xét 4.3.7. Nếu các ma trận của hệ (4.2)-(4.3) bị nhiễu không có

cấu trúc (4.18) thì điều kiện D0 = D1 xảy ra. Vì vậy, công thức (4.76)

có thể sử dụng để tính bán kính điều khiển được không cấu có cấu trúc

của nó, với Di, Ei, i = 0, 1 được xác định bởi (4.19). Với hệ tuyến tính

có trễ (4.11) mà Q thỏa mãn (4.77), ta cũng có nhận xét tương tự.

Ví dụ 4.3.8. Xét hệ tuyến tính có trễ trong C2:

ẋ1(t) = x1(t− 2) + x2(t− 2) +

∫ 0

−1

x1(t+ θ)dθ,

ẋ2(t) = x1(t− 2) + x2(t− 2) +

∫ 0

−1

x2(t+ θ)dθ + u(t).

(4.80)

Hệ này có thể được viết dưới dạng (4.1) như sau:

ẋ(t) =

∫ 0

−2

d[η(θ)]x(t+ θ) +B0u(t), t > 0, (4.81)

trong đó η có dạng (4.78) với N = 2, h2 = h = −2, γ = −1, A0 = A1 = 0

và

A2 =

[
1 1

1 1

]
, Q(θ) =

[
1 0

0 1

]
χ(−1,0](θ), θ ∈ [−2, 0], B0 =

(
0

1

)
.

Ma trận hàm Hautus của hệ là

W (λ) =

[
e−2λ + 1−e−λ

λ − λ e−2λ 0

e−2λ e−2λ + 1−e−λ
λ − λ 1

]
, với 0 6= λ ∈ C,

và

W (0) =

[
2 1 0

1 2 1

]
.
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Vì vậy rank W (λ) = 2, với mọi λ ∈ C và

rank [Ah, B0] = rank

[
1 1 0

1 1 1

]
= 2.

Do đó, từ Định lý 1.3.15, hệ (4.80) là Mp -điều khiển được xấp xỉ. Giả

sử rằng hệ (4.80) được tác động bởi nhiễu sau

ẋ1(t) = x1(t− 2) + x2(t− 2) +

∫ 0

−1

x1(t+ θ)dθ,

ẋ2(t) = (1 + τ1)x1(t− 2) + (1 + τ2)x2(t− 2)+

+

∫ 0

−1

ν1(θ)x1(t+ θ)dθ +

∫ 0

−1

(1 + ν2(θ))x2(t+ θ)dθ + (1 + τ0)u(t),

trong đó τi ∈ C, i = 0, 1, 2 là các nhiễu chưa biết νi(·) ∈ L1([−1, 0]),C), i =

1, 2 là các hàm khả tích chưa biết. Các nhiễu này có thể được viết lại

dưới cấu trúc nhiễu (4.15): [A0, B0] [A0, B0] +D0∆0E0, η(·) η̃(·) =

η(·) +D1δ(·)E1, trong đó

D0 = D1 =

[
0

1

]
, E0 =

[
0 0 0

0 0 1

]
, E1 = I2×2 =

[
1 0

0 1

]

và

δ(θ) = τχ(−2,0](θ) +

∫ θ

−2

v(s)ds, θ ∈ [−2, 0],

ở đây τ =
[
τ1 τ2

]
∈ C1×2, v(θ) =

[
ν1(θ) ν2(θ)

]
, với θ ∈ (−1, 0] và

v(θ) ≡ 0,∀θ ∈ (−2,−1]. Rõ ràng, δ ∈ NBVh([−2, 0],C1×2). Do đó, ta có

thể sử dụng các kết quả của Định lý 4.3.5, Nhận xét 4.2.7 và Nhận xét

4.3.4 để tính bán kính Mp-điều khiển được xấp xỉ của hệ.

Trước tiên, trong ví dụ này, ta có l0 = l1 = 1, q0 = q1 = q2 = 2 và

Ê1 =

[
E1 02×1

01×2 01×1

]
=

1 0 0

0 1 0

0 0 0

 , E2 = E0

[
02×1

I1

]
=

[
0

1

]
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và

E01 = [E1, 0q1×m] =

[
1 0 0

0 1 0

]
, E02 = [0q2×n, E2] =

[
0 0 0

0 0 1

]
.

Để tính bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ (4.80), ta áp dụng công

thức (4.79). Bây giờ, với mỗi g ∈ C1 sao cho ‖g‖ = 1 cho trước và với

bất kì 0 6= λ ∈ C, ta có

E0W (λ)−1D(g) = E0W (λ)−1

[
0

g

]

=

E0

pq
r

 :
(e−2λ + 1−e−λ

λ − λ)p+ e−2λq = 0

e−2λp+ e−2λq + (1−e−λ
λ − λ)q + r = g


=

{(
0

r

)
:

(e−2λ + 1−e−λ
λ − λ)p+ e−2λq = 0

e−2λp+ (e−2λ + 1−e−λ
λ − λ)q + r = g

}
.

(4.82)

Đặt

P (λ) =

[
e−2λ + 1−e−λ

λ − λ e−2λ

e−2λ e−2λ + 1−e−λ
λ − λ

]
.

Từ (4.82), dễ thấy rằng nếu detP (λ) 6= 0 thì (0, 0)> ∈ E0W (λ)−1D(g),

do đó ‖E0W (λ)−1D‖ = sup‖g‖=1 d(0, E0W (λ)−1D(g)) = 0.

Nếu detP (λ) = 0 thì E0W (λ)−1D(g) = (0, g)> và vì vậy, từ định

nghĩa chuẩn toán tử đa trị (1.27), ta thu được ‖E0W (λ)−1D‖ = 1. Hơn

nữa, ta dễ dàng chứng minh được rằng tồn tại 0 6= λ ∈ C sao cho

detP (λ) = 0.

Với λ = 0, ta có

E0W (0)−1D(g) =

{(
0

r

)
:

2p+ q = 0

p+ 2q + r = g

}
.

Hoàn toàn tương tự, ‖E0W (0)−1D‖ = 0. Do đó, supλ∈C ‖E0W (λ)−1D‖ =

1. Tiếp theo, ta sẽ tính phần còn lại của công thức (4.79). Với mỗi
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0 6= λ ∈ C và g ∈ C1, ‖g‖ = 1 cho trước, ta có

Ê1W (λ)D(g) = Ê1W (λ)−1

[
0

g

]

= Ê1


pq
r

 :
(e−2λ + 1−e−λ

λ − λ)p+ e−2λq = 0

e−2λp+ (e−2λ + 1−e−λ
λ − λ)q + r = g


=


pq

0

 :
(e−2λ + 1−e−λ

λ − λ)p+ e−2λq = 0

e−2λp+ (e−2λ + 1−e−λ
λ − λ)q + r = g

 .

Dễ thấy rằng (0, 0, 0)> ∈ Ê1W (λ)D(g), do đó từ (1.27), ‖Ê1W (λ)D‖ =

0. Nếu λ = 0, ta có

Ê1W (0)−1D(g) =


pq

0

 :
2p+ q = 0

p+ 2q + r = g

 .

Hoàn toàn tương tự, ta được ‖Ê1W (0)D‖ = 0. Vì vậy,

sup
λ∈C

M(λ)‖Ê1W (λ)D‖ = 0.

Bây giờ, ta tính phần thứ 3 của công thức (4.79). Với mỗi g ∈ C1, ‖g‖ =

1, ta có (
0

0

)
∈ E01[Ah, B0]

−1D(g) =

{(
p

q

)
:

p+ q = 0

p+ q + r = g

}

và (
0

g

)
= E02[Ah, B0]

−1D(g) =

{(
0

r

)
:

p+ q = 0

p+ q + r = g

}
.

Tương tự, ta tính được ‖E01[Ah, B0]
−1D‖ = 0 và ‖E02[Ah, B0]

−1D‖ = 1.

Vì vậy, từ công thức tính (4.79), ta nhận được rMp
(A0, η, B0) = 1.
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4.4 Kết luận chương

Trong chương cuối này, luận án thu được các kết quả chính sau:

-Tiêu chuẩn điều khiển được xấp xỉ mới cho hệ tuyến tính có trễ

mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm (4.1) trong trường hợp η có

nguyên tử cô lập tại −h.

-Đưa ra được phản ví dụ để chứng minh tính điều khiển được xấp

xỉ dễ bị phá vỡ khi các ma trận của hệ (4.1) bị tác động của các nhiễu

bé.

-Cận trên và cận dưới của bán kính điều khiển được phổ của hệ

(4.1) trong trường hợp các ma trận của hệ được nhiễu có cấu trúc (4.15)

và đưa ra công thức tính bán kính điều khiển được phổ trong trường

hợp các ma trận nhiễu D0 = D1.

- Cận trên và cận dưới của bán kính điều khiển được xấp xỉ của hệ

(4.1) trong trường hợp η và hàm nhiễu δ trong cấu trúc (4.15) đều có

nguyên tử cô lập tại −h.

Tiếp theo, ta chú ý rằng hệ tuyến tính có trễ rời rạc (2.1) là một

trường hợp riêng của hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi

phân phiếm hàm (4.1) nên các kết quả của Chương 4 có thể áp dụng cho

hệ tuyến tính có trễ rời rạc như trong phát biểu của Hệ quả 4.3.6. Tuy

nhiên, bài toán điều khiển được vững xét trong Chương 2 và Chương 4

là khác nhau vì cấu trúc nhiễu ở hai chương là khác nhau, ta không thể

đưa cấu trúc nhiễu (2.6) của hệ (2.1) về cấu trúc nhiễu (4.15) của hệ

(4.1). Ngoài ra, nội dung của Chương 2 và Chương 4 cũng khác nhau.

Cụ thế, trong Chương 2, ta có thể đưa ra công thức tính bán kính điều

khiển được phức đơn giản hơn khi ma trận E trong cấu trúc (2.6) có

hạng bằng số cột và một số cấu trúc nhiễu đặc biệt cũng được nghiên

cứu cho hệ tuyến tính có trễ rời rạc. Hơn nữa, các mối quan hệ giữa các

bán kính điều khiển được thực và phức và công thức tính bán kính thực

trong trường hợp ma trận D trong cấu trúc (2.6) cho hệ tuyến tính có
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trễ rời rạc cũng được đưa ra. Những nội dung đó chưa được nghiên cứu

cho hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm

trong Chương 4. Vì vậy, nội dung của Chương 2 độc lập với nội dung

của Chương 4.

Mặt khác, với hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi phân

phiếm hàm, tính điều khiển được xấp xỉ trong không gian Mp và tính

điều khiển được xấp xỉ trong không gian Sobolev W 1
2 ([−h, 0],Kn) là

tương đương (xem trang 317 của bài báo [54]). Vì vậy, trong chương này,

luận án không đề cập tới bài toán điều khiển được vững của hệ (4.1)

trên không gian W 1
2 ([−h, 0],Kn).

Cuối cùng, do thứ tự xuất hiện của ba bài báo trong Danh mục công

trình nên luận án đã đặt bài toán điều khiển được vững của hệ điều

khiển tuyến tính có trễ rời rạc ở Chương 2, bài toán điều khiển được

vững của hệ tuyến tính trung tính ở Chương 3 và bài toán điều khiển

được vững của hệ điều khiển tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình

vi phân phiếm hàm ở Chương 4 để người đọc tiện theo dõi.



Kết luận

Luận án này đã nghiên cứu sự bền vững của tính điều khiển được

của các hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ phiếm hàm

và hệ tuyến tính trung tính trong trường hợp các ma trận của các hệ này

chịu tác động của các nhiễu có cấu trúc khác nhau. Để tiếp cận bài toán

này, chúng tôi sử dụng lý thuyết toán tử đa trị tuyến tính, lý thuyết nửa

nhóm toán tử liên tục mạnh, đặc biệt là các tiêu chuẩn điều khiển được

tựa điều kiện hạng Hautus. Theo hiểu biết của tác giả, các kết quả của

luận án là mới, đang nằm trong hướng nghiên cứu được quan tâm. Các

kết quả chính mà luận án thu được:

1. Các công thức tính bán kính điều khiển được xấp xỉ phức, bán kính

điều khiển được Euclide phức của hệ có trễ rời rạc khi các ma trận

của hệ chịu tác động của các nhiễu có cấu trúc.

2. Cận trên và cận dưới của bán kính điều khiển được xấp xỉ thực của

hệ tuyến tính có trễ rời rạc khi các ma trận của hệ chịu tác động

của các nhiễu có cấu trúc.

3. Các công thức tính bán kính điều khiển được Euclide phức, bán kính

điều khiển được chính xác phức, bán kính điều khiển được xấp xỉ

phức của hệ tuyến tính trung tính.

4. Tiêu chuẩn mới để hệ tuyến tính có trễ mô tả bởi phương trình vi

phân phiếm hàm là điều khiển được xấp xỉ trong trường hợp hàm η

có nguyên tử cô lập tại −h.
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5. Cận trên và cận dưới của bán kính điều khiển được phổ phức trong

trường hợp tổng quát của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi

phân phiếm hàm khi các ma trận của hệ bị nhiễu có cấu trúc.

6. Cận trên và cận dưới của bán kính Mp điều khiển được xấp xỉ phức

của hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm trong

trường hợp hàm η có nguyên tử cô lập tại −h khi các ma trận của

hệ bị nhiễu có cấu trúc.

Trong hướng nghiên cứu này, có một số bài toán chúng tôi mong

muốn xem xét:

1. Bài toán tính bán kính phức của hệ trung tính trong trường hợp

tổng quát có trễ tích phân trong biến đạo hàm.

2. Bài toán về bán kính thực của các hệ nêu trên.

3. Bài toán điều khiển được vững cho các hệ đã nghiên cứu ở trên trong

trường hợp tổng quát hơn với trễ xuất hiện trong biến điều khiển.

4. Các bài toán tính bán kính điều khiển được cho hệ tuyến tính có

trễ mô tả bởi phương trình vi phân phiếm hàm, hệ tuyến tính trung

tính với ràng buộc trên tham số điều khiển.

Chú ý rằng các kết quả trong Luận án nghiên cứu tính điều khiển

được vững của các hệ động lực mô tả bởi phương trình vi phân có trễ

dựa trên các tính chất của các toán tử tuyến tính liên tục hoặc nửa nhóm

toán tử tuyến tính liên tục mạnh trên các không gian hàm xác định trên

đoạn cố định [−h, 0]. Vì vậy, các kết quả của luận án không thể áp dụng

một cách tự nhiên cho trường hợp trễ biến thiên bị chặn. Nghiên cứu bài

toán trong trường hợp trễ biến thiên bị chặn cũng là một hướng nghiên

cứu hay mà nghiên cứu sinh mong muốn làm trong thời gian tới.
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