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TÓM TẮT

Luận án nghiên cứu tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ, bài toán

đảm bảo chi phí điều khiển (guaranteed cost control) cho một số lớp hệ phương

trình vi phân có trễ. Luận án gồm ba chương.

Trong chương 1, chúng tôi giới thiệu một số kiến thức cơ sở về bài toán ổn

định, bài toán ổn định hóa, bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ phương

trình vi phân thường và hệ phương trình vi phân có trễ. Ngoài ra, trong chương

này chúng tôi cũng trình bày lại một số bổ đề kỹ thuật bổ trợ được sử dụng

trong chứng minh các kết quả chính của luận án ở các chương tiếp theo.

Trong chương 2, chúng tôi đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ và

ổn định hóa được dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình

vi phân có trễ biến thiên dạng khoảng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra một

vài tiêu chuẩn mới cho tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều khiển

có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến .

Trong chương 3, chúng tôi nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

cho một số lớp hệ phương trình vi phân có trễ như: hệ phương trình vi phân

có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái và biến điều khiển với độ trễ là các hàm

liên tục nhưng không nhất thiết khả vi; hệ phương trình vi phân tuyến tính

có trễ biến thiên dạng khoảng trên biến trạng thái và biến quan sát với độ trễ

là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi. Bằng cách xây dựng hàm

Lyapunov–Krasovskii mới kết hợp với công thức Newton–Leibniz, một điều kiện

đủ mới cho sự tồn tại một điều khiển ngược ổn định hóa đảm bảo chi phí điều

khiển cho lớp hệ điều khiển có trễ biến thiên hỗn hợp trên cả trạng thái và điều

khiển được đưa ra dưới dạng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Ngoài ra,

với cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó có chứa tích phân

bội ba, chúng tôi đã đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại một bộ điều khiển

phản hồi đầu ra động (dynamic output feedback controllers) bảo đảm chi phí

điều khiển cho hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên dạng khoảng trên biến

trạng thái và biến quan sát.
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ABSTRACT

In this thesis, the problem of stability, stabilization and guaranteed cost

control for functional differential equations with time-varying delay is studied.

The thesis consists of three chapters.

Chapter 1 presents mathematical background of stability, stabilization and

guaranteed cost control for ordinary differential equations and functional differ-

ential equations. Some technical propositions needed for the proof of the main

results in Chapter 2 and Chapter 3 are presented.

In Chapter 2, we establish new sufficient conditions for exponential stability

and stabilization of neural networks with mixed interval time-varying delays.

We prove delay-dependent criteria for exponential stabilization of time-varying

delay systems with nonlinear perturbations.

In Chapter 3, we study the problem of guaranteed cost control for some

classes of linear time-varying delay systems such as linear systems with mixed

interval time-varying delays on state and control; linear systems with inter-

val time-varying delays in observation. Based on constructing a new set of

Lyapunov–Krasovskii functionals combined with Newton–Leibniz formula, new

sufficient conditions for designing guaranteed cost controllers for linear con-

trol systems with mixed interval time-varying delays on state and control as

well as on observation are established in terms of the solutions of linear matrix

inequalities (LMIs).
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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, được hoàn thành

dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Vũ Ngọc Phát. Các kết quả viết chung với

tác giả khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào luận án. Các

kết quả nêu trong luận án là những kết quả mới và chưa từng được ai công bố

trong các công trình nào khác.

Tác giả

Mai Viết Thuận
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luận án tiến sĩ. Phương pháp nghiên cứu, cách phát hiện và giải quyết vấn đề,

những ý tưởng trong nghiên cứu toán học mà thầy hướng dẫn đã giúp tôi hoàn

thành luận án này và trưởng thành hơn trong nghiên cứu. Thầy luôn tạo điều
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Một số ký hiệu và viết tắt
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〈, 〉 tích vô hướng của hai véctơ x, y ∈ Rn

‖x‖ chuẩn Euclide của véctơ x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn, ‖x‖ =

√√√√ n∑
i=1

x2
i

Rn×r không gian các ma trận thực cỡ (n× r)
C([a, b],Rn) không gian các hàm liên tục trên [a, b], nhận giá trị trong Rn

C1([a, b],Rn) không gian các hàm khả vi liên tục trên [a, b], nhận giá trị trong Rn

AT ma trận chuyển vị của ma trận A

I ma trận đơn vị

∗ các phần tử dưới đường chéo chính của ma trận đối xứng

diag(A,B,C) ma trận chéo khối

A 0 0

0 B 0

0 0 C


λ(A) tập hợp tất cả các giá trị riêng của ma trận A

λmax(A) = max{Reλ : λ ∈ λ(A)}
λmin(A) = min{Reλ : λ ∈ λ(A)}

‖A‖ chuẩn phổ của ma trậnA, ‖A‖ =
√
λmax(ATA)

A ≥ 0 ma trận A nửa xác định dương, tức là 〈Ax, x〉 ≥ 0,∀x ∈ Rn

A ≥ B nghĩa là A−B ≥ 0

A > 0 ma trận A xác định dương, tức là 〈Ax, x〉 > 0,∀x ∈ Rn, x 6= 0

K tập hợp các hàm liên tục tăng chặt a(.) : R+ → R+, a(0) = 0

LMIs bất đẳng thức ma trận tuyến tính (Linear matrix inequalities).
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Mở đầu

Lý thuyết ổn định Lyapunov được hình thành sau khi A.M. Lyapunov, nhà

toán học người Nga, công bố và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ có nhan đề

"Bài toán tổng quan về tính ổn định của chuyển động" tại trường Đại học tổng

hợp Kharkov năm 1892. Luận án được viết bằng tiếng Nga, rồi sau đó được

dịch sang nhiều thứ tiếng khác. Trong công trình của mình, A.M. Lyapunov

đã xây dựng nền móng cho lý thuyết ổn định, đặc biệt là đưa ra hai phương

pháp nghiên cứu tính ổn định của các hệ phương trình vi phân thường. Đó

là phương pháp số mũ Lyapunov và phương pháp hàm Lyapunov. Trong thời

kỳ chiến tranh lạnh (1953–1962) việc áp dụng phương pháp hàm Lyapunov để

nghiên cứu tính ổn định của các hệ động lực đã nhận được sự quan tâm của

nhiều nhà nghiên cứu bởi những ứng dụng hữu hiệu của nó trong hệ thống dẫn

đường hàng không vũ trụ mà không thể giải quyết được bằng các phương pháp

khác. Từ đó đến nay lý thuyết ổn định Lyapunov vẫn đang là một lý thuyết

phát triển rất sôi động của Toán học và trở thành một bộ phận nghiên cứu

không thể thiếu trong lý thuyết hệ thống và ứng dụng. Đến những năm 60 của

thế kỉ XX, cùng với sự phát triển của lý thuyết điều khiển, người ta cũng bắt

đầu nghiên cứu tính ổn định của các hệ điều khiển hay còn gọi bài toán ổn định

hóa các hệ điều khiển. Vì vậy việc nghiên cứu tính ổn định và tính ổn định hóa

của các hệ phương trình vi phân và điều khiển bằng cả hai phương pháp do

Lyapunov đề xuất mà đặc biệt là phương pháp hàm Lyapunov đã và đang trở

thành một hướng nghiên cứu thời sự thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên

cứu trong nước và quốc tế (xem [3, 17, 25, 28, 46, 88]).

Chúng ta biết rằng độ trễ thời gian thường xuyên xuất hiện trong các hệ

thống động lực như trong hệ thống sinh học, hệ thống hóa học và mạng lưới

điện (xem [12, 70, 71]). Ngoài ra, độ trễ thời gian còn là nguyên nhân trực

tiếp dẫn đến tính không ổn định và hiệu suất kém (poor performance) của

các hệ động lực (xem [12, 28]). Vì thế lớp hệ phương trình vi phân có trễ đã

thu hút được nhiều sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học (xem

[1, 2, 19, 25, 28, 34, 54, 75, 78, 86]). Để có thể ứng dụng tốt hơn trong thực

tiễn, người ta không chỉ quan tâm tới việc tìm ra các tiêu chuẩn ổn định của

1
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các hệ có trễ mà còn phải đánh giá được "độ" ổn định của các hệ đó. Vì vậy,

tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ của các lớp hệ phương trình

vi phân và điều khiển có trễ đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm

trong những năm gần đây ([28, 36, 40, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 73]).

Trong luận án này, chúng tôi sử dụng phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii

để nghiên cứu bài toán ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ, bài toán

đảm bảo chi phí điều khiển cho một số lớp phương trình vi phân có trễ theo

hai hướng chính sau:

1. Nghiên cứu mở rộng, cải tiến hàm Lyapunov–Krasovskii để tìm kiếm các tiêu

chuẩn ổn định mới, mở rộng các tiêu chuẩn đã có.

2. Nghiên cứu tính ổn định mũ, ổn định hóa được dạng mũ và bài toán đảm

bảo chi phí điều khiển cho một số lớp hệ có cấu trúc tổng quát hơn, có nhiều

ứng dụng hơn trong thực tiễn.

Lớp hệ đầu tiên được nghiên cứu trong luận án là mô hình mạng nơ ron

được mô ta bởi hệ phương trình vi phân có trễ sau
ẋ(t) = −Ax(t) +W0f(x(t)) +W1g(x(t− h(t)))

+W2

∫ t
t−k(t) c(x(s)) ds+Bu(t),

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0], d = max{h2, k},

(0.1)

ở đó x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xn(t)]T ∈ Rn là véctơ trạng thái của mô hình mạng

nơ ron, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển; A = diag(a1, a2, . . . , an), ai > 0, là ma

trận đường chéo chính dương; W0,W1,W2, B là các ma trận thực cho trước có

số chiều thích hợp, còn f(.), g(.), c(.) là các hàm kích hoạt của hệ, h(t), k(t) là

các hàm trễ của hệ thỏa mãn điều kiện 0 ≤ h1 ≤ h(t) ≤ h2, 0 ≤ k(t) ≤ k.

Mô hình mạng nơ ron (neural networks) được nghiên cứu đầu tiên bởi L.O.

Chua và L. Yang (xem [13, 14]) và mô hình này đã nhận được nhiều sự quan

tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong những năm qua do những ứng dụng rộng

lớn của nó trong xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, tối ưu hóa và các lĩnh vực

khác (xem [13, 14, 87]). Hơn nữa, như S. Xu và các cộng sự (xem [87]) đã chỉ

ra, độ trễ thời gian thường là nguyên nhân dẫn đến sự không ổn định và hiệu

suất kém của mô hình mạng nơ ron. Vì vậy, bài toán ổn định và ổn định hóa

mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ đã trở

thành một vấn đề thời sự và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu

([10, 30, 45, 49, 51, 59, 70, 71, 81, 84, 87]). Đã có rất nhiều điều kiện đủ cho

tính ổn định mũ của các mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình

vi phân có trễ được đề xuất. Trong trường hợp đơn giản nhất, trong [87], S. Xu

và các cộng sự đã nghiên cứu bài toán ổn định cho mô hình mạng nơ ron được

mô tả bởi hệ phương trình vi phân không chắc chắn có trễ hằng và với một hàm
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kích hoạt. Bằng cách sử dụng phương pháp hàm Lyapunov–Krasovskii và giải

các bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMIs), các tác giả đã đưa ra một điều

kiện đủ cho tính ổn định tiệm cận cho nghiệm cân bằng của lớp hệ này. Gần

đây, bằng cách tiếp cận dùng phương pháp hàm Lyapunov kết hợp với sử dụng

bất đẳng thức tích phân của K. Gu [24], Y. Liu và các cộng sự [49], đã đưa ra

một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của mô hình mạng nơ ron được mô tả

bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp (có trễ dạng rời rạc và trễ dạng tích

phân), có các hàm kích hoạt khác nhau với độ trễ là hằng số. Mặt khác, trong

các nghiên cứu gần đây, các tác giả cố gắng mở rộng mô hình mạng nơ ron mô

tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ sang trường hợp mô hình mạng nơ ron

mô tả bởi hệ phương trình vi phân có độ trễ rời rạc biến thiên, tức là h = h(t),

trong trường hợp cận dưới của độ trễ h(t) là 0, tức là 0 ≤ h(t) ≤ h1, với h1 là

một số dương cho trước. Tuy nhiên, các kết quả này đều phải dựa trên một giả

thiết hạn chế là hàm trễ khả vi và có đạo hàm ḣ(t) ≤ µ < 1 (xem [41, 45, 68]).

Trong [9, 41, 52, 85, 91], bằng các kỹ thuật khác nhau các tác giả đưa ra các

điều kiện đủ cho tính ổn định tiệm cận cho mô hình mạng nơ ron được mô tả

bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên ([9, 91]) và tính ổn định mũ cho

mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên

[41, 52, 85]. Điều đáng chú ý trong các tiêu chuẩn này là các tác giả đã khắc

phục được điều kiện độ trễ có đạo hàm nhỏ hơn 1, tức là ḣ(t) ≤ µ < 1, tuy

nhiên các tác giả vẫn phải giả thiết độ trễ là hàm khả vi và thỏa mãn điều kiện

ḣ(t) ≤ δ, với δ là một số thực dương cho trước và cận dưới của độ trễ h(t) là 0.

Vì vậy vấn đề tìm kiếm tiêu chuẩn ổn định mũ cho mô hình mạng nơ ron được

mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên và không đòi hỏi tính khả

vi của hàm trễ là một vấn đề thời sự thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên

cứu ([79, 96]). Trong [79], Q. Song đã đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định

mũ cho mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ

dạng rời rạc thông qua việc giải bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Sau đó một

thời gian ngắn, trong [96], X. Zhu và Y. Wang đã mở rộng bài toán trên cho

mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp

với độ trễ biến thiên. Chú ý rằng trong các tiêu chuẩn mà Q. Song, X. Zhu

và Y. Wang đề xuất không đòi hỏi tính khả vi của độ trễ, tuy nhiên các tác

giả vẫn giả thiết độ trễ là hàm bị chặn có cận dưới là 0. Suốt những năm vừa

qua có rất nhiều kết quả của các nhà khoa học nghiên cứu về bài toán ổn định

các mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hoặc

không có trễ. Trong khi đó một bài toán quan trọng không kém là bài toán ổn

định hóa lớp hệ này chỉ có một vài kết quả được công bố (xem [7, 48, 51, 71]).

Trong đó, kết quả của V.N. Phat và H. Trinh trong [71] là đáng quan tâm hơn

cả. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã nghiên cứu bài toán ổn định hóa được
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dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có

trễ hỗn hợp với độ trễ biến thiên và các hàm kích hoạt khác nhau. Bằng cách

cải tiến hàm Lyapunov–Krasovskii, kết hợp với sử dụng kỹ thuật bất đẳng thức

ma trận tuyến tính, hai tác giả đã thiết kế một điều khiển ngược để ổn định

hóa được dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình

vi phân có trễ này. Tuy nhiên, khi nghiên cứu kết quả này, chúng tôi nhận thấy

điều kiện của hai tác giả đưa ra vẫn đòi hỏi độ trễ rời rạc là hàm khả vi và cận

dưới của độ trễ là 0. Trong các bài toán kỹ thuật, như các tác giả trong [22, 32]

đã chỉ ra, độ trễ có thể nằm trong một khoảng cho trước có cận dưới không

nhất thiết là 0, tức là độ trễ h(t) thỏa mãn 0 < h1 ≤ h(t) ≤ h2, với h1, h2 là các

số thực dương cho trước và để cho ngắn gọn, ta sẽ gọi độ trễ mà thỏa mãn điều

kiện này là trễ biến thiên dạng khoảng (interval time-varying delay). Từ đó bài

toán ổn định cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có

trễ biến thiên dạng khoảng đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên

cứu (xem [11, 30, 81, 84]). Trong các nghiên cứu đó, các tác giả đều nghiên cứu

bài toán ổn định cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân

có trễ biến thiên dạng khoảng và độ trễ là hàm khả vi. Từ những phân tích

trên, ta thấy vấn đề tìm kiếm tiêu chuẩn ổn định mũ và ổn định hóa được dạng

mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn

hợp với độ trễ biến thiên dạng khoảng và độ trễ là các hàm liên tục không nhất

thiết khả vi là vấn đề nghiên cứu có tính thời sự. Với ý tưởng đó, trong luận án

này, bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó có chứa các

cận trên và cận dưới của hàm trễ kết hợp với các kỹ thuật đánh giá mới, chúng

tôi tìm được một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ cho mô hình mạng nơ ron

mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp với các hàm kích hoạt khác

nhau, (hệ (0.1) với u(t) = 0 hay là hệ (2.1) trong Chương 2 của luận án), với

độ trễ là các hàm liên tục không nhất thiết khả vi và độ trễ rời rạc là trễ biến

thiên dạng khoảng. Đồng thời chúng tôi cũng tìm ra một điều kiện đủ cho tính

ổn định hóa được dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ điều khiển

có trễ hỗn hợp với các hàm kích hoạt khác nhau, (hệ (2.17) trong Chương 2 của

luận án), với độ trễ là các hàm liên tục không nhất thiết khả vi.

Lớp hệ thứ hai được nghiên cứu trong luận án là lớp hệ điều khiển có trễ

biến thiên với nhiễu phi tuyến ẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h(t)) + f(t, x(t)) + g(t, x(t− h(t))) +Bu(t),

x(t) = φ(t), t ∈ [−h2, 0],

(0.2)

trong đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển, A,D,B

là các ma trận thực cho trước có số chiều thích hợp, trễ h(t) biến thiên dạng
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khoảng thỏa mãn điều kiện 0 < h1 ≤ h(t) ≤ h2, với h1, h2 là những số thực

cho trước. Trong các bài toán kỹ thuật, nhiễu phi tuyến f(t, x(t)) và g(t, x(t−
h(t))) thường được giả thiết thỏa mãn một trong hai điều kiện sau. Đó là,

hoặc chúng là các hàm thỏa mãn điều kiện tăng trưởng fT(t, x(t))f(t, x(t)) ≤
a2xT(t)FTFx(t), gT(t, x(t−h(t)))g(t, x(t−h(t))) ≤ d2xT(t−h(t))GTGx(t−h(t)),

trong đó F,G là các ma trận thực cho trước và a, d là các số cho trước (xem [27,

42, 74]) hoặc f(t, x(t)) và g(t, x(t−h(t))) biểu diễn được dưới dạng f(t, x(t)) =

E1F1(t)H1x(t), g(t, x(t−h(t))) = E2F2(t)H2x(t−h(t)), trong đó E1, E2, H1, H2

là các ma trận thực cho trước có số chiều thích hợp, còn F1(t), F2(t) là các ma

trận thực không biết nhưng chúng thỏa mãn điều kiện FT
i (t)Fi(t) ≤ I, i = 1, 2

(xem [29, 45]).

Trong trường hợp các nhiễu phi tuyến được giả thiết thỏa mãn điều kiện

tăng trưởng, đã có một số kết quả nghiên cứu cho tính ổn định tiệm cận cho

lớp hệ trên (khi u(t) = 0) được đề xuất trong trường hợp độ trễ là các hàm khả

vi liên tục, có cận dưới là 0 (xem [27, 42]). Gần đây, trong [74] các tác giả đã

đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định tiệm cận cho lớp hệ phương trình vi

phân trung tính có nhiễu phi tuyến có trễ biến thiên dạng khoảng với độ trễ

là các hàm khả vi. Tuy nhiên bài toán ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ

điều khiển có nhiễu phi tuyến với độ trễ biến thiên dạng khoảng vẫn chưa được

quan tâm nghiên cứu nhiều và theo như hiểu biết của chúng tôi vẫn chưa có

công trình nào công bố về vấn đề này. Dựa trên ý tưởng đó, trong luận án này,

chúng tôi nghiên cứu bài toán ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều khiển

nói trên trong trường hợp nhiễu phi tuyến thỏa mãn điều kiện tăng trưởng. Vấn

đề khó khăn nhất khi giải bài toán này là phải tìm được một điều khiển ngược

u(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n nào đó sao cho với điều khiển ngược này hệ điều khiển

trên là ổn định mũ. Bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới có chứa

tích phân bội ba kết hợp với công thức Newton–Leibniz, chúng tôi đưa ra một

vài kiện đủ mới cho tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều khiển trên

với điều khiển ngược ổn định hóa được xác định một cách tường minh thông

qua việc tìm một nghiệm của bất đẳng thức ma trận tuyến tính trong cả hai

trường hợp: độ trễ biến thiên dạng khoảng và là hàm khả vi (Nội dung Định

lý 2.3 trong Chương 2 của luận án); độ trễ biến thiên dạng khoảng và là hàm

không khả vi (Nội dung Hệ quả 2.1 trong Chương 2 của luận án).

Trường hợp các nhiễu phi tuyến biểu diễn được dưới dạng f(t, x(t)) =

E1F1(t)H1x(t), g(t, x(t − h(t))) = E2F2(t)H2x(t − h(t)), hệ (0.2) được viết lại

dưới dạng

ẋ(t) = [A+ E1F1(t)H1]x(t) + [D + E2F2(t)H2]x(t− h(t)) +Bu(t). (0.3)

Hệ (0.3) được gọi là hệ điều khiển không chắc chắn có trễ trên trạng thái. Lớp
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hệ này đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu (xem [5, 29, 39, 45]

và các tài liệu tham khảo trong các bài báo đó). Bằng cách sử dụng phương

pháp hàm Lyapunov–Krasovskii kết hợp với kỹ thuật biến đổi mô hình (model

transformation) cùng với công thức Newton–Leibniz, L.V. Hien [2] đã đưa ra

một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ

tuyến tính không chắc chắn có trễ. Tuy nhiên, điều kiện của L.V. Hien còn giả

thiết độ trễ là hàm khả vi và cận dưới của độ trễ là 0. Cũng bằng cách tiếp cận

sử dụng phương pháp hàm Lyapunov–Krasovskii nhưng không dùng phép biến

đổi mô hình, T. Li cùng các cộng sự [45], đã đưa ra một điều kiện đủ cho tính

ổn định tiệm cận và ổn định hóa được cho lớp hệ tuyến tính không chắc chắn

có trễ với độ trễ biến thiên dạng khoảng và là hàm khả vi có đạo hàm bị chặn.

Thông qua ví dụ số, T. Li và các cộng sự cũng chỉ ra rằng kết quả của họ là tốt

hơn các kết quả đã có. Khi phân tích kết quả của T. Li cùng các cộng sự [45],

chúng tôi nhận thấy hàm Lyapunov–Krasovskii được chọn còn đơn giản, một

số đánh giá còn chặt và chưa đưa ra được các chỉ số ổn định mũ. Vì vậy, theo

hướng nghiên cứu thứ nhất, bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới

có chứa tốc độ ổn định mũ α, các cận trên và cận dưới của độ trễ và tích phân

bội ba, chúng tôi đưa ra một vài điều kiện đủ mới cho tính ổn định hóa được

dạng mũ cho lớp hệ (0.3) trong trường hợp độ trễ biến thiên dạng khoảng và là

hàm khả vi hoặc không khả vi. Đồng thời, thông qua ví dụ số, chúng tôi cũng

chỉ ra rằng biên của độ trễ trong kết quả của chúng tôi là tốt hơn kết quả của

T. Li và các cộng sự.

Trong các bài toán kỹ thuật, ngoài việc tìm cách thiết kế một hệ thống điều

khiển làm cho hệ điều khiển không những ổn định mà còn đảm bảo một mức

độ đầy đủ về hiệu suất (guarantees an adequate level of performance). Dựa trên

ý tưởng đó, năm 1972, hai nhà toán học S.S.L. Chang và T.K.C. Peng đã đưa

ra bài toán đảm bảo giá trị điều khiển cho hệ điều khiển. Trong bài toán này,

ngoài việc thiết kế một bộ điều khiển để đảm bảo cho hệ thống điều khiển là ổn

định, ta còn phải dựa trên điều khiển đó để tìm một cận trên của hàm chi phí

toàn phương (the integral quadratic cost function) (xem [8]). Đến năm 1994,

I.R. Petersen và cộng sự D.C. McFarlane đã đưa ra một mô hình toán học tường

minh cho bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ thống điều khiển được

mô tả dưới dạng hệ phương trình vi phân thường có nhiễu cấu trúc (uncertain

systems) [69]: ẋ(t) = [A+D1∆(t)E1]x(t) + [B +D1∆(t)E2]u(t), t ≥ 0,

x(0) = x0,
(0.4)

trong đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển. Các

ma trận A,B,D1, E1, E2 là các ma trận thực cho trước có số chiều thích hợp.
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Còn ∆(t) là ma trận không biết trước nhưng thỏa mãn điều kiện ∆T(t)∆(t) ≤
I,∀t ≥ 0. Liên hệ với hệ (0.4), hàm chi phí toàn phương được xét là

J =

∫ +∞

0

[
xT(t)R1x(t) + uT(t)R2u(t)

]
dt, (0.5)

trong đó R1 ∈ Rn×n, R2 ∈ Rm×m là các ma trận thực đối xứng, xác định dương

cho trước. Khi đó bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ (0.4) được

phát biểu như sau: Xét hệ phương trình vi phân (0.4) với hàm chi phí toàn

phương (0.5), nếu tồn tại một luật điều khiển ngược u∗(t) và một số dương J∗

sao cho với mọi nhiễu ∆(t), hệ đóng tương ứng, tức là hệ thu được khi ta thay

u(t) = g(x(t)) vào hệ (0.4), là ổn định tiệm cận và giá trị của hàm chi phí

toàn phương thỏa mãn đánh giá J ≤ J∗, thì J∗ được gọi là giá trị đảm bảo chi

phí điều khiển cho hệ (0.4) và u∗(t) được gọi là luật điều khiển ngược đảm bảo

chi phí điều khiển cho hệ (0.4). Bằng cách giải phương trình Riccati đại số,

hai tác giả đã đưa ra một tiêu chuẩn cho bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

cho hệ trên với luật điều khiển ngược được cho bởi công thức u(t) = Kx(t), với

K = −(εR2 + ET
2 E2)−1(εBTP + ET

2 E1) và giá trị đảm bảo chi phí điều khiển

cho hệ (0.4) là J∗ = xT0Px0, trong đó ε > 0 cùng với một ma trận đối xứng, xác

định dương P là nghiệm của phương trình Riccati đại số được xét trong [69].

Một thời gian sau, L. Yu và J. Chu đã mở rộng bài toán trên cho lớp hệ phương

trình vi phân không chắc chắn có trễ hằng [89]: ẋ(t) = [A+ ∆A]x(t) + [A1 + ∆A1]x(t− d) + [B + ∆B]u(t)

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],
(0.6)

với x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển. Các ma

trận A,A1, B là các ma trận thực hằng cho trước có số chiều thích hợp. Còn

∆A,∆A1,∆B là các ma trận không biết trước nhưng thỏa mãn điều kiện [∆A

∆B ∆A1] = DF (t)[E1 E2 Ed], trong đó D,E1, E2, Ed là các ma trận thực

hằng cho trước có số chiều thích hợp và ma trận F (t) là không biết trước nhưng

thỏa mãn điều kiện FT(t)F (t) ≤ I. Liên kết với hệ (0.6), các tác giả cũng xét

hàm chi phí toàn phương tương tự như hàm chi phí toàn phương của I.R.

Petersen và D.C. McFarlane. Bằng cách sử dụng phương pháp hàm Lyapunov

và lý thuyết ma trận, các tác giả trong [89] đã đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn

tại một điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ (0.6). Dựa trên

ý tưởng đó, đã có một số các công trình nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí

điều khiển cho lớp hệ phương trình sai phân (chẳng hạn xem [12, 26, 77, 90, 97])

và lớp hệ có thời gian liên tục (chẳng hạn xem [16, 47, 63, 66, 89]) được công

bố. Chú ý rằng trong các kết quả đã công bố cho bài toán đảm bảo chi phí điều

khiển cho các lớp hệ phương trình vi phân có thời gian liên tục, các lớp hệ được
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nghiên cứu có cấu trúc đơn giản và độ trễ hoặc là hằng số hoặc là hàm khả

vi liên tục. Vì vậy việc tìm các tiêu chuẩn mới cho bài toán đảm bảo chi phí

điều khiển cho các lớp hệ có cấu trúc phức tạp hơn, có độ trễ biến thiên dạng

khoảng và là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi là một nghiên

cứu có tính thời sự, có ý nghĩa về mặt khoa học. Trong Chương 3 của luận án,

chúng tôi nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho một số lớp hệ

phương trình vi phân có cấu trúc phức tạp với độ trễ tổng quát hơn.

Trước tiên, chúng tôi nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho

lớp hệ điều khiển có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái và biến điều khiển với

độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi:
ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h1(t)) + A2

∫ t
t−k1(t) x(s) ds

+B0u(t) +B1u(t− h2(t)) +B2

∫ t
t−k2(t) u(s) ds

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0], d = max{h1max, h2max, k1, k2},

(0.7)

trong đó đó x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm tương ứng là các véctơ trạng thái và véctơ điều

khiển; φ(t) ∈ C1([−d, 0], Rn) là hàm ban đầu với chuẩn được cho bởi công thức:

A0, A1, A2, B0, B1, B2 là các ma trận thực cho trước; các hàm trễ hi(t), ki(t), i =

1, 2, là các hàm liên tục không nhất thiết khả vi, thỏa mãn điều kiện: 0 ≤
himin ≤ hi(t) ≤ himax, 0 ≤ ki(t) ≤ ki, i = 1, 2, trong đó himin, himax, ki, i = 1, 2

là các số thực cho trước. Trong [75], J.P. Richard đã tổng kết những kết quả

nghiên cứu gần đây về hệ phương trình vi phân có trễ và đưa ra bốn bài toán

mở, một trong số đó có bài toán ổn định hóa các hệ phương trình vi phân có

trễ trên điều khiển mà không dựa trên giả thiết về tính điều khiển được của hệ.

Trong [55], bằng cách mở rộng lớp hàm Lyapunov–Krasovskii của O.M. Kwon

và J.H. Park [39] cùng với một vài đánh giá mới, P.T. Nam và V.N. Phat đã

đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều

khiển tuyến tính không chắc chắn có trễ trên trạng thái và điều khiển với độ

trễ là hằng số không biết trước. Bài toán ổn định hóa trở nên khó khăn hơn

nhưng thú vị hơn và có nhiều ứng dụng hơn khi xét hệ điều khiển có trễ hỗn

hợp trên cả trạng thái và điều khiển với độ trễ là các hàm liên tục không nhất

thiết khả vi. Đặc biệt, bài toán đó càng trở lên khó khăn hơn khi ta đưa thêm

yêu cầu về đảm bảo chi phí điều khiển, nhất là cho lớp hệ phương trình vi phân

có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái và biến điều khiển với độ trễ là các hàm

khác nhau, độ trễ là hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi. Bởi vì, ta cần

phải thiết kế một điều khiển ngược u(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n để hệ đó không

những là ổn định hóa được dạng mũ mà giá trị của hàm chi phí toàn phương

J =
∫ +∞

0 [xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)] dt phải nhỏ hơn một số thực dương J∗ nào

đó. Bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó có chứa tốc độ
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hội tụ mũ α của hệ, kết hợp với công thức Newton–Leibniz, bất đẳng thức ma

trận Cauchy, chúng tôi tìm ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại một điều khiển

ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ có trễ hỗn hợp trên biến trạng

thái và biến điều khiển với độ trễ biến thiên khác nhau. Điều kiện mà chúng tôi

đề xuất không đòi hỏi tính điều khiển được của hệ cũng như tính khả vi của độ

trễ. Tiêu chuẩn này được trình bày trong Định lý 3.1, Chương 3 của luận án.

Trong phần cuối của luận án, chúng tôi nghiên cứu bài toán đảm bảo chi

phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính có trễ trên biến trạng thái và

biến quan sát với độ trễ biến thiên dạng khoảng:
ẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h1(t)) +Bu(t)

y(t) = Cx(t− h2(t)),

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],

(0.8)

ở đó d = max{h1, h2}, x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái; u(t) ∈ Rm là véctơ điều

khiển; y(t) ∈ Rr là véctơ quan sát; A,D,B,C là các ma trận thực cho trước

có số chiều thích hợp; Các hàm trễ h1(t), h2(t) thỏa mãn điều kiện: 0 < h1 <

h1(t) ≤ h1, 0 < h2 < h2(t) ≤ h2, trong đó h1, h2, h1, h2 là những số dương cho

trước. Chú ý rằng trong bài toán này, chúng tôi xét trường hợp các hàm trễ là

các hàm liên tục không nhất thiết khả vi và cận dưới của hàm trễ là thực sự lớn

hơn 0. Khác với bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ có trễ hỗn hợp

trên cả biến trạng thái và biến điều khiển vừa được xét ở trên, trong bài toán

này, chúng tôi sẽ thiết kế một bộ điều khiển phản hồi đầu ra động (dynamic

output feedback controllers):
ξ̇(t) = A1ξ(t) +B1y(t), t ≥ 0,

ξ(t) = 0, t ∈ [−d, 0],

u(t) = C1ξ(t),

ở đó ξ(t) ∈ Rn; A1, B1, C1 là các ma trận hằng chưa biết sẽ được xác định sau,

để nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến

tính có trễ trên biến trạng thái và biến quan sát ở trên. Cách tiếp cận dùng

phương pháp hàm Lyapunov–Krasovskii kết hợp với bất đẳng thức ma trận

tuyến tính là một phương pháp phổ biến và hiệu quả để thiết kế một bộ điều

khiển phản hồi đầu ra động làm ổn định hóa hoặc mạnh hơn nữa là đảm bảo

chi phí điều khiển cho các hệ phương trình vi phân có trễ. Mặc dù đã có một

số kết quả về bài toán thiết kế một bộ điều khiển phản hồi đầu ra động để ổn

định hóa hệ có trễ hoặc nhằm đảm bảo chi phí điều khiển cho các hệ phương

trình vi phân có trễ được công bố (xem [4, 16, 18, 64, 65, 67, 92]), tuy nhiên

trong các kết quả này đều phải dựa trên một giả thiết hạn chế là độ trễ hoặc
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là hằng số biết trước hoặc độ trễ là hàm khả vi và quan sát đầu ra độc lập với

độ trễ. Theo như hiểu biết của chúng tôi, cho đến nay vẫn chưa có một công

trình nào nghiên cứu về việc thiết kế một bộ phản hồi đầu ra động để đảm

bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính có trễ trên biến trạng

thái và biến quan sát với độ trễ biến thiên dạng khoảng và là các hàm liên tục

không nhất thiết khả vi được công bố. Vì lý do đó, bằng cách xây dựng hàm

Lyapunov–Krasovskii mới kết hợp với các kỹ thuật đánh giá mới, chúng tôi đưa

ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại một bộ phản hồi đầu ra động để đảm bảo

chi phí điều khiển cho lớp hệ phương trình vi phân tuyến tính có trễ trên biến

trạng thái và biến quan sát (0.8). Đây chính là nội dung của Định lý 3.2 trong

Chương 3 của luận án.

Một điều đáng chú ý là các điều kiện đủ cho tính ổn định mũ và ổn định hóa

được dạng mũ cho một số lớp hệ phương trình vi phân hàm được nghiên cứu

trong luận án (mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ

biến thiên hỗn hợp, hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi

tuyến), điều kiện đủ cho sự tồn tại một điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều

khiển cho lớp hệ điều khiển có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái và biến điều

khiển (0.7), tiêu chuẩn cho sự tồn tại một bộ phản hồi đầu ra động đảm bảo

chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên trên biến

trạng thái và biến quan sát (0.8), đều được đưa về việc tìm nghiệm của các bất

đẳng thức ma trận tuyến tính.

Trong [6], [21] và [35], các tác giả định nghĩa bất đẳng thức ma trận tuyến

tính (LMI) là một bất đẳng thức ma trận có dạng

F (x) = F0 +
l∑

i=1

xiFi < 0 (> 0),

trong đó x1, x2, . . . , xl là các ẩn, Fi = FT
i ∈ Rn×n là các ma trận cho trước và

F (x) > 0 (< 0) tức là F (x) xác định âm (xác định dương tương ứng). Một hệ

thống gồm nhiều bất đẳng thức ma trận tuyến tính F1(x) < 0, . . . , Fn(x) < 0

bao giờ cũng có thể đưa về một bất đẳng thức ma trận tuyến tính

F (x) = diag (F1(x), F2(x), . . . , Fn(x)) < 0.

Do đó ta không có sự phân biệt giữa một hệ thống các bất đẳng thức ma

trận tuyến tính với một bất đẳng thức ma trận tuyến tính, tức là F1(x) <

0, . . . , Fn(x) < 0 nghĩa là F (x) = diag (F1(x), F2(x), . . . , Fn(x)) < 0. Việc giải

bất đẳng thức ma trận tuyến tính là tìm véctơ chấp nhận được (feasible vector)

x sao cho bất đẳng thức ma trận F (x) = diag (F1(x), F2(x), . . . , Fn(x)) < 0

được thỏa mãn. Trong công trình của mình P. Gahinet cùng các cộng sự [21]

đã chỉ ra rằng tập các phương án chấp nhận được của bài toán trên là tập lồi
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và việc tìm một véctơ chấp nhận được x là một bài toán tối ưu lồi. Bất đẳng

thức Lyapunov ATX + XA < 0, A với A ∈ Rn×n, trong đó X = XT > 0 là ẩn

phải tìm là một ví dụ đơn giản của bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Năm

1995, Nesterov và Nemirovskii [57] đã đưa ra phương pháp điểm trong để giải

bất đẳng thức ma trận tuyến tính F (x) = diag (F1(x), F2(x), . . . , Fn(x)) < 0.

Dùng thuật toán của Nesterov và Nemirovskii [57], mà về sau người ta gọi là

thuật toán chiếu của Nemirovskii (Nemirovskii’s Projective Algorithm), các tác

giả P. Guhiriet, A. Nemirovskii, A. J. Laub và M. Chilali [21] đã đưa ra một

phần mềm gọi là hộp công cụ LMI-toolbox trong Matlab để giải bất đẳng thức

ma trận tuyến tính. Trong công trình của mình, M.V. Kothare cùng các cộng

sự [35], P. Guhiriet cùng các cộng sự [21], đã khẳng định rằng bài toán bất

đẳng thức ma trận tuyến tính có thể giải được trong thời gian đa thức (LMI

problems can be solved in polynomial time). Trong luận án này, chúng tôi dùng

hộp công cụ LMI-toolbox trong Matlab để giải các ví dụ số trong Chương 2 và

Chương 3.

Luận án dài 102 trang, gồm phần mở đầu, 3 chương, phần kết luận, danh

mục 4 công trình liên quan đến luận án và danh mục 97 tài liệu tham khảo.

Chương 1 là chương kiến thức chuẩn bị, gồm 3 mục. Mục 1.1 giới thiệu bài

toán ổn định, bài toán ổn định hóa cho hệ phương trình vi phân thường. Mục

1.2 giới thiệu bài toán ổn định và bài toán ổn định hóa cho hệ phương trình vi

phân có trễ. Mục 1.3 nhắc lại một số kiến thức về bài toán đảm bảo chi phí

điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính ôtônôm, lớp hệ điều khiển tuyến

tính không chắc chắn có trễ. Đồng thời, trong mục này chúng tôi cũng đưa ra

định nghĩa về bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển có trễ

dạng tổng quát. Mục 1.4 nhắc lại 3 bổ đề sẽ được sử dụng trong các chương

sau của luận án.

Chương 2 nghiên cứu bài toán ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ cho

mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp

với độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi. Ngoài ra, trong

chương này chúng tôi cũng nghiên cứu tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp

hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến. Mục 2.1 trình

bày một tiêu chuẩn cho tính ổn định mũ và một tiêu chuẩn cho tính ổn định

hóa được dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân

có trễ hỗn hợp. Mục 2.2 nghiên cứu tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ

điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến.

Chương 3 nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho một số lớp

hệ phương trình vi phân hàm. Mục 3.1 đưa ra một điều kiện đủ cho việc tồn

tại một điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển có

trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái và biến điều khiển với độ trễ là các hàm
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liên tục nhưng không nhất thiết khả vi. Mục 3.2 đưa ra một điều kiện đủ cho

sự tồn tại một bộ điều khiển phản hồi đầu ra động (dynamic output feedback

controllers) đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính có trễ

trên biến trạng thái và biến quan sát với độ trễ biến thiên dạng khoảng và là

các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi.

Các kết quả chính của luận án đã được báo cáo và thảo luận tại các hội

nghị, hội thảo khoa học, xê mi na sau:

- Hội nghị Toàn quốc lần thứ ba về Ứng dụng toán học, Đại học Bách khoa Hà

Nội, tháng 12, 2010.

- Hội thảo Một số hướng nghiên cứu mới trong Toán học hiện đại và Ứng dụng,

Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa, tháng 5, 2011.

- Xê mi na tại School of Engineering, Deakin University, Australia, 10/2011-

12/2011.

- Hội thảo Quốc gia lần thứ mười về Tối ưu và Tính toán khoa học, Ba Vì, Hà

Nội, tháng 4, 2012.

- Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về High Performance Scientific Computing, Hanoi,

March 5–9, 2012.

- Xê mi na tại Phòng Tối ưu và Điều khiển, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa

học và Công nghệ Việt Nam.

- Các hội nghị đánh giá Nghiên cứu sinh của Viện Toán học, tháng 10, 2010,

tháng 10, 2012 và tháng 10, 2013.

- Xê mi na tại khoa Toán–Tin, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.



Chương 1

Cơ sở toán học

Trong chương này, chúng tôi trình bày một số khái niệm và kết quả về tính

ổn định và ổn định hóa được của các hệ phương trình vi phân thường và hệ

phương trình vi phân có trễ. Chúng tôi cũng trình bày một số kết quả bổ trợ sẽ

được sử dụng trong chứng minh các kết quả chính của luận án cho các chương

sau. Kiến thức sử dụng trong chương này được tham khảo ở [3, 8, 28, 33, 37,

38, 46, 80, 83, 88, 89, 93].

1.1. Bài toán ổn định và ổn định hóa cho hệ phương

trình vi phân thường

1.1.1. Bài toán ổn định

Xét một hệ thống được mô tả bởi hệ phương trình vi phân

ẋ(t) = f(t, x(t)), t ∈ R+, · (1.1)

ở đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, f : R+ × Rn → Rn là một hàm cho trước.

Giả thiết rằng hàm f(.) thỏa mãn điều kiện sao cho với mọi (t0, x0) ∈ R+×Rn

hệ (1.1) có nghiệm duy nhất đi qua điểm (t0, x0) và xác định trên [t0,+∞).

Nghiệm này được ký hiệu là x(t; t0, x0). Giả sử f(t, 0) = 0, với mọi t ∈ R+. Giả

thiết này đảm bảo hệ có nghiệm tầm thường x ≡ 0. Khi đó ta có các định nghĩa

sau.

Định nghĩa 1.1 [3, 46, 88]

• Nghiệm không của hệ (1.1) được gọi là ổn định nếu với mọi ε > 0, t0 ≥ 0,

tồn tại δ = δ(t0, ε) sao cho với nghiệm x(t; t0, x0) bất kỳ của hệ (1.1), nếu

‖x0‖ < δ thì ‖x(t; t0, x0)‖ < ε,∀t ≥ t0.

13



14

• Nghiệm không của hệ (1.1) được gọi là ổn định tiệm cận nếu nó ổn định

và với mỗi t0 ≥ 0, tồn tại δ0 = δ0(t0) > 0 sao cho với nghiệm x(t; t0, x0)

bất kỳ của hệ (1.1), nếu ‖x0‖ < δ0 thì limt→+∞‖x(t; t0, x0)‖ = 0.

• Nghiệm không của hệ (1.1) được gọi là ổn định mũ nếu tồn tại các hằng

số α > 0, N ≥ 1 sao cho với mọi x0 ∈ Rn, t0 ∈ R+, nghiệm x(t; t0, x0) bất

kỳ của hệ (1.1) thỏa mãn điều kiện

‖x(t; t0, x0)‖ ≤ N‖x0‖e−α(t−t0), ∀t ≥ t0.

Số N gọi là hệ số ổn định Lyapunov, α gọi là số mũ ổn định. Ngoài ra,

α,N được gọi chung là các chỉ số ổn định Lyapunov.

Để ngắn gọn, thay vì nói nghiệm không của hệ (1.1) ổn định (ổn định tiệm

cận, ổn định mũ) ta nói hệ (1.1) là ổn định (ổn định tiệm cận, ổn định mũ).

Xét lớp hệ tuyến tính ôtônôm ẋ(t) = Ax(t), t ≥ t0,

x(t0) = x0.
(1.2)

Dựa vào tính chất tập các giá trị riêng của ma trận A, Lyapunov đã đưa ra

một điều kiện cần và đủ cho tính ổn định mũ của hệ (1.2). Cụ thể là hệ (1.2)

là ổn định mũ khi và chỉ khi Reλj < 0 với mọi λj ∈ λ(A). Tuy nhiên, trong

thực tế các hệ thống thường chứa các tham số không biết trước, chẳng hạn đối

với hệ (1.2), ma trận A bị "nhiễu" thành A + ∆A(t), ở đó ∆A(t) = EF (t)H,

với E,H là các ma trận thực cho trước có số chiều thích hợp, F (t) là ma trận

không biết trước nhưng thỏa mãn FT(t)F (t) ≤ I. Vì sự phức tạp của tập phổ

λ(A+ ∆A(t)), Lyapunov đã đưa ra một cách tiếp cận dựa trên dạng hàm toàn

phương V (x) = xTPx, trong đó P là một ma trận đối xứng, xác định dương.

Hệ (1.2) là ổn định mũ khi và chỉ khi với bất kỳ ma trận Q đối xứng, xác định

dương, phương trình Lyapunov (LE): ATP + PA = −Q có nghiệm P là ma

trận đối xứng, xác định dương. Phương pháp này thường được gọi là phương

pháp hàm Lyapunov. Trong luận án này, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp

hàm Lyapunov để nghiên cứu các bài toán ổn định, ổn định hóa, bài toán đảm

bảo chi phí điều khiển một số lớp hệ phương trình vi phân.

1.1.2. Phương pháp hàm Lyapunov

Ta nhắc lại khái niệm hàm Lyapunov cho hệ (1.1).

Định nghĩa 1.2 [3, 80, 93] Hàm V : R+ ×Rn → R, khả vi liên tục, thỏa mãn

V (t, 0) = 0,∀t ≥ 0, được gọi là hàm Lyapunov của hệ (1.1) nếu:
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(i) Hàm V (t, x) là hàm xác định dương theo nghĩa

∃a ∈ K : V (t, x) ≥ a(‖x‖), ∀(t, x) ∈ R+ × Rn.

(ii) V̇ (t, x(t)) := ∂V
∂t + ∂V

∂x f(t, x(t)) ≤ 0, với mọi nghiệm x(t) của hệ (1.1).

Nếu hàm V (t, x) thỏa mãn thêm các điều kiện: ∃b, c ∈ K sao cho

(iii) V (t, x) ≤ b(‖x‖),∀(t, x) ∈ R+ × Rn,

(iv) V̇ (t, x(t)) ≤ −c(‖x(t)‖) với mọi nghiệm x(t) của hệ (1.1)

thì V (t, x) gọi là hàm Lyapunov chặt của hệ (1.1).

Sau đây, chúng tôi nhắc lại hai định lý về tính ổn định của hệ (1.1).

Định lý 1.1 [3, 80, 93] Nếu hệ (1.1) có hàm Lyapunov thì hệ là ổn định. Hơn

nữa, nếu hàm Lyapunov là chặt thì hệ là ổn định tiệm cận.

Định lý 1.2 [88] Giả sử hệ (1.1) có hàm Lyapunov thỏa mãn các điều kiện

sau:

(i) ∃λ1, λ2 > 0 : λ1‖x‖2 ≤ V (t, x) ≤ λ2‖x‖2,∀(t, x) ∈ R+ × Rn,

(ii) ∃λ3 > 0 : V̇ (t, x(t)) ≤ −2λ3V (t, x(t)) với mọi nghiệm x(t) của hệ (1.1).

Khi đó hệ (1.1) là ổn định mũ với các chỉ số ổn định Lyapunov là λ3 và

N =
√

λ2
λ1
.

1.1.3. Bài toán ổn định hóa

Xét một hệ thống điều khiển được mô tả bởi hệ phương trình vi phân

ẋ(t) = f(t, x(t), u(t)), t ≥ 0, (1.3)

trong đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển. Hàm

điều khiển u(.) thuộc lớp hàm bình phương khả tích trên các đoạn hữu hạn

[0, s],∀s ≥ 0 và lấy giá trị trong Rm. Hàm f : R+ × Rn × Rm → Rn là hàm

véctơ cho trước, thỏa mãn điều kiện f(t, 0, 0) = 0,∀t ≥ 0. Giả thiết rằng, với

mỗi u(.) thuộc lớp hàm bình phương khả tích trên các đoạn hữu hạn [0, s], với

mọi s ≥ 0 và lấy giá trị trong Rm và với mọi x0 ∈ Rn, hệ (1.3) có nghiệm duy

nhất xu(t) = xu(t;x0) thỏa mãn điều kiện ban đầu xu(0;x0) = x0 và xác định

trên [0,+∞).

Hệ (1.3) gọi là điều khiển được toàn cục (ĐKĐTC) nếu với mọi x0, x1 ∈ Rn,

tồn tại hàm điều khiển u(.) thuộc lớp hàm khả tích bậc hai trên các đoạn hữu

hạn [0, s],∀s ≥ 0 và lấy giá trị trong Rm sao cho nghiệm tương ứng xu(t) thỏa

xu(0) = x0 và tồn tại thời gian t1 > 0 sao cho xu(t1) = x1. Nếu x0 = 0 thì hệ

(1.3) gọi là đạt được toàn cục từ 0 (ĐĐTC). Nếu x1 = 0 thì hệ gọi là điều khiển
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được toàn cục về 0 (ĐKĐTC0). Một trong những bài toán cơ bản và quan trọng

của lý thuyết điều khiển là nghiên cứu tính điều khiển được của hệ.

Trường hợp hệ (1.3) là hệ điều khiển tuyến tính dừng

ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t ≥ 0, (1.4)

ta có tiêu chuẩn hạng Kalman sau.

Định lý 1.3 [3, 80, 93] Với hệ điều khiển tuyến tính dừng (1.4), các phát biểu

sau là tương đương

(i) Hệ (1.4) là điều khiển được toàn cục (ĐKĐTC);

(ii) rank[A,B] = rank[B,AB,A2B, . . . , An−1B] = n;

(iii) ∃T > 0 : LT :=
∫ T

0 e−AtBBTe−A
Tt là ma trận không suy biến.

Một bài toán quan trọng khác của lý thuyết điều khiển là bài toán ổn định

hóa.

Định nghĩa 1.3 Hệ điều khiển (1.3) gọi là ổn định hóa được nếu tồn tại hàm

g : Rn → Rm sao cho hệ phương trình vi phân, thường gọi là hệ đóng (closed-

loop system)

ẋ(t) = f(t, x(t), g(x(t))), t ≥ 0, (1.5)

là ổn định tiệm cận. Hàm u(t) = g(x(t)) gọi là hàm điều khiển ngược (state

feedback control).

Định nghĩa 1.4 Hệ điều khiển (1.3) gọi là ổn định hóa được dạng mũ nếu tồn

tại hàm g : Rn → Rm sao cho hệ phương trình vi phân (1.5) là ổn định mũ.

Như vậy, hai vấn đề đặt ra đối với bài toán ổn định hóa là với điều kiện nào

thì hệ ổn định hóa được và cách xác định điều khiển ngược này như thế nào? Đối

với hệ điều khiển tuyến tính dừng (1.4), điều kiện hạng Kalman rank[A,B] =

rank[B,AB,A2B, . . . , An−1B] = n đảm bảo cho hệ là ổn định hóa được. Hơn

nữa, hàm điều khiển ngược được xác định bởi công thức u(t) = −TBTL−1
T x(t),

với LT =
∫ T

0 e−AtBBTe−A
Tt, T > 0 (xem [3, 80, 93]).

1.2. Bài toán ổn định và ổn định hóa cho hệ phương

trình vi phân có trễ

1.2.1. Bài toán ổn định hệ có trễ

Như chúng ta đã biết hệ phương trình vi phân thường (1.1) mô tả mối quan

hệ giữa biến thời gian t, trạng thái x(t) của hệ thống và tốc độ thay đổi của

trạng thái x(t) tại cùng một thời điểm t. Tuy nhiên, trong thực tế, các quá trình
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xảy ra trong tự nhiên thường có sự liên quan với quá khứ và ít nhiều mang tính

di truyền. Vì vậy lớp hệ phương trình vi thường không miêu tả được hết các

quá trình này. Do đó, để mô tả một cách chính xác các quá trình này, người ta

thường miêu tả chúng bằng các phương trình vi phân có trễ. Giả sử h là một số

thực không âm. Ký hiệu C = C([−h, 0],Rn) và PC([−h, 0],Rn) lần lượt là không

gian các hàm liên tục và liên tục từng khúc trên đoạn [−h, 0], nhận giá trị trong

không gian Rn và chuẩn của một phần tử φ ∈ C hoặc PC([−h, 0],Rn) được cho

bởi ‖φ‖C = sup−h≤θ≤0‖φ(θ)‖. Với t0 ∈ R, σ ≥ 0 và x ∈ C([t0 − h, t0 + σ],Rn),

hàm xt ∈ C, t ∈ [t0, t0 +σ], được xác định bởi xt(s) := x(t+ s), s ∈ [−h, 0]. Như

vậy, xt là đoạn quỹ đạo trên đoạn [t−h, t] của hàm x(.) với chuẩn trong C được

xác định bởi ‖xt‖ := sups∈[−h,0]‖x(t + s)‖. Cho D ⊂ R+ × C là một tập mở và

hàm f : D −→ Rn. Một phương trình vi phân có trễ trên D là phương trình

dạng ([28])

ẋ(t) = f(t, xt). (1.6)

Phương trình này được ký hiệu là RFDE(f).Một hàm x được gọi là nghiệm của

phương trình vi phân có trễ (1.6) trên [t0 − h, t0 + σ) nếu tồn tại t0 ∈ R, σ > 0

sao cho x ∈ C([t0 − h, t0 + σ),Rn), (t, xt) ∈ D và x(t) thỏa mãn phương trình

(1.6) với mọi t ∈ [t0, t0 + σ). Cho trước t0 ∈ R, φ ∈ C, ta nói x(t0, φ, f) là một

nghiệm của phương trình (1.6) với hàm điều kiện ban đầu φ tại t0 hoặc đơn giản

là một nghiệm đi qua điểm (t0, φ) nếu tồn tại một số σ > 0 sao cho x(t0, φ, f)

là nghiệm của hệ (1.6) trên [t0 − h, t0 + σ) và xt0(t0, φ, f) = φ. Khi t0 và f đã

rõ, để cho đơn giản trong cách viết, từ nay về sau ta ký hiệu x(t, φ) thay cho

x(t0, φ, f)(t).

Trong cuốn sách của mình (trang 37, chương 2), J.K.Hale [28] đã chỉ ra

rằng hệ (1.6) là rất tổng quát, nó bao gồm lớp hệ phương trình vi phân thường

(ordinary differential equations) (khi h = 0):

ẋ(t) = F (x(t)),

lớp hệ phương trình vi sai phân (Differential difference equations):

ẋ(t) = f(t, x(t), x(t− τ1(t)), . . . , x(t− τp(t))),

với 0 ≤ τj(t) ≤ h, j = 1, . . . , p, cũng như bao gồm lớp hệ phương trình tích

phân (integro-differential equation):

ẋ(t) =

∫ 0

−h
g(t, θ, x(t+ θ)) dθ.

Tiếp theo, chúng tôi nhắc lại các định lý tồn tại nghiệm địa phương, định lý

tồn tại duy nhất nghiệm địa phương cho hệ (1.6). Các định lý này được tham
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khảo trong các trang 41 và 42, chương 2 trong cuốn sách chuyên khảo của J.K.

Hale [28]. Ngoài ra, chúng tôi cũng phát biểu lại định lý tồn tại và duy nhất

nghiệm toàn cục của hệ (1.6). Định lý này được chúng tôi tham khảo trong

trang 9, chương 1 cuốn sách chuyên khảo của V.L. Kharitonov [37].

Định lý 1.4 (Định lý tồn tại nghiệm địa phương, Đinh lý 2.1 trang 41 trong

[28]) Giả sử Ω là một tập mở của R× C và f0 ∈ C(Ω,Rn). Nếu (t0, φ) ∈ Ω thì

tồn tại nghiệm của phương trình RFDE(f0) đi qua điểm (t0, φ). Tổng quát hơn,

nếu W ⊂ Ω là tập compact và f0 ∈ C(Ω,Rn) cho trước, thì tồn tại một lân cận

V ⊂ Ω của W sao cho f0 ∈ C0(V,Rn), tồn tại một lân cận U ⊂ C0(V,Rn) và

α > 0 sao cho với mọi (t0, φ) ∈ W, f ∈ U, tồn tại nghiệm x(t0, φ, f) của phương

trình RFDE(f) đi qua điểm (t0, φ) tồn tại trên [t0 − h, t0 + α).

Định lý 1.5 (Định lý tồn tại duy nhất nghiệm địa phương, Định lý 2.3 trang

42 trong [28]) Giả sử Ω là một tập mở của R × C, f : Ω −→ Rn liên tục và

f(t, φ) là Lipschitz theo φ trong mỗi tập con compact của Ω. Nếu (t0, φ) ∈ Ω thì

tồn tại duy nhất nghiệm đi qua điểm (t0, φ) của phương trình RFDE(f).

Định lý 1.6 (Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm toàn cục, Định lý 1.2 trang

9 trong [37]) Cho f : [0,+∞)×PC([−h, 0],Rn) −→ Rn thỏa mãn các điều kiện

sau:

(i) Với bất kỳ H > 0, tồn tại M(H) > 0 sao cho

‖f(t, φ)‖ ≤M(H), (t, φ) ∈ [0,+∞)× PC([−h, 0],Rn) và ‖φ‖C ≤ H;

(ii) Hàm f(t, φ) là hàm liên tục theo cả hai biến trên tập [0,+∞)×PC([−h, 0],Rn);

(iii) Hàm f(t, φ) thỏa mãn điều kiện Lipschitz theo biến thứ hai, tức là tồn tại

hằng số Lipschitz L(H) > 0 sao cho

‖f(t, φ1)− f(t, φ2)‖ ≤ L(H)‖φ1 − φ2‖C ,

với mọi t ≥ 0, φi ∈ PC([−h, 0],Rn), ‖φi‖C ≤ H, i = 1, 2.

(iv)

‖f(t, φ)‖ ≤ η(‖φ‖C), t ≥ 0, φ ∈ PC([−h, 0],Rn),

trong đó η(r), r ∈ [0,+∞) là hàm liên tục, không giảm và sao cho với r0 ≥ 0

bất kỳ điều kiện sau thỏa mãn

lim
R→+∞

∫ R

r0

dr

η(r)
= +∞.

Khi đó, với t0 ≥ 0 và φ ∈ PC([−h, 0],Rn) cho trước, hệ (1.6) có duy nhất

nghiệm x(t0, φ, f) xác định trên đoạn [t0 − h,+∞).
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Trong cả luận án này, chúng tôi giả thiết rằng hàm f(.) thỏa mãn điều kiện

sao cho với mỗi điểm (t0, φ) ∈ R+×C, hệ (1.6) có nghiệm duy nhất đi qua điểm

(t0, φ) và nghiệm xác định trên [t0,+∞). Ta cũng giả thiết f(t, 0) ≡ 0, tức là

hệ (1.6) luôn có nghiệm không. Khi đó, ta cũng có các khái niệm nghiệm không

của hệ (1.6) là ổn định, ổn định tiệm cận, ổn định mũ tương tự hệ phương trình

vi phân thường, chi tiết có thể xem trong ([28, 36]). Tuy nhiên để cho ngắn gọn,

thay vì nói nghiệm không của hệ (1.6) là ổn định (ổn định tiệm cận, ổn định

mũ) ta sẽ nói hệ (1.6) là ổn định (ổn định tiệm cận, ổn định mũ).

Bởi vì luận án quan tâm đến tính α−ổn định mũ của lớp hệ phương trình

vi phân có trễ nên chúng tôi nhắc lại định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.5 Cho số α > 0. Hệ (1.6) được gọi là α−ổn định mũ nếu tồn

tại hằng số N ≥ 1 sao cho mọi nghiệm x(t, φ) của hệ (1.6) thỏa mãn điều kiện

‖x(t, φ)‖ ≤ N‖φ‖e−α(t−t0), ∀t ≥ t0.

Như đã phân tích trong phần mở đầu, năm 1892, A.M. Lyapunov là người

đầu tiên đưa ra phương pháp hàm Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của

lớp hệ phương trình vi phân thường. Năm 1963, N.N. Krasovskii trong công

trình của mình trong [38] mở rộng phương pháp thứ hai Lyapunov (hay còn gọi

là phương pháp hàm Lyapunov) cho hệ phương trình vi phân có trễ và đã thu

được rất nhiều kết quả có ý nghĩa. Sau đây chúng tôi trình bày khái niệm hàm

Lyapunov–Krasovskii và một số kết quả của N.N. Krasovskii cho bài toán ổn

định hệ phương trình vi phân có trễ. Những kết quả được trình bày dưới đây

được chúng tôi tham khảo trong [28, 33, 34, 38].

Xét hệ phương trình vi phân có trễ sau: ẋ(t) = f(t, xt), t ≥ t0, xt(θ) = x(t+ θ), θ ∈ [−h, 0],

xt0(θ) = φ(θ), θ ∈ [−h, 0],
(1.7)

Ta giả thiết f(t, 0) ≡ 0,∀t ≥ t0, tức là hệ (1.7) có nghiệm tầm thường x ≡ 0.

Ký hiệu QH := {ψ ∈ C = C([−h, 0],Rn) : ‖ψ‖ ≤ H}. Ta giả thiết rằng với mỗi

H > 0 thì f : R×QH → Rn là liên tục, bị chặn và thỏa mãn điều kiện Lipschitz

địa phương đối với φ ∈ QH .

Cho V : R×QH → R là một hàm liên tục và thỏa mãn V (t, 0) ≡ 0,∀t ≥ t0.

Gọi Ω là tập tất cả các hàm ω : R+ → R+ liên tục, không giảm, ω(0) = 0, ω(s) >

0,∀s > 0. Khi đó:

Hàm V (t, φ) được gọi là xác định dương (positive-definite) nếu tồn tại một hàm

ω1 ∈ Ω sao cho

V (t, φ) ≥ ω1(‖φ(0)‖), φ ∈ QH , t ∈ R. (1.8)
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Hàm V (t, φ) được gọi là xác định âm (negative–definite) nếu tồn tại hàm

ω2, ω3 ∈ Ω sao cho |V (t, φ)| ≤ ω2(‖φ‖), φ ∈ QH , t ∈ R,

V (t, φ) ≤ −ω3(‖φ(0)‖), φ ∈ QH , t ∈ R.
(1.9)

Theo ([28, 33, 34, 38]), đạo hàm của V dọc theo nghiệm của hệ (1.7) được xác

định bởi:

V̇ (t, φ) := lim
h→0+

sup
1

h
[V (t+ h, xt+h(t, φ))− V (t, φ))] .

Trong [33, 38] đưa ra định nghĩa hàm Lyapunov–Krasovskii đối với hệ phương

trình vi phân có trễ như sau:

Định nghĩa 1.6 [33] Hàm V : R×QH → R liên tục thỏa mãn V (t, 0) ≡ 0,∀t ≥
0, được gọi là hàm Lyapunov–Krasovskii của hệ (1.7) nếu:

(i) Hàm V (t, φ) là hàm xác định dương,

(ii) V̇ (t, φ) ≤ 0, với mọi nghiệm x(t) của hệ (1.7).

Khi đó, trong [33, 38] đưa ra một vài tiêu chuẩn cho tính ổn định và ổn định

tiệm cận cho hệ phương trình vi phân có trễ (1.7) như sau:

Định lý 1.7 [33, 38] Nếu hệ (1.7) có hàm Lyapunov–Krasovskii thì hệ là ổn

định.

Định lý 1.8 [33] Xét hệ phương trình vi phân có trễ (1.7). Nếu tồn tại một

hàm liên tục V : R×QH → R sao cho ω1(‖φ(0)‖) ≤ V (t, φ) ≤ ω2(‖φ(θ)‖), θ ∈ [−h, 0],

V̇ (t, φ) ≤ −ω3(‖x(t)‖),

trong đó ω1(.), ω2(.), ω3(.) ∈ Ω. Khi đó hệ (1.7) là ổn định tiệm cận.

Ngoài ra, trong [36], V.L. Kharitonov và D. Hinrichsen đưa ra một tiêu chuẩn

ổn định mũ cho hệ (1.7). Đây là tiêu chuẩn được chúng tôi sử dụng để nghiên

cứu các bài toán trong các chương tiếp theo của luận án.

Định lý 1.9 [36] Giả sử f : R+ × C → Rn. Nếu tồn tại hàm liên tục V :

R+ × C → R sao cho

(i) ∃λ1, λ2 > 0 : λ1‖x(t)‖2 ≤ V (t, xt) ≤ λ2‖xt‖2,

(ii) V̇ (t, xt) ≤ 0, với mọi nghiệm x(t) của hệ (1.7),

thì hệ (1.7) là ổn định và nghiệm của nó là bị chặn, tức là

∃N > 0 : ‖x(t0, φ, f)(t)‖ ≤ N‖φ‖.

Nếu điều kiện (ii) được thay bằng điều kiện
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(iii) ∃λ3 > 0 : V̇ (t, xt) ≤ −2λ3V (t, xt), với mọi nghiệm x(t) của hệ (1.7),

thì hệ (1.7) là ổn định mũ và nghiệm x(t0, φ, f)(t) của hệ thỏa mãn đánh giá

‖x(t0, φ, f)(t)‖ ≤
√
λ2

λ1
‖φ‖e−λ3(t−t0), ∀t ≥ t0.

1.2.2. Bài toán ổn định hóa hệ điều khiển có trễ

Xét hệ điều khiển có trễ ẋ(t) = f(t, xt, u(t)), t ≥ 0,

x(t) = φ(t), t ∈ [−h, 0],
(1.10)

trong đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u ∈ L2([0,+∞),Rm) là véctơ điều khiển,

tức là hàm điều khiển thuộc lớp hàm bình phương khả tích trên [0,+∞) ; h ≥ 0

là hằng số trễ, φ ∈ C([−h, 0],Rn) là hàm điều kiện ban đầu và f : R+×C×Rm →
Rn là hàm véctơ cho trước thỏa mãn điều kiện, f(t, 0, 0) = 0, t ≥ 0. Ta cũng giả

thiết hệ điều khiển (1.10) tồn tại và duy nhất nghiệm trên [0,+∞) theo như

cuốn sách chuyên khảo của E.N. Chukwu trong [15].

Định nghĩa 1.7 Hệ điều khiển (1.10) gọi là ổn định hóa được nếu tồn tại hàm

g : Rn → Rm sao cho hệ phương trình vi phân đóng (closed-loop system)

ẋ(t) = f(t, xt, g(x(t))), (1.11)

là ổn định tiệm cận.

Định nghĩa 1.8 Cho số α > 0. Hệ điều khiển (1.10) gọi là α−ổn định hóa

được dạng mũ nếu tồn tại hàm g : Rn → Rm sao cho hệ đóng (1.11) là α−ổn
định mũ, tức là tồn tại hằng số N ≥ 1 sao cho mọi nghiệm x(t, φ) của hệ đóng

(1.11) thỏa mãn đánh giá

‖x(t, φ)‖ ≤ N‖φ‖e−α(t−t0), t ≥ t0.

1.3. Bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

Như đã phân tích trong phần mở đầu. Bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

cho các hệ động lực được nghiên cứu đầu tiên bởi hai nhà toán học S.S.L. Chang

và T.K.C. Peng vào năm 1972 (xem [8]). Trong bài toán này, ngoài việc thiết kế

một bộ điều khiển để đảm bảo cho hệ thống điều khiển không những ổn định

mà còn đảm bảo rằng một hàm chi phí toàn phương liên hệ với hệ động lực đó

có giá trị hữu hạn và giá trị đó càng nhỏ càng tốt.
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Xét hệ điều khiển tuyến tính ôtônôm ẋ(t) = Ax(t) +Bu(t), t ≥ 0,

x(0) = x0 ∈ Rn, u(t) ∈ Rm,
(1.12)

với hàm chi phí toàn phương (hay còn gọi là hàm mục tiêu dạng toàn phương)

J(u) =

∫ +∞

0

[xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)]dt, (1.13)

trong đó Q ∈ Rn×n, R ∈ Rm×m là các ma trận đối xứng, xác định dương cho

trước. Điều khiển u(t) ∈ UΩ,Ω ⊆ Rn. Trong đó UΩ = {u(t) ∈ L2([0,∞),Rn),

u(t) ∈ Ω hầu khắp trên [0,∞)}. Bài toán điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển

tuyến tính (1.12) hay còn gọi là bài toán tối ưu toàn phương là tìm điều khiển

chấp nhận được u(.) ∈ UΩ sao cho với điều khiển này giá trị của hàm chi phí

toàn phương đạt giá trị nhỏ nhất, tức là J(u)→ min. Bằng cách dùng nguyên

lý cực đại Pontriagin, trong [3, 80, 93] đã đưa ra một lời giải cho bài toán này.

Khác với bài toán điều khiển tối ưu, bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho

hệ (1.12) là tìm một điều khiển u(t) chấp nhận được nào đó sao cho với điều

khiển này hệ (1.12) là ổn định tiệm cận và giá trị của hàm chi phí toàn phương

(1.13) là không vượt quá một giá trị hữu hạn J∗ nào đó. Như vậy, ta có thể

phát biểu định nghĩa bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ (1.12) về

mặt toán học như sau:

Định nghĩa 1.9 Xét hệ điều khiển tuyến tính (1.12) và hàm chi phí toàn

phương (1.13), nếu tồn tại một luật điều khiển ngược u∗(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n

và một số dương J∗ sao cho hệ đóng ẋ(t) = [A+BK]x(t),

x(0) = x0

(1.14)

là ổn định tiệm cận và giá trị của hàm chi phí toàn phương (1.13) thỏa mãn

J ≤ J∗, thì J∗ được gọi là giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (1.12)

và u∗(t) được gọi là luật điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ

(1.12).

Bằng cách chọn hàm Lyapunov–Krasovskii V (x(t)) = xT(t)P−1x(t), với P ∈
Rn×n là một ma trận đối xứng, xác định dương, ta dễ dàng chứng minh được

kết quả sau:

Định lý 1.10 Cho Q ∈ Rn×n, R ∈ Rm×m là các ma trận đối xứng, xác định

dương. Xét hệ điều khiển tuyến tính ôtônôm (1.12) với hàm chi phí toàn phương
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tương ứng (1.13). Giả sử tồn tại một ma trận đối xứng, xác định dương P ∈
Rn×n, một ma trận Y có số chiều thích hợp sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến

tính sau được thỏa mãn:(AP + PAT +BY + Y TBT) PQ Y TR

∗ −Q 0

∗ ∗ −R

 < 0.

Khi đó u(t) = Y P−1x(t) là luật điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển

cho hệ tuyến tính ôtônôm (1.12) và giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ

là J∗ = xT0P
−1x0.

Như vậy, thông qua các định nghĩa trên ta thấy về cơ bản bài toán đảm bảo

chi phí điều khiển khác với bài toán điều khiển tối ưu. Ngoài ra, nếu ma trận

A và ma trận B bị "nhiễu" thành A + D1∆(t)E1 và B + D1∆(t)E1, trong đó

D1, E1 là các ma trận cho trước có số chiều thích hợp, ∆(t) là ma trận không

biết trước nhưng thỏa mãn điều kiện ∆T(t)∆(t) ≤ I, thì bài toán điều khiển tối

ưu cho bài toán trên rất khó giải nhưng bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

cho bài toán đó đã được hai nhà toán học I.R. Petersen và D.C. McFarlane giải

quyết không mấy khó khăn (xem [69]).

Tiếp theo, chúng tôi nhắc lại một số định nghĩa và kết quả về bài toán đảm

bảo chi phí điều khiển cho hệ phương trình vi phân có trễ. Xét hệ điều khiển

tuyến tính không chắc chắn có trễ ẋ(t) = [A+ ∆A]x(t) + [A1 + ∆A1]x(t− d) + [B + ∆B]u(t),

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],
(1.15)

với x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển. Các ma

trận A,A1, B là các ma trận thực hằng cho trước có số chiều thích hợp. Còn

∆A,∆A1,∆B là các ma trận không biết trước nhưng thỏa mãn điều kiện

[∆A ∆B ∆A1] = DF (t)[E1 E2 Ed], trong đó D,E1, E2, Ed là các ma

trận thực hằng cho trước có số chiều thích hợp và ma trận F (t) là không biết

trước nhưng thỏa mãn điều kiện FT(t)F (t) ≤ I, φ(t) là hàm điều kiện ban đầu

của hệ. Liên kết với hệ (1.15), ta xét hàm chi phí toàn phương sau

J(u) =

∫ +∞

0

[xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)]dt, (1.16)

trong đó Q ∈ Rn×n, R ∈ Rm×m là các ma trận đối xứng, xác định dương cho

trước. Điều khiển u(t) ∈ UΩ,Ω ⊆ Rn.

Định nghĩa 1.10 Xét hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn có trễ (1.15)

và hàm chi phí toàn phương (1.16), nếu tồn tại một luật điều khiển ngược
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u∗(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n và một số dương J∗ sao cho với độ trễ d, hệ đóng ẋ(t) = [A+ ∆A+BK + ∆BK]x(t) + [A1 + ∆A1]x(t− d),

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],
(1.17)

là ổn định tiệm cận và giá trị của hàm chi phí toàn phương (1.16) thỏa mãn

J ≤ J∗, thì J∗ được gọi là giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (1.15)

và u∗(t) được gọi là luật điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ

(1.15).

Trong [89], các tác giả L. Yu và J. Chu đã đưa ra một điều kiện đủ cho sự

tồn tại một điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (1.15) như sau.

Định lý 1.11 ([89]) Cho Q ∈ Rn×n, R ∈ Rm×m là các ma trận đối xứng, xác

định dương. Xét hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn có trễ (1.15) với hàm

chi phí toàn phương tương ứng (1.16). Giả sử tồn tại các ma trận đối xứng, xác

định dương X, V ∈ Rn×n, một ma trận W ∈ Rm×n và một số dương ε sao cho

bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn:

Ξ A1V (E1X + E2W )T X WT X

∗ −V V ET
d 0 0 0

∗ ∗ −εI 0 0 0

∗ ∗ ∗ −Q−1 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ −R−1 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −V


< 0,

trong đó Ξ = AX+BW + (AX+BW )T + εDDT. Khi đó u∗(t) = WX−1x(t) là

luật điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (1.15) và giá trị đảm

bảo chi phí điều khiển cho hệ là J∗ = φT(0)X−1φ(0) +
∫ 0

−d φ
T(τ)V −1φ(τ)dτ.

Bây giờ, ta đưa ra định nghĩa tổng quát về bài toán đảm bảo chi phí điều

khiển cho hệ điều khiển có trễ.

Xét hệ điều khiển có trễ ẋ(t) = f(t, xt, u(t)), t ≥ 0,

x(t) = φ(t), t ∈ [−h, 0],
(1.18)

trong đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển; h ≥ 0 là

hằng số trễ, φ ∈ C := C([−h, 0],Rn) là hàm điều kiện ban đầu và f : R+ × C ×
Rm → Rn là hàm véctơ cho trước thỏa mãn điều kiện, f(t, 0, 0) = 0, t ≥ 0. Liên

kết với hệ điều khiển có trễ (1.18), ta xét hàm chi phí toàn phương sau.

J(u) =

∫ +∞

0

[xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)]dt, (1.19)
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trong đó Q ∈ Rn×n, R ∈ Rm×m là các ma trận đối xứng, xác định dương cho

trước. Điều khiển u(t) ∈ UΩ,Ω ⊆ Rn. Ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.11 Xét hệ điều khiển có trễ (1.18) và hàm chi phí toàn phương

(1.19), nếu tồn tại một luật điều khiển ngược u∗(t) = g(x(t)), g : Rn → Rm và

một số dương J∗ sao cho hệ đóng ẋ(t) = f(t, xt, g(x(t))), t ≥ 0,

x(t) = φ(t), t ∈ [−h, 0],
(1.20)

là ổn định tiệm cận và giá trị của hàm chi phí toàn phương (1.19) thỏa mãn

J ≤ J∗, thì J∗ được gọi là giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ điều khiển

có trễ (1.18) và u∗(t) được gọi là luật điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều

khiển cho hệ điều khiển có trễ (1.18).

Trong chương 3 của luận án, chúng tôi sẽ nghiên cứu bài toán đảm bảo chi

phí điều khiển cho một số lớp hệ điều khiển có trễ có cấu trúc phức tạp và độ

trễ dạng tổng quát.

1.4. Một số bổ đề bổ trợ

Để kết thúc chương này, chúng tôi nhắc lại một số bổ đề sẽ được sử dụng để

chứng minh các kết quả chính trong các chương tiếp theo của luận án.

Bổ đề 1.1 (Bất đẳng thức Cauchy ma trận [95]) Giả sử S ∈ Rn×n là một ma

trận đối xứng, xác định dương. Khi đó với mọi ma trận Q ∈ Rn×n, x, y ∈ Rn, ta

có

2xTQy − yTSy ≤ xTQS−1QTx.

Đặc biệt, với mọi x, y ∈ Rn, ta có

2xTy ≤ xTSx+ yTS−1y.

Bổ đề 1.2 (Bất đẳng thức ma trận tích phân [83]) Cho Z ∈ Rn×n là một ma

trận đối xứng, xác định dương, các hằng số h, h với 0 < h < h sao cho các tích

phân dưới đây được xác định. Khi đó, ta có các đánh giá sau

i)

∫ t

t−h
xT(s)Zx(s) ds ≥ 1

h

(∫ t

t−h
x(s) ds

)T

Z

(∫ t

t−h
x(s) ds

)
;

ii)

∫ −h
−h

∫ t

t+s

xT(τ)Zx(τ) dτ ds ≥ 2

h
2 − h2

(∫ −h
−h

∫ t

t+s

x(τ) dτ ds

)T

Z

×
(∫ −h

−h

∫ t

t+s

x(τ) dτ ds

)
.
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Bổ đề 1.3 (Bổ đề Schur [6]) Giả sử X11 = XT
11, X12, X21, X22 = XT

22 là các ma

trận với số chiều thích hợp. Khi đó các điều kiện sau là tương đương

(i)

[
X11 X12

XT
12 −X22

]
< 0,

(ii) X22 > 0, X11 +X12X
−1
22 X

T
12 < 0.



Chương 2

Tính ổn định và ổn định hóa được

dạng mũ cho một số lớp hệ phương

trình vi phân có trễ biến thiên

Chương này trình bày một số kết quả về tính ổn định mũ và ổn định hóa

được dạng mũ của mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi

phân có trễ hỗn hợp với độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả

vi. Ngoài ra, chúng tôi trình bày một vài tiêu chuẩn cho tính ổn định hóa được

dạng mũ cho lớp hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên dạng khoảng với

nhiễu phi tuyến. Nội dung được trình bày trong chương này dựa trên bài báo

[3], [4] trong danh mục các công trình đã công bố của tác giả.

2.1. Tính ổn định và ổn định hóa được dạng mũ cho mô

hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình

vi phân có trễ biến thiên

Xét mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ

biến thiên hỗn hợp: ẋ(t) = −Ax(t) +W0f(x(t)) +W1g(x(t− h(t))) +W2

∫ t
t−k(t) c(x(s)) ds

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0], d = max{h2, k},
(2.1)

ở đó x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xn(t)]T ∈ Rn là véctơ trạng thái của mô hình mạng

nơ ron; φ ∈ C1([−d, 0],Rn) là hàm điều kiện ban đầu với chuẩn xác định bởi

‖φ‖C1 = sup
t∈[−d,0]

{‖φ(t)‖, ‖φ̇(t)‖}; A = diag(a1, a2, . . . , an), ai > 0, là ma trận

đường chéo chính dương; W0,W1,W2 là các ma trận thực cho trước có số chiều

27
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thích hợp và

f(x(t)) = [f1(x1(t)), f2(x2(t)), . . . , fn(xn(t))]T,

g(x(t)) = [g1(x1(t)), g2(x2(t)), . . . , gn(xn(t))]T,

c(x(t)) = [c1(x1(t)), c2(x2(t)), . . . , cn(xn(t))]T

là các hàm kích hoạt thỏa mãn điều kiện Lipschitz sao cho với các hệ số ai >

0, bi > 0, ci > 0, ta có

|fi(ξ)| ≤ ai|ξ|, i = 1, 2, . . . , n, ∀ξ ∈ R,
|gi(ξ)| ≤ bi|ξ|, i = 1, 2, . . . , n, ∀ξ ∈ R,
|ci(ξ)| ≤ ci|ξ|, i = 1, 2, . . . , n, ∀ξ ∈ R.

(2.2)

Các hàm trễ h(t), k(t) thỏa mãn các điều kiện

0 ≤ h1 ≤ h(t) ≤ h2; 0 ≤ k(t) ≤ k, ∀t ≥ 0,

trong đó h1, h2, k là các số thực cho trước.

Mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên

hỗn hợp (2.1) với các hàm kích hoạt f(x(t)), g(x(t − h(t))), c(x(t)) thỏa mãn

điều kiện Lipschitz và điều kiện tăng trưởng (2.2) là tồn tại và duy nhất nghiệm

trên khoảng [0,+∞) theo Định lý 1.6 trong Chương 1 của luận án.

Cho số α > 0, các ma trận đối xứng xác định dương P,Q,R, S, các ma trận

đường chéo chính dương D1, D2, D3 và các ma trận tự do N1, N2, N3, N4. Đặt

G = diag{bi, i = 1, . . . , n}, H = diag{ci, i = 1, . . . , n}
F = diag{ai, i = 1, . . . , n}, c2 = max{c2

i , i = 1, 2, . . . , n},
λ = λmin(P ),

Λ = λmax(P ) + h1λmax(Q) +
1

2
h3

2λmax(R) +
1

2
(h2 − h1)2(h2 + h1)λmax(S)

+
1

2
c2k2λmax(D2),

Ξ11 = Q+ 2αP − e−2αh2R + FD0F + kHD2H − ATN1 −NT
1 A,

Ξ12 = −ATN2 + e−2αh2R,

Ξ14 = −ATN4 + P −NT
1 ,

Ξ22 = −e−2αh2R− e−2αh2S +GD1G,

Ξ33 = −e−2αh1Q− e−2αh2S,

Ξ44 = h2
2R + (h2 − h1)2S −N4 −NT

4 .

Định lý dưới đây cho chúng ta một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của mô

hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên

hỗn hợp (2.1).
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Định lý 2.1 Cho số α > 0. Giả sử rằng các ma trận hệ số của hệ (2.1) thỏa

mãn điều kiện: tồn tại các ma trận đối xứng xác định dương P,Q,R, S, ba ma

trận đường chéo chính xác định dương D0, D1, D2 và các ma trận N1, N2, N3, N4

sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn

Ξ =



Ξ11 Ξ12 −ATN3 Ξ14 NT
1 W0 NT

1 W1 kNT
1 W2

∗ Ξ22 e−2αh2S −NT
2 NT

2 W0 NT
2 W1 kNT

2 W2

∗ ∗ Ξ33 −NT
3 NT

3 W0 NT
3 W1 kNT

3 W2

∗ ∗ ∗ Ξ44 NT
4 W0 NT

4 W1 kNT
4 W2

∗ ∗ ∗ ∗ −D0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −D1 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −ke−2αkD2


< 0. (2.3)

Khi đó hệ (2.1) là α−ổn định mũ. Hơn nữa, nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ (2.1)

thỏa mãn đánh giá mũ sau:

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
‖φ‖C1e−αt, ∀t ≥ 0.

Chứng minh. Xét hàm Lyapunov–Krasovskii cho hệ (2.1) như sau:

V (t, xt) =
5∑
i=1

Vi(t, xt),

ở đó xt := x(t+ s), s ∈ [−d, 0], và

V1(t, xt) = xT(t)Px(t),

V2(t, xt) =

∫ t

t−h1
e2α(s−t)xT(s)Qx(s) ds,

V3(t, xt) = h2

∫ 0

−h2

∫ t

t+s

e2α(θ−t)ẋT(θ)Rẋ(θ) dθ ds,

V4(t, xt) = (h2 − h1)

∫ −h1
−h2

∫ t

t+s

e2α(θ−t)ẋT(θ)Sẋ(θ) dθ ds,

V5(t, xt) =

∫ 0

−k

∫ t

t+s

e2α(θ−t)cT(x(θ))D2c(x(θ)) dθ ds.

Lấy đạo hàm của Vi(t, xt), i = 1, . . . , 5, theo t dọc theo nghiệm của hệ (2.1), ta

thu được

V̇1(t, xt) = 2xT(t)Pẋ(t),

V̇2(t, xt) = xT(t)Qx(t)− e−2αh1xT(t− h1)Qx(t− h1)− 2αV2(t, xt),

V̇3(t, xt) ≤ h2
2ẋ

T(t)Rẋ(t)− h2e
−2αh2

∫ t

t−h2
ẋT(s)Rẋ(s) ds− 2αV3(t, xt),
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V̇4(t, xt) ≤ (h2 − h1)2ẋT(t)Sẋ(t)− 2αV4(t, xt)

− (h2 − h1)e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
ẋT(s)Sẋ(s) ds,

V̇5(t, xt) ≤ kcT(x(t))D2c(x(t))− 2αV5(t, xt)

− e−2αk

∫ t

t−k
cT(x(s))D2c(x(s)) ds.

(2.4)

Sử dụng điều kiện (2.2) và giả thiết D2 là ma trận đường chéo chính dương, ta

có:

kcT(x(t))D2c(x(t)) ≤ kxT(t)HD2Hx(t). (2.5)

Từ các điều kiện (2.4) và (2.5), ta có đánh giá sau:

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ 2xT(t)Pẋ(t) + xT(t)[Q+ 2αP + kHD2H]x(t)

+ ẋT(t)[h2
2R + (h2 − h1)2S]ẋ(t)− e−2αh1xT(t− h1)Qx(t− h1)

− h2e
−2αh2

∫ t

t−h2
ẋT(s)Rẋ(s) ds− (h2 − h1)e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
ẋT(s)Sẋ(s) ds

− e−2αk

∫ t

t−k
cT(x(s))D2c(x(s)) ds.

(2.6)

Áp dụng Bổ đề 1.2 và công thức Newton-Leibniz, ta có các ước lượng sau:

−h2

∫ t

t−h2
ẋT(s)Rẋ(s) ds ≤ −h(t)

∫ t

t−h(t)

ẋT(s)Rẋ(s) ds

≤ −
(∫ t

t−h(t)

ẋ(s) ds

)T

R

(∫ t

t−h(t)

ẋ(s) ds

)
= −[x(t)− x(t− h(t))]TR[x(t)− x(t− h(t))]

= −xT(t)Rx(t) + 2xT(t)Rx(t− h(t))

− xT(t− h(t))Rx(t− h(t));

(2.7)

− (h2 − h1)

∫ t−h1

t−h2
ẋT (s)Sẋ(s) ds ≤ −(h(t)− h1)

∫ t−h1

t−h(t)

ẋT (s)Sẋ(s) ds

≤ −

(∫ t−h1

t−h(t)

ẋ(s) ds

)T

S

(∫ t−h1

t−h(t)

ẋ(s) ds

)
= −

[
x(t− h1)− x(t− h(t))]TS[x(t− h1)− x(t− h(t))

]
= −xT(t− h1)Sx(t− h1) + 2xT(t− h1)Sx(t− h(t))

− xT(t− h(t))Sx(t− h(t)).

(2.8)
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Đặt

ζT(t) =
[
xT(t) xT(t− h(t)) xT(t− h1) ẋT(t)

]
,

N =
[
N1 N2 N3 N4

]
,

và sử dụng đẳng thức sau

−ẋ(t)− Ax(t) +W0f(x(t)) +W1g(x(t− h(t))) +W2

∫ t

t−k(t)

c(x(s)) ds = 0,

ta thu được

2ζT(t)NT

[
− ẋ(t)− Ax(t) +W0f(x(t))

+W1g(x(t− h(t))) +W2

∫ t

t−k(t)

c(x(s)) ds

]
= 0.

(2.9)

Từ các điều kiện (2.6)-(2.9), ta có đánh giá sau:

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ 2xT(t)Pẋ(t) + xT(t)[Q+ 2αP + kHD2H − e−2αh2R ]x(t)

+ ẋT(t)
[
h2

2R + (h2 − h1)2S
]
ẋ(t)

− xT(t− h1)
[
e−2αh1Q+ e−2αh2S

]
x(t− h1)

− xT(t− h(t))
[
e−2αh2R + e−2αh2S

]
x(t− h(t))

+ 2e−2αh2xT(t)Rx(t− h(t)) + 2e−2αh2xT(t− h1)Sx(t− h(t))

− e−2αk

∫ t

t−k
hT(x(s))D2h(x(s)) ds+ 2ζT(t)NT [−Ax(t)− ẋ(t)]

+ 2ζT(t)NTW0f(x(t)) + 2ζT(t)NTW1g(x(t− h(t)))

+ 2ζT(t)NTW2

∫ t

t−k(t)

c(x(s)) ds.

(2.10)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ma trận (Bổ đề 1.1), ta thu được các đánh giá

sau:

2ζT(t)NTW0f(x(t)) ≤ ζT(t)NTW0D
−1
0 WT

0 N ζ(t) + fT(x(t))D0f(x(t)), (2.11)

và

2ζT(t)NTW1g(x(t− h(t))) ≤ζT(t)NTW1D
−1
1 WT

1 N ζ(t)

+ gT(x(t− h(t)))D1g(x(t− h(t))),
(2.12)
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2ζT(t)NTW2

∫ t

t−k(t)

c(x(s)) ds

≤ ke2αkζT(t)NTW2D
−1
2 WT

2 N ζ(t) + k−1e−2αk

(∫ t

t−k(t)

c(x(s)) ds

)T

×D2

(∫ t

t−k(t)

c(x(s)) ds

)
≤ ke2αkζT(t)NTW2D

−1
2 WT

2 N ζ(t) + e−2αk

∫ t

t−k
cT(x(s))D2c(x(s)) ds.

(2.13)

Sử dụng điều kiện tăng trưởng (2.2) và giả thiết các ma trận D0, D1 là ma trận

đường chéo dương, ta có các ước lượng sau:

fT(x(t))D0f(x(t)) ≤ xT(t)FD0Fx(t);

gT(x(t− h(t)))D1g(x(t− h(t))) ≤ xT(t− h(t))GD1Gx(t− h(t)).
(2.14)

Từ điều kiện (2.10)-(2.14), ta thu được đánh giá sau:

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ 2xT(t)Pẋ(t) + xT(t)
[
Q+ 2αP − e−2αh2R + kHD2H + FD0F

]
x(t)

+ ẋT(t)
[
h2

2R + (h2 − h1)2S
]
ẋ(t)

− xT(t− h1)
[
e−2αh1Q+ e−2αh2S

]
x(t− h1)

+ xT(t− h(t))
[
−e−2αh2R− e−2αh2S +GD1G

]
x(t− h(t))

+ 2e−2αh2xT(t)Rx(t− h(t)) + 2e−2αh2xT(t− h1)Sx(t− h(t))

+ 2ζT(t)NT [−Ax(t)− ẋ(t)]

+ ζT (t)
[
NTW0D

−1
0 WT

0 N +NTW1D
−1
1 WT

1 N
+ ke2αkNTW2D

−1
2 WT

2 N
]
ζ(t).

(2.15)

Từ đó suy ra

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ ζT(t)Ωζ(t),

ở đó

Ω =


Ξ11 Ξ12 −ATN3 Ξ14

∗ Ξ22 e−2αh2S −NT
2

∗ ∗ Ξ33 −NT
3

∗ ∗ ∗ Ξ44

+ Ω,

với

Ω = NTW0D
−1
0 WT

0 N +NTW1D
−1
1 WT

1 N + ke2αkNTW2D
−1
2 WT

2 N .

Sử dụng Bổ đề Schur, ta có Ω < 0 khi và chỉ khi Ξ < 0. Vậy, ta có

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ 0, ∀t ≥ 0.
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Đặt v(t) = e2αtV (t, xt). Lấy đạo hàm theo thời gian của v(t), ta có

v̇(t) = e2αt
(
V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

)
≤ 0 (2.16)

Lấy tích phân hai vế của bất đẳng thức (2.16) từ 0 tới t, ta thu được

v(t)− v(0) ≤ 0⇔ e2αtV (t, xt)− V (0, x0) ≤ 0.

Từ đó suy ra

V (t, xt) ≤ V (0, x0)e−2αt, ∀t ∈ R+.

Ngoài ra, bằng các tính toán đơn giản, ta có

λ‖x(t, φ)‖2 ≤ V (t, xt) ≤ V (0, x0)e−2αt ≤ Λe−2αt‖φ‖2
C1,

và do đó

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
e−αt‖φ‖C1, t ≥ 0.

Định lý được chứng minh hoàn toàn.

�

Nhận xét 2.1 Bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó

có chứa các cận trên và cận dưới của hàm trễ, tốc độ ổn định mũ α và đặc biệt

không chứa thành phần
∫ t
t−h(t) x

T(s)Ux(s) ds, với U là một ma trận đối xứng,

xác định dương như trong các công trình khác (xem [9, 41, 45, 52, 68, 85, 91]),

chúng tôi tìm được một điều kiện đủ mới cho tính ổn định mũ cho mô hình

mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên hỗn hợp với

các hàm kích hoạt khác nhau và độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất

thiết khả vi. Với cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới đó, tiêu chuẩn

ổn định mũ mà chúng tôi đề xuất không những khắc phục được các hạn chế

trong các kết quả đã có về tính khả vi của độ trễ (xem [9, 41, 45, 52, 68, 85, 91])

mà còn mở rộng các kết quả trong [79, 96] cho trường hợp độ trễ rời rạc (độ trễ

h(t) trong hệ (2.1)) là trễ biến thiên dạng khoảng tức là cận dưới của độ trễ là

số lớn hơn 0. Hơn nữa, trong điều kiện đủ mà chúng tôi đề xuất, các chỉ số ổn

định Lyapunov được xác định một cách tường minh và có thể tính toán được

bằng phần mềm Matlab.

Nhận xét 2.2 Điều kiện đủ cho tính ổn mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả

bởi hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên hỗn hợp được đưa ra dưới dạng

bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMIs). Việc giải các LMIs có thể được thực

hiện bằng công cụ LMI Toolbox trên phần mềm Matlab. Trong các công trình

của mình, các tác giả S. Boyd cùng các cộng sự [6], P. Gahinet cùng các cộng
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sự [21] đã đưa ra những thuật toán và phần mềm hiệu quả để giải LMIs. Ngoài

ra, trong [35], M. Kothare cùng các cộng sự cũng có những bình luận sâu sắc

về sự hữu hiệu của cách tiếp cận dùng bất đẳng thức ma trận tuyến tính.

Tiếp theo, chúng tôi xét bài toán ổn định hóa dạng mũ cho mô hình mạng

nơ ron được mô ta bởi hệ điều khiển có trễ biến thiên hỗn hợp sau:
ẋ(t) = −Ax(t) +W0f(x(t)) +W1g(x(t− h(t)))

+W2

∫ t
t−k(t) c(x(s)) ds+Bu(t)

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0], d = max{h2, k},

(2.17)

trong đó x(t) = [x1(t), x2(t), . . . , xn(t)]T ∈ Rn là véctơ trạng thái của mô hình

mạng nơ ron; φ ∈ C1([−d, 0],Rn) là hàm điều kiện ban đầu với chuẩn xác định

bởi ‖φ‖C1 = sup
t∈[−d,0]

{‖φ(t)‖, ‖φ̇(t)‖}; A = diag(a1, a2, . . . , an), ai > 0, là ma trận

đường chéo chính dương; W0,W1,W2, B là các ma trận thực cho trước có số

chiều thích hợp; u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển; các hàm kích hoạt f(.), g(.), c(.)

thỏa mãn điều kiện Lipschitz và điều kiện tăng trưởng (2.2) như trong mục

trước.

Định nghĩa 2.1 Cho số α > 0. Hệ (2.17) là α−ổn định hóa được dạng mũ nếu

tồn tại ma trận K ∈ Rm×n sao cho với hàm điều khiển ngược u(t) = Kx(t), hệ

đóng tương ứng
ẋ(t) = −[A−BK]x(t) +W0f(x(t)) +W1g(x(t− h(t)))

+W2

∫ t
t−k(t) c(x(s)) ds

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0], d = max{h2, k},

(2.18)

là α−ổn định mũ.

Với điều khiển ngược thiết kế dạng u(t) = Kx(t) thì hệ đóng (2.18) với các

hàm kích hoạt f(x(t)), g(x(t − h(t))), c(x(t)) thỏa mãn điều kiện Lipschitz và

điều kiện tăng trưởng (2.2) là tồn tại và duy nhất nghiệm trên khoảng [0,+∞)

theo Định lý 1.6 trong Chương 1 của luận án.

Cho số α > 0, các ma trận đối xứng xác định dương M,P ,Q,R, S, các ma

trận đường chéo chính dương X0, X1, X2 và một ma trận Y. Đặt

Λ1 = λmin(M−1PM−1),

Λ2 = λmax(M−1PM−1) + h1λmax(M−1QM−1) +
1

2
h3

2λmax(M−1RM−1)

+
1

2
(h2 − h1)2(h2 + h1)λmax(M−1SM−1) +

1

2
c2k2λmax(X−1

2 ),
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Ψ =


Ψ11 Ψ12 (−MAT + Y TBT) Ψ14

∗ Ψ22 e−2αh2S −M
∗ ∗ Ψ33 −M
∗ ∗ ∗ Ψ44

 ,
Ψ11 = Q+ 2αP − e−2αh2R−MAT − AM +BY + Y TBT,

Ψ12 = −MAT + Y TBT + e−2αh2R, Ψ13 = −MAT + Y TBT,

Ψ14 = −MAT + Y TBT + P −M,

Ψ22 = −e−2αh2R− e−2αh2S,

Ψ33 = −e−2αh1Q− e−2αh2S,

Ψ44 = h2
2R + (h2 − h1)2S − 2M,

Ψ55 = X0 − 2M, Ψ66 = X1 − 2M,

Ψ77 = ke−2αk(X2 − 2M).

Định lý sau cho một tiêu chuẩn ổn định hóa được dạng mũ cho hệ (2.17).

Định lý 2.2 Cho số α > 0. Giả sử rằng các ma trận hệ số của hệ (2.17) thỏa

mãn điều kiện sau: tồn tại các ma trận đối xứng, xác định dương M,P ,Q,R, S,

ba ma trận đường chéo chính xác định dương X0, X1, X2, và một ma trận Y, sao

cho bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn

Ψ11 Ψ12 Ψ13 Ψ14 W0M W1M kW2M MF kMH 0

∗ Ψ22 e−2αh2S −M W0M W1M kW2M 0 0 MG

∗ ∗ Ψ33 −M W0M W1M kW2M 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ψ44 W0M W1M kW2M 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Ψ55 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ψ66 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ψ77 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −X0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −kX2 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −X1



< 0.

(2.19)

Khi đó hệ (2.17) là α−ổn định hóa được dạng mũ với điều khiển ngược cho bởi

u(t) = YM−1x(t), t ∈ R+.

Hơn nữa, nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ đóng (2.18) thỏa mãn đánh giá dạng mũ:

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ2

Λ1
e−αt‖φ‖C1, t ∈ R+.
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Chứng minh. Đặt

N1 = N2 = N3 = N4 = M−1,

Di = X−1
i , i = 0, 1, 2, K = YM−1, A = A−BK.

Ta xét hàm Lyapunov–Krasovskii giống như trong phần chứng minh Định lý

2.1 cho hệ đóng (2.18). Bằng cách áp dụng Định lý 2.1, ta có hệ đóng (2.18) là

α−ổn định hóa được dạng mũ nếu Φ < 0, trong đó

Φ =



Φ11 Φ12 −A
T
M−1 Φ14 M−1W0 M−1W1 kM−1W2

∗ Φ22 e−2αh2S M−1 M−1W0 M−1W1 kM−1W2

∗ ∗ Φ33 M−1 M−1W0 M−1W1 kM−1W2

∗ ∗ ∗ Φ44 M−1W0 M−1W1 kM−1W2

∗ ∗ ∗ ∗ −X−1
0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −X−1
1 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −ke−2αkX−1
2


,

với

Φ11 = Q+ 2αP − e−2αh2R + FX−1
0 F + kHX−1

2 H − AT
M−1 −M−1A,

Φ12 = −AT
M−1 + e−2αh2R, Φ14 = −AT

M−1 + P −M−1,

Φ22 = −e−2αh2R− e−2αh2S +GX−1
1 G, Φ33 = −e−2αh1Q− e−2αh2S

Φ44 = h2
2R + (h2 − h1)2S − 2M−1.

Bây giờ ta nhân cả bên trái và bên phải của ma trận khối Φ với ma trận

Θ = diag{M,M,M,M,M,M,M},

đặt P = MPM,Q = MQM,R = MRM,S = MSM, và chọn hàm điều khiển

ngược u(t) = Kx(t), với K = YM−1, ta thu được

L =ΘΦΘ

=



Ψ11 Ψ12 Ψ13 Ψ14 W0M W1M kW2M

∗ Ψ22 e−2αh2S −M W0M W1M kW2M

∗ ∗ Ψ33 −M W0M W1M kW2M

∗ ∗ ∗ Ψ44 W0M W1M kW2M

∗ ∗ ∗ ∗ −MX−1
0 M 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −MX−1
1 M 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −ke−2αkMX−1
2 M


,

(2.20)
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ở đó

Ψ11 = Q+ 2αP − e−2αh2R−MAT − AM +BY

+ Y TBT +MFX−1
0 FM + kMHX−1

2 HM,

Ψ13 = −MAT + Y TBT,

Ψ22 = −e−2αh2R− e−2αh2S +MGX−1
1 GM.

Từ bất đẳng thức ma trận (M −Xi)X
−1
i (M −Xi) ≥ 0, i = 0, 1, 2, ta có đánh

giá sau:

−MX−1
i M ≤ Xi − 2M, i = 0, 1, 2. (2.21)

Chú ý rằng Φ < 0 tương đương với điều kiện L < 0. Do đó, sử dụng Bổ đề Schur

và điều kiện (2.21), ta có điều kiện L < 0 tương đương với điều kiện (2.19). Từ

đó ta có điều phải chứng minh.

�

Nhận xét 2.3 Định lý 2.2 đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định hóa được

dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có độ

trễ biến thiên hỗn hợp dưới dạng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Đồng

thời, định lý cũng đưa ra một công thức xác định hàm điều khiển ngược một

cách tường minh. Với cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó

có chứa các cận trên và cận dưới của độ trễ và đặc biệt không chứa thành phần∫ t
t−h(t) x

T(s)Ux(s) ds, với U là một ma trận đối xứng, xác định dương như ở các

công trình [51], [71] nên điều kiện đủ mà chúng tôi đề xuất không đòi hỏi tính

khả vi của độ trễ.

Sau đây, chúng tôi đưa ra hai ví dụ số minh họa cho các Định lý 2.1 và Định

lý 2.2.

Ví dụ 2.1 Xét mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ

hỗn hợp (2.1) với các hàm trễh(t) = 0.1 + 0.9 sin t nếu t ∈ I = ∪k≥0[2kπ, (2k + 1)π]

h(t) = 0.1 nếu t ∈ R+ \ I,

k(t) = 0.9|sint|,
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và các ma trận trạng thái

A =

6 0 0

0 5 0

0 0 7

 , W0 =

 1.2 −0.8 0.6

0.5 −1.5 0.7

−0.8 −1.2 −1.4

 ,
W1 =

−1.4 0.9 0.5

−0.6 1.2 0.8

0.5 −0.7 1.1

 , W2 =

 1.8 0.7 −0.8

0.6 1.4 1

−0.4 −0.6 1.2

 .
Các hàm kích hoạt thỏa mãn điều kiện (2.2) với các hệ số tăng trưởng được

viết gọn dưới dạng:

F = diag{0.2; 0.1; 0.3}, G = diag{0.2; 0.1; 0.3},
H = diag{0.1; 0.3; 0.2}.

Chú ý rằng các hàm trễ h(t), k(t) là không khả vi. Do đó các tiêu chuẩn ổn định

được đưa ra trong các bài báo [9, 41, 44, 52, 68, 85, 91] là không thể áp dụng

được cho lớp hệ này.

Ta có h1 = 0.1, h2 = 1, k = 0.9. Lấy α = 0.5 và hàm điều kiện ban đầu

φ(t) ∈ C1([−1, 0],R2) bất kì, khi đó các điều kiện trong Định lý 2.1 được thỏa

mãn với

P =

 225.2266 −136.9227 88.2803

−136.9227 209.1757 −72.6955

88.2803 −72.6955 214.4175

 , S =

 23.4071 −14.8192 7.6701

−14.8192 23.5164 −7.7946

7.6701 −7.7946 20.2922

 ,
Q =

159.3561 −24.9029 3.7943

−24.9029 147.3229 −5.1176

3.7943 −5.1176 178.9078

 , R =

 17.9542 −13.2501 8.0433

−13.2501 19.1453 −7.1901

8.0433 −7.1901 13.1656

 ,

D0 =

312.9065 0 0

0 351.6339 0

0 0 347.9319

 , D1 =

125.0585 0 0

0 258.0210 0

0 0 80.8634

 ,
D2 =

579.1959 0 0

0 510.0544 0

0 0 602.3008

 , N1 =

 50.3054 −15.3981 7.4437

−14.2776 60.6923 −6.3575

6.2282 −5.8176 47.2349

 ,
N2 =

 1.1515 −0.8492 0.5099

−1.0296 1.4991 −0.5459

0.4410 −0.3871 0.7441

 , N3 =

0.0019 −0.0024 −0.0004

0.0040 −0.0057 0.0006

0.0004 −0.0007 0.0005

 ,
N4 =

 36.2516 −21.4261 14.0358

−25.9443 39.8460 −13.8050

11.8691 −9.5680 30.0367

 .
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Theo Định lý 2.1, hệ đã cho là ổn định mũ với tốc độ mũ α = 0.5. Hơn nữa, ta

có nghiệm x(t, φ) bất kì của hệ thỏa mãn đánh giá sau:

‖x(t, φ)‖ ≤ 2.5010e−0.5t‖φ‖C1, ∀t ≥ 0.

Ví dụ 2.2 Xét mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ điều khiển có trễ hỗn hợp

(2.17) với hàm trễ

h(t) = 0.1 + 0.4| sin t|,k(t) = 0.4 cos t nếu t ∈ I = ∪l≥0[2lπ2 , (2l + 1)π2 ]

k(t) = 0 nếu t ∈ R+ \ I,

và các ma trận

A =

[
0.15 0

0 1

]
, W0 =

[
0.5 0.12

0.1 −0.3

]
,

W1 =

[
0.2 0.1

0.1 0.2

]
, W2 =

[
0.1 0.2

0.5 0.1

]
, B =

[
1

0

]
.

Các hàm kích hoạt thỏa mãn điều kiện (2.2) với các hệ số tăng trưởng được

viết gọn dưới dạng:

F =

[
0.4 0

0 0.5

]
, G =

[
0.1 0

0 0.2

]
, H =

[
0.5 0

0 0.3

]
.

Chú ý rằng các hàm trễ h(t), k(t) là không khả vi. Vì vậy, các tiêu chuẩn ổn

định hóa đề xuất trong các bài báo [7, 48, 51, 71] là không thể áp dụng cho

hệ được xét trong ví dụ này. Ta có h1 = 0.1, h2 = 0.5, k = 1.4. Cho trước số

α = 0.5 và hàm điều kiện ban đầu bất kì φ(t) ∈ C1([−1.4, 0],R2). Sử dụng hộp

công cụ Matlab (Matlab LMI toolbox) [21], ta tìm được một nghiệm của bất

đẳng thức ma trận tuyến tính (2.19) trong Định lý 2.2 là:

M =

[
48.0355 −1.0130

−1.0130 213.9105

]
, P =

[
109.6419 1.2728

1.2728 427.2407

]
,

Q =

[
108.6833 0.7528

0.7528 310.8815

]
, R =

[
151.4748 3.5048

3.5048 592.7377

]
,

S =

[
49.7315 3.2002

3.2002 216.5776

]
, X0 =

[
39.7293 0

0 227.9768

]
,

X1 =

[
48.5856 0

0 177.2406

]
, X2 =

[
19.0467 0

0 189.1716

]
,

Y =
[
−103.6809 −24.0034

]
.
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Do đó, theo Định lý 2.2, hệ (2.17) là 0.5-ổn định hóa được dạng mũ với hàm

điều khiển ngược được cho bởi

u(t) = YM−1x(t) = [−2.1610 − 0.1224]x(t).

Ngoài ra, nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ đóng thỏa mãn đánh giá

‖x(t, φ)‖ ≤ 2.6216e−0.5t‖φ‖C1, ∀t ∈ R+.

2.2. Tính ổn định hóa được dạng mũ cho hệ phương

trình vi phân có trễ biến thiên với nhiễu phi tuyến

Xét hệ điều khiển có nhiễu phi tuyến có trễ biến thiên ẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h(t)) + f(t, x(t)) + g(t, x(t− h(t))) +Bu(t)

x(t) = φ(t), t ∈ [−h2, 0],

(2.22)

ở đó x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái; u(t) ∈ Rm là véctơ điều khiển; A,D và B

là các ma trận thực cho trước có số chiều thích hợp và φ ∈ C1([−h2, 0],Rn) là

hàm điều kiện ban đầu với chuẩn cho bởi ‖φ‖C1 = sup
t∈[−h2,0]

{‖φ(t)‖, ‖φ̇(t)‖}. Độ

trễ h(t) là hàm biến thiên dạng khoảng

0 < h1 ≤ h(t) ≤ h2, (2.23)

ở đó h1 và h2 lần lượt là cận dưới và cận trên của hàm trễ. Trong mục này,

chúng tôi xét hàm trễ h(t) thỏa mãn một trong hai điều kiện (i) hoặc (ii) như

sau.

(i) ḣ(t) ≤ δ < 1 trong đó δ là một số thực dương.

(ii) h(t) là hàm liên tục nhưng không khả vi.

Đồng thời chúng tôi cũng nghiên cứu hai dạng thường gặp của các nhiễu phi

tuyến f(t, x(t)), g(t, x(t− h(t))). Đó là

(i) Nhiễu phi tuyến f(t, x(t)), g(t, x(t−h(t))) thỏa mãn điều kiện Lipschitz toàn

cục sao cho

fT(t, x(t))f(t, x(t)) ≤ a2xT(t)FTFx(t), (2.24)

gT(t, x(t− h(t)))g(t, x(t− h(t))) ≤ d2xT(t− h(t))GTGx(t− h(t)), (2.25)

trong đó F và G là các ma trận hằng cho trước có số chiều thích hợp, a và d là

các số thực dương cho trước.

Các nhiễu phi tuyến f(t, x(t)), g(t, x(t−h(t))) thỏa mãn các điều kiện (2.24)

và (2.25) đã được nghiên cứu trong các công trình của Q.L. Han [27], O.M.

Kwon cùng các cộng sự [42], P.L. Liu [50], W. Zhang cùng các cộng sự [94].
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(ii) Nhiễu phi tuyến f(t, x(t)), g(t, x(t− h(t))) được biểu diễn dưới dạng

f(t, x(t)) = ∆A(t)x(t), (2.26)

g(t, x(t− h(t))) = ∆D(t)x(t− h(t)), (2.27)

trong đó

∆A(t) = E1F1(t)H1, ∆D(t) = E2F2(t)H2, (2.28)

với E1, E2, H1, H2 là các ma trận thực cho trước có số chiều thích hợp, và

F1(t), F2(t) là các ma trận thực không biết nhưng chúng thỏa mãn điều kiện

FT
i (t)Fi(t) ≤ I, i = 1, 2. (2.29)

Nhiễu phi tuyến có dạng cấu trúc (2.26)-(2.27) đã được quan tâm nghiên

cứu trong các công trình của L.V. Hien và V.N. Phat [29], T. Li, L. Guo và Y.

Zhang [45]. Tuy nhiên trong các kết quả này, các tác giả mới chỉ nghiên cứu

bài toán ổn định hóa cho lớp hệ này trong trường hợp độ trễ là hàm khả vi liên

tục.

Trong mục này, ta sẽ thiết kế một điều khiển ngược u(t) = Kx(t) sao cho

hệ đóng sau ẋ(t) =
(
A+BK

)
x(t) +Dx(t− h(t)) + f(t, x(t)) + g(t, x(t− h(t))),

x(t) = φ(t), t ∈ [−h2, 0]

(2.30)

là α−ổn định mũ.

Với điều khiển ngược được thiết kế dạng u(t) = Kx(t) thì hệ đóng (2.30),

trong đó các nhiễu phi tuyến f(t, x(t)) và g(t, x(t − h(t))) thỏa mãn điều kiện

Lipschitz toàn cục và thỏa mãn điều kiện tăng trưởng (2.24)-(2.25), là tồn tại

và duy nhất nghiệm trên [0,+∞) theo Định lý 1.6 trong Chương 1 của luận án.

Trước hết, ta nghiên cứu bài toán ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều

khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến (2.22) trong trường

hợp nhiễu phi tuyến thỏa mãn điều kiện tăng trưởng (2.24) và (2.25).

Cho số α > 0, các ma trận đối xứng, xác định dương P,Q1, Q2, Q3, S1, S2, S3,

S4, R1, R2 và ma trận Y. Đặt
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λ = λmin(P−1),

Λ = λmax(P−1) + h1λmax(P−1Q1P
−1) + h2λmax(P−1Q2P

−1)

+ (h2 − h1)λmax(P−1Q3P
−1) +

1

2
h2

1

[
λmax(P−1S1P

−1) + λmax(P−1S3P
−1)
]

+
1

2
(h2

2 − h2
1)
[
λmax(P−1S2P

−1) + λmax(P−1S4P
−1)
]

+
1

6
h3

1λmax(P−1R1P
−1) +

1

6
(h3

2 − h3
1)λmax(P−1R2P

−1),

Ξ11 = AP + PAT +BY + Y TBT + 2αP + 2I +Q1 +Q2 + h1S3 + (h2 − h1)S4

− 1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

Ξ22 = −(1− δ)e−2αh2Q2 −
2

h2 − h1
e−2αh2S2,

Ξ33 = −e−2αh2Q3 −
1

h2 − h1
e−2αh2S2,

Ξ44 = e−2αh1Q3 − e−2αh1Q1 −
1

h1
e−2αh1S1 −

1

h2 − h1
e−2αh2S2,

Ξ55 = − 1

h1
e−2αh1S3 −

2

h2
1

e−4αh1R1,

Ξ66 = − 1

h2 − h1
e−2αh2S4 −

2

h2
2 − h2

1

e−4αh2R2,

Ξ77 = h1S1 + (h2 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2 + 2I − 2P,

Ξ14 =
1

h1
e−2αh1S1, Ξ15 =

2

h1
e−4αh1R1, Ξ16 =

2

h2 + h1
e−4αh2R2,

Ξ17 = PAT + Y TBT, Ξ23 = Ξ24 =
1

h2 − h1
e−2αh2S2.

Định lý sau đây cho ta một tiêu chuẩn ổn định hóa được dạng mũ cho lớp

hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến (2.22) trong

trường hợp các nhiễu phi tuyến thỏa mãn điều kiện tăng trưởng (2.24), (2.25)

và độ trễ h(t) là hàm biến thiên dạng khoảng thỏa mãn điều kiện (2.23) và điều

kiện ḣ(t) ≤ δ < 1.

Định lý 2.3 Cho α > 0, h2 > h1 > 0, 0 ≤ δ < 1. Giả sử rằng các ma trận hệ

số của hệ (2.22) thỏa mãn điều kiện sau: tồn tại các ma trận thực đối xứng,

xác định dương P,Q1, Q2, Q3, S1, S2, S3, S4, R1, R2 và một ma trận Y sao cho
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bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn

Ξ11 DP 0 Ξ14 Ξ15 Ξ16 Ξ17 a2PFT 0

∗ Ξ22 Ξ23 Ξ24 0 0 PDT 0 d2PGT

∗ ∗ Ξ33 0 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ξ44 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Ξ55 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ξ66 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ξ77 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2a

2I 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2d

2I


< 0. (2.31)

Khi đó hệ (2.22) là α−ổn định hóa được dạng mũ. Ngoài ra, điều khiển ngược

ổn định hóa hệ (2.22) được cho bởi công thức

u(t) = Y P−1x(t), t ≥ 0,

và nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ đóng thỏa mãn đánh giá sau

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
e−αt‖φ‖C1, t ∈ R+.

Chứng minh. Đặt

Qi = P−1QiP
−1, i = 1, 2, 3, Sj = P−1SjP

−1, j = 1, 2, 3, 4,

R1 = P−1R1P
−1, R2 = P−1R2P

−1.

Xét hàm Lyapunov–Krasovskii cho hệ (2.30) như sau

V (t, xt) =
5∑
i=1

Vi(t, xt),

trong đó

V1(t, xt) = xT(t)P−1x(t),

V2(t, xt) =

∫ t

t−h1
e2α(s−t)xT(s)Q1x(s) ds+

∫ t

t−h(t)

e2α(s−t)xT(s)Q2x(s) ds

+

∫ t−h1

t−h2
e2α(s−t)xT(s)Q3x(s) ds,

V3(t, xt) =

∫ 0

−h1

∫ t

t+s

e2α(τ−t)ẋT(τ)S1ẋ(τ) dτ ds

+

∫ −h1
−h2

∫ t

t+s

e2α(τ−t)ẋT(τ)S2ẋ(τ) dτ ds,
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V4(t, xt) =

∫ 0

−h1

∫ t

t+s

e2α(τ−t)xT(τ)S3x(τ) dτ ds

+

∫ −h1
−h2

∫ t

t+s

e2α(τ−t)xT(τ)S4x(τ) dτ ds

V5(t, xt) =

∫ 0

−h1

∫ 0

θ

∫ t

t+s

e2α(τ+s−t)ẋT(τ)R1ẋ(τ) dτ ds dθ

+

∫ −h1
−h2

∫ 0

θ

∫ t

t+s

e2α(τ+s−t)ẋT(τ)R2ẋ(τ) dτ ds dθ.

Lấy đạo hàm V1(t, xt) theo t dọc theo nghiệm của hệ đóng (2.30), ta có

V̇1(t, xt) = xT(t)

[
P−1(A+BK) + (A+BK)TP−1

]
x(t)

+ 2xT(t)P−1Dx(t− h(t))

+ 2xT(t)P−1f(t, x(t)) + 2xT(t)P−1g(t, x(t− h(t))).

(2.32)

Áp dụng Bổ đề 1.1, ta có các đánh giá sau

2xT(t)P−1f(t, x(t)) ≤ xT(t)P−1P−1x(t) + fT(t, x(t))f(t, x(t))

≤ xT(t)P−1P−1x(t) + a2xT(t)FTFx(t),
(2.33)

và

2xT(t)P−1g(t, x(t− h(t)))

≤ xT(t)P−1P−1x(t) + gT(t, x(t− h(t)))g(t, x(t− h(t)))

≤ xT(t)P−1P−1x(t) + d2xT(t− h(t))GTGx(t− h(t)).

(2.34)

Từ các điều kiện (2.32), (2.33) và (2.34), ta có

V̇1(t, xt) = xT(t)

[
P−1(A+BK) + (A+BK)TP−1 + 2P−1P−1

+ a2FTF

]
x(t) + d2xT(t− h(t))GTGx(t− h(t)).

(2.35)

Đạo hàm Vi(t, xt), i = 2, 3, 4, 5 theo t dọc theo nghiệm của hệ đóng (2.30), ta có

V̇2(t, xt) ≤ −2αV2(t, xt) + xT(t)

[
Q1 +Q2

]
x(t)

− e−2αh1xT(t− h1)Q1x(t− h1)

− (1− δ)e−2αh2xT(t− h(t))Q2x(t− h(t))

+ e−2αh1xT(t− h1)Q3x(t− h1)− e−2αh2xT(t− h2)Q3x(t− h2);

(2.36)
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V̇3(t, xt) ≤ −2αV3(t, xt) + ẋT(t)

[
h1S1 + (h2 − h1)S2

]
ẋ(t)

− e−2αh1

∫ t

t−h1
ẋT(s)S1ẋ(s) ds− e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
ẋT(s)S2ẋ(s) ds;

(2.37)

V̇4(t, xt) ≤ −2αV4(t, xt) + xT(t)

[
h1S3 + (h2 − h1)S4

]
x(t)

− e−2αh1

∫ t

t−h1
xT(s)S3x(s) ds− e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
xT(s)S4x(s) ds;

(2.38)

V̇5(t, xt) ≤ −2αV5(t, xt) + ẋT(t)

[
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2

]
ẋ(t)

− e−4αh1

∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R1ẋ(s) ds dθ

− e−4αh2

∫ −h1
−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)R2ẋ(s) ds dθ.

(2.39)

Từ các điều kiện (2.35)–(2.39), ta thu được đánh giá sau

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ xT(t)

[
P−1(A+BK) + (A+BK)TP−1 + 2αP−1 + 2P−1P−1

+ a2FTF +Q1 +Q2 + h1S3 + (h2 − h1)S4

]
x(t)

+ xT(t− h(t))

[
d2GTG− (1− δ)e−2αh2Q2

]
x(t− h(t))

+ xT(t− h1)

[
e−2αh1Q3 − e−2αh1Q1

]
x(t− h1)

+ xT(t− h2)

[
− e−2αh2Q3

]
x(t− h2)

+ ẋT(t)

[
h1S1 + (h2 − h1)S2 +

1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2

]
ẋ(t)

+ 2xT(t)P−1Dx(t− h(t))− e−2αh1

∫ t

t−h1
ẋT(s)S1ẋ(s) ds

− e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
ẋT(s)S2ẋ(s) ds

− e−2αh1

∫ t

t−h1
xT(s)S3x(s) ds

− e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
xT(s)S4x(s) ds

− e−4αh1

∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R1ẋ(s) ds dθ − e−4αh2

∫ −h1
−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)R2ẋ(s) ds dθ.

(2.40)
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Áp dụng Bổ đề 1.2, ta có các đánh giá sau

− e−2αh1

∫ t

t−h1
ẋT(s)S1ẋ(s) ds

≤ − 1

h1

[
x(t)− x(t− h1)

]T
e−2αh1S1

[
x(t)− x(t− h1)

]
;

(2.41)

− e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
ẋT(s)S2ẋ(s) ds

= −e−2αh2

∫ t−h(t)

t−h2
ẋT(s)S2ẋ(s) ds− e−2αh2

∫ t−h1

t−h(t)

ẋT(s)S2ẋ(s) ds

≤ − 1

h2 − h1

(∫ t−h(t)

t−h2
ẋ(s) ds

)T

e−2αh2S2

(∫ t−h(t)

t−h2
ẋ(s) ds

)
− 1

h2 − h1

(∫ t−h1

t−h(t)

ẋ(s) ds

)T

e−2αh2S2

(∫ t−h1

t−h(t)

ẋ(s) ds

)
= − 1

h2 − h1

[
x(t− h(t))− x(t− h2)

]T
e−2αh2S2

[
x(t− h(t))− x(t− h2)

]
− 1

h2 − h1

[
x(t− h1)− x(t− h(t))

]T
e−2αh2S2

[
x(t− h1)− x(t− h(t))

]
;

(2.42)

− e−2αh1

∫ t

t−h1
xT(s)S3x(s) ds

≤ − 1

h1

(∫ t

t−h1
x(s) ds

)T

e−2αh1S3

(∫ t

t−h1
x(s) ds

)
= − 1

h1

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)T

e−2αh1S3

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)
;

(2.43)

− e−2αh2

∫ t−h1

t−h2
xT(s)S4x(s) ds

≤ − 1

h2 − h1

(∫ t−h1

t−h2
x(s) ds

)T

e−2αh2S4

(∫ t−h1

t−h2
x(s) ds

)
= − 1

h2 − h1

(∫ t−h1

t−h2
x(θ) dθ

)T

e−2αh2S4

(∫ t−h1

t−h2
x(θ) dθ

)
;

(2.44)

− e−4αh1

∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R1ẋ(s) ds dθ

≤ − 2

h2
1

(∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)T

e−4αh1R1

(∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)
= − 2

h2
1

[
h1x(t)−

∫ t

t−h1
x(θ) dθ

]T
e−4αh1R1

[
h1x(t)−

∫ t

t−h1
x(θ) dθ

]
;

(2.45)
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− e−4αh2

∫ −h1
−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)R2ẋ(s) ds dθ

≤ − 2

h2
2 − h2

1

(∫ −h1
−h2

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)T

e−4αh2R2

(∫ −h1
−h2

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)
= − 2

h2
2 − h2

1

[
(h2 − h1)x(t)−

∫ t−h1

t−h2
x(θ) dθ

]T
× e−4αh2R2

[
(h2 − h1)x(t)−

∫ t−h1

t−h2
x(θ) dθ

]
.

(2.46)

Mặt khác, từ phương trình (2.30), ta có

2ẋT(t)P−1

[
(A+BK)x(t) +Dx(t− h(t))− ẋ(t)

]
+ 2ẋT(t)P−1f(t, x(t)) + 2ẋT(t)P−1g(t, x(t− h(t))) = 0.

(2.47)

Áp dụng Bổ đề 1.1 một lần nữa, ta có các đánh giá sau

2ẋT(t)P−1f(t, x(t)) ≤ ẋT(t)P−1P−1ẋ(t) + fT(t, x(t))f(t, x(t))

≤ ẋT(t)P−1P−1ẋ(t) + a2xT(t)FTFx(t),
(2.48)

2ẋT(t)P−1g(t, x(t− h(t)))

≤ ẋT(t)P−1P−1ẋ(t) + gT(t, x(t− h(t)))g(t, x(t− h(t)))

≤ ẋT(t)P−1P−1ẋ(t) + d2xT(t− h(t))GTGx(t− h(t)).

(2.49)

Từ điều kiện (2.40)– (2.49), ta có đánh giá sau

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ ξT(t)Ωξ(t), (2.50)

trong đó

ξ(t) =

[
xT(t) xT(t− h(t)) xT(t− h2) xT(t− h1)

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)T

(∫ t−h1

t−h2
x(θ) dθ

)T

ẋT(t)

]T
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Ω =



Ω11 P−1D 0 Ω14 Ω15 Ω16 Ω17

∗ Ω22 Ω23 Ω24 0 0 DTP−1

∗ ∗ Ω33 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ω44 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Ω55 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ω66 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ω77


,

Ω11 = P−1(A+BK) + (A+BK)TP−1 + 2αP−1 + 2P−1P−1 + 2a2FTF +Q1

+Q2 + h1S3 + (h2 − h1)S4 −
1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

Ω22 = 2d2GTG− (1− δ)e−2αh2Q2 −
2

h2 − h1
e−2αh2S2,

Ω33 = −e−2αh2Q3 −
1

h2 − h1
e−2αh2S2,

Ω44 = e−2αh1Q3 − e−2αh1Q1 −
1

h1
e−2αh1S1 −

1

h2 − h1
e−2αh2S2,

Ω55 = − 1

h1
e−2αh1S3 −

2

h2
1

e−4αh1R1,

Ω66 = − 1

h2 − h1
e−2αh2S4 −

2

h2
2 − h2

1

e−4αh2R2,

Ω77 = h1S1 + (h2 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2 + 2P−1P−1 − 2P−1,

Ω14 =
1

h1
e−2αh1S1, Ω15 =

2

h1
e−4αh1R1, Ω16 =

2

h2 + h1
e−4αh2R2,

Ω17 = (A+BK)TP−1,

Ω23 = Ω24 =
1

h2 − h1
e−2αh2S2.

Ta nhân cả bên trái và bên phải của ma trận Ω với ma trận

diag{P, P, P, P, P, P, P}

và đặt

K = Y P−1, (2.51)

và áp dụng Bổ đề Schur, ta có điều kiện Ω < 0 là tương đương với điều kiện

(2.31). Từ đó suy ra

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ 0, ∀t ≥ 0. (2.52)

Đặt v(t) = e2αtV (t, xt). Lấy đạo hàm theo thời gian của v(t), ta có

v̇(t) = e2αt
(
V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

)
≤ 0 (2.53)
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Lấy tích phân hai vế của bất đẳng thức (2.53) từ 0 tới t, ta thu được

v(t)− v(0) ≤ 0⇔ e2αtV (t, xt)− V (0, x0) ≤ 0.

Từ đó suy ra

V (t, xt) ≤ V (0, x0)e−2αt, ∀t ≥ 0.

Bằng các tính toán đơn giản, ta có

V (t, xt) ≥ λmin(P−1)‖x(t)‖2 = λ‖x(t)‖2, ∀t ≥ 0.

và

V (0, x0) ≤ Λ‖φ‖2
C1.

Suy ra

λ‖x(t, φ)‖2 ≤ V (t, xt) ≤ V (0, x0)e−2αt ≤ Λe−2αt‖φ‖2
C1,

và do đó nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ đóng thỏa mãn đánh giá mũ

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
e−αt‖φ‖C1, ∀t ≥ 0,

điều này chứng tỏ hệ đóng (2.30) là α−ổn định mũ. Định lý được chứng minh

hoàn toàn.

�

Nhận xét 2.4 Bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó

có chứa các cận trên và cận dưới của độ trễ, tốc độ ổn định mũ α và đặc biệt

là tích phân bội ba trong [83], kết hợp với các đánh giá mới (Bổ đề 1.3), Định

lý 2.3 đưa ra một điều kiện đủ mới cho tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp

hệ điều khiển có trễ biến thiên với nhiễu phi tuyến, trong đó nhiễu phi tuyến

thỏa mãn điều kiện tăng trưởng. Đồng thời Định lý 2.3 cũng đưa ra một công

thức tường minh để xác định điều khiển ngược ổn định hóa và cho biết các chỉ

số ổn định Lyapunov. Ngoài ra, theo như hiểu biết của chúng tôi, đây là một

trong những kết quả đầu tiên nghiên cứu bài toán ổn định hóa được dạng mũ

cho lớp hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến thỏa

mãn điều kiện tăng trưởng (2.24)-(2.25).

Sau đây, chúng tôi đưa ra một ví dụ số minh họa cho Định lý 2.3.

Ví dụ 2.3 Xét hệ điều khiển có nhiễu phi tuyến có trễ biến thiên (2.22), trong

đó

A =

[
1 0

0 −1

]
, D =

[
−2 −0.1

0 1.1

]
, F = G = I, B =

[
0

1

]
‖f(t, x(t))‖ ≤ 0.1‖x(t)‖, ‖g(t, x(t− h(t)))‖ ≤ 0.1‖x(t− h(t))‖,
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và h(t) = 0.1 + 0.3sin2 5
3t. Ta có h1 = 0.1, h2 = 0.4, δ = 0.5. Trong ví dụ này,

ta thấy nhiễu phi tuyến thỏa mãn các điều kiện (2.24), (2.25) với G = F = I,

a = 0.1 và d = 0.1. Ta dễ kiểm tra được các ma trận A và A + D là không

ổn định. Do đó hệ (2.22) khi không có điều khiển là không ổn định. Cho số

α = 0.2. Bằng cách sử dụng hộp công cụ Matlab, ta thấy bất đẳng thức ma

trận tuyến tính (2.31) trong Định lý 2.3 được thỏa mãn với các ma trận

P =

[
11.3967 −0.2577

−0.2577 13.2139

]
, Q1 =

[
0.8090 1.7401

1.7401 12.6133

]
, Q2 =

[
0.0974 0.0983

0.0983 0.9995

]
,

Q3 =

[
0.6348 1.0057

1.0057 4.3166

]
, S1 =

[
19.2787 −2.5985

−2.5985 14.6220

]
, S2 =

[
20.5908 −0.2157

−0.2157 9.2005

]
,

S3 =

[
6.8511 0.2863

0.2863 44.7318

]
, S4 =

[
0.5965 −0.0064

−0.0064 5.2520

]
, R1 =

[
19.0366 −7.8298

−7.8298 76.8225

]
,

R2 =

[
1.5744 −1.8201

−1.8201 14.1727

]
, Y =

[
0.8193 −20.1793

]
.

Do đó, theo Định lý 2.3 hệ đóng là 0.2−ổn định mũ và nghiệm bất kì x(t, φ)

của hệ đóng (2.30) thỏa mãn đánh giá

‖x(t, φ)‖ ≤ 1.2776e−0.2t‖φ‖C1.

Ngoài ra, điều khiển ngược ổn định hóa hệ (2.22) được cho bởi công thức

u(t) = Y P−1x(t) =
[
0.0374 −1.5264

]
x(t).

Chú ý rằng khi độ trễ h(t) là biến thiên dạng khoảng và là hàm không khả

vi, bằng cách đặt Q2 = 0 trong V2(t, xt), trong hàm Lyapunov–Krasovskii được

chọn để chứng minh Định lý 2.3, ta có hệ quả sau đây được suy ra trực tiếp từ

định lý đó.

Hệ quả 2.1 Cho α > 0, h2 > h1 > 0. Giả sử rằng các ma trận hệ số của hệ

(2.22) thỏa mãn điều kiện sau: tồn tại các ma trận đối xứng, xác định dương

P,Q1, Q3, S1, S2, S3, S4, R1, R2 và một ma trận Y sao cho bất đẳng thức ma trận

tuyến tính sau được thỏa mãn
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Ξ̂11 DP 0 Ξ14 Ξ15 Ξ16 Ξ17 a2PFT 0

∗ Ξ̂22 Ξ23 Ξ24 0 0 PDT 0 d2PGT

∗ ∗ Ξ33 0 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ξ44 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Ξ55 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ξ66 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Ξ77 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2a

2I 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2d

2I


< 0, (2.54)

trong đó

Ξ̂11 = AP + PAT +BY + Y TBT + 2αP + 2I +Q1 + h1S3 + (h2 − h1)S4

− 1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

Ξ̂22 = − 2

h2 − h1
e−2αh2S2.

Khi đó hệ (2.22) là α−ổn định hóa được dạng mũ. Ngoài ra, điều khiển ngược

ổn định hóa hệ (2.22) được cho bởi

u(t) = Y P−1x(t), t ≥ 0,

và nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ đóng thỏa mãn đánh giá sau

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ1

λ
e−αt‖φ‖C1, t ∈ R+,

trong đó

Λ1 = λmax(P−1) + h1λmax(P−1Q1P
−1) + (h2 − h1)λmax(P−1Q3P

−1)

+
1

2
h2

1

[
λmax(P−1S1P

−1) + λmax(P−1S3P
−1)
]

+
1

2
(h2

2 − h2
1)
[
λmax(P−1S2P

−1) + λmax(P−1S4P
−1)
]

+
1

6
h3

1λmax(P−1R1P
−1) +

1

6
(h3

2 − h3
1)λmax(P−1R2P

−1).

Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu bài toán ổn định hóa được dạng mũ cho lớp

hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến trong trường

hợp các nhiễu phi tuyến f(t, x(t)), g(t, x(t − h(t))) thỏa mãn điều kiện (2.26),

(2.27), tương ứng, trong cả hai trường hợp độ trễ h(t) là hàm khả vi và độ trễ

h(t) là hàm liên tục nhưng không khả vi.
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Hệ (2.30) có nhiễu phi tuyến thỏa mãn các điều kiện (2.26) và (2.27) được

viết lại dưới dạng tương đương sau: ẋ(t) = [A+ E1F1(t)H1 +BK]x(t) + [D + E2F2(t)H2]x(t− h(t)),

x(t) = φ(t), t ∈ [−h2, 0],
(2.55)

Hệ điều khiển có trễ biến thiên (2.55) được gọi là hệ điều khiển tuyến tính

không chắc chắn có trễ biến thiên. Bây giờ, ta nghiên cứu bài toán ổn định hóa

được dạng mũ cho lớp hệ (2.55) trong trường hợp độ trễ h(t) là hàm khả vi

thỏa mãn điều kiện ḣ(t) ≤ δ < 1.

Cho các số α > 0, ε1 > 0, ε2 > 0, h2 > h1 > 0, 0 ≤ δ < 1, các ma trận đối

xứng, xác định dương P,Q1, Q2, Q3, S1, S2, S3, S4, R1, R2 và một ma trận Y. Đặt

Γ11 = AP + PAT +BY + Y TBT + 2αP +Q1 +Q2 + h1S3

+ (h2 − h1)S4 + ε1E1E
T
1 + ε2E2E

T
2

− 1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

Γ22 = −(1− δ)e−2αh2Q2 −
2

h2 − h1
e−2αh2S2,

Γ33 = −e−2αh2Q3 −
1

h2 − h1
e−2αh2S2,

Γ44 = e−2αh1Q3 − e−2αh1Q1 −
1

h1
e−2αh1S1 −

1

h2 − h1
e−2αh2S2,

Γ55 = − 1

h1
e−2αh1S3 −

2

h2
1

e−4αh1R1,

Γ66 = − 1

h2 − h1
e−2αh2S4 −

2

h2
2 − h2

1

e−4αh2R2,

Γ77 = h1S1 + (h2 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2

+ ε1E1E
T
1 + ε2E2E

T
2 − 2P,

Γ14 =
1

h1
e−2αh1S1, Γ15 =

2

h1
e−4αh1R1, Γ16 =

2

h2 + h1
e−4αh2R2,

Γ17 = PAT + Y TBT,Γ23 = Γ24 =
1

h2 − h1
e−2αh2S2.

Định lý 2.4 Cho α > 0, h2 > h1 > 0, 0 ≤ δ < 1. Giả sử rằng các ma trận hệ số

của hệ (2.55) thỏa mãn điều kiện sau: tồn tại các số dương ε1, ε2, các ma trận

đối xứng, xác định dương P,Q1, Q2, Q3, S1, S2, S3, S4, R1, R2 và một ma trận Y

sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn



53



Γ11 DP 0 Γ14 Γ15 Γ16 Γ17 PHT
1 0

∗ Γ22 Γ23 Γ24 0 0 PDT 0 PHT
2

∗ ∗ Γ33 0 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ Γ44 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Γ55 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Γ66 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Γ77 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2ε1I 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2ε2I


< 0. (2.56)

Khi đó hệ (2.55) là α−ổn định hóa được dạng mũ. Ngoài ra, điều khiển ngược

ổn định hóa hệ (2.55) cho bởi

u(t) = Y P−1x(t), t ≥ 0,

và nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ thỏa mãn đánh giá sau

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
e−αt‖φ‖C1, t ∈ R+.

Chứng minh. Xét hàm Lyapunov–Krasoskii giống như trong Định lý 2.3. Khi

đó đạo hàm của hàm Lyapunov–Krasoskii theo t dọc theo nghiệm của hệ (2.55)

thỏa mãn bất đẳng thức

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ ξT(t)Mξ(t) + xT(t)

[
P−1E1F1(t)H1 +HT

1 F
T
1 (t)ET

1 P
−1

]
x(t)

+ 2xT(t)P−1E2F2(t)H2x(t− h(t))

+ 2ẋT(t)P−1E1F1(t)H1x(t)

+ 2ẋT(t)P−1E2F2(t)H2x(t− h(t)),

(2.57)

trong đó

ξ(t) =

[
xT(t) xT(t− h(t)) xT(t− h2) xT(t− h1)

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)T

(∫ t−h1

t−h2
x(θ) dθ

)T

ẋT(t)

]T
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M =



M11 P−1D 0 M14 M15 M16 M17

∗ M22 M23 M24 0 0 DTP−1

∗ ∗ M33 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ M44 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ M55 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ M66 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ M77


,

với

M11 = P−1(A+BK) + (A+BK)TP−1 + 2αP−1 +Q1 +Q2

+ h1S3 + (h2 − h1)S4 −
1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

M22 = −(1− δ)e−2αh2Q2 −
2

h2 − h1
e−2αh2S2,

M33 = −e−2αh2Q3 −
1

h2 − h1
e−2αh2S2,

M44 = e−2αh1Q3 − e−2αh1Q1 −
1

h1
e−2αh1S1 −

1

h2 − h1
e−2αh2S2,

M55 = − 1

h1
e−2αh1S3 −

2

h2
1

e−4αh1R1,

M66 = − 1

h2 − h1
e−2αh2S4 −

2

h2
2 − h2

1

e−4αh2R2,

M77 = h1S1 + (h2 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2 − 2P−1,

M14 =
1

h1
e−2αh1S1, M15 =

2

h1
e−4αh1R1, M16 =

2

h2 + h1
e−4αh2R2,

M17 = (A+BK)TP−1,M23 = M24 =
1

h2 − h1
e−2αh2S2.

Áp dụng Bổ đề 1.1, ta có đánh giá sau

P−1E1F1(t)H1 +HT
1 F

T
1 (t)ET

1 P
−1 ≤ ε1P

−1E1E
T
1 P
−1 + ε−1

1 HT
1 H1.

Từ đó suy ra

xT(t)

[
P−1E1F1(t)H1 +HT

1 F
T
1 (t)ET

1 P
−1

]
x(t)

≤ xT(t)

[
ε1P

−1E1E
T
1 P
−1 + ε−1

1 HT
1 H1

]
x(t).

(2.58)
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Mặt khác theo Bổ đề 1.1 ta có

2xT(t)P−1E2F2(t)H2x(t− h(t))

≤ ε2x
T(t)P−1E2E

T
2 P
−1x(t) + ε−1

2 xT(t− h(t))HT
2 H2x(t− h(t));

2ẋT(t)P−1E1F1(t)H1x(t)

≤ ε1ẋ
T(t)P−1E1E

T
1 P
−1ẋ(t) + ε−1

1 xT(t)HT
1 H1x(t);

2ẋT(t)P−1E2F2(t)H2x(t− h(t))

≤ ε2ẋ
T(t)P−1E2E

T
2 P
−1ẋ(t) + ε−1

2 xT(t− h(t))HT
2 H2x(t− h(t)).

(2.59)

Từ điều kiện (2.57)–(2.59), ta có

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ ξT(t)Ψξ(t), (2.60)

trong đó

Ψ =



M̂11 P−1D 0 M14 M15 M16 M17

∗ M̂22 M23 M24 0 0 DTP−1

∗ ∗ M33 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ M44 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ M55 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ M66 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ M̂77


,

với

M̂11 = P−1(A+BK) + (A+BK)TP−1 + 2αP−1 +Q1 +Q2 + h1S3

+ (h2 − h1)S4 + ε1P
−1E1E

T
1 P
−1 + ε2P

−1E2E
T
2 P
−1 + 2ε−1

1 HT
1 H1

− 1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

M̂22 = −(1− δ)e−2αh2Q2 −
2

h2 − h1
e−2αh2S2 + 2ε−1

2 HT
2 H2,

M̂77 = h1S1 + (h2 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h2

2 − h2
1)R2

+ ε1P
−1E1E

T
1 P
−1 + ε2P

−1E2E
T
2 P
−1 − 2P−1.

Nhân cả bên trái và bên phải của ma trận Ψ với

diag{P, P, P, P, P, P, P},

đặt

K = Y P−1,
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và sử dụng Bổ đề Schur ta có điều kiện Ψ < 0 là tương đương với điều kiện

(2.56). Từ đó suy ra

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ 0, ∀t ≥ 0.

Phần còn lại của chứng minh định lý này được thực hiện tương tự như trong

Định lý 2.3.

�

Nhận xét 2.5 Trong Định lý 2.3, chúng tôi xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii

cải tiến so với cách chọn hàm Lyapunov–Krasovskii trong các công trình của các

tác giả trong [5, 29, 39, 45]. Đó là trong hàm Lyapunov–Krasovskii mà chúng

tôi xây dựng, có thêm thông tin về cận trên và cận dưới của độ trễ, tốc độ hội

tụ mũ α (các hàm Lyapunov–Krasovskii được lựa chọn trong công trình của

O.M. Kwon, J.H. Park trong [39] và T. Li cùng các cộng sự trong [45] không

chứa tốc độ hội tụ mũ α nên các kết quả này chỉ nghiên cứu được bài toán ổn

định tiệm cận cho hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn có chễ chứ chưa

đánh giá được "độ" ổn định của lớp hệ này). Ngoài ra, trong hàm Lyapunov–

Krasovskii mà chúng tôi lựa chọn, chúng tôi cải tiến kết quả của J. Sun cùng

các cộng sự trong [83] để đưa thêm thành phần có chứa tích phân bội ba (hàm

V5(t, xt) trong chứng minh Định lý 2.3) nhằm mục đích cải tiến biên của độ

trễ. Với cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới đó kết hợp với một vài

đánh giá và biến đổi thích hợp, chúng tôi đã đưa ra một điều kiện mới cho tính

ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn

có trễ thông qua việc giải một bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Ngoài ra,

theo như hiểu biết của chúng tôi cái khó của bài toán ổn định hóa không phải

là phải lựa chọn hàm Lyapunov–Krasovskii như thế nào mà là trên cơ sở hàm

Lyapunov–Krasovskii được lựa chọn đó, ta phải thiết kế được một điều khiển

ngược để hệ đóng tương ứng là α−ổn định. Đồng thời điều khiển ngược đó phải

được xác định một cách tường minh và có thể tính toán được.

Khi thông tin về đạo hàm của độ trễ là không biết hoặc độ trễ là hàm

liên tục nhưng không khả vi, bằng cách đặt Q2 = 0 trong V2(t, xt) của hàm

Lyapunov–Krasovskii được xây dựng trong chứng minh Định lý 2.4, ta có hệ

quả sau đây được suy ra trực tiếp từ định lý đó.

Hệ quả 2.2 Cho α > 0, h2 > h1 > 0. Giả sử rằng các ma trận hệ số của hệ

(2.55) thỏa mãn điều kiện: tồn tại các số thực dương ε1, ε2, các ma trận đối

xứng, xác định dương P,Q1, Q3, S1, S2, S3, S4, R1, R2, và một ma trận Y sao cho
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bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn

Γ̂11 DP 0 Γ14 Γ15 Γ16 Γ17 PHT
1 0

∗ Γ̂22 Γ23 Γ24 0 0 PDT 0 PHT
2

∗ ∗ Γ33 0 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ Γ44 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Γ55 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Γ66 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Γ77 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2ε1I 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −1
2ε2I


< 0, (2.61)

trong đó

Γ̂11 = AP + PAT +BY + Y TBT + 2αP +Q1 + h1S3 + (h2 − h1)S4 + ε1E1E
T
1

+ ε2E2E
T
2 −

1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

h2 − h1

h2 + h1
e−4αh2R2,

Γ̂22 = − 2

h2 − h1
e−2αh2S2.

Khi đó hệ (2.55) là α−ổn định hóa được dạng mũ. Ngoài ra, điều khiển ngược

ổn định hóa hệ (2.55) được cho bởi công thức

u(t) = Y P−1x(t), t ≥ 0,

và nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ (2.55) thỏa mãn đánh giá sau

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ1

λ
e−αt‖φ‖C1, t ∈ R+.

Nhận xét 2.6 Hệ quả 2.2 đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định hóa được

dạng mũ cho lớp hệ tuyến tính không chắc chắn có trễ (2.55) trong trường hợp

thông tin về đạo hàm của độ trễ là không biết hoặc độ trễ là hàm liên tục nhưng

không nhất thiết khả vi. Ví dụ 2.4 sau đây sẽ minh họa cho tính ưu việt của

tiêu chuẩn chúng tôi đề xuất so với các kết quả đã được công bố trong [45].

Ví dụ 2.4 Xét hệ điều khiển tuyến tính không chắc có trễ (2.55):

ẋ(t) = [A+ E1F1(t)H1]x(t) + [D + E2F2(t)H2]x(t− h(t)) +Bu(t),

trong đó h(t) là là hàm liên tục nhưng không khả vi và là độ trễ biến thiên

dạng khoảng, tức là h(t) thỏa mãn điều kiện h1 < h(t) ≤ h2, với

A =

[
0 0

0 1

]
, D =

[
−2 −0.5

0 −1

]
, B =

[
0

1

]
, E1 = E2 = 0.2I, H1 = I, H2 = 0.
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Cho h1 = 0.3, giá trị lớn nhất của cận trên h2 của độ trễ mà với giá trị đó hệ

(2.55) là ổn định hóa được bởi một điều khiển ngược ổn định hóa được đưa ra

trong công trình của T. Li cùng các các cộng sự (xem [45]) là h2 = 0.9. Tuy

nhiên, bằng cách áp dụng Hệ quả 2.2 với tốc độ mũ α cho trước là α = 0.001,

giá trị lớn nhất thu được của cận trên h2 của độ trễ là h2 = 1.22. Ngoài ra, nếu

cho h1 = 0.3 và h2 = 0.9 như trong công trình của T. Li cùng các cộng sự (xem

[45]) thì bằng cách áp dụng Hệ quả 2.2 ta có hệ (2.55) là ổn định hóa được với

tốc độ mũ α = 0.296. Bảng 2.1 dưới đây cho ta kết quả so sánh giữa kết quả

của Hệ quả 2.2 với kết quả của T. Li cùng các cộng sự (xem [45]). Từ bảng 2.1,

có thể thấy rằng kết quả của chúng tôi là tốt hơn kết quả của T. Li và các cộng

sự.

Bảng 2.1: Giá trị lớn nhất của h2 với h1 = 0.3 cho trước để hệ ổn định hóa được

Phương pháp h1 h2 Ma trận điều khiên K

T. Li cùng các cộng sự (2008) 0.3 0.9 [−70.22 − 33.14]

Hệ quả 2.2 (α = 0.001) 0.3 1.22 [−0.0060 − 1.0487]

Hệ quả 2.2 (α = 0.296) 0.3 0.9 [−0.0015 − 1.0164]

Trong trường hợp cho α = 0.001, h1 = 0.3, h2 = 1.22, chúng tôi tìm được một

nghiệm của bất đẳng thức ma trận tuyến tính (2.61) là ε1 = 1.1345× 103, ε2 =

16.6876 và các ma trận

P =

[
288.2003 −33.0327

−33.0327 190.0667

]
, Q1 =

[
3.7758 −6.7049

−6.7049 23.8409

]
,

Q3 =

[
17.6632 19.1953

19.1953 72.8241

]
, S1 =

[
411.1875 −25.3731

−25.3731 148.7446

]
,

S2 =

[
432.1371 −43.1242

−43.1242 249.3136

]
, S3 =

[
15.6575 −11.8170

−11.8170 52.9336

]
,

S4 =

[
4.8929 −8.5002

−8.5002 30.2842

]
, R1 =

[
16.0543 −3.3676

−3.3676 23.8945

]
,

R2 =

[
7.8087 −16.7842

−16.7842 47.9581

]
, Y =

[
32.9266 −199.1300

]
.

Do đó, theo Hệ quả 2.2 hệ (2.55) là 0.001−ổn định mũ và nghiệm bất kì x(t, φ)

của hệ đóng (2.55) thỏa mãn đánh giá

‖x(t, φ)‖ ≤ 2.0677e−0.001t‖φ‖C1.
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Ngoài ra, điều khiển ngược ổn định hóa hệ (2.22) được cho bởi công thức

u(t) = Y P−1x(t) =
[
−0.0060 −1.0487

]
x(t).
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong mục 2.1, bằng cách cải tiến hàm Lyapunov trong [71], kết hợp với

công thức Newton–Leibniz và bất đẳng thức tích phân của K. Gu (xem [24]),

chúng tôi tìm được một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ và ổn định hóa được

dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân

có trễ hỗn hợp với độ trễ là các hàm liên tục không nhất thiết khả vi. So sánh

với các kết quả hiện tại, tính ưu việt trong kết quả của chúng tôi thể hiện ở ba

điểm. Thứ nhất, chúng tôi tìm được một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ cho

mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp

với các hàm kích hoạt khác nhau và độ trễ là các hàm liên tục không nhất thiết

khả vi. Kết quả này không những khắc phục được các hạn chế trong các kết

quả đã có về tính khả vi của độ trễ (xem [9, 41, 45, 52, 68, 85, 91]) mà còn mở

rộng các kết quả trong [79, 96] cho trường hợp độ trễ rời rạc (độ trễ h(t) trong

hệ (2.1)) là trễ biến thiên dạng khoảng tức là cận dưới của độ trễ là số lớn hơn

0. Thứ hai, chúng tôi đưa ra một điều kiện đủ cho tính ổn định hóa được dạng

mũ của mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ điều khiển có trễ hỗn hợp với

độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi với điều khiển ngược

ổn định hóa được thiết kế dựa trên việc tìm nghiệm của một bất đẳng thức ma

trận tuyến tính. Tiêu chuẩn ổn định hóa này là mở rộng tiêu chuẩn của V.N.

Phat và H. Trinh trong [71]. Thứ ba, trong các tiêu chuẩn ổn định và ổn định

hóa cho mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ

hỗn hợp với độ trễ là các hàm liên tục không nhất thiết khả vi do chúng tôi đề

xuất, các chỉ số ổn định Lyapunov được xác định một cách tường minh và có

thể tính toán được bằng phần mềm Matlab.

Trong mục 2.2, với cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó

có chứa tốc độ hội tụ mũ α, tích phân bội ba kết hợp với một vài đánh giá mới,

chúng tôi đưa ra các tiêu chuẩn mới cho bài toán ổn định hóa được dạng mũ cho

lớp hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến trong các

trường hợp hoặc là nhiễu phi tuyến thỏa mãn điều kiện Lipschitz toàn cục và

điều kiện tăng trưởng (2.24)– (2.25) hoặc là nhiễu phi tuyến có cấu trúc dạng

(2.26)– (2.27). Trong mục này chúng tôi xét cả trường hợp độ trễ hoặc là hàm

khả vi có đạo hàm nhỏ hơn 1 (Định lý 2.3, Định lý 2.4) hoặc độ trễ là hàm liên

tục nhưng không nhất thiết khả vi (Hệ quả 2.1, Hệ quả 2.2).



Chương 3

Bài toán đảm bảo chi phí điều

khiển cho một số lớp hệ phương

trình vi phân có trễ

Chương này trình bày một số kết quả về bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

cho một số lớp hệ điều khiển có trễ biến thiên, bao gồm: hệ điều khiển có trễ

biến thiên hỗn hợp trên cả biến trạng thái và biến điều khiển và hệ điều khiển

tuyến tính có trễ thiên dạng khoảng trên biến trạng thái và biến quan sát. Nội

dung được trình bày trong chương này dựa trên các bài báo [1], [2] trong danh

mục các công trình đã công bố của tác giả.

3.1. Bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ

phương trình vi phân có trễ hỗn hợp trên cả biến

trạng thái và biến điều khiển

Xét hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp biến thiên trên cả biến trạng

thái và biến điều khiển:
ẋ(t) = A0x(t) + A1x(t− h1(t)) + A2

∫ t
t−k1(t) x(s) ds

+B0u(t) +B1u(t− h2(t)) +B2

∫ t
t−k2(t) u(s) ds,

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0], d = max{h1max, h2max, k1, k2},

(3.1)

ở đó x(t) ∈ Rn, u(t) ∈ Rm là các véctơ trạng thái và véctơ điều khiển tương

ứng; φ ∈ C1([−d, 0],Rn) là hàm ban đầu với chuẩn được cho bởi công thức:

‖φ‖C1 = sup
−d≤t≤0

{‖φ(t)‖, ‖φ̇(t)‖}; A0, A1, A2, B0, B1, B2 là các ma trận thực cho

trước có số chiều thích hợp; các hàm trễ hi(t), ki(t), i = 1, 2, là hàm liên tục
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thỏa mãn điều kiện:

0 ≤ himin ≤ hi(t) ≤ himax,

0 ≤ ki(t) ≤ ki, i = 1, 2.

Cho số α > 0. Nhắc lại rằng hệ (3.1), trong đó u(t) = 0, là α−ổn định mũ nếu

tồn tại hằng số β > 1 sao cho nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ thỏa mãn điều kiện:

‖x(t, φ)‖ ≤ βe−αt‖φ‖C1, ∀t ≥ 0.

Cho số α > 0. Nhắc lại rằng hệ (3.1) là α−ổn định hóa được dạng mũ nếu

tồn tại một điều khiển ngược u(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n sao cho nghiệm bất kì

x(t, φ) của hệ đóng sau
ẋ(t) = [A0 +B0K]x(t) + A1x(t− h1(t)) + A2

∫ t
t−k1(t) x(s) ds

+B1Kx(t− h2(t)) +B2K
∫ t
t−k2(t) x(s) ds,

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0].

(3.2)

là α−ổn định mũ.

Với điều khiển ngược ổn định hóa hệ (3.2) được thiết kế dưới dạng u(t) =

Kx(t) thì hệ đóng (3.2) là tồn tại và duy nhất nghiệm toàn cục theo Định lý

1.6 trong Chương 1 của luận án.

Ta xét hàm chi phí toàn phương sau:

J =

∫ +∞

0

[xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)] dt, (3.3)

ở đó Q ∈ Rn×n và R ∈ Rm×m là các ma trận thực, đối xứng, xác định dương

cho trước.

Mục đích chính của mục này là ta sẽ thiết kế một điều khiển ngược ổn định

hóa u(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n sao cho nghiệm bất kì của hệ đóng (3.2) là α−ổn
định mũ và hàm chi phí toàn phương (3.3) thỏa mãn điều kiện J ≤ J∗, với J∗

là một hằng số dương nào đó.

Cho số α > 0, các ma trận đối xứng, xác định dươngQ,R,N, P,Q1, Q2, R1, R2,

S1, S2, T1, T2 và các ma trận tự do Y,Mi, Zi, i = 1, . . . , 4. Để thuận tiện cho việc

trình bày các kết quả chính của mục này, ta đặt:
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himed =
1

2

(
himin + himax

)
, i = 1, 2, δi =

1

2

(
himax − himin

)
, i = 1, 2,

λ = [λmin(P )].[λmax(N)]−2,

Λ = [λmin(N)]−2

(
λmax(P ) + h1medλmax(Q1) + h2medλmax(Q2)

+
k2

1

2
λmax(T1) +

k2
2

2
λmax(T2) +

1

2
h2

1medλmax(R1)

+
1

2
h2

2medλmax(R2) + 2δ1h1medλmax(S1) + 2δ2h2medλmax(S2)

)
,

H1 =
[
h1medM1 h1medM2 h1medM3 h1medM4

]T
,

H2 =
[
h2medZ1 h2medZ2 h2medZ3 h2medZ4

]T
,

H3 =
[
δ1NA

T
1 δ1NA

T
1 δ1NA

T
1 δ1NA

T
1

]T
,

H4 =
[
δ2Y

TBT
1 δ2Y

TBT
1 δ2Y

TBT
1 δ2Y

TBT
1

]T
,

H5 =
[
k1NA

T
2 k1NA

T
2 k1NA

T
2 k1NA

T
2

]T
,

H6 =
[
k2Y

TBT
2 k2Y

TBT
2 k2Y

TBT
2 k2Y

TBT
2

]T
,

H7 =
[
QN 0 0 0

]T
, H8 =

[
RY 0 0 0

]T
,

Ξ =


Ξ11 Ξ12 Ξ13 Ξ14

∗ Ξ22 Ξ23 Ξ24

∗ ∗ Ξ33 Ξ34

∗ ∗ ∗ Ξ44

 ,
Ξ11 = 2αP +Q1 +Q2 + k1T1 + k2T2 +MT

1 +M1 + ZT
1 + Z1

+ A0N +NAT
0 +B0Y + Y TBT

0 ,

Ξ12 = M2 + Z2 −MT
1 +NAT

0 + A1N + Y TBT
0 ,

Ξ13 = M3 + Z3 − ZT
1 +B1Y +NAT

0 + Y TBT
0 ,

Ξ14 = P +M4 + Z4 +NAT
0 + Y TBT

0 −N,
Ξ22 = −e−2αh1medQ1 −MT

2 −M2 + A1N +NAT
1 ,

Ξ23 = −M3 − ZT
2 +NAT

1 +B1Y, Ξ24 = −M4 +NAT
1 −N,

Ξ33 = −e−2αh2medQ2 − ZT
3 − Z3 +B1Y + Y TBT

1 ,

Ξ34 = −Z4 + Y TBT
1 −N,

Ξ44 = h1medR1 + h2medR2 + 2δ1S1 + 2δ2S2 − 2N,

Ξ55 = −h1mede
−2αh1medR1, Ξ66 = −h2mede

−2αh2medR2,

Ξ77 = −δ1e
−2α(h1med+δ1)S1, Ξ88 = −δ2e

−2α(h2med+δ2)S2.
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Định lý sau đây đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại của một điều khiển

ngược u(t) đảm bảo cho hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp trên cả biến

trạng thái và biến điều khiển (3.1) là α−ổn định hóa được dạng mũ và giá trị

của hàm chi phí toàn phương (3.3) thỏa mãn J ≤ J∗.

Định lý 3.1 Cho số α > 0, các ma trận thực, đối xứng, xác định dương có số

chiều thích hợp Q,R. Xét hệ điều khiển có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái

và biến điều khiển (3.1) với hàm chi phí toàn phương (3.3). Giả sử rằng các ma

trận hệ số của hệ (3.1) và hàm chi phí toàn phương (3.3) thỏa mãn điều kiện:

tồn tại các ma trận đối xứng, xác định dương N,P,Q1, Q2, R1, R2, S1, S2, T1, T2

và các ma trận Y,Mi, Zi, i = 1, . . . , 4, sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến tính

sau được thỏa mãn

L =



Ξ H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

∗ Ξ55 0 0 0 0 0 0 0

∗ ∗ Ξ66 0 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ Ξ77 0 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ Ξ88 0 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −k1e
−2αk1T1 0 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −k2e
−2αk2T2 0 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −Q 0

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ −R


< 0.

(3.4)

Khi đó u(t) = Y N−1x(t) là luật điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển

cho hệ (3.1) và giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (3.1) là:

J ≤ J∗ = Λ‖φ‖2
C1.

Chứng minh. Đặt

W = N−1, P = WPW, Qi = WQiW, Ri = WRiW,

Si = WSiW, Ti = WTiW, i = 1, 2,

K = Y N−1, Mj = WMjW, Zj = WZjW, j = 1, . . . , 4.

Áp dụng công thức Newton–Leibniz ta có

x(t− himed)− x(t− hi(t)) =

∫ t−himed

t−hi(t)
ẋ(s) ds (i = 1, 2).
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Khi đó hệ đóng (3.2) được viết lại như sau
ẋ(t) = [A0 +B0K]x(t) + A1x(t− h1med)− A1

∫ t−h1med

t−h1(t) ẋ(s) ds

+A2

∫ t
t−k1(t) x(s) ds+B1Kx(t− h2med)

−B1K
∫ t−h2med

t−h2(t) ẋ(s) ds+B2K
∫ t
t−k2(t) x(s) ds,

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0].

(3.5)

Xét hàm Lyapunov–Krasovskii cho hệ đóng (3.5)

V (t, xt) =
9∑
i=1

Vi(t, xt),

ở đó

V1(t, xt) = xT(t)Px(t),

V2(t, xt) =

∫ t

t−h1med

e2α(s−t)xT(s)Q1x(s) ds,

V3(t, xt) =

∫ t

t−h2med

e2α(s−t)xT(s)Q2x(s) ds,

V4(t, xt) =

∫ 0

−h1med

∫ t

t+s

e2α(θ−t)ẋT(θ)R1ẋ(θ) dθ ds,

V5(t, xt) =

∫ 0

−h2med

∫ t

t+s

e2α(θ−t)ẋT(θ)R2ẋ(θ) dθ ds,

V6(t, xt) =

∫ −h1med+δ1

−h1med−δ1

∫ t

t+s

e2α(θ−t)ẋT(θ)S1ẋ(θ) dθ ds,

V7(t, xt) =

∫ −h2med+δ2

−h2med−δ2

∫ t

t+s

e2α(θ−t)ẋT(θ)S2ẋ(θ) dθ ds,

V8(t, xt) =

∫ 0

−k1

∫ t

t+s

e2α(θ−t)xT(θ)T1x(θ) dθ ds,

V9(t, xt) =

∫ 0

−k2

∫ t

t+s

e2α(θ−t)xT(θ)T2x(θ) dθ ds.

Lấy đạo hàm của Vi(t, xt), i = 1, . . . , 9, theo t dọc theo nghiệm của hệ đóng

(3.5), ta thu được

V̇1(t, xt) = 2xT(t)Pẋ(t),

V̇2(t, xt) = −2αV2(t, xt) + xT(t)Q1x(t)− e−2αh1medxT(t− h1med)Q1x(t− h1med),

V̇3(t, xt) = −2αV3(t, xt) + xT(t)Q2x(t)− e−2αh2medxT(t− h2med)Q2x(t− h2med),
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V̇4(t, xt) ≤ −2αV4(t, xt) + h1medẋ
T(t)R1ẋ(t)

− e−2αh1med

∫ 0

−h1med

ẋT(t+ s)R1ẋ(t+ s) ds,

V̇5(t, xt) ≤ −2αV5(t, xt) + h2medẋ
T(t)R2ẋ(t)

− e−2αh2med

∫ 0

−h2med

ẋT(t+ s)R2ẋ(t+ s) ds,

V̇6(t, xt) ≤ −2αV6(t, xt) + 2δ1ẋ
T(t)S1ẋ(t)

− e−2α(h1med+δ1)

∫ −h1med+δ1

−h1med−δ1
ẋT(t+ s)S1ẋ(t+ s) ds,

V̇7(t, xt) ≤ −2αV7(t, xt) + 2δ2ẋ
T(t)S2ẋ(t)

− e−2α(h2med+δ2)

∫ −h2med+δ2

−h2med−δ2
ẋT(t+ s)S2ẋ(t+ s) ds,

V̇8(t, xt) ≤ −2αV8(t, xt) + k1x
T(t)T1x(t)− e−2αk1

∫ t

t−k1
xT(s)T1x(s) ds,

V̇9(t, xt) ≤ −2αV9(t, xt) + k2x
T(t)T2x(t)− e−2αk2

∫ t

t−k2
xT(s)T2x(s) ds.

Từ đó suy ra

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ 2xT(t)Pẋ(t) + xT(t)
[
Q1 +Q2 + k1T1 + k2T2 + 2αP

]
x(t)

− e−2αh1medxT(t− h1med)Q1x(t− h1med)

− e−2αh2medxT(t− h2med)Q2x(t− h2med)

+ ẋT(t)
[
h1medR1 + h2medR2 + 2δ1S1 + 2δ2S2

]
ẋ(t)

−
2∑
i=1

(
e−2αhimed

∫ t

t−himed

ẋT(s)Riẋ(s) ds

+ e−2α(himed+δi)

∫ t−himed+δi

t−himed−δi
ẋT(s)Siẋ(s) ds

)
−

2∑
i=1

e−2αki

∫ t

t−ki
xT(s)Tix(s) ds.

(3.6)

Chú ý rằng, khi hi(t) ≥ himed, ta có

−
∫ t−himed+δi

t−himed−δi
ẋT(s)Siẋ(s) ds ≤ −

∫ t−himed

t−hi(t)
ẋT(s)Siẋ(s) ds,

và khi hi(t) < himed, ta có

−
∫ t−himed+δi

t−himed−δi
ẋT(s)Siẋ(s) ds ≤ −

∫ t−hi(t)

t−himed

ẋT(s)Siẋ(s) ds.
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Do đó, với ∆hi(t) := hi(t)− himed, i = 1, 2, ta có đánh giá sau:

−
∫ t−himed+δi

t−himed−δi
ẋT(s)Siẋ(s) ds ≤ −sgn(∆hi(t))

∫ t−himed

t−hi(t)
ẋT(s)Siẋ(s) ds, i = 1, 2.

(3.7)

Đặt

ζT(t) =
[
xT(t) xT(t− h1med) xT(t− h2med) ẋT(t)

]
,

M =
[
M1 M2 M3 M4

]
, Z =

[
Z1 Z2 Z3 Z4

]
,W =

[
W W W W

]
.

Từ công thức Newton–Leibniz và công thức (3.5), ta có

2ζT(t)MT

[
x(t)− x(t− h1med)−

∫ t

t−h1med

ẋ(s) ds

]
= 0, (3.8)

2ζT(t)ZT

[
x(t)− x(t− h2med)−

∫ t

t−h2med

ẋ(s) ds

]
= 0, (3.9)

2ζT(t)WT

[
[A0 +B0K]x(t) + A1x(t− h1med)− A1

∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋ(s) ds

+ A2

∫ t

t−k1(t)

x(s) ds+B1Kx(t− h2med)

−B1K

∫ t−h2med

t−h2(t)

ẋ(s) ds+B2K

∫ t

t−k2(t)

x(s) ds− ẋ(t)

]
= 0.

(3.10)

Áp dụng các Bổ đề 1.1 và Bổ đề 1.2, ta có các đánh giá sau:

− 2ζT(t)MT

∫ t

t−h1med

ẋ(s) ds

≤ e2αh1medh1medζ
T(t)MTR1

−1Mζ(t)

+
1

h1med
e−2αh1med

(∫ t

t−h1med

ẋ(s) ds

)T

R1

(∫ t

t−h1med

ẋ(s) ds

)
≤ e2αh1medh1medζ

T(t)MTR1
−1Mζ(t) + e−2αh1med

∫ t

t−h1med

ẋT(s)R1ẋ(s) ds;

(3.11)

− 2ζT(t)ZT

∫ t

t−h2med

ẋ(s) ds

≤ e2αh2medh2medζ
T(t)ZTR2

−1Zζ(t) + e−2αh2med

∫ t

t−h2med

ẋT(s)R2ẋ(s) ds.

(3.12)
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Khi h1(t) ≥ h1med, áp dụng các Bổ đề 1.1 và Bổ đề 1.2, ta có

− 2ζT(t)WTA1

∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋ(s) ds

≤ e2α(h1med+δ1)δ1ζ
T(t)WTA1S1

−1AT
1Wζ(t)

+
1

δ1
e−2α(h1med+δ1)

(∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋ(s) ds

)T

S1

(∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋ(s) ds

)
≤ e2α(h1med+δ1)δ1ζ

T(t)WTA1S1
−1AT

1Wζ(t)

+ e−2α(h1med+δ1)

∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋT(s)S1ẋ(s) ds.

Một cách hoàn toàn tương tự, khi h1(t) < h1med, ta có

− 2ζT(t)WTA1

∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋ(s) ds = 2ζT(t)WTA1

∫ t−h1(t)

t−h1med

ẋ(s) ds

≤ e2α(h1med+δ1)δ1ζ
T(t)WTA1S1

−1AT
1Wζ(t)

+ e−2α(h1med+δ1)δ−1
1

(∫ t−h1(t)

t−h1med

ẋ(s) ds

)T

S1

(∫ t−h1(t)

t−h1med

ẋ(s) ds

)
≤ e2α(h1med+δ1)δ1ζ

T(t)WTA1S1
−1AT

1Wζ(t)

+ e−2α(h1med+δ1)

∫ t−h1(t)

t−h1med

ẋT(s)S1ẋ(s) ds.

Do đó

− 2ζT(t)WTA1

∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋ(s) ds

≤ e2α(h1med+δ1)δ1ζ
T(t)WTA1S1

−1AT
1Wζ(t)

+ sgn(∆h1(t))e−2α(h1med+δ1)

∫ t−h1med

t−h1(t)

ẋT(s)S1ẋ(s) ds.

(3.13)

Tương tự như đánh giá (3.13), ta có

− 2ζT(t)WTB1K

∫ t−h2med

t−h2(t)

ẋ(s) ds

≤ e2α(h2med+δ2)δ2ζ
T(t)WTB1KS2

−1KTBT
1Wζ(t)

+ sgn(∆h2(t))e−2α(h2med+δ2)

∫ t−h2med

t−h2(t)

ẋT(s)S2ẋ(s) ds.

(3.14)
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Theo Bổ đề 1.1 và Bổ đề 1.2, ta có các đánh giá sau:

2ζT(t)WTA2

∫ t

t−k1(t)

x(s) ds

≤ e2αk1k1ζ
T(t)WTA2T1

−1AT
2Wζ(t)

+
1

k1
e−2αk1

(∫ t

t−k1(t)

x(s) ds

)T

T1

(∫ t

t−k1(t)

x(s) ds

)
≤ e2αk1k1ζ

T(t)WTA2T1
−1AT

2Wζ(t)

+ e−2αk1

∫ t

t−k1
xT(s)T1x(s) ds.

(3.15)

Tương tự như đánh giá (3.15), ta có ước lượng sau:

2ζT(t)WTB2K

∫ t

t−k2(t)

x(s) ds

≤ k2e
2αk2ζT(t)WTB2KT2

−1KTBT
2Wζ(t) + e−2αk2

∫ t

t−k2
xT(s)T2x(s) ds.

(3.16)

Từ các đánh giá (3.6)-(3.16), ta có

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

≤ 2xT(t)Pẋ(t) + xT(t)
[
Q1 +Q2 + k1T1 + k2T2 + 2αP

]
x(t)

− e−2αh1medxT(t− h1med)Q1x(t− h1med)

− e−2αh2medxT(t− h2med)Q2x(t− h2med)

+ ẋT(t)
[
h1medR1 + h2medR2 + 2δ1S1 + 2δ2S2

]
ẋ(t)

+ 2ζT(t)MT
[
x(t)− x(t− h1med)

]
+ 2ζT(t)ZT

[
x(t)− x(t− h2med)

]
+ 2ζT(t)WT

[
(A0 +B0K)x(t) + A1x(t− h1med) +B1Kx(t− h2med)− ẋ(t)

]
+ ζT(t)

[
e2αh1medh1medMTR1

−1M+ e2αh2medh2medZTR2
−1Z

+ e2α(h1med+δ1)δ1WTA1S1
−1AT

1W
+ e2α(h2med+δ2)δ2WTB1KS2

−1KTBT
1W

+ k1e
2αk1WTA2T1

−1AT
2W + k2e

2αk2WTB2KT2
−1KTBT

2W
]
ζ(t).

(3.17)

Vậy, ta có

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ ζT(t)Ωζ(t)− xT(t)Hx(t), (3.18)
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trong đó

H = Q+WY TRYW,

Ω =


Ω11 Ω12 Ω13 Ω14

∗ Ω22 Ω23 Ω24

∗ ∗ Ω33 Ω34

∗ ∗ ∗ Ω44

+ Ω,

với

Ω11 = 2αP +Q1 +Q2 + k1T1 + k2T2 +M1
T

+M1 +W (A0 +B0K)

+ (A0 +B0K)TW + Z1
T

+ Z1 +Q+WY TRYW,

Ω12 = M2 + Z2 −M1
T

+WA1 + (A0 +B0K)TW,

Ω13 = M3 + Z3 − Z1
T

+WB1K + (A0 +B0K)TW,

Ω14 = P +M4 + Z4 + (A0 +B0K)TW −W,

Ω22 = −e−2αh1medQ1 −M2
T −M2 +WA1 + AT

1W,

Ω23 = −M3 − Z2
T

+ AT
1W +WB1K,

Ω24 = −M4 + AT
1W −W,

Ω33 = −e−2αh2medQ2 − Z3
T − Z3 +WB1K +KTBT

1 W,

Ω34 = −Z4 +KTBT
1 W −W,

Ω44 = h1medR1 + h2medR2 + 2δ1S1 + 2δ2S2 − 2W,

Ω = e2αh1medh1medMTR1
−1M+ e2αh2medh2medZTR2

−1Z
+ e2α(h1med+δ1)δ1WTA1S1

−1AT
1W + e2α(h2med+δ2)δ2WTB1KS2

−1KTBT
1W

+ k1e
2αk1WTA2T1

−1AT
2W + k2e

2αk2WTB2KT2
−1KTBT

2W .

Mặt khác, bằng cách sử dụng Bổ đề Schur, điều kiện Ω < 0 tương đương với

điều kiện

Ω̃ =


Ω11 Ω12 Ω13 Ω14 Ω1

∗ Ω22 Ω23 Ω24 Ω2

∗ ∗ Ω33 Ω34 Ω3

∗ ∗ ∗ Ω44 Ω4

∗ ∗ ∗ ∗ Θ

 < 0,
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trong đó

Ω1 =
[
h1medM1

T
h2medZ1

T
δ1WA1 δ2WB1K k1WA2 k2WB2K

]
,

Ω2 =
[
h1medM2

T
h2medZ2

T
δ1WA1 δ2WB1K k1WA2 k2WB2K

]
,

Ω3 =
[
h1medM3

T
h2medZ3

T
δ1WA1 δ2WB1K k1WA2 k2WB2K

]
,

Ω4 =
[
h1medM4

T
h2medZ4

T
δ1WA1 δ2WB1K k1WA2 k2WB2K

]
,

Θ = diag
{
− h1mede

−2αh1medR1,−h2mede
−2αh2medR2,−δ1e

−2α(h1med+δ1)S1,

− δ2e
−2α(h2med+δ2)S2,−k1e

−2αk1T1,−k2e
−2αk2T2

}
.

Bây giờ, ta nhân cả bên trái và bên phải của ma trận Ω̃ với

Γ = diag{N,N,N,N,N,N,N,N,N,N},

ta thu được Ξ̃ = ΓΩ̃Γ. Ta có điều kiện Ω̃ < 0 tương đương với điều kiện Ξ̃ < 0.

Lại áp dụng Bổ đề Schur một lần nữa, ta có điều kiện Ξ̃ < 0 tương đương với

điều kiện L < 0. Do đó từ các điều kiện (3.4) và (3.18), ta có

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ −xT(t)Hx(t). (3.19)

Vì H > 0, ta có

V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt) ≤ 0. (3.20)

Đặt v(t) = e2αtV (t, xt). Lấy đạo hàm theo thời gian của v(t), ta có

v̇(t) = e2αt
(
V̇ (t, xt) + 2αV (t, xt)

)
≤ 0 (3.21)

Lấy tích phân hai vế của bất đẳng thức (3.21) từ 0 tới t, ta thu được

v(t)− v(0) ≤ 0⇔ e2αtV (t, xt)− V (0, x0) ≤ 0.

Từ đó suy ra

V (t, xt) ≤ V (0, x0)e−2αt, ∀t ∈ R+.

Bằng các tính toán đơn giản, ta có

λ‖x(t, φ)‖2 ≤ V (t, xt) ≤ V (0, x0)e−2αt ≤ Λe−2αt‖φ‖2
C1,

và do đó nghiệm x(t, φ) bất kì của hệ đóng thỏa mãn đánh giá

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
e−αt‖φ‖C1, ∀t ≥ 0,
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điều này chứng tỏ hệ đóng là α−ổn định. Bây giờ, ta đi tìm giá trị đảm bảo chi

phí điều khiển cho hệ (3.1). Từ điều kiện (3.19) và V (t, xt) > 0, ta có

V̇ (t, xt) ≤ −xT(t)Hx(t). (3.22)

Lấy tích phân hai vế của bất đẳng thức (3.22) từ 0 tới s, ta có

V (s, xs)− V (0, x0) ≤ −
∫ s

0

xT(t)Hx(t) dt.

Suy ra ∫ s

0

xT(t)Hx(t) dt ≤ V (0, x0) = Λ‖φ‖2.

Trong biểu thức trên cho s→ +∞, ta có

J =

∫ +∞

0

xT(t)Hx(t) dt ≤ Λ‖φ‖2 = J∗.

Định lý được chứng minh hoàn toàn.

�

Nhận xét 3.1 Như đã phân tích trong phần mở đầu, việc giải bài toán đảm

bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng

thái và biến điều khiển với độ trễ là các hàm khác nhau, độ trễ là hàm liên tục

nhưng không nhất thiết khả vi là rất khó khăn và phức tạp. Bởi vì, ta cần phải

thiết kế một điều khiển ngược u(t) = Kx(t), K ∈ Rm×n để hệ điều khiển (3.1)

không những là ổn định hóa được dạng mũ mà giá trị của hàm chi phí toàn

phương J =
∫ +∞

0 [xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)] dt phải nhỏ hơn một số thực dương

J∗ nào đó. Bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó có chứa

tốc độ ổn định mũ α, các cận trên và cận dưới của độ trễ, các trung bình cộng

và trung bình hiệu của các cận trên và cận dưới của độ trễ, kết hợp với một

vài đánh giá mới, chúng tôi đưa ra một tiêu chuẩn mới cho bài toán đảm bảo

chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển có trễ hỗn hợp biến thiên trên cả biến

trạng thái và biến điều khiển với độ trễ biến thiên dạng khoảng và là các hàm

liên tục nhưng không nhất thiết khả vi. Điều kiện đủ của chúng tôi được đưa

ra dưới dạng các bất đẳng thức ma trận tuyến tính (LMIs). Tính tương thích

của điều kiện dạng LMIs có thể kiểm tra được bằng hộp công cụ LMI Toolbox

trong Matlab (xem [21]). Ngoài ra, trong điều kiện đủ mà chúng tôi đề xuất,

điều khiển ngược ổn định hóa và các chỉ số ổn định Lyapunov được xác định

một cách tường minh và có thể tính toán được bằng phần mềm Matlab.

Sau đây, chúng tôi đưa ra một ví dụ số minh họa cho Định lý 3.1.
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Ví dụ 3.1 Xét hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp biến thiên trên cả biến

trạng thái và biến điều khiển (3.1) với

A0 =

[
0 0

0 1

]
, A1 =

[
−0.9 −0.5

0 −2

]
, A2 =

[
0.9 −0.1

0 0

]
,

B0 =

[
0

1

]
, B1 =

[
1

0

]
, B2 =

[
1

2

]
,

h1(t) = 0.1 + 0.2 sin t nếu t ∈ I = ∪k≥0[2kπ, (2k + 1)π]

h1(t) = 0.1 nếu t ∈ R+ \ I,h2(t) = 0.1 + 0.7 sin t nếu t ∈ I = ∪k≥0[2kπ, (2k + 1)π]

h2(t) = 0.1 nếu t ∈ R+ \ I,k1(t) = 0.3 cos t nếu t ∈ I = ∪k≥0[2k π2 , (2k + 1)π2 ]

k1(t) = 0 nếu t ∈ R+ \ I,

k2(t) = 0.9| sin t|,

với hàm chi phí toàn phương có dạng (3.3), với

Q =

[
0.1 0

0 0.4

]
, R = [10]

Chú ý rằng các hàm trễ h1(t), h2(t), k1(t), k2(t) là các hàm không khả vi và các

ma trậnA0, A0+A1+A2 là không ổn định. Vì vậy, các phương pháp đề xuất trong

các nghiên cứu [47, 63, 66] là không áp dụng được cho lớp hệ được xét trong ví

dụ này. Ta có 0.1 ≤ h1(t) ≤ 0.3; 0.1 ≤ h2(t) ≤ 0.8; 0 ≤ k1(t) ≤ 0.3; 0 ≤ k2(t) ≤
0.9,∀t ≥ 0. Cho trước số α = 0.1. Bằng cách sử dụng hộp công cụ Matlab (LMI

toolbox of Matlab) [21], chúng tôi kiểm tra được các điều kiện trong Định lý 3.1

được nghiệm đúng với h1min = 0.1, h1max = 0.3, h2min = 0.1, h2max = 0.8, k1 =

0.3, k2 = 0.9, h1med = 0.2, h2med = 0.45, δ1 = 0.1, δ2 = 0.35, và các ma trận

N =

[
2.4483 0.1213

0.1213 0.5379

]
, P =

[
5.5875 −0.0578

−0.0578 1.0843

]
,

Q1 =

[
0.0815 0.0102

0.0102 0.0139

]
, Q2 =

[
1.1563 0.3121

0.3121 0.6039

]
,
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R1 =

[
3.9416 0.0836

0.0836 1.4300

]
, R2 =

[
0.9256 −0.1628

−0.1628 0.1699

]
,

S1 =

[
4.9908 0.5717

0.5717 1.0352

]
, S2 =

[
0.0406 0.0034

0.0034 0.0048

]
,

T1 =

[
3.2408 0.0921

0.0921 0.0154

]
, T2 =

[
0.0896 0.0155

0.0155 0.0166

]
,

M1 =

[
−18.8722 −0.3154

−0.3521 −6.8317

]
, M2 =

[
18.8523 0.3380

0.3654 6.8195

]
,

M3 =

[
0.0396 −0.0105

−0.0082 0.0002

]
, M4 =

[
0.0285 −0.0147

−0.0099 −0.0086

]
,

Z1 =

[
−1.8556 0.3385

0.3373 −0.3429

]
, Z2 =

[
0.0006 −0.0035

−0.0012 −0.0004

]
,

Z3 =

[
1.8772 −0.3275

−0.3312 0.3445

]
, Z4 =

[
0.0006 −0.0019

−0.0005 −0.0004

]
,

Y =
[
−0.0013 −0.0010

]
.

Điều khiển ngược ổn định hóa hệ (3.1) được cho bởi

u(t) =
[
−0.0004 −0.0017

]
x(t).

Hơn nữa, nghiệm x(t, φ) bất kì của hệ đóng thỏa mãn đánh giá mũ sau

‖x(t, φ)‖ ≤ 11.5732e−0.1t‖φ‖C1, ∀t ≥ 0,

và giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ đóng là

J ≤ J∗ = 133.9379‖φ‖2
C1.

3.2. Bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ phương

trình vi phân tuyến tính có trễ biến thiên trên biến

trạng thái và biến quan sát

Xét hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên trên biến trạng thái và biến

quan sát 
ẋ(t) = Ax(t) +Dx(t− h1(t)) +Bu(t),

y(t) = Cx(t− h2(t)),

x(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],

(3.23)
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ở đó d = max{h1, h2}, x(t) ∈ Rn là véctơ trạng thái; u(t) ∈ Rm là véctơ điều

khiển; y(t) ∈ Rr là véctơ quan sát; A,D,B,C là các ma trận thực cho trước có

số chiều thích hợp; φ ∈ C1([−d, 0],Rn) là hàm ban đầu với chuẩn xác định bởi

‖φ‖C1 = sup
t∈[−d,0]

{‖φ(t)‖, ‖φ̇(t)‖};

Các hàm trễ h1(t), h2(t) thỏa mãn điều kiện:

0 < h1 < h1(t) ≤ h1, 0 < h2 < h2(t) ≤ h2.

Chú ý rằng trong bài toán này, chúng tôi xét trường hợp các hàm trễ là các

hàm liên tục không nhất thiết khả vi và cận dưới của hàm trễ là thực sự lớn

hơn 0.

Trong mục này, chúng tôi sẽ thiết kế một bộ điều khiển phản hồi đầu ra

động (dynamic output feedback controller) sau để ổn định hóa hệ điều khiển

tuyến tính có trễ biến thiên trên biến trạng thái và biến quan sát (3.23):
ξ̇(t) = A1ξ(t) +B1y(t), t ≥ 0,

ξ(t) = 0, t ∈ [−d, 0],

u(t) = C1ξ(t),

(3.24)

trong đó ξ(t) ∈ Rn; A1, B1, C1 là các ma trận hằng chưa biết sẽ được xác định

sau.

Liên kết với hệ điều khiển (3.23), ta xét hàm chi phí toàn phương sau:

J =

∫ +∞

0

[xT(t)Qx(t) + uT(t)Ru(t)] dt, (3.25)

với Q ∈ Rn×n, R ∈ Rm×m là các ma trận thực, đối xứng, xác định dương cho

trước. Thay bộ điều khiển phản hồi đầu ra động (3.24) vào hệ (3.23), ta thu

được hệ đóng sau: ż(t) = Az(t) +D1z(t− h1(t)) +D2z(t− h2(t)),

z(t) = φ(t), t ∈ [−d, 0],
(3.26)

ở đó z(t) = [xT(t) ξT(t)]T, φ(t) = [φT(t) 0]T và

A =

(
A BC1

0 A1

)
, D1 =

(
D 0

0 0

)
, D2 =

(
0 0

B1C 0

)
.

Ta thấy rằng hệ đóng (3.26) luôn tồn tại và duy nhất nghiệm trên [0,+∞) theo

Định lý 1.6 trong Chương 1.
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Khi đó hàm chi phí toàn phương (3.25) trở thành:

J =

∫ +∞

0

[xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT
1 RC1ξ(t)] dt. (3.27)

Trong mục này, chúng tôi sẽ thiết kế một bộ phản hồi đầu ra động (3.24)

cho hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên trên biến trạng thái và biến quan

sát (3.23) và hàm chi phí toàn phương (3.25) sao cho hệ đóng (3.26) là α−ổn
định mũ và giá trị của hàm chi phí toàn phương (3.25) thỏa mãn J ≤ J∗, với

J∗ là một hằng số dương nào đó sẽ được xác định sau.

Cho số α > 0, các ma trận đối xứng, xác định dương P,Q1, Q2, U1, U2, R1, R2,

H1, H2, Si,Wi, i = 1, . . . , 4 và một ma trận Y. Để thuận tiện cho việc trình bày

kết quả chính của mục này, ta ký hiệu:

λ = λmin(P−1),

Λ = λmax(P−1) + h1λmax(P−1Q1P
−1) + (h1 − h1)λmax(P−1Q2P

−1)

+
1

2
h2

1λmax(P−1S1P
−1) +

1

2
(h

2

1 − h2
1)λmax(P−1S2P

−1)

+
1

2
h2

1λmax(P−1S3P
−1) +

1

2
(h

2

1 − h2
1)λmax(P−1S4P

−1)

+
1

6
h3

1λmax(P−1R1P
−1) +

1

6
(h

3

1 − h3
1)λmax(P−1R2P

−1)

+ h2λmax(P−1U1P
−1) + (h2 − h2)λmax(P−1U2P

−1) +
1

2
h2

2λmax(P−1W1P
−1)

+
1

2
(h

2

2 − h2
2)λmax(P−1W2P

−1) +
1

2
h2

2λmax(P−1W3P
−1)

+
1

2
(h

2

2 − h2
2)λmax(P−1W4P

−1) +
1

6
h3

2λmax(P−1H1P
−1)

+
1

6
(h

3

2 − h3
2)λmax(P−1H2P

−1),

Ξ = (Ξij)15×15, Ξji = ΞT
ij, ∀i 6= j,

Ψ =

[
QP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

]T
,

Ξ11 = AP + PAT + 2αP +Q1 + U1 + h1S3 + (h1 − h1)S4 + h2W3

+ (h2 − h2)W4 −
1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

(h1 − h1)

(h1 + h1)
e−4αh1R2

− 1

h2
e−2αh2W1 − 2e−4αh2H1 − 2

(h2 − h2)

(h2 + h2)
e−4αh2H2,

Ξ22 = − 2

h1 − h1

e−2αh1S2, Ξ33 = − 2

h2 − h2

e−2αh2W2,
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Ξ44 = e−2αh1Q2 − e−2αh1Q1 −
1

h1
e−2αh1S1 −

1

h1 − h1

e−2αh1S2,

Ξ55 = −e−2αh1Q2 −
1

h1 − h1

e−2αh1S2,

Ξ66 = e−2αh2U2 − e−2αh2U1 −
1

h2
e−2αh2W1 −

1

h2 − h2

e−2αh2W2,

Ξ77 = −e−2αh2U2 −
1

h2 − h2

e−2αh2W2,

Ξ88 = − 1

h1
e−2αh1S3 −

2

h2
1

e−4αh1R1,

Ξ99 = − 1

h1 − h1

e−2αh1S4 −
2

h
2

1 − h2
1

e−4αh1R2,

Ξ10,10 = − 1

h2
e−2αh2W3 −

2

h2
2

e−4αh2H1,

Ξ11,11 = − 1

h2 − h2

e−2αh2W4 −
2

h
2

2 − h2
2

e−4αh2H2,

Ξ12,12 = h1S1 + (h1 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h

2

1 − h2
1)R2 + h2W1 + (h2 − h2)W2

+
1

2
h2

2H1 +
1

2
(h

2

2 − h2
2)H2 − 2P,

Ξ13,13 = Y + Y T + 2αP +BRBT, Ξ12 = DP, Ξ13 = 0, Ξ14 =
1

h1
e−2αh1S1,

Ξ15 = 0, Ξ16 =
1

h2
e−2αh2W1, Ξ17 = 0, Ξ18 =

2

h1
e−4αh1R1, Ξ19 =

2

h1 + h1

e−4αh1R2,

Ξ1,10 =
2

h2
e−4αh2H1, Ξ1,11 =

2

h2 + h2

e−4αh2H2, Ξ1,12 = PAT,

Ξ1,13 = −BBT, Ξ1,14 = Ξ1,15 = 0,

Ξ23 = 0, Ξ24 = Ξ25 =
1

h1 − h1

e−2αh1S2,

Ξ26 = Ξ27 = Ξ28 = Ξ29 = Ξ2,10 = Ξ2,11 = 0,

Ξ2,12 = PDT, Ξ2,13 = Ξ2,14 = Ξ2,15 = 0, Ξ34 = Ξ35 = 0,

Ξ36 = Ξ37 =
1

h2 − h2

e−2αh2W2,

Ξ38 = Ξ39 = Ξ3,10 = Ξ3,11 = Ξ3,12 = Ξ3,13 = 0,Ξ3,14 = PCT,Ξ3,15 = 0,

Ξ45 = Ξ46 = Ξ47 = Ξ48 = Ξ49 = Ξ4,10 = Ξ4,11 = Ξ4,12 = Ξ4,13 = Ξ4,14 = Ξ4,15 = 0,

Ξ56 = Ξ57 = Ξ58 = Ξ59 = Ξ5,10 = Ξ5,11 = Ξ5,12 = Ξ5,13 = Ξ5,14 = Ξ5,15 = 0,

Ξ67 = ... = Ξ6,15 = 0, Ξ78 = ... = Ξ7,15 = 0, Ξ89 = ... = Ξ8,15 = 0,

Ξ9,10 = ... = Ξ9,15 = 0, Ξ10,11 = ... = Ξ10,15 = 0,

Ξ11,12 = ... = Ξ11,15 = 0, Ξ12,13 = −BBT, Ξ12,14 = Ξ12,15 = 0,

Ξ13,14 = 0, Ξ13,15 = PCT, Ξ14,14 = Ξ15,15 = −I, Ξ14,15 = 0.
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Định lý sau cho ta một điều kiện đủ cho sự tồn tại một bộ điều khiển phản

hồi đầu ra động (3.24) đảm bảo cho hệ tuyến tính có trễ biến thiên trên biến

trạng thái và biến quan sát (3.23) là α−ổn định hóa được dạng mũ và hàm chi

phí toàn phương (3.25) thỏa mãn điều kiện J ≤ J∗.

Định lý 3.2 Cho số α > 0, hai ma trận thực, đối xứng xác định dương Q,R.

Xét hệ điều khiển tuyến tính (3.23) và hàm chi phí toàn phương (3.25). Giả sử

rằng các ma trận hệ số của hệ (3.23) và hàm chi phí toàn phương (3.25) thỏa

mãn điều kiện sau: tồn tại các ma trận đối xứng, xác định dương P,Q1, Q2, U1, U2,

R1, R2, H1, H2, Si,Wi, i = 1, . . . , 4, và một ma trận Y sao cho bất đẳng thức ma

trận tuyến tính sau đây được thỏa mãn:[
Ξ Ψ

ΨT −Q

]
< 0. (3.28)

Khi đó có một bộ điều khiển phản hồi đầu ra động (3.24) cho hệ (3.23), trong

đó các ma trận A1, B1, C1 được xác định bởi:

A1 = Y P−1, B1 = PCT, C1 = −BTP−1.

Hơn nữa, giá trị đảm bảo chi phí điều khiển của hệ (3.23) xác định bởi:

J∗ = Λ‖φ‖2
C1.

Chứng minh. Đặt

Qi = P−1QiP
−1, Ui = P−1UiP

−1, Ri = P−1RiP
−1, Hi = P−1HiP

−1, i = 1, 2,

Sj = P−1SjP
−1, Wj = P−1WjP

−1, j = 1, 2, 3, 4.

Xét hàm Lyapunov–Krasovskii cho (3.26) dạng:

V (t, zt) =
9∑
i=1

Vi(t, zt),

trong đó

V1 = xT(t)P−1x(t) + ξT(t)P−1ξ(t),

V2 =

∫ t

t−h1
e2α(s−t)xT(s)Q1x(s) ds+

∫ t−h1

t−h1
e2α(s−t)xT(s)Q2x(s) ds,

V3 =

∫ 0

−h1

∫ t

t+s

e2α(τ−t)ẋT(τ)S1ẋ(τ) dτ ds+

∫ −h1
−h1

∫ t

t+s

e2α(τ−t)ẋT(τ)S2ẋ(τ) dτ ds,

V4 =

∫ 0

−h1

∫ t

t+s

e2α(τ−t)xT(τ)S3x(τ) dτ ds+

∫ −h1
−h1

∫ t

t+s

e2α(τ−t)xT(τ)S4x(τ) dτ ds,
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V5 =

∫ 0

−h1

∫ 0

θ

∫ t

t+s

e2α(τ+s−t)ẋT(τ)R1ẋ(τ) dτ ds dθ

+

∫ −h1
−h1

∫ 0

θ

∫ t

t+s

e2α(τ+s−t)ẋT(τ)R2ẋ(τ) dτ ds dθ,

V6 =

∫ t

t−h2
e2α(s−t)xT(s)U1x(s) ds+

∫ t−h2

t−h2
e2α(s−t)xT(s)U2x(s) ds,

V7 =

∫ 0

−h2

∫ t

t+s

e2α(τ−t)ẋT(τ)W1ẋ(τ) dτ ds+

∫ −h2
−h2

∫ t

t+S

e2α(τ−t)ẋT(τ)W2ẋ(τ) dτ ds,

V8 =

∫ 0

−h2

∫ t

t+s

e2α(τ−t)xT(τ)W3x(τ) dτ ds+

∫ −h2
−h2

∫ t

t+s

e2α(τ−t)xT(τ)W4x(τ) dτ ds,

V9 =

∫ 0

−h2

∫ 0

θ

∫ t

t+s

e2α(τ+s−t)ẋT(τ)H1ẋ(τ) dτ ds dθ

+

∫ −h2
−h2

∫ 0

θ

∫ t

t+s

e2α(τ+s−t)ẋT(τ)H2ẋ(τ) dτ ds dθ.

(3.29)

Lấy đạo hàm của Vi, i = 1, . . . , 9 theo t dọc theo nghiệm của hệ (3.26), ta có

V̇1 = xT(t)

[
P−1A+ ATP−1

]
x(t) + 2xT(t)P−1Dx(t− h1(t)) + 2xT(t)P−1BC1ξ(t)

+ ξT(t)

[
P−1A1 + AT

1P
−1

]
ξ(t) + 2ξT(t)P−1B1Cx(t− h2(t)),

V̇2 = −2αV2 + xT(t)Q1x(t)− e−2αh1xT(t− h1)Q1x(t− h1)

+ e−2αh1xT(t− h1)Q2x(t− h1)− e−2αh1xT(t− h1)Q2x(t− h1),

V̇3 ≤ −2αV3 + ẋT(t)

[
h1S1 + (h1 − h1)S2

]
ẋ(t)− e−2αh1

∫ t

t−h1
ẋT(s)S1ẋ(s) ds

− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1
ẋT(s)S2ẋ(s) ds,

V̇4 ≤ −2αV4 + xT(t)

[
h1S3 + (h1 − h1)S4

]
x(t)− e−2αh1

∫ t

t−h1
xT(s)S3x(s) ds

− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1
xT(s)S4x(s) ds,

V̇5 ≤ −2αV5 + ẋT(t)

[
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h

2

1 − h2
1)R2

]
ẋ(t)

− e−4αh1

∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R1ẋ(s) ds dθ

− e−4αh1

∫ −h1
−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R2ẋ(s) ds dθ,
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V̇6 = −2αV6 + xT(t)U1x(t)− e−2αh2xT(t− h2)U1x(t− h2)

+ e−2αh2xT(t− h2)U2x(t− h2)− e−2αh2xT(t− h2)U2x(t− h2),

V̇7 ≤ −2αV7 + ẋT(t)

[
h2W1 + (h2 − h2)W2

]
ẋ(t)− e−2αh2

∫ t

t−h2
ẋT(s)W1ẋ(s) ds

− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2
ẋT(s)W2ẋ(s) ds,

V̇8 ≤ −2αV8 + xT(t)

[
h2W3 + (h2 − h2)W4

]
x(t)− e−2αh2

∫ t

t−h2
xT(s)W3x(s) ds

− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2
xT(s)W4x(s) ds,

V̇9 ≤ −2αV9 + ẋT(t)

[
1

2
h2

2H1 +
1

2
(h

2

2 − h2
2)H2

]
ẋ(t)

− e−4αh2

∫ 0

−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)H1ẋ(s) ds dθ

− e−4αh2

∫ −h2
−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)H2ẋ(s) ds dθ.

Do đó, ta có

V̇ + 2αV

≤ xT(t)

[
P−1A+ ATP−1 + 2αP−1 +Q1 + U1 + h1S3

+ (h1 − h1)S4 + h2W3 + (h2 − h2)W4

]
x(t)

+ ξT(t)

[
P−1A1 + AT

1P
−1 + 2αP−1

]
ξ(t) + 2xT(t)P−1Dx(t− h1(t))

+ 2xT(t)P−1BC1ξ(t) + 2ξT(t)P−1B1Cx(t− h2(t))

+ xT(t− h1)

[
e−2αh1Q2 − e−2αh1Q1

]
x(t− h1)

+ xT(t− h1)

[
− e−2αh1Q2

]
x(t− h1) + xT(t− h2)

[
e−2αh2U2 − e−2αh2U1

]
x(t− h2)

+ xT(t− h2)

[
− e−2αh2U2

]
x(t− h2)

+ ẋT(t)

[
h1S1 + (h1 − h1)S2 +

1

2
h2

1R1 +
1

2
(h

2

1 − h2
1)R2 + h2W1 + (h2 − h2)W2

+
1

2
h2

2H1 +
1

2
(h

2

2 − h2
2)H2

]
ẋ(t)
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− e−2αh1

∫ t

t−h1
ẋT (s)S1ẋ(s) ds− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1
ẋT (s)S2ẋ(s) ds

− e−2αh1

∫ t

t−h1
xT(s)S3x(s) ds− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1
xT(s)S4x(s) ds

− e−4αh1

∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R1ẋ(s) ds dθ − e−4αh1

∫ −h1
−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R2ẋ(s) ds dθ

− e−2αh2

∫ t

t−h2
ẋT(s)W1ẋ(s) ds− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2
ẋT(s)W2ẋ(s) ds

− e−2αh2

∫ t

t−h2
xT(s)W3x(s) ds− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2
xT(s)W4x(s) ds

− e−4αh2

∫ 0

−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)H1ẋ(s) ds dθ − e−4αh2

∫ −h2
−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)H2ẋ(s) ds dθ.

Bây giờ, áp dụng Bổ đề 1.2, ta có các đánh giá sau:

− e−2αh1

∫ t

t−h1
ẋT(s)S1ẋ(s) ds ≤ − 1

h1

(∫ t

t−h1
ẋ(s) ds

)T

e−2αh1S1

(∫ t

t−h1
ẋ(s) ds

)
= − 1

h1

[
x(t)− x(t− h1)

]T
e−2αh1S1

[
x(t)− x(t− h1)

]
;

(3.30)

− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1
ẋT(s)S2ẋ(s) ds

= −e−2αh1

∫ t−h1(t)

t−h1
ẋT(s)S2ẋ(s) ds− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1(t)

ẋT(s)S2ẋ(s) ds

≤ − 1

h1 − h1

(∫ t−h1(t)

t−h1
ẋ(s) ds

)T

e−2αh1S2

(∫ t−h1(t)

t−h1
ẋ(s) ds

)
− 1

h1 − h1

(∫ t−h1

t−h1(t)

ẋ(s) ds

)T

e−2αh1S2

(∫ t−h1

t−h1(t)

ẋ(s) ds

)
= − 1

h1 − h1

[
x(t− h1(t))− x(t− h1)

]T
e−2αh1S2

[
x(t− h1(t))− x(t− h1)

]
− 1

h1 − h1

[
x(t− h1)− x(t− h1(t))

]T
e−2αh1S2

[
x(t− h1)− x(t− h1(t))

]
;

(3.31)

− e−2αh1

∫ t

t−h1
xT(s)S3x(s) ds

≤ − 1

h1

(∫ t

t−h1
x(s) ds

)T

e−2αh1S3

(∫ t

t−h1
x(s) ds

)
= − 1

h1

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)T

e−2αh1S3

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)
;

(3.32)
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− e−2αh1

∫ t−h1

t−h1
xT(s)S4x(s) ds

≤ − 1

h1 − h1

(∫ t−h1

t−h1
x(s) ds

)T

e−2αh1S4

(∫ t−h1

t−h1
x(s) ds

)
= − 1

h1 − h1

(∫ t−h1

t−h1
x(θ) dθ

)T

e−2αh1S4

(∫ t−h1

t−h1
x(θ) dθ

)
;

(3.33)

− e−4αh1

∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R1ẋ(s) ds dθ

≤ − 2

h2
1

(∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)T

e−4αh1R1

(∫ 0

−h1

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)
= − 2

h2
1

[
h1x(t)−

∫ t

t−h1
x(θ) dθ

]T
e−4αh1R1

[
h1x(t)−

∫ t

t−h1
x(θ) dθ

]
;

(3.34)

− e−4αh1

∫ −h1
−h1

∫ t

t+θ

ẋT(s)R2ẋ(s) ds dθ

≤ − 2

h
2

1 − h2
1

(∫ −h1
−h1

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)T

e−4αh1R2

(∫ −h1
−h1

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)
= − 2

h
2

1 − h2
1

[
(h1 − h1)x(t)−

∫ t−h1

t−h1
x(θ) dθ

]T
e−4αh1R2

×
[
(h1 − h1)x(t)−

∫ t−h1

t−h1
x(θ) dθ

]
;

(3.35)

− e−2αh2

∫ t

t−h2
ẋT(s)W1ẋ(s) ds

≤ − 1

h2

(∫ t

t−h2
ẋ(s) ds

)T

e−2αh2W1

(∫ t

t−h2
ẋ(s) ds

)
= − 1

h2

[
x(t)− x(t− h2)

]T
e−2αh2W1

[
x(t)− x(t− h2)

]
;

(3.36)
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− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2
ẋT(s)W2ẋ(s) ds

= −e−2αh2

∫ t−h2(t)

t−h2
ẋT(s)W2ẋ(s) ds− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2(t)

ẋT(s)W2ẋ(s) ds

≤ − 1

h2 − h2

(∫ t−h2(t)

t−h2
ẋ(s) ds

)T

e−2αh2W2

(∫ t−h2(t)

t−h2
ẋ(s) ds

)
− 1

h2 − h2

(∫ t−h2

t−h2(t)

ẋ(s) ds

)T

e−2αh2W2

(∫ t−h2

t−h2(t)

ẋ(s) ds

)
= − 1

h2 − h2

[
x(t− h2(t))− x(t− h2)

]T
e−2αh2W2

[
x(t− h2(t))− x(t− h2)

]
− 1

h2 − h2

[
x(t− h2)− x(t− h2(t))

]T
e−2αh2W2

[
x(t− h2)− x(t− h2(t))

]
;

(3.37)

− e−2αh2

∫ t

t−h2
xT(s)W3x(s) ds

≤ − 1

h2

(∫ t

t−h2
x(s) ds

)T

e−2αh2W3

(∫ t

t−h2
x(s) ds

)
= − 1

h2

(∫ t

t−h2
x(θ) dθ

)T

e−2αh2W3

(∫ t

t−h2
x(θ) dθ

)
;

(3.38)

− e−2αh2

∫ t−h2

t−h2
xT(s)W4x(s) ds

≤ − 1

h2 − h2

(∫ t−h2

t−h2
x(s) ds

)T

e−2αh2W4

(∫ t−h2

t−h2
x(s) ds

)
= − 1

h2 − h2

(∫ t−h2

t−h2
x(θ) dθ

)T

e−2αh2W4

(∫ t−h2

t−h2
x(θ) dθ

)
;

(3.39)

− e−4αh2

∫ 0

−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)H1ẋ(s) ds dθ

≤ − 2

h2
2

(∫ 0

−h2

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)T

e−4αh2H1

(∫ 0

−h2

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)
= − 2

h2
2

[
h2x(t)−

∫ t

t−h2
x(θ) dθ

]T
e−4αh2H1

[
h2x(t)−

∫ t

t−h2
x(θ) dθ

]
;

(3.40)
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− e−4αh2

∫ −h2
−h2

∫ t

t+θ

ẋT(s)H2ẋ(s) ds dθ

≤ − 2

h
2

2 − h2
2

(∫ −h2
−h2

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)T

e−4αh2H2

(∫ −h2
−h2

∫ t

t+θ

ẋ(s) ds dθ

)
= − 2

h
2

2 − h2
2

[
(h2 − h2)x(t)−

∫ t−h2

t−h2
x(θ) dθ

]T
e−4αh2H2

×
[
(h2 − h2)x(t)−

∫ t−h2

t−h2
x(θ) dθ

]
.

(3.41)

Bây giờ, ta đặt

B1 = PCT, (3.42)

và áp dụng Bổ đề 1.1, ta có

2ξT(t)P−1B1Cx(t− h2(t)) = 2ξT(t)CTCx(t− h2(t))

≤ ξT(t)CTCξ(t) + xT(t− h2(t))CTCx(t− h2(t)).
(3.43)

Mặt khác, từ đồng nhất thức

Ax(t) +Dx(t− h1(t)) +BC1ξ(t)− ẋ(t) = 0,

ta có

2ẋT(t)P−1

[
Ax(t) +Dx(t− h1(t)) +BC1ξ(t)− ẋ(t)

]
= 0. (3.44)

Từ các điều kiện (3.30)-(3.44), ta có

V̇ (t, zt) + 2αV (t, zt) ≤ ηT(t)Ωη(t)−
[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
, (3.45)

trong đó

Ω = (Ωij)13×13,Ωji = ΩT
ij,∀i 6= j,

η(t) =

[
xT(t) xT(t− h1(t)) xT(t− h2(t)) xT(t− h1) xT(t− h1) xT(t− h2)

xT(t− h2)

(∫ t

t−h1
x(θ) dθ

)T (∫ t−h1

t−h1
x(θ) dθ

)T (∫ t

t−h2
x(θ) dθ

)T

(∫ t−h2

t−h2
x(θ) dθ

)T

ẋT(t) ξT(t)

]T
,
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với

Ω11 = P−1A+ ATP−1 + 2αP−1 +Q1 + U1 + h1S3 + (h1 − h1)S4 + h2W3

+ (h2 − h2)W4 −
1

h1
e−2αh1S1 − 2e−4αh1R1 − 2

(h1 − h1)

(h1 + h1)
e−4αh1R2

− 1

h2
e−2αh2W1 − 2e−4αh2H1 − 2

(h2 − h2)

(h2 + h2)
e−4αh2H2 +Q,

Ω22 = − 2

h1 − h1

e−2αh1S2, Ω33 = − 2

h2 − h2

e−2αh2W2 + CTC,

Ω44 = e−2αh1Q2 − e−2αh1Q1 −
1

h1
e−2αh1S1 −

1

h1 − h1

e−2αh1S2,

Ω55 = −e−2αh1Q2 −
1

h1 − h1

e−2αh1S2,

Ω66 = e−2αh2U2 − e−2αh2U1 −
1

h2
e−2αh2W1 −

1

h2 − h2

e−2αh2W2,

Ω77 = −e−2αh2U2 −
1

h2 − h2

e−2αh2W2,

Ω88 = − 1

h1
e−2αh1S3 −

2

h2
1

e−4αh1R1,

Ω99 = − 1

h1 − h1

e−2αh1S4 −
2

h
2

1 − h2
1

e−4αh1R2,

Ω10,10 = − 1

h2
e−2αh2W3 −

2

h2
2

e−4αh2H1,

Ω11,11 = − 1

h2 − h2

e−2αh2W4 −
2

h
2

2 − h2
2

e−4αh2H2,

Ω12,12 = h1S1 + (h1 − h1)S2 +
1

2
h2

1R1 +
1

2
(h

2

1 − h2
1)R2 + h2W1 + (h2 − h2)W2

+
1

2
h2

2H1 +
1

2
(h

2

2 − h2
2)H2 − 2P−1,

Ω13,13 = P−1A1 + AT
1P
−1 + 2αP−1 + CTC + CT

1 RC1, Ω12 = P−1D, Ω13 = 0,

Ω14 =
1

h1
e−2αh1S1, Ω15 = 0,

Ω16 =
1

h2
e−2αh2W1, Ω17 = 0, Ω18 =

2

h1
e−4αh1R1, Ω19 =

2

h1 + h1

e−4αh1R2,

Ω1,10 =
2

h2
e−4αh2H1, Ω1,11 =

2

h2 + h2

e−4αh2H2, Ω1,12 = ATP−1, Ω1,13 = P−1BC1,

Ω23 = 0, Ω24 = Ω25 =
1

h1 − h1

e−2αh1S2,

Ω26 = Ω27 = Ω28 = Ω29 = Ω2,10 = Ω2,11 = 0,

Ω2,12 = DTP−1, Ω2,13 = 0, Ω34 = Ω35 = 0, Ω36 = Ω37 =
1

h2 − h2

e−2αh2W2,
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Ω38 = Ω39 = Ω3,10 = Ω3,11 = Ω3,12 = Ω3,13 = 0,

Ω45 = Ω46 = Ω47 = Ω48 = Ω49 = Ω4,10 = Ω4,11 = Ω4,12 = Ω4,13 = 0,

Ω56 = Ω57 = Ω58 = Ω59 = Ω5,10 = Ω5,11 = Ω5,12 = Ω5,13 = 0,

Ω67 = ... = Ω6,13 = 0, Ω78 = ... = Ω7,13 = 0,

Ω89 = ... = Ω8,13 = 0, Ω9,10 = ... = Ω9,13 = 0,

Ω10,11 = Ω10,12 = Ω10,13 = 0, Ω11,12 = Ω11,13 = 0, Ω12,13 = P−1BC1.

Nhân cả bên trái và bên phải của ma trận Ω với ma trận

diag{P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P, P},

đặt

A1 = Y P−1, C1 = −BTP−1, (3.46)

và áp dụng Bổ đề Schur, ta có Ω < 0 tương đương với điều kiện (3.28). Từ các

điều kiện (3.28) và (3.45), ta có

V̇ (t, zt) + 2αV (t, zt) ≤ −
[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
. (3.47)

Vì

[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
≥ 0, nên ta có

V̇ (t, zt) + 2αV (t, zt) ≤ 0, t ∈ R+. (3.48)

Đặt v(t) = e2αtV (t, zt). Lấy đạo hàm theo thời gian của v(t), ta có

v̇(t) = e2αt
(
V̇ (t, zt) + 2αV (t, zt)

)
≤ 0 (3.49)

Lấy tích phân hai vế của bất đẳng thức (3.49) từ 0 tới t, ta thu được

v(t)− v(0) ≤ 0⇔ e2αtV (t, zt)− V (0, z0) ≤ 0.

Từ đó suy ra

V (t, zt) ≤ V (0, z0)e−2αt, ∀t ≥ 0.

Bằng các tính toán đơn giản, ta có

V (t, zt) ≥ λmin(P−1)‖x(t)‖2+λmin(P−1)‖ξ(t)‖2 ≥ λmin(P−1)‖x(t)‖2 = λ‖x(t)‖2,

và

V (0, z0) ≤ Λ‖φ‖2
C1.

Từ đó suy ra

λ‖x(t, φ)‖2 ≤ V (t, zt) ≤ V (0, z0)e−2αt ≤ Λe−2αt‖φ‖2
C1,
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và do đó ta có nghiệm x(t, φ) bất kì của hệ đóng thỏa mãn đánh giá

‖x(t, φ)‖ ≤
√

Λ

λ
e−αt‖φ‖C1, ∀t ≥ 0.

Điều này chứng tỏ hệ đóng là α−ổn định. Bây giờ, ta tìm giá trị đảm bảo chi

phí điều khiển cho hệ (3.23). Từ điều kiện (3.47), ta có

V̇ (t, zt) ≤ −
[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
. (3.50)

Lấy tích phân hai vế của biểu thức (3.50) từ 0 tới s, ta có

V (s, zs)− V (0, z0) ≤ −
∫ s

0

[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
dt.

Suy ra∫ s

0

[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
dt ≤ V (0, x0, ξ(0)) = Λ‖φ‖2

C1.

Trong biểu thức này cho s→ +∞, ta thu được

J =

∫ +∞

0

[
xT(t)Qx(t) + ξT(t)CT

1 RC1ξ(t)

]
dt ≤ Λ‖φ‖2

C1 := J∗.

Định lý được chứng minh hoàn toàn.

�

Nhận xét 3.2 Từ kết quả của Định lý 3.2, ta có thuật toán sau đây để xác

định bộ điều khiển phản hồi đầu ra động (3.24) cho hệ điều khiển tuyến tính

có trễ biến thiên trên biến trạng thái và biến quan sát (3.23):

Bước 1. Giải bất đẳng thức ma trận tuyến tính (3.28), ta tìm được ma trận đối

xứng, xác định dương P và ma trận Y.

Bước 2. Tính ma trận nghịch đảo P−1.

Bước 3. Tìm các ma trận A1, B1, C1 theo các công thức

A1 = Y P−1, B1 = PCT, C1 = −BTP−1.

Nhận xét 3.3 Bằng cách xây dựng hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó

có chứa thông tin về cận trên và cận dưới của độ trễ, tốc độ ổn định mũ α,

các tích phân bội ba, kết hợp với công thức Newton–Leibniz cùng các đánh giá

mới, chúng tôi đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại một bộ điều khiển phản

hồi đầu ra động đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính

có trễ biến thiên dạng khoảng và là các hàm liên tục nhưng không khả vi trên
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biến trạng thái và biến quan sát. Ngoài ra, trong điều kiện đủ mà chúng tôi đề

xuất, điều khiển ngược ổn định hóa, chỉ số ổn định Lyapunov và giá trị đảm

bảo chi phí điều khiển cho hệ được đưa ra một cách tường minh và có thể tính

toán được bằng phần mềm Matlab.

Sau đây chúng tôi đưa ra một ví dụ số minh họa cho Định lý 3.2.

Ví dụ 3.2 Xét hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên trên biến trạng thái

và biến quan sát (3.23), trong đó:

A =

[
0.1 0

0.1 −0.9

]
, D =

[
−2 0

−0.5 −0.5

]
, B =

[
0.9

−0.8

]
, C =

[
−1 0.5

]
,

với h1(t) = 0.1 + 0.3 sin t nếu t ∈ I = ∪k≥0[2kπ, (2k + 1)π]

h1(t) = 0.1 nếu t ∈ R+ \ I,

h2(t) = 0.1 + 0.3κ(t),

trong đó κ(t) =
∑+∞

i=1
1
2i sin(2it) là hàm Cellérier. Đó là một hàm liên tục nhưng

không khả vi tại mọi điểm. Chú ý rằng các hàm trễ h1(t), h2(t) là không khả

vi, do đó, các tiêu chuẩn ổn định được đề xuất trong các công trình [18, 20, 64,

65, 67] là không áp dụng được cho lớp hệ được xét trong ví dụ này. Cho α = 1,

Q =

[
0.1 0

0 0.2

]
, R = [1.5].

Ta có h1 = 0.1, h1 = 0.4, h2 = 0.1, h2 = 0.4. Sử dụng hộp công cụ bất đẳng thức

ma trận tuyến tính trong Matlab, ta tìm được một nghiệm của bất đẳng thức

ma trận (3.28) trong Định lý 3.2 là:

P =

[
1.1694 0.9763

0.9763 8.8587

]
, Q1 =

[
17.2453 15.8160

15.8160 100.6733

]
,

Q2 =

[
15.4517 14.4884

14.4884 75.5063

]
, U1 =

[
0.5235 2.5245

2.5245 52.3380

]
,

U2 =

[
7.5832 9.5533

9.5533 161.6656

]
, R1 =

[
0.6904 0.0228

0.0228 0.9457

]
,
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R2 =

[
0.1569 1.1703

1.1703 15.3105

]
, H1 =

[
0.4091 0.1564

0.1564 2.6638

]
,

H2 =

[
0.1569 1.1703

1.1703 15.3105

]
, S1 =

[
1.5361 1.6940

1.6940 7.7595

]
,

S2 =

[
2.6633 2.5927

2.5927 11.4131

]
, S3 =

[
4.5852 0.5598

0.5598 13.0816

]
,

S4 =

[
2.2391 3.1311

3.1311 50.7949

]
, W1 =

[
2.6749 3.2836

3.2836 35.4138

]
,

W2 =

[
0.2623 −0.2928

−0.2928 12.8799

]
, W3 =

[
6.7110 0.5143

0.5143 14.1273

]
,

W4 =

[
2.2391 3.1311

3.1311 50.7949

]
, Y =

[
−94.1305 55.3449

35.6782 −96.5021

]
.

Bộ điều khiển phản hồi đầu ra động cho hệ (3.23) được xác định theo công thức

(3.24) với

A1 = Y P−1 =

[
−94.3933 16.6507

43.6168 −15.7005

]
,

B1 = PCT =

[
−0.6813

3.4530

]
,

C1 = −BTP−1 =
[
−0.9306 0.1929

]
.

(3.51)

Do đó theo Định lý 3.2, hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên trên biến

trạng thái và biến quan sát (3.23) là 1−ổn định hóa được dạng mũ dưới sự tác

động của bộ điều khiển phản hồi đầu ra động (3.24). Ngoài ra, ta có nghiệm

bất kì x(t, φ) của hệ đóng thỏa mãn đánh giá sau:

‖x(t, φ)‖ ≤ 8.8068e−t‖φ‖C1,

và giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến

thiên trên biến trạng thái và biến quan sát là:

J∗ = 8.6323‖φ‖2
C1.
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Bằng cách xây dựng các hàm Lyapunov–Krasovskii mới kết hợp với cách

tiết cận bằng bất đẳng thức ma trận tuyến tính, chúng tôi thu được một số tiêu

chuẩn cho bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho một số lớp hệ điều khiển có

trễ biến thiên dạng khoảng trong trường hợp độ trễ là các hàm liên tục nhưng

không nhất thiết khả vi. Cụ thể, chương này đạt được các kết quả chính sau:

• Đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại một điều khiển ngược đảm bảo chi

phí điều khiển cho hệ điều khiển có trễ hỗn hợp trên cả biến trạng thái và

biến điều khiển với độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả

vi.

• Đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại một bộ điều khiển phản hồi đầu

ra động đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ điều khiển tuyến tính có trễ

trên biến trạng thái và biến quan sát với độ trễ biến thiên dạng khoảng

và độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi.
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KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Luận án này nghiên cứu tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ cho

mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có trễ hỗn hợp,

tính ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ điều khiển có trễ biến thiên dạng

khoảng với nhiễu phi tuyến. Đồng thời như những áp dụng trong lý thuyết điều

khiển, chúng tôi nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho một số

lớp hệ điều khiển có cấu trúc phức tạp với độ trễ biến thiên tổng quát. Bằng

cách xây dựng các hàm Lyapunov–Krasovskii mới trong đó có chứa các cận trên

và cận dưới của độ trễ, tốc độ ổn định mũ α, các tích phân bội hai và bội ba,

chúng tôi đã chứng minh các tiêu chuẩn ổn định mũ và ổn định hóa được dạng

mũ mới cho mô hình mạng nơ ron được mô tả bởi hệ phương trình vi phân có

trễ hỗn hợp biến thiên, các tiêu chuẩn ổn định hóa được dạng mũ cho lớp hệ

điều khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến. Ngoài ra, bằng

cách tiếp cận dùng bất đẳng thức ma trận tuyến tính với cách xây dựng hàm

Lyapunov–Krasovskii mới trong đó có chứa các cận trên và cận dưới của độ trễ,

tốc độ ổn định mũ α, các tích phân bội hai và bội ba kết hợp với công thức

Newton–Leibniz và các đánh giá mới, chúng tôi đã đưa ra một tiêu chuẩn mới

cho việc tồn tại một điều khiển ngược đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp hệ

điều khiển có trễ hỗn hợp biến thiên trên cả biến trạng thái và biến điều khiển,

đưa ra một điều kiện đủ cho việc tồn tại một bộ điều khiển phản hồi đầu ra

động (dynamic output feedback controllers) đảm bảo chi phí điều khiển cho lớp

hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên dạng khoảng trên biến trạng thái và

biến quan sát. Cụ thể, luận án đã đạt được những kết quả sau:

1. Chứng minh được một số điều kiện đủ cho tính ổn định mũ và ổn định hóa

được dạng mũ cho mô hình mạng nơ ron mô tả bởi hệ phương trình vi phân có

trễ hỗn hợp với độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất thiết khả vi.

2. Đưa ra các điều kiện đủ cho tính ổn định hóa được dạng mũ cho hệ điều

khiển có trễ biến thiên dạng khoảng với nhiễu phi tuyến .

3. Thiết lập một điều kiện đủ cho sự tồn tại một điều khiển ngược đảm bảo

chi phí điều khiển cho lớp hệ điều khiển có trễ biến thiên hỗn hợp trên cả biến

trạng thái và biến điều khiển với độ trễ là các hàm liên tục nhưng không nhất

thiết khả vi.

4. Thiết kế được một bộ điều khiển phản hồi đầu ra động đảm bảo chi phí điều

khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính có trễ biến thiên trên biến trạng thái và

biến quan sát với độ trễ biến thiên dạng khoảng và là các hàm liên tục nhưng

không nhất thiết khả vi.

Luận án mở ra một số hướng tiếp tục nghiên cứu là:
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1. Nghiên cứu tính ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ cho các lớp hệ

phương trình vi phân không ôtônôm có trễ hằng, trễ biến thiên.

2. Nghiên cứu bài toán ổn định mũ và ổn định hóa được dạng mũ cho một số

lớp hệ phương trình vi phân hàm như hệ phương trình tích phân tổng quát, hệ

phương trình vi phân trung tính có trễ.

3. Nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho các hệ phương trình vi

phân không ôtônôm có cấu trúc trễ mở rộng.
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