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Lời mở đầu
Lý thuyết ổn định và ổn định hóa các hệ động lực là một trong những hướng nghiên
cứu quan trọng, có nhiều ứng dụng trong lý thuyết điều khiển hệ thống lẫn ứng dụng
và thực tế, thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà toán học trong và ngoài
nước. 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 tiêu đề “Bài toán tổng
quan về tính ổn định của chuyển động”. A.M. Lyapunov đã nghiên cứu và xây dựng
được những lý thuyết cơ sở, nền tảng 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.
Để có ứng dụng nhiều hơn trong thực tế, người ta không chỉ quan tâm đến việc tìm
ra các tiêu chuẩn ổn định của hệ mà còn phải tìm cách thiết kế được một hệ thống
điều khiển đảm bảo một mức độ đầy đủ về hiệu suất (guarantees an adequate level of
performance). Dựa trên nhu cầu thực tiễn như vậy, năm 1972, S.S.L. Chang và T.K.C.
Peng đã đưa ra bài toán đảm bảo giá trị điều khiển cho hệ thống. 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. Năm 1974, I.R. Petersen và
D.C. McFarlane đã nghiên cứu bài toán đảm bảo giá trị tối ưu cho hệ điều khiển được
mô tả dưới dạng hệ phương trình vi phân thường có nhiễu cấu trúc. Trong nghiên cứu
của mình, Petersen và các cộng sự đã sử dụng phương trình Riccati đại số để đưa ra
một tiêu chuẩn cho bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ phương trình vi phân
thường có nhiễu cấu trúc. Năm 1999, L.Yu và J. Chu đã mở rộng bài toán trên cho
lớp hệ phương trình vi phân không chắc chắn có trễ hằng. Năm 2012, M.V. Thuan và
V.N. Phat đã nghiên cứu 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 với độ trễ là các hàm
liên tục nhưng không nhất thiết khả vi. Trong chương 2 của luận án này, chúng tôi
nghiên cứu một số kết quả về bài toán đảm bảo giá trị tối ưu cho một số lớp hệ phương
trình vi phân có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng (tập giá trị của trễ là đoạn thẳng)
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và không khả vi thông qua thông tin phản hồi đầu ra: hệ phi tuyến, hệ không chắc
chắn.
Lý thuyết ổn định trong thời gian hữu hạn được giới thiệu lần đầu tiên bởi Dorato
vào năm 1961. Một hệ phương trình vi phân được gọi là ổn định trong thời gian hữu
hạn nếu véc tơ trạng thái không vượt quá một mức cho trước trong khoảng thời gian
hữu hạn. So sánh với tính ổn định Lyapunov, thì sự ổn định trong thời gian hữu hạn
liên quan đến tính bị chặn của véc tơ trạng thái trong một khoảng thời gian cho trước.
Do đó, một hệ có thể ổn định trong thời gian hữu hạn nhưng không ổn định Lyapunov,
và ngược lại. Bên cạnh đó bài toán điều khiển H∞ của hệ có trễ thu hút được nhiều
sự quan tâm về mặt lí thuyết cũng như thực tiễn do trễ không những là một yếu tố
không thể tránh khỏi trong nhiều quá trình thực tế mà còn là nguyên nhân cho sự
không ổn định và hiệu suất kém. Mục đích khi nghiên cứu bài toán điều khiển H∞ là
thiết kế được một điều khiển làm cho hệ đóng (hệ không có nhiễu ω) là ổn định tiệm
cận và đảm bảo hiệu suất ràng buộc của hệ thống là lớn nhất. Trong chương 3, chúng
tôi nghiên cứu bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn của một lớp hệ điều
khiển phi tuyến có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng thông qua thông tin phản hồi
đầu ra.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các kí hiệu, danh mục các công trình khoa
học của tác giả, tài liệu tham khảo, luận án gồm 3 chương như sau:
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 có trễ. Mục 1.2 giới thiệu bài
toán đảm bảo chi phí điều khiển. Mục 1.3 trình bày bài toán điều khiển H∞ trong thời
gian hữu hạn. Mục 1.4 nhắc lại về bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Mục 1.5 trình
bày lại một số bổ đề sẽ được sử dụng trong các chương sau của luận án.
Chương 2 nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ phương trình vi
phân phi tuyến có trễ biến thiên. Mục 2.1 trình bày điều kiện đủ để xây dựng hàm
điều khiển phản hồi đầu ra cho lớp hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên liên tục
dạng khoảng. Mục 2.2 xây dựng hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho lớp hệ điều khiển
tuyến tính không chắc chắn có trễ biến thiên.
Chương 3 nghiên cứu bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn cho một lớp
hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ biến thiên dạng khoảng thông qua thông tin
phản hồi đầu ra. Mục 3.1 trình bày các điều kiện đủ để xây dựng hàm điều khiển phản
hồi đầu ra cho bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn. Mục 3.2 thiết lập hàm
điều khiển phản hồi đầu ra của bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn cho
hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn với trễ biến thiên.
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Chương 1
Cơ sở toán học

Trong chương này, chúng tôi trích dẫn một số khái niệm và kết quả đã biết về tính
ổn định và ổn định hoá được của hệ phương trình vi phân có trễ, bài toán đảm bảo chi
phí điều khiển, bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn, và một số kiến thức
bổ trợ trong luận án. Các khái niệm và kết quả này nhằm giúp việc trình bày một cách
hệ thống và rõ ràng các kết quả trong các chương sau.

1.1
1.1.1

Bài toán ổn định và ổn định hóa hệ phương trình vi phân
có trễ
Bài toán ổn định hệ phương trình vi phân có trễ

Như chúng ta đã biết hệ phương trình vi phân thường 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 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. Kí hiệu C = C([−h, 0], Rn ) là không gian
Banach các hàm liên tục trên đoạn [−h, 0], nhận giá trị trong không gian Rn , và chuẩn
của một phần tử ϕ ∈ C được cho bởi kϕk =

sup kϕ(θ)k. Với t0 ∈ R, σ ≥ 0 và

−h≤θ≤0

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 một quỹ đạo trên đoạn [t − h, t] của hàm x(.) với
chuẩn trong C. Nếu D ⊂ R × C là 1 tập mở và hàm f : D → Rn là hàm cho trước thì
một phương trình vi phân có trễ trên D là phương trình có dạng:
ẋ(t) = f (t, xt ),

(1.1)

Một hàm x(·) được gọi là nghiệm của phương trình (1.1) nếu tồn tại t0 ∈ R và σ > 0
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sao cho x(·) ∈ C ([t0 − h, t0 + σ), Rn ), (t, xt ) ∈ D và x(t) thỏa mãn (1.1) với mọi
t ∈ [t0 , t0 + σ). Với t0 ∈ R, ϕ ∈ C, ta nói x(t0 , ϕ, f ) là nghiệm của phương trình (1.1)
với giá trị ban đầu xt0 (t0 , ϕ) = ϕ. Chúng ta luôn giả thiết hàm f thỏa mãn điều kiện
với mỗi điểm (t0 , ϕ) ∈ R+ × C, hệ (1.1) có nghiệm duy nhất đi qua điểm (t0 , ϕ) và xác
định trên [t0 , ∞).
Trong luận án này, chúng tôi giả thiết rằng hàm f (.) thỏa mãn điều kiện sao cho với
mỗi điểm (t0 , ϕ) ∈ R+ × C, hệ (1.1) có nghiệm duy nhất đi qua điểm (t0 , ϕ) và nghiệm
xác định trên [t0 , +∞).
Định nghĩa 1.1. Giả sử f (t, 0) = 0 với mọi t ∈ R.
• Nghiệm x = 0 của phương trình (1.1) được gọi là ổn định nếu với bất kì t0 ∈
R, ε > 0, tồn tại δ = δ(t0 , ε) sao cho nếu ||ϕ||C ≤ δ thì ||xt (t0 , ϕ)||C ≤ ε với t ≥ t0 .
• Nghiệm x = 0 của phương trình (1.1) được gọi là ổn định tiệm cận nếu nó ổn định
và tồn tại b0 = b0 (t0 ) > 0 sao cho nếu ||ϕ||C ≤ b0 thì lim x(t0 , ϕ)(t) = 0.
t→∞

Nếu y(t) là nghiệm bất kì của phương trình (1.1), thì y được nói là ổn định nếu
nghiệm z = 0 của phương trình
ż(t) = f (t, zt + yt ) − f (t, yt )
là ổn định. Các khái niệm về ổn định khác được định nghĩa tương tự trường hợp
f (t, 0) = 0, ∀t ∈ R.
Định nghĩa 1.2. Giả sử f (t, 0) = 0, ∀t ∈ R và β > 0 cho trước. Khi đó, nghiệm x = 0
của phương trình (1.1) được gọi là β−ổn định mũ nếu tồn tại hằng số M > 0 sao cho
mọi nghiệm x(t0 , ϕ) của hệ (1.1) thỏa mãn
||x(t0 , ϕ)(t)|| ≤ M e−β(t−t0 ) ||ϕ||C , ∀t ≥ t0 .
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 đã 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. Tiếp theo, chúng tôi trình bày định nghĩa hàm
Lyapunov-Krasovskii và một số điều kiện đủ cho tính ổn định của nghiệm x = 0 của
phương trình (1.1). Trước khi đưa ra định nghĩa hàm Lyapunov-Krasovskii, chúng ta
cần kí hiệu và giả thiết sau:
• QH := {ϕ ∈ C : ||ϕ||C ≤ H} và giả sử với mỗi H > 0, hàm số f : R × QH → R là
liên tục, bị chặn, và thỏa mãn điều kiện Lipschitz địa phương theo biến thứ hai.
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Định nghĩa 1.3. Nếu V : R × QH → R liên tục và x(·) là nghiệm của phương trình
(1.1), chúng ta định nghĩa
V̇ (t, ϕ) = lim sup
h→0+

1
[V (t + h, xt+h (t, ϕ)) − V (t, ϕ)] .
h

Hàm V̇ (t, ϕ) là đạo hàm bên phải của V (t, ϕ) dọc theo nghiệm của (1.1).
Định nghĩa 1.4. Hàm V : R × QH → R liên tục và V (t, 0) ≡ 0 được gọi là hàm
Lyapunov-Krasovskii của hệ (1.1) nếu các điều kiện sau thỏa mãn
i) hàm V (t, ϕ) xác định dương, tức là
∃u ∈ K : u(|ϕ(0)|) ≤ V (t, ϕ), ∀ϕ ∈ QH , t ∈ R,
ii) V̇ (t, ϕ) ≤ 0, ∀ϕ ∈ QH .
Định lí 1.1. Giả sử f (t, 0) ≡ 0. Khi đó, nếu hệ (1.1) có hàm Lyapunov-Krasovskii
thì nghiệm x = 0 của hệ là ổn định.
Định lí 1.2. Nếu tồn tại hàm liên tục V : R+ × C → R thỏa mãn:
i) tồn tại λ1 , λ2 > 0 sao cho λ1 ||ϕ(0)||2 ≤ V (t, ϕ) ≤ λ2 ||ϕ||2C ,
ii) V̇ (t, ϕ) ≤ 0,
thì hệ (1.1) là ổn định và nghiệm của nó là bị chặn, tức là tồn tại M > 0 sao cho
||x(t0 , ϕ)(t)|| ≤ M ||ϕ||C ,

∀(t0 , ϕ) ∈ R+ × C, t ≥ t0 .

Nếu thay điều kiện (ii) bằng điều kiện
iii) tồn tại λ0 > 0 sao cho V̇ (t, ϕ) ≤ −2λ0 V (t, ϕ) với mọi (t, ϕ) ∈ R+ × C,
thì hệ (1.1) là ổn định mũ và nghiệm của hệ thỏa mãn
r
λ2 −λ0 (t−t0 )
||x(t0 , ϕ)(t)|| ≤
e
||ϕ||C , ∀t ≥ t0 .
λ1
1.1.2

Bài toán ổn định hóa cho hệ điều khiển có trễ

Xét hệ điều khiển được mô tả bởi phương trình vi phân
(
ẋ(t) = f (t, xt , u(t)),
t ≥ 0,
x(t) = ϕ(t),
t ∈ [−h, 0],

(1.2)

trong đó x(t) ∈ Rn là véc tơ trạng thái, u(t) ∈ L2 ([0, +∞), Rm ) là véc tơ điều khiển,
h ≥ 0 là hằng số trễ, ϕ ∈ C ([−h, 0], Rn ) là hàm điều kiện ban đầu và hàm f :
R × Rn × Rm → Rn thỏa mãn điều kiện f (t, 0, 0) ≡ 0.
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Định nghĩa 1.5. Hệ điều khiển (1.2) gọi là ổn định hóa được nếu tồn tại hàm g :
Rn → Rm , g(0) = 0, sao cho nghiệm x = 0 của hệ đóng
ẋ(t) = f (t, xt , g(x(t)))
là ổn định tiệm cận. Trong trường hợp này, hàm u(.) = g(.) gọi là hàm điều khiển
ngược.
Định nghĩa 1.6. Cho β > 0. Hệ điều khiển (1.2) được gọi là ổn định hóa được dạng
mũ nếu tồn tại hàm g : Rn → Rm , g(0) = 0, sao cho nghiệm x = 0 của hệ đóng
ẋ(t) = f (t, xt , g(x(t)))
là β−ổn định mũ.

1.2

Bài toán đảm bảo chi phí điều khiển

Xét hệ điều khiển tuyến tính
(
ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), t ≥ 0,
x(0) = x0 ∈ Rn , u(t) ∈ Rm ,

(1.3)

với hàm chi phí toàn phương (hay còn gọi là hàm mục tiêu dạng toàn phương)
Z +∞
 >

J(u) =
x (t)Qx(t) + u> (t)Ru(t) dt,
(1.4)
0

trong đó Q ∈ Rn×n , R ∈ Rm×m là các ma trận đối xứng, xác định dương cho trước.
Điều khiển u(t) ∈ L2 ([0, ∞), Rn ). Bài toán điều khiển tối ưu cho hệ điều khiển tuyến
tính (1.3) hay còn gọi là bài toán tối ưu toàn phương tuyến tính là tìm điều khiển chấp
nhận được u∗ (.) sao cho với điều khiển này giá trị của hàm chi phí toàn phương đạt
giá trị nhỏ nhất.
Trong các bài toán kĩ 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 chi
phí điều khiển cho các hệ động lực. Khác với bài toán tối ưu toàn phương tuyến tính,
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. Bài toán đảm bảo chi phí điều
khiển cho hệ (1.3) có thể phát biểu như sau:
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Định nghĩa 1.7. Xét hệ điều khiển tuyến tính (1.3) và hàm chi phí toàn phương (1.4),
nếu tồn tại hàm điều khiển phản hồi trạng thái 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 ,

(1.5)

là ổn định tiệm cận và giá trị của hàm chi phí toàn phương (1.4) thỏa mãn J(u∗ ) ≤ J ∗ ,
thì J ∗ được gọi là giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (1.3) và u∗ (t) được gọi là
hàm điều khiển phản hồi trạng thái đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (1.3).

1.3

Bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn

Lý thuyết ổn định trong thời gian hữu hạn được giới thiệu lần đầu tiên bởi Dorato
vào năm 1961. Một hệ phương trình vi phân được gọi là ổn định trong thời gian hữu
hạn nếu véc tơ trạng thái không vượt quá một mức cho trước trong khoảng thời gian
hữu hạn. So sánh với tính ổn định Lyapunov, thì sự ổn định trong thời gian hữu hạn
liên quan đến tính bị chặn của véc tơ trạng thái trong một khoảng thời gian cho trước.
Do đó, một hệ có thể ổn định trong thời gian hữu hạn nhưng không ổn định Lyapunov,
và ngược lại. Bài toán ổn định trong thời gian hữu hạn có thể phát biểu như sau:
Định nghĩa 1.8 (Bài toán ổn định trong thời gian hữu hạn). Cho T > 0, c2 > c1 > 0, R
là ma trận xác định dương. Hệ phương trình: ẋ(t) = Ax(t) được gọi là ổn định trong
thời gian hữu hạn (FTS) tương ứng với (c1 , c2 , T, R) nếu:
x> (0)Rx(0) < c1 ⇒ x> (t)Rx(t) < c2 , ∀t ∈ [0, T ].
Định nghĩa 1.9 (Bài toán bị chặn trong thời gian hữu hạn). Xét hệ phương trình
tuyến tính
(
ẋ(t) = Ax(t) + Gw(t),
x(0) = x0 ,

t ∈ [0, T ],

(1.6)

với hàm nhiễu thỏa mãn điều kiện
w> (t)w(t) ≤ d, (d > 0).

(1.7)

Hệ (1.6) được gọi là bị chặn trong thời gian hữu hạn (FTB) tương ứng với (c1 , c2 , T, R, d),
với c2 > c1 và R > 0 là ma trận xác định dương nếu
x> (0)Rx(0) < c1 ⇒ x> (t)Rx(t) < c2 , ∀t ∈ [0, T ], ∀w : w> (t)w(t) ≤ d.
Tiếp theo chúng ta sẽ nhắc lại một bài toán quan trọng khác của lý thuyết điều
khiển trong thời gian hữu hạn là bài toán ổn định hóa trong thời gian hữu hạn.
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Định nghĩa 1.10 (Bài toán ổn định hóa trong thời gian hữu hạn). Cho T > 0, c2 >
c1 > 0 và R là ma trận xác định dương. Hệ điều khiển:
(
ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), t ∈ [0, T ],
x(0) = x0 ,

(1.8)

được gọi là ổn định hóa trong thời gian hữu hạn nếu tồn tại hàm điều khiển ngược
u(t) = Kx(t) sao cho hệ đóng ẋ(t) = [A + BK] x(t) là ổn định trong thời gian hữu hạn
(FTS) tương ứng với (c1 , c2 , T, R).
Tiếp theo chúng tôi giới thiệu về bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn.
Xét hệ phương trình vi phân điều khiển tuyến tính
(
ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Gw(t), t ∈ [0, T ],
z(t) = Cx(t),

(1.9)

trong đó x(t) ∈ Rn là véc tơ trạng thái, u(t) ∈ Rm là véc tơ điều khiển, z(t) ∈ Rp là
hàm quan sát, và w(t) ∈ Rr là hàm nhiễu.
Định nghĩa 1.11 (Bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn). Cho T > 0, γ >
0. Bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn cho hệ (1.9) là bài toán tìm điều
khiển ngược u(t) = F x(t) thỏa mãn các điều kiện sau:
• Với w = 0, hệ đóng: ẋ(t) = [A + BF ]x(t) là ổn định trong thời gian hữu hạn
(FTS) tương ứng với (c1 , c2 , T, R).
• Tồn tại c0 > 0 sao cho:
RT
sup

0

c0 kϕk2C 1

kz(t)k2 dt
≤ γ,
RT
+ 0 kw(t)k2 dt

(1.10)

trong đó supremum chạy trên ϕ ∈ C 1 ([−h2 , 0], Rn ) và nhiễu w(.) thỏa mãn (1.7).
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Chương 2
BÀI TOÁN ĐẢM BẢO CHI PHÍ ĐIỀU KHIỂN

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu một số kết quả về bài toán đảm bảo giá trị
cho một số lớp hệ phương trình vi phân có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng (tập
giá trị của trễ là đoạn thẳng) và không khả vi thông qua thông tin phản hồi đầu ra:
hệ phi tuyến, hệ không chắc chắn.

2.1

Hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ biến thiên

Xét phương trình vi phân phi tuyến có trễ biến thiên trên biến trạng thái và biến
quan sát


ẋ(t) = A1 x(t) + A2 x(t − h(t)) + Bu(t) + f (t, x(t), x(t − h(t)), u(t)),
y(t) = C1 x(t) + C2 x(t − h(t)),

x(t) = φ(t), t ∈ [−h , 0],
2

(2.1)

trong đó x(t) ∈ Rn là véc tơ trạng thái; u(t) ∈ Rm là véc tơ điều khiển; y(t) ∈ Rp
là véc tơ quan sát; A1 , A2 ∈ Rn×n , B ∈ Rn×m , C1 , C2 ∈ Rp×n là các ma trận thực cho
trước với số chiều thích hợp; hàm trễ h(t) là hàm liên tục thỏa mãn điều kiện
0 ≤ h1 ≤ h(t) ≤ h2 .

(2.2)

Hàm điều kiện ban đầu φ(t) ∈ C 1 ([−h2 , 0], Rn ) với chuẩn
n
o
kφkC 1 = max kφk, kφ̇k .
Hàm nhiễu phi tuyến thỏa mãn điều kiện tăng trưởng dưới tuyến tính
>
> >
f > (t, x, xh , u)f (t, x, xh , u) ≤ x> E1> E1 x + x>
h E2 E2 xh + u E3 E3 u,

(2.3)

với mọi t ∈ R+ , x, xh ∈ Rn , u ∈ Rm , E1 , E2 , E3 là các ma trận thực với số chiều thích
hợp, và E3 là ma trận hạng cột đầy đủ.
Ta xét hàm chi phí sau
Z

∞

g(t, x(t), x(t − h(t)), u(t))dt,

J(u) =
0
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(2.4)

với g(t, x, y, u) : R+ × Rn × Rn × Rm → R+ là hàm liên tục được cho bởi
>
|g(t, x, xh , u)| ≤ x> Q1 x + x>
h Q2 xh + u Ru,

(2.5)

trong đó ∀t ∈ R+ , x, xh ∈ Rn , u ∈ Rm , Q1 , Q2 ∈ Rn×n , R ∈ Rm×m là các ma trận thực,
đối xứng, xác định dương cho trước.
Mục đích chính của mục này là ta sẽ tìm số J ∗ và phản hồi đầu ra u(t) = F y(t), F ∈
Rm×p sao cho hệ đóng


ẋ(t) = (A1 + BF C1 )x(t) + (A2 + BF C2 )x(t − h(t))
+f (t, x(t), x(t − h(t))),

x(t) = φ(t), t ∈ [−h , 0],
2

(2.6)

là ổn định hóa và hàm chi phí (2.4) thỏa mãn điều kiện J(u) ≤ J ∗ .
Định nghĩa 2.1. Cho α > 0. Nghiệm x = 0 của hệ (2.1), với u(t) = 0, được gọi là
α−ổn định mũ nếu tồn tại một hằng số β > 0 sao cho nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ
thỏa mãn điều kiện
k x(t, φ) k≤ βe−αt kφkC 1 ,

∀t ≥ 0.

Định nghĩa 2.2. Hệ (2.1) được gọi là α−ổn định hóa được dạng mũ thông qua thông
tin phản hồi đầu ra nếu tồn tại một điều khiển ngược thông qua thông tin phản hồi
đầu ra u(t) = F y(t) sao cho nghiệm bất kì x(t, φ) của hệ đóng (2.6) là α−ổn định mũ.
Định nghĩa 2.3. Đối với hệ phi tuyến (2.1) và hàm chi phí (2.4), nếu tồn tại một điều
khiển ngược thông tin phản hồi đầu ra u∗ (t) và một hằng số dương J ∗ sao cho hệ đóng
(2.6) là α−ổn định mũ và hàm chi phí (2.4) thỏa mãn J(u∗ ) ≤ J ∗ , thì u∗ (t) được gọi
là điều khiển đảm bảo giá trị tối ưu thông qua thông tin phản hồi đầu ra, và J ∗ được
gọi là giá trị đảm bảo tối ưu.
Cho số α > 0, các ma trận đối xứng, xác định dương P, U1 , U2 , S1 , S2 , S3 , X1 ,
X2 , X3 , N , và ma trận tự do K. Trước khi đưa ra kết quả chính, ta cần một số kí
hiệu sau:
λ1 = e−2α(h1 +h2 ) , λ2 = e−2αh1 , λ3 = e−2αh2 , λ4 = 2λ23b
h−1 ,
2 −1
2 −1
λ5 = 2λ23 h−1
m , λ6 = 2λ2 h1 , λ7 = 2λ3 h2 ,

λ8 = 2λ22 (h21 )−1 , λ9 = 2λ23 (h22 )−1 , h̄ = h21 + h22 ,
h2 − h1 b
h = (h2 − h1 )2 , e
h=
, h = h22 − h21 ,
h2 + h1
hm = h1 + h2 , λ = λmin (P ),
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Λ = λmax (P ) + h1 λmax (U1 ) + h2 λmax (U2 ) + 0.5h31 λmax (S1 )
+ 0.5h32 λmax (S2 ) + (h22 − h21 )(h2 − h1 )λmax (S3 )
1
1
+ 1/6h31 λmax (X1 ) + h32 λmax (X2 ) + (h2 − h1 )3 λmax (X3 ),
6
6
−1
>
−1
δ1 = λmin (R ), δ2 = λmin ((E3 E3 ) ),
>
Π11 = P A1 + A>
1 P + U1 + U2 + Q1 + 2αP + 2E1 E1 − λ2 S1

− λ3 S2 − 2λ22 X1 − 2λ23 X2 − 2λ23e
hX3 + BKC1
+ C1> K > B > − 0.5BN B > ,
Π22 = −λ2 U1 − λ2 S1 − λ3 S3 , Π33 = −λ3 U2 − λ3 S2 − λ3 S3 ,
Π44 = h21 S1 + h22 S2 + (h2 − h1 )2 S3 + 0.5h21 X1 + 0.5h22 X2
+ 0.5b
hX3 − 2P,
Π55 = 2E2> E2 − 2λ3 S3 + Q2 , Π66 = −λ8 X1 ,
Π77 = −λ9 X2 , Π88 = −λ4 X3 .


P A 2 λ6 X1 λ7 X2 λ5 X3
Π11 λ2 S1 λ3 S2 A>
1P
 ∗
Π22
0
0
λ3 S3
0
0
0 


∗
Π33
0
λ3 S3
0
0
0 
 ∗


∗
∗
Π44 P A2
0
0
0 
 ∗
Π1 = 
,
∗
∗
∗
Π55
0
0
0 
 ∗
 ∗
∗
∗
∗
∗
Π66
0
0 


 ∗
∗
∗
∗
∗
∗
Π77
0 
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Π88


0
0
P B C1> K > − 0.5BN C1> K > C1> K > P
 0
0
0
0
0
0
0
,
Π12 = 
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 PB P

 > >
C2 K C2> K > C2> K >
 0
0
0 
,
Π22 = 
 0
0
0 
0
0
0
 1

Π2 0
Π2 =
,
0 Π22

Π3 = diag − 0.5N, −0.5N, −0.5δ2 aN + 0.25δ2 a2 I, −δ1 aN + 0.5δ1 a2 I,

− I, −0.5N, −I, −0.5N, −0.5δ2 aN + 0.25δ2 a2 I, −δ1 aN + 0.5δ1 a2 I .
Định lí sau đây đưa ra một điều kiện đủ cho sự tồn tại của một điều khiển ngược
thông qua thông tin phản hồi đầu ra u(t) = F y(t) đảm bảo cho hệ phương trình vi
phân phi tuyến (2.1) là α−ổn định hóa được dạng mũ và giá trị của hàm chi phí (2.4)
thỏa mãn J(u∗ ) ≤ J ∗ .
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Định lí 2.1. Cho số a > 0, α > 0. Xét hệ điều khiển phi tuyến có trễ biến thiên trên
cả biến trạng thái và biến điều khiển (2.1) với hàm chi phí (2.4). Giả sử các ma trận
hệ số của hệ (2.1) thỏa mãn điều kiện: tồn tại các ma trận đối xứng xác định dương
P, U1 , U2 , S1 , S2 , S3 , X1 , X2 , X3 , N và ma trận K, sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến
tính sau được thỏa mãn




Π1 Π2
Π=
< 0.
∗ Π3

(2.7)

Khi đó u(t) = N −1 Ky(t) là luật điều khiển đảm bảo chi phí điều khiển thông qua thông
tin phản hồi đầu ra cho hệ (2.1), và giá trị đảm bảo tối ưu chi phí điều khiển cho hệ
(2.1) là:
J ∗ = Λkφk2C 1 .
Nhận xét 2.1. Phương pháp chứng minh Định lí 2.1:
• Bước 1: Xét hàm Lyapunov - Krasovskii cho hệ (2.1) như sau
V (t, xt ) =

6
X

Vi (t, xt ),

(2.8)

i=1

trong đó
V1 (t, xt ) =x> (t)P x(t),
Z t
Z t
2α(s−t) >
V2 (t, xt ) =
e
x (s)U1 x(s)ds +
e2α(s−t) x> (s)U2 x(s)ds,
t−h1
t−h2
Z 0 Z t
V3 (t, xt ) =h1
e2α(τ −t) ẋ> (τ )S1 ẋ(τ )dτ ds
−h1 t+s
Z 0 Z t
+ h2
e2α(τ −t) ẋ> (τ )S2 ẋ(τ )dτ ds,
Z

−h2 t+s
−h1 Z t

V4 (t, xt ) =(h2 − h1 )
−h2

V5 (t, xt ) =

Z

0

Z

−h1

Z

0

Z

e2α(τ −t) ẋ> (τ )S3 ẋ(τ )dτ ds,

t+s

t

e2α(τ +s−t) ẋ> (τ )X1 ẋ(τ )dτ dsdθ
−h1 θ
t+s
Z 0 Z 0Z t
+
e2α(τ +s−t) ẋ> (τ )X2 ẋ(τ )dτ dsdθ,
Z

−h2 θ
0Z t

V6 (t, xt ) =
−h2

θ

t+s

e2α(τ +s−t) ẋ> (τ )X3 ẋ(τ )dτ dsdθ.

t+s

• Bước 2: Ước lượng V̇ (t, xt ) như sau:
f ζ(t) − |g(t, x(t), x(t − h(t)), u(t))| .
V̇ (t, xt ) + 2αV (t, xt ) ≤ ζ > (t)W
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(2.9)

• Bước 3: Chúng ta chứng minh tính α−ổn định mũ của nghiệm.
r
Λ −αt
kx(t, φ)k ≤
e kφkC 1 , ∀t ≥ 0,
λ
• Bước 4: Tìm giá trị đảm bảo tối ưu chi phí điều khiển cho hệ (2.1) là:
Z ∞
|g(t, x(t), x(t − h(t)), u(t))| dt < V (0, x0 ) = Λkφk2C 1 = J ∗ .
0

Nhận xét 2.2. Định lí 2.1 cung cấp cho ta điều kiện đủ để thiết kế điều khiển ngược
thông qua thông tin phản hồi đầu ra cho hệ (2.1) dưới dạng các bất đẳng thức ma
trận tuyến tính (LMIs), để hệ đóng là α−ổn định mũ. Chú ý rằng, hàm trễ biến thiên
là không khả vi, do đó, các phương pháp sử dụng trong Li H., Niculescu S.L., Dugard
L. and Diona J.M. (1998), Thuan M.V. and Phat V.N. (2012) và Wang Y., Wang Q.,
Zhou P. and Duan D. (2012) là không sử dụng được cho hệ (2.1). Tính tương thích của
điều kiện dạng LMIs có thể kiểm tra bằng hộp công cụ LMIs Toolbox trong Matlab
(xem Gahinet P., Nemirovskii A., Laub A.J., and Chilali M. (1995)).

2.2

Hệ phương trình vi phân tuyến tính không chắc chắn

Xét hệ phương trình điều khiển tuyến tính không chắc chắn có trễ biến thiên

ẋ(t) = (A1 + L1 M1 (t)H1 ) x(t) + (A2 + L2 M2 (t)H2 ) x(t − h(t))




+ (B + L3 M3 (t)H3 ) u(t),
(2.10)

y(t) = C1 x(t) + C2 x(t − h(t)),



x(t) = φ(t), t ∈ [−h2 , 0],
trong đó x(t) ∈ Rn là véc tơ trạng thái; u(t) ∈ Rm là véc tơ điều khiển; y(t) ∈ Rp
là véc tơ quan sát; A1 , A2 , L1 , L2 , L3 , H1 , H2 , ∈ Rn×n , B, H3 ∈ Rn×m , C1 , C2 ∈ Rp×n là
các ma trận thực cho trước với số chiều thích hợp; H3 là ma trận hạng cột đầy đủ, và
M1 (t), M2 (t), M3 (t) là các ma trận phụ thuộc thời gian thỏa mãn
Mi> (t)Mi (t) ≤ I, i = 1, 2, 3.

(2.11)

hàm trễ h(t) là hàm liên tục thỏa mãn điều kiện (2.2).
Ta xét hàm chi phí sau
Z

∞

g(t, x(t), x(t − h(t)), u(t))dt,

J(u) =

(2.12)

0

với g(t, x, y, u) : R+ × Rn × Rn × Rm → R+ là hàm liên tục được cho bởi
>
|g(t, x, xh , u)| ≤ x> Q1 x + x>
h Q2 xh + u Ru,
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(2.13)

trong đó ∀t ∈ R+ , x, xh ∈ Rn , u ∈ Rm , Q1 , Q2 ∈ Rn×n , R ∈ Rm×m là các ma trận thực,
đối xứng, xác định dương cho trước.
Mục đích chính của mục này là ta sẽ tìm số J ∗ và phản hồi đầu ra u(t) = F y(t),
F ∈ Rm×p sao cho hệ đóng


ẋ(t) = (A1 + L1 M1 (t)H1 + BF C1 + L3 M3 (t)H3 F C1 ) x(t)
+ (A2 + L2 M2 (t)H2 + BF C2 + L3 M3 (t)H3 F C1 ) x(t − h(t)),

x(t) = φ(t), t ∈ [−h , 0],
2

(2.14)

là ổn định hóa và hàm chi phí (2.4) thỏa mãn điều kiện J(u) ≤ J ∗ .
Xét hệ điều khiển (2.1) với nhiễu phi tuyến f (t, x(t), x(t − h(t)), u(t)) chứa các tham
số không chắc chắn có dạng
f (t, x(t), x(t − h(t)), u(t)) = ∆A1 (t)x(t) + ∆A2 (t)x(t − h(t)) + ∆B(t)u(t),

(2.15)

với ∆A1 (t) = L1 M1 (t)H1 , ∆A2 (t) = L2 M2 (t)H2 , ∆B(t) = L3 M3 (t)H3 , và L1 , L2 ,
L3 , H1 ,H2 , H3 là các ma trận thực cho trước với số chiều thích hợp, H3 là ma trận hạng
cột đầy đủ, và M1 (t), M2 (t), M3 (t) là các ma trận phụ thuộc thời gian thỏa mãn (2.11).
Chúng ta biến đổi hệ điều khiển (2.1) về hệ (2.10). Sau đó chúng ta sử dụng phương
pháp hàm Lyapunov-Krasovskii như trong Định lí 2.1, chúng ta thu được điều kiện ổn
định mũ cho hệ điều khiển không chắc chắn (2.10) thông qua thông tin phản hồi đầu
ra như trong Hệ quả 2.2.
Cho số α > 0, các ma trận đối xứng, xác định dương P, U1 , U2 , S1 , S2 , S3 , X1 ,
X2 , X3 , N , và ma trận tự do K. Trước khi đưa ra kết quả chính, ta cần một số kí
hiệu sau:
δ3 = λmin ((H3> H3 )−1 ),
>
Γ11 = P A1 + A>
1 P + U1 + U2 + Q1 + 2αP + 2H1 H1 − λ2 S1 − λ3 S2

− 2λ22 X1 − 2λ23 X2 − 2λ23e
hX3 + BKC1 + C1> K > B > − 0.5BN B > ,
Γ22 = −λ2 U1 − λ2 S1 − λ3 S3 , Γ33 = −λ3 U2 − λ3 S2 − λ3 S3 ,
hX3 − 2P,
Γ44 = h21 S1 + h22 S2 + (h2 − h1 )2 S3 + 0.5h21 X1 + 0.5h22 X2 + 0.5b
Γ55 = 2H2> H2 − 2λ3 S3 + Q2 , Γ66 = −λ8 X1 , Γ77 = −λ9 X2 ,
Γ88 = −λ4 X3 , Γ1,10 = C1> K > − 0.5BN.


Γ11 λ2 S1 λ3 S2 A>
P A2 λ6 X1 λ7 X2 λ5 X3
1P
 ∗
Γ22
0
0
λ3 S3
0
0
0 


∗
∗
Γ
0
λ
S
0
0
0 

33
3 3


∗
∗
Γ44 P A2
0
0
0 
 ∗
Γ1 = 
,
∗
∗
∗
Γ55
0
0
0 
 ∗
 ∗
∗
∗
∗
∗
Γ66
0
0 


 ∗
∗
∗
∗
∗
∗
Γ77
0 
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Γ88
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Γ2 = [Γ11 , Γ22 ], với






Γ11 = 










2
Γ2 = 





P B Γ1,10 C1> K > C1> K > P L1 P L2 P L3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0







,





0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P B P L1 P L2 P L3
0
0
0
0
0
0
0
C2> K > C2> K > C2> K >
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0







,







Γ3 = diag − 0.5N, −0.5N, −δ3 aN + 0.5δ3 a2 I, −δ1 aN + 0.5δ1 a2 I,
− I, −I, −0.5I, −0.5N, −I, −I, −0.5I, −0.5N, −δ3 aN

2
2
+ 0.5δ3 a I, −δ1 aN + 0.5δ1 a I .
Hệ quả 2.2. Cho số a > 0, α > 0. Xét hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn
(2.10) với hàm chi phí (2.4). Giả sử các ma trận hệ số của hệ (2.10) thỏa mãn điều
kiện: tồn tại các ma trận đối xứng xác định dương P, U1 , U2 , S1 , S2 , S3 , X1 , X2 , X3 , N
và ma trận K, sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau được thỏa mãn


Γ1 Γ2
Γ=
< 0.
∗ Γ3

(2.16)

Khi đó u(t) = N −1 Ky(t) là hàm điều khiển đảm bảo chi phí thông qua thông tin phản
hồi đầu ra cho hệ (2.10), và giá trị đảm bảo chi phí điều khiển cho hệ (2.10) là
J ∗ = Λkφk2C 1 .
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Chương 3
Bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu bài toán điều khiển H∞ trong thời gian
hữu hạn của một lớp hệ điều khiển phi tuyến có nhiễu bị chặn và trễ biến thiên liên
tục dạng khoảng thông qua thông tin phản hồi đầu ra. Dựa vào phương pháp hàm
Lyapunov, bất đẳng thức tích phân Jensen mở rộng và các bất đẳng thức ma trận
tuyến tính, chúng tôi xây dựng được luật điều khiển ngược thông qua thông tin phản
hồi đầu ra nhằm đảm bảo cho tính ổn định của hệ đóng trong thời gian hữu hạn. Các
kết quả chính trong chương này dựa vào bài báo [2] trong danh mục các công trình
khoa học của tác giả.

3.1

Hệ phương trình vi phân phi tuyến có nhiễu bị chặn và
trễ biến thiên

Xét phương trình điều khiển phi tuyến có trễ biến thiên trên biến trạng thái

ẋ(t) = A1 x(t) + A2 x(t − h(t)) + Bu(t) + Gw(t)




+f (t, x(t), x(t − h(t)), u(t), w(t)),
(3.1)

z(t) = C1 x(t) + C2 x(t − h(t)), t ≥ 0,



x(t) = ϕ(t), t ∈ [−h2 , 0],
trong đó x(t) ∈ Rn , u(t) ∈ Rm , z(t) ∈ Rp lần lượt là các véc tơ trạng thái, véc tơ điều
khiển, và véc tơ quan sát đầu ra; A1 , A2 ∈ Rn×n , B ∈ Rn×m , G ∈ Rn×r , C1 , C2 ∈ Rp×n
là các ma trận thực cho trước với số chiều thích hợp.
Hàm trễ h : R+ → R+ là hàm liên tục và thỏa mãn
0 ≤ h1 ≤ h(t) ≤ h2 ,

∀t ≥ 0.

(3.2)

và h1 , h2 là hai hằng số cho trước. Hàm điều kiện ban đầu ϕ ∈ C 1 ([−h2 , 0], Rn ) và hàm
nhiễu w(t) là hàm liên tục thỏa mãn
Z T
w(t)> w(t)dt ≤ d.
0
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(3.3)

Hàm phi tuyến f (t, x, y, u, w) thỏa mãn điều kiện tăng trưởng dưới tuyến tính, tức là
tồn tại các số thực không âm a1 , a2 , a3 , a4 sao cho với mọi x, y ∈ Rn , u ∈ Rm , w ∈ Rr ,
ta có
kf k2 ≤ a1 kxk2 + a2 kyk2 + a3 kuk2 + a4 kwk2 .

(3.4)

Ngoài ra, hàm f (t, x, y, u, w) là liên tục theo t và Lipschitz địa phương theo (x, y, u, w).
Dưới giả thiết về hàm trễ h(·), f (·) và hàm giá trị ban đầu ϕ(t), hệ (2.1) tồn tại và duy
nhất nghiệm xác định trên [0, +∞).
Định nghĩa 3.1 (Ổn định trong thời gian hữu hạn). Cho các số dương T, c1 , c2 , c2 > c1 ,
và ma trận xác định dương R. Hệ phương trình (3.1) được gọi là ổn định trong thời
gian hữu hạn (FTS) tương ứng với (c1 , c2 , T, R), nếu tồn tại một điều khiển ngược
thông tin phản hồi đầu ra u(t) = F z(t) sao cho điều kiện sau thỏa mãn với mọi nhiễu
thỏa mãn (3.3) với mọi t ∈ [0, T ]


>
>
max
sup ϕ(s) Rϕ(s), sup ϕ̇(s) Rϕ̇(s) ≤ c1 =⇒ x(t)> Rx(t) ≤ c2 .
−h2 ≤s≤0

−h2 ≤s≤0

Định nghĩa 3.2 (Điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn). Cho T > 0, γ > 0. Bài
toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn cho hệ (3.1) có nghiệm nếu
(i) Hệ (3.1) là ổn định trong thời gian hữu hạn tương ứng với (c1 , c2 , T, R).
(ii) Tồn tại một số c0 > 0 sao cho
RT
sup

0

c0 kϕk2C 1

kz(t)k2 dt
≤ γ,
RT
+ 0 kw(t)k2 dt

(3.5)

trong đó supremum chạy trên ϕ ∈ C 1 ([−h2 , 0], Rn ) và nhiễu w(.) thỏa mãn (3.3).
Trước khi giới thiệu một điều kiện đủ cho sự tồn tại của điều khiển H∞ cho hệ (3.1),
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chúng tôi sử dụng một số kí hiệu sau
P = R1/2 P R1/2 , U1 = R1/2 U1 R1/2 , U2 = R1/2 U2 R1/2 , X1 = R1/2 X1 R1/2 ,
X2 = R1/2 X2 R1/2 , S = R1/2 SR1/2 ,
α1 = λmin (P ), α2 = λmax (P ) + h1 λmax (U1 ) + h2 λmax (U2 ) + 0.5h31 λmax (X1 )
+ 0.5h32 λmax (X2 ) + 0.5(h2 − h1 )2 (h2 + h1 )λmax (S),
α3 = λmax (P ) + h1 λmax (U1 ) + h2 λmax (U2 ) + 0.5h31 λmax (X1 ) + 0.5h32 λmax (X2 )
+ 0.5(h2 − h1 )2 (h2 + h1 )λmax (S2 ), Ψ1 = (Ψ1ij )11×11 , Ψ2 = (Ψ2ij )6×11 ,


1
1
1
1
3
I, − N +
I, −0.5N, −0.5N ,
Ψ = diag −0.5N, −0.5N, − N +
a3
2a3
a3
2a3
>
Ψ111 = P A1 + A>
1 P + U1 + U2 + a1 I + ηC1 C1 − 4X1 − 4X2 + BKC1
+ C1> K > B > − 0.5BN B > ,
Ψ122 = −U1 − 4X1 − 4S, Ψ133 = −U2 − 4X2 − 4S,
Ψ144 = −8S + a2 I + ηC2> C2 , Ψ155 = h21 X1 + h22 X2 + (h2 − h1 )2 S − 2Q,
Ψ166 = a4 I − γηI, Ψ177 = −I, Ψ188 = −12X1 ,
Ψ199 = −12X2 , Ψ110,10 = Ψ111,11 = −12S,
Ψ112 = −2X1 , Ψ113 = −2X2 , Ψ114 = P A2 + ηC1> C2 , Ψ115 = A>
1 Q,
Ψ116 = P G, Ψ117 = P , Ψ118 = Ψ128 = 6X1 , Ψ119 = Ψ139 = 6X2 ,
1
Ψ124 = Ψ134 = −2S, Ψ145 = A>
2 Q, Ψ56 = QG,

Ψ12,11 = Ψ13,10 = Ψ14,10 = Ψ14,11 = 6S, Ψ157 = Q,
và Ψ1ij = 0 trong trường hợp còn lại,
Ψ211 = P B, Ψ212 = C1> K > − 0.5BN, Ψ213 = C1> K > , Ψ244 = Ψ245 = C2> K > ,
Ψ256 = QB,

Ψ2ij = 0 trong trường hợp còn lại.

Định lí sau cho ta một điều kiện đủ cho sự tồn tại một bộ điều khiển thông qua thông
tin phản hồi đầu ra của hệ điều khiển (3.1) với trễ biến thiên.
Định lí 3.1. Cho T, c1 , c2 > 0 và ma trận xác định dương R. Bài toán điều khiển H∞
trong thời gian hữu hạn thông qua thông tin phản hồi đầu ra cho hệ (3.1) có nghiệm
nếu tồn tại số dương η, và các ma trận đối xứng xác định dương P, U1 , U2 , X1 , X2 , S, N
và các ma trận Q, K sao cho bất đẳng thức ma trận tuyến tính sau thỏa mãn
 1

Ψ Ψ2
Ψ=
< 0,
∗ Ψ3
α2 c1 + γηd ≤ α1 c2 e−ηT .
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(3.6)
(3.7)

Khi đó hàm điều khiển ngược thông qua thông tin phản hồi đầu ra được xác định:
u(t) = N −1 Kz(t), t ≥ 0.
Nhận xét 3.1. Phương pháp chứng minh Định lí 3.1:
• Bước 1: Xét hàm Lyapunov - Krasovskii cho hệ (3.1) như sau
4
X

V (t, xt ) =

Vi (t, xt ),

i=1

trong đó
V1 (t, xt ) =eηt x(t)> P x(t),
Z t
2
X
ηt
x(s)> Ui x(s)ds,
V2 (t, xt ) =
e
V3 (t, xt ) =

i=1
2
X

t−hi

hi e

ηt

Z

i=1

V4 (t, xt ) =(h2 − h1 )e

0

Z

t

−hi

t+s

Z

−h1

ηt

−h2

ẋ(τ )> Xi ẋ(τ )dτ ds,
Z

t

ẋ(τ )> S ẋ(τ )dτ ds.

t+s

• Bước 2: Ước lượng V̇ (t, xt ) như sau:

d −ηt
e V (t, xt ) ≤ ξ(t)> W ξ(t) + γηw(t)> w(t) − ηz(t)> z(t).
dt
• Bước 3: Chúng ta chứng minh hệ (3.1) là ổn định trong thời gian hữu hạn tương
ứng với (c1 , c2 , T, R)
eηT (α2 c1 + γηd)
x(t) Rx(t) ≤
≤ c2 , ∀t ∈ [0, T ],
α1
>

• Bước 4: Chúng ta chỉ ra điều kiện γ− tối ưu (3.5):
RT
kz(t)k2 dt
0
sup
≤ γ.
RT
c0 kϕk2 + 0 kw(t)k2 dt
Nhận xét 3.2. Chúng ta để ý rằng điều kiện (3.7) không phải là một bất đẳng thức
ma trận tuyến tính theo η, do η xuất hiện trong thành phần phi tuyến. Tuy nhiên,
điều kiện (3.6) là một bất đẳng thức ma trận tuyến tính, do đó ta có thể tìm η từ điều
kiện (3.6), rồi sau đó kiểm tra lại điều kiện (3.7). Nếu điều kiện của định lí được thỏa
mãn, thì hàm điều khiển ngược thông qua thông tin phản hồi đầu ra u(t) = N −1 Kz(t)
giải quyết bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn thông qua thông tin phản
hồi đầu ra.
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3.2

Hệ phương trình vi phân tuyến tính không chắc chắn có
nhiễu bị chặn và trễ biến thiên

Tiếp theo, chúng tôi nghiên cứu bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn
thông qua thông tin phản hồi đầu ra cho hệ tuyến tính không chắc chắn với trễ biến
thiên. Xét hệ tuyến tính không chắc chắn với thời gian biến thiên

ẋ(t) = [A1 + ∆A1 (t)]x(t) + [A2 + ∆A2 (t)]x(t − h(t))




+[B + ∆B(t)]u(t) + [G + ∆G(t)]w(t), t ≥ 0,

z(t) = C1 x(t) + C2 x(t − h(t)),



x(t) = ϕ(t), t ∈ [−h2 , 0],

(3.8)

trong đó x(t) ∈ Rn , u(t) ∈ Rm , z(t) ∈ Rp lần lượt là các hàm trạng thái, hàm điều
khiển, và hàm quan sát đầu ra; A1 , A2 ∈ Rn×n , B ∈ Rn×m , G ∈ Rn×r , C1 , C2 ∈ Rp×n là
các ma trận thực cho trước với số chiều thích hợp. Hàm trễ h(t) thỏa mãn điều kiện
(3.2), hàm nhiễu w(t) là hàm liên tục thỏa mãn (3.3), và các nhiễu ∆A1 (t), ∆A2 (t),
∆B(t), ∆G(t) được cho bởi
[∆A1 (t) ∆A2 (t) ∆B(t) ∆G(t)] = DE(t)[Ma1 Ma2 Mb Mg ],
với D, Ma1 , Ma2 , Mb , Mg là các ma trận thực cho trước với số chiều thích hợp, và E(t)
là ma trận phụ thuộc thời gian thỏa mãn
E(t)> E(t) ≤ I, ∀t ≥ 0.

(3.9)

Xét hệ điều khiển (3.1) với nhiễu phi tuyến f (t, x(t), x(t − h(t)), u(t)) thỏa mãn
f (t, x, x(t − h(t)), u(t), ω(t)) = ∆A1 (t)x(t) + ∆A2 (t)x(t − h(t)) + ∆B(t)u(t)
với D, Ma1 , Ma2 , Mb , Mg là các ma trận thực cho trước với số chiều thích hợp, và E(t)
là ma trận phụ thuộc thời gian thỏa mãn (3.9). Chúng ta biến đổi hệ điều khiển (3.1)
về hệ (3.8). Đặt:
λd = λmax (D> D), λm1 = λmax (Ma>1 Ma1 ), λm2 = λmax (Ma>2 Ma2 ),
λmb = λmax (Mb> Mb ), λmg = λmax (Mg> Mg ).
Ta có
kf k2 ≤ 4k∆A1 xk2 + 4k∆A2 xh k2 + 4k∆Buk2 + 4k∆Gωk2
≤ 4λd λm1 kxk2 + 4λd λm2 kxh k2 + 4λd λmb kuk2 + 4λd λmg kωk2 .
Chúng ta sử dụng các kí hiệu trong Định lí 3.1 với
a1 = 4λd λm1 , a2 = 4λd λm2 , a3 = 4λd λmb , a4 = 4λd λmg .
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Sử dụng phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii như trong Định lí 3.1, chúng ta thu
được điều kiện ổn định mũ cho hệ điều khiển không chắc chắn (3.8) thông qua thông
tin phản hồi đầu ra như trong Hệ quả 3.2. Hệ quả 3.2 thiết lập một điều kiện đủ cho
sự tồn tại hàm điều khiển phản hồi đầu ra của bài toán điều khiển H∞ trong thời gian
hữu hạn của hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn với trễ biến thiên.
Hệ quả 3.2. Bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn thông qua thông tin
phản hồi đầu ra cho hệ (3.8) có nghiệm nếu tồn tại số dương η, và các ma trận đối
xứng xác định dương P, U1 , U2 , X1 , X2 , S, N , và các ma trận Q, K sao cho bất đẳng thức
ma trận tuyến tính sau thỏa mãn
 1

Ψ Ψ2
Ψ=
< 0,
∗ Ψ3

(3.10)

α2 c1 + γηd ≤ α1 c2 e−ηT .

(3.11)

Khi đó hàm điều khiển ngược thông qua thông tin phản hồi đầu ra được xác định
u(t) = N −1 Kz(t),

∀t ≥ 0.

Nhận xét 3.3. Bộ điều khiển ngược thông qua thông tin phản hồi đầu ra vừa đảm bảo
sự ổn định bền vững trong thời gian hữu hạn của hệ đóng và vừa đảm bảo được điều
kiện γ−tối ưu được biểu diễn dưới dạng bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Kết quả
nghiên cứu này đã phát triển kết quả tìm điều khiển H∞ trong Fridman E. and Shaked
U. (2003), Xiang Z., Sun Y.N. and Mahmoud M.S. (2012) và Xiang W. and Xiao J.
(2011) mà ở đó các trễ được nghiên cứu dưới dạng hằng số. Hơn nữa, ta xây dựng các
hàm Lyapunov khác so với các nghiên cứu Liu H., Shen Y. and Zhao X. (2012), Xiang
Z., Sun Y.N. and Mahmoud M.S. (2012) và Xiang W. and Xiao J. (2011), và đánh giá
các đạo hàm của V (·) dưới dạng tích phân tổng quát, nó đưa đến các điều kiện bất
đẳng thức ma trận tuyến tính tốt hơn và đưa các ví dụ số tốt hơn.
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Kết luận
Luận án nghiên cứu một số bài toán điều khiển như bài toán đảm bảo giá trị điều
khiển và bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn của hệ phương trình vi phân
phi tuyến có trễ biến thiên thông qua thông tin phản hồi đầu ra.
Những kết quả đã được chứng minh trong luận án:
• Chứng minh điều kiện đủ để thiết kế hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho bài
toán đảm bảo giá trị điều khiển của lớp hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ
biến thiên liên tục dạng khoảng (Định lí 2.1). Áp dụng giải bài toán đảm bảo giá
trị điều khiển cho lớp hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn có trễ biến thiên
(Hệ quả 2.2).
• Chứng minh điều kiện đủ để xây dựng hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho bài
toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn của một lớp hệ điều khiển phi tuyến
có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng (Định lí 3.1). Áp dụng giải bài toán H∞
trong thời gian hữu hạn cho hệ điều khiển tuyến tính không chắc chắn với trễ biến
thiên (Hệ quả 3.2).
Điểm mới của luận án so với các kết quả đã có:
• Hàm trễ không đòi hỏi tính khả vi và cận dưới của trễ có thể khác 0.
• Thiết kế hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho bài toán đảm bảo giá trị điều khiển
của lớp hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ biến thiên liên tục dạng khoảng.
• Thiết kế hàm điều khiển phản hồi đầu ra cho bài toán điều khiển H∞ trong thời
gian hữu hạn.
Luận án mở ra một số vấn đề có thể tiếp tục nghiên cứu:
• Nghiên cứu bài toán đảm bảo giá trị điều khiển của lớp hệ phương trình vi phân
phi tuyến nhưng ôtônôm với trễ biến thiên.
• Nghiên cứu bài toán điều khiển H∞ trong thời gian hữu hạn của các hệ phương
trình vi phân không ôtônôm với trễ biến thiên.
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