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LỜI CAM ĐOAN

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

thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Lê Văn Hiện và TS. Hà Bình Minh. Các

kết quả trình bày trong luận án là trung thực, đã được sự nhất trí của các đồng

tác giả, và chưa từng được công bố trong luận văn hay luận án nào khác.

Tác giả
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LỜI CẢM ƠN

Luận án tiến sĩ này được thực hiện tại khoa Toán, trường Đại học Sư phạm

Hà Nội 2, dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Lê Văn Hiện và TS. Hà

Bình Minh.

Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy trong tập thể hướng dẫn, đặc

biệt là PGS.TS Lê Văn Hiện, đã định hướng và chỉ dẫn sát sao trong suốt quá

trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án này. Sự chuyên nghiệp, nghiêm

túc trong nghiên cứu và những định hướng đúng đắn của các thầy là tiền đề

quan trọng giúp tôi có được những kết quả trình bày trong luận án này.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chủ nhiệm khoa Toán và các thầy giáo, cô

giáo trong bộ môn Toán Ứng dụng, đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời

gian làm nghiên cứu sinh. Tôi cũng chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp,

các nghiên cứu sinh và các thành viên trong Xêmina Giải tích đã quan tâm, trao

đổi, góp ý cho tôi trong quá trình học tập và làm luận án.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học và các

Phòng, Ban chức năng của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã tạo mọi điều

kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận

án này.

Đặc biệt, tôi thực sự thấy hạnh phúc và tự hào khi họ luôn bên tôi, chia

sẻ và động viên, là động lực để tôi cố gắng và hoàn thành luận án đó là bố, mẹ,

vợ và các con tôi.

Tác giả
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KÍ HIỆU

R+ Tập hợp các số thực không âm.

Rn Không gian vectơ Euclide n-chiều.

Z[a, b] Tập hợp các số nguyên trong đoạn [a, b].

Z0 Tập hợp các số nguyên không âm.

Rm×n Tập các ma trận thực cấp m× n.

Sn Tập các ma trận thực đối xứng cấp n.

S+
n Tập các ma trận đối xứng xác định dương cấp n.

S (Z[a, b],Rn) Tập các dãy với giá trị trong Rn xác định trên Z[a, b].

A> Ma trận chuyển vị của ma trận A.

A⊗B Tích Kronecker của hai ma trận A và B, đó là ma trận khối
a11B · · · a1nB
...

. . .
...

am1B · · · amnB

, ở đó A = (aij) ∈ Rm×n.

A⊥ Phần bù trực giao của ma trận A.

A ≥ 0 Ma trận đối xứng nửa xác định dương.

A > 0 Ma trận A đối xứng xác định dương.

col{A,B} Ma trận ghép khối cột xác định bởi A và B.

diag{A,B} Ma trận ghép khối chéo xác định bởi A và B.

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

λmax(A) max {Reλ : λ ∈ λ(A)}.

λmin(A) min {Reλ : λ ∈ λ(A)}.

σ(A) Bán kính phổ của ma trận A (i.e. max{|λ| : λ ∈ λ(A)}).

Sym(A) A+ A>.

(Ω,F ,P) Không gian xác suất đầy đủ.

E[.] Toán tử kỳ vọng.

LMIs Bất đẳng thức ma trận tuyến tính.

LKF Hàm Lyapunov-Krasovskii (Lyapunov-Krasovskii functional).

h.c.c. hầu chắc chắn (almost surely)
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MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống theo một nghĩa nào đó trước

những tác động mang tính khách quan bên ngoài hoặc trong nội tại của hệ thống

là một trong những bài toán quan trọng của lý thuyết điều khiển hệ thống [12].

Những yếu tố bên ngoài đó có thể do nhiễu của môi trường tác động một cách

ngẫu nhiên, chẳng hạn như các hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, năng

lượng gió v.v. phụ thuộc vào các điều kiện của thời tiết. Những yếu tố tác động

xảy ra trong nội tại của hệ thống có thể do bị hỏng đột xuất hoặc tự động phục

hồi, sửa chữa của các bộ phận, do sự chuyển đổi của các kênh kết nối hay do sự

thay đổi cơ chế vận hành. Các tác động như vậy có thể mô tả bằng các tín hiệu

chuyển đổi thỏa mãn một số luật ngẫu nhiên nào đó. Các tín hiệu đó ảnh hưởng

đáng kể thậm chí mang tính quyết định đến sự vận hành của hệ thống [20]. Có

nhiều mô hình trong thực tiễn mà ở đó thường xảy ra các biến động ảnh hưởng

trực tiếp tới cơ chế vận hành của hệ như trong mô hình điều khiển hệ thống phi

cơ, điều khiển tự động qua mạng viễn thông hay hệ điều khiển thu và truyền

tải năng lượng v.v. Các mô hình như thế thường được cấu thành bởi một hệ

thống gồm hữu hạn hệ động lực, gọi là các mode, cùng với một quy tắc chuyển

đổi giữa các mode (switching rule). Khi hệ thống hoạt động một cách tự động,

do các biến động có tính ngẫu nhiên, tín hiệu chuyển được điều khiển bởi một

xích Markov hữu hạn [12, 70]. Một hệ động lực liên tục hoặc rời rạc cùng với

một xích Markov mô tả quá trình chuyển đổi giữa các chế độ vận hành của hệ

gọi là một hệ nhảy Markov, sau đây viết tắt là MJS (Markov jump system).

Các hệ nhảy Markov xuất hiện từ đầu những năm 60 của thế kỉ XX khi

Krasovskii và Lidskii sử dụng phương pháp hàm Lyapunov kết hợp với nguyên lý

quy hoạch động để đưa ra lời giải của bài toán toán điều khiển tối ưu cho lớp hệ

này [43]. Năm 1969, Sworder dựa trên nguyên lý cực đại ngẫu nhiên, nghiên cứu

bài toán điều khiển phản hồi (feedback control) cho lớp hệ nhảy Markov tuyến
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tính trong [72]. Năm 1983, Sworder và Rogers nghiên cứu bài toán điều khiển

tối ưu toàn phương cho hệ thống máy sử dụng năng lượng mặt trời được mô

hình hóa bởi hệ nhảy Markov tuyến tính [73]. Bài toán ổn định hóa cho lớp hệ

này cũng đã được Morozan nghiên cứu trong [56]. Năm 1990, Mariton tổng kết

một số kết quả nghiên cứu về lớp hệ nhảy Markov trong quyển sách chuyên khảo

của ông [54]. Bài toán ổn định hóa và điều khiển được đối với hệ nhảy Markov

tuyến tính được Ji và Chizech nghiên cứu trong [38]. Năm 1995, Boukas xét sự

ổn định của lớp hệ nhảy Markov tuyến tính rời rạc trong [8]. Trong các kết quả

đã nêu trên, các tác giả sử dụng một số phiên bản ngẫu nhiên của phương pháp

hàm Lyapunov (còn gọi là phương pháp thứ hai Lyapunov), được phát triển bởi

Bertram và Sarachik [7], Kats và Krasovskii [41] hay Krushner [45], để đưa ra

các điều kiện ổn định thông qua các bất đẳng thức Lyapunov hay phương trình

ma trận Riccati.

Bất đẳng thức ma trận Lyapunov, được Lyapunov đề xuất năm 1892 trong

luận án tiến sĩ có tên “The general problem of the stability of motion”, là khởi

nguồn của phương pháp bất đẳng thức ma trận tuyến tính, viết tắt là LMIs

(linear matrix inequalities). Tuy nhiên, gần nửa thế kỷ sau đó phương pháp này

mới được chú ý nhiều trong các nghiên cứu về phân tích định tính và thiết kế

điều khiển. Đặc biệt, trong khoảng ba thập kỷ gần đây, phương pháp sử dụng

LMIs đã trở thành một công cụ hữu hiệu, được sử dụng một cách phổ biến trong

lý thuyết điều khiển hệ thống [10]. Đối với các hệ nhảy Markov tuyến tính, một

phương pháp nghiên cứu hiệu quả đó là sử dụng phương pháp thứ hai Lyapunov

dạng ngẫu nhiên để tìm kiếm các điều kiện ổn định và ổn định hóa dạng LMIs.

Các điều kiện dạng này có thể kiểm tra và giải số được bằng nhiều thuật toán

tối ưu, đặc biệt là các công cụ tính toán bằng các máy tính hiện đại.

Bên cạnh đó, các mô hình ứng dụng từ các bài toán trong thực tiễn kỹ

thuật thường có sự xuất hiện các độ trễ thời gian. Các đại lượng trễ đó xuất

hiện một cách tự nhiên trong quá trình truyền tải và xử lý dữ liệu. Sự xuất hiện

của các độ trễ đó ảnh hưởng cả tích cực lẫn tiêu cực lên sự vận hành của hệ

và nói chung thường làm thay đổi dáng điệu nghiệm của hệ, trong đó có tính

chất ổn định, một tính chất phổ dụng trong các hệ kỹ thuật [30]. Chính vì vậy,

nghiên cứu tính ổn định và ứng dụng vào các bài toán điều khiển các hệ có trễ
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là bài toán có ý nghĩa thực tiễn, đã và đang được nhiều tác giả quan tâm trong

những năm gần đây [25,35,47,90].

Một số vấn đề nghiên cứu quan trọng đối với lớp hệ có trễ bao gồm việc

đánh giá định tính ảnh hưởng của trễ lên tính ổn định của hệ hay tìm các tiêu

chuẩn ổn định để có thể áp dụng cho các mô hình tổng quát và phức tạp hơn, phù

hợp hơn với các mô hình kỹ thuật hiện đại. Từ đó áp dụng vào giải các bài toán

trong lý thuyết điều khiển hệ thống đối với các hệ có trễ như bài toán điều khiển

H∞, thiết kế các bộ quan sát tín hiệu, bài toán ước lượng trạng thái hay thiết

kế các bộ lọc số v.v. Đối với lớp hệ tuyến tính ô-tô-nôm (linear time-invariant

LTI) có trễ và một số biến thể của nó, phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii

(LKF) được sử dụng rộng rãi nhất trong việc thiết lập các điều kiện ổn định,

ổn định hóa dạng LMIs [25].

Trong những năm gần đây, lớp hệ nhảy Markov có trễ nhận được sự quan

tâm đặc biệt của các nhà nghiên cứu và giới kĩ sư. Các ứng dụng thực tiễn của hệ

nhảy Markov có trễ có thể tìm thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau [12,29,37,40].

Trong các công trình đã công bố gần đây về phân tích định tính và điều khiển

các hệ nhảy Markov có trễ, phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là

dựa trên phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii dạng ngẫu nhiên (sử dụng các

phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii phụ thuộc mode) kết hợp với các công cụ đánh

giá và xử lý trạng thái trễ để thu được các điều kiện đảm bảo tính ổn định và

ổn định hóa cùng với một số ràng buộc về hiệu suất như bài toán điều khiển

đảm bảo giá trị (guaranteed cost control) hay điều khiển H∞ [11, 50, 80, 85–87].

Nhiều kết quả nghiên cứu quan trọng đối với hệ nhảy Markov có trễ đã được

công bố. Tuy vậy, còn rất nhiều vấn đề mở cần được tiếp tục nghiên cứu sâu

hơn. Trọng tâm hướng tới trong luận án là phát triển bài toán đánh giá trạng

thái, bài toán ổn định và ổn định hóa cho một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc

chứa trễ và nhiễu ngẫu nhiên cả dạng cộng tính và nhân tính trong hệ.

2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích chính của luận án là nghiên cứu tính ổn định và ổn định hóa của

các hệ nhảy Markov rời rạc. Cụ thể hơn, luận án nghiên cứu ba chủ đề sau:

1. Đánh giá tập đạt được của lớp hệ nhảy Markov tuyến tính chứa trễ biến
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thiên với nhiễu ngẫu nhiên bị chặn theo nghĩa bình phương trung bình.

2. Tính ổn định và ổn định hóa bằng điều khiển phản hồi trạng thái đối với

một số lớp hệ nhảy Markov có trễ.

3. Thiết kế điều khiển phản hồi dạng không đồng bộ ổn định hóa lớp hệ nhảy

Markov rời rạc với nhiễu ngẫu nhiên nhân tính.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Ước lượng tập đạt được của hệ nhảy Markov tuyến tính có trễ

Bài toán ước lượng tập đạt được, viết tắt bởi RSE (reachable set estima-

tion), của các hệ điều khiển xuất hiện vào cuối những năm 1960 trong lý thuyết

điều khiển tối ưu và đảm bảo giá trị. Tập đạt được của một hệ động lực là tập

hợp tất cả các trạng thái mà hệ có thể đạt đến từ gốc tọa độ (x = 0) dưới tác

động của nhiễu hệ thống, thường được giả thiết là bị chặn [26]. Đã có nhiều kết

quả nghiên cứu về bài toán RSE cho các hệ tất định cả với thời gian liên tục

và rời rạc. Nói riêng, với các hệ động lực có trễ, cách tiếp cận phổ biến nhất là

sử dụng phương pháp LKF để tìm kiếm các điều kiện LMIs đảm bảo RSB của

hệ được ước lượng bởi các tập dạng ellipsoid [26,31,42,46,58,91]. Cách tiếp cận

đó có nguồn gốc sâu xa từ các phiếm hàm cực tiểu năng lượng trong lý thuyết

Lyapunov đối với các hệ tuyến tính dừng là các dạng toàn phương của vectơ

trạng thái.

Khi tìm hiểu về bài toán này, đặt trong bối cảnh của sự phát triển khá sôi

động của những nghiên cứu về lý thuyết điều khiển hệ thống cho các hệ động

lực mô tả bởi hệ nhảy Markov, chúng tôi không tìm thấy một kết quả nào đề

cập một cách hệ thống về bài toán RSE. Cần phải chỉ rõ rằng (i) các kết quả

về bài toán RSE với hệ tất định nói chung không áp dụng được cho hệ nhảy

Markov; (ii) do các đặc tính đặc thù của hệ nhảy Markov, việc nghiên cứu bài

toán này không phải là sự mở rộng giản đơn của các phương pháp đã đề xuất

cho hệ tất định. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về hệ động lực có trễ cũng đang

là một chủ đề nghiên cứu sôi động trong khoảng hai thập kỷ gần đây. Các tác

giả dành nhiều sự quan tâm trong việc phát triển các kỹ thuật và phương pháp

mới để phân tích tính ổn định để từ đó ứng dụng vào giải các bài toán về điều
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khiển hệ thống. Chính vì vậy, trong bài báo [1] trong danh mục công trình công

bố của luận án, lần đầu tiên chúng tôi nghiên cứu một cách có hệ thống bài

toán RSE cho lớp hệ nhảy Markov tuyến tính chứa trễ biến thiên và nhiễu ngẫu

nhiên cộng tính bị chặn theo nghĩa bình phương trung bình dạng

x(k + 1) = A(rk)x(k) +D(rk)x(k − τ(k))

+B(rk)w(k), k ∈ Z0,
(E1)

ở đó {rk}k∈Z0 là một xích Markov rời rạc, thuần nhất với không gian trạng thái

hữu hạn M = {1, 2, . . . ,m} ứng với m mode của hệ (E1), w(k) là nhiễu ngẫu

nhiên, τ(k) ∈ Z0 là hàm trễ thời gian. Vấn đề này sẽ được trình bày chi tiết

trong Chương 2 của luận án.

3.2. Bài toán ổn định và ổn định hóa

Tính ổn định là một trong những tính chất phổ dụng của các hệ động lực

nói chung, hệ vi-sai phân điều khiển nói riêng. Phân tích tích ổn định là bài toán

cơ bản nhất để đảm bảo cho các bài toán thiết kế và điều khiển hệ thống. Gần

đây, các bài toán này đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng các nhà

nghiên cứu và kỹ sư đối với lớp hệ nhảy Markov. Nhiều kết quả nghiên cứu quan

trọng đối với hệ nhảy Markov có trễ cả với thời gian liên tục và rời rạc đã được

công bố. Chẳng hạn, trong [9,51,53], tính ổn định ngẫu nhiên, ổn định theo bình

phương trung bình và bài toán điều khiển H∞ được nghiên cứu cho một số lớp

hệ nhảy Markov rời rạc có trễ. Bài toán điều khiển đảm bảo giá trị (guaranteed

cost control), điều khiển trượt (sliding-mode control) cũng đã được nghiên cứu

trong [50,78]. Bằng phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii, các điều kiện LMIs

độc lập với độ trễ đã được đề xuất trong [85] cho tính ổn định ngẫu nhiên của

lớp hệ nhảy Markov rời rạc phi tuyến chứa xung và trễ trong tình huống ma

trận xác suất chuyển (transition probability matrix) của xích Markov chỉ biết

thông tin một phần.

Với các hệ động lực có trễ, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tính ổn định

của hệ nói chúng chỉ đảm bảo với một độ trễ nhất định. Chính vì vậy, các

điều kiện ổn định phụ thuộc cận của khoảng trễ (các điều kiện ổn định sử

dụng thông tin về độ lớn của trễ) có tính khả dụng hơn, áp dụng được cho

nhiều mô hình thực tiễn hơn, so với các điều kiện ổn định không phụ thuộc
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độ trễ [30]. Vấn đề này đối với các hệ nhảy Markov cũng đã thu hút nhiều sự

quan tâm nghiên cứu [22,32,63,67]. Trong cách tiếp cận bằng phương pháp hàm

Lyapunov-Krasovskii và các bất đẳng thức ma trận tuyến tính, tính hiệu quả

của các điều kiện ổn định chủ yếu dựa trên hai yếu tố chính là cấu trúc của

phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii được xây dựng và các kỹ thuật ước lượng đạo

hàm hay sai phân của phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii đã chọn. Việc chỉ ra một

LKF mới, hiệu quả là một vấn đề khó mà có thể không cải thiện được nhiều

miền ổn định. Trong việc kế thừa các lớp hàm Lyapunov-Krasovskii đã được chỉ

ra là hiệu quả, việc cải tiến các kỹ thuật ước lượng đạo hàm hay sai phân của

LKF là một phương pháp đặc biệt hữu hiệu trong việc nâng cao tính hiệu quả

của các điều kiện ổn định [68]. Nói riêng, với các hệ tuyến tính rời rạc tất định

có trễ, một số kỹ thuật quan trọng đã được đề xuất trong những nghiên cứu rất

gần đây, chẳng hạn dựa trên bất đẳng thức Wirtinger rời rạc [59, 68] hay bất

đẳng thức tổng Jensen cải tiến [33].

Trên cơ sở nghiên cứu tổng quan hướng nghiên cứu về ổn định các hệ rời

rạc có trễ, chúng tôi nhận thấy rằng việc thiết lập được các ước lượng bất đẳng

thức tổng có trọng số sẽ là khâu đột phá khi nghiên cứu tính ổn định ngẫu nhiên

của hệ nhảy Markov rời rạc có trễ. Trong phần thứ nhất của Chương 3, chúng

tôi cải tiến bất đẳng thức tổng có trọng, trên cơ sở đó thiết lập các điều kiện ổn

định ngẫu nhiên cho một lớp hệ nhảy Markov rời rạc phi tuyến có trễ dạng

x(k + 1) = A(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k))

+ F (rk, x(k), x(k − τ(k))), k ∈ Z0,
(E2)

ở đó F (i, ., .) : Rn × Rn → Rn, i ∈ {1, 2, . . . ,m}, là nhiễu phi tuyến phụ thuộc

mode của hệ và τ(k) là trễ biến thiên bị chặn.

Trong phần thứ hai của chương, chúng tôi vận dụng cách tiếp cận mới

trong [33] vào nghiên cứu bài toán ổn định hóa ngẫu nhiên lớp hệ nhảy Markov

rời rạc với trễ phụ thuộc mode sau đây

x(k + 1) = A(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k, rk))

+B(rk)u(k), k ∈ Z0,
(E3)

ở đó u(k) là điều khiển đầu vào, τ(k, rk) là trễ biến thiên phụ thuộc mode của
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hệ. Các điều kiện LMIs được đề xuất để thiết kế điều khiển phản hồi đồng bộ

u(k) = K(rk)x(k)

sao cho hệ đóng tương ứng là ổn định ngẫu nhiên, ở đó K(rk) là ma trận đạt

được (controller gain matrix) phụ thuộc mode của điều khiển.

3.3. Ổn định hóa hệ nhảy Markov rời rạc với nhiễu nhân tính bằng điều

khiển không đồng bộ

Các hệ nhảy Markov rời rạc với nhiễu ngẫu nhiên đã và đang là một chủ

đề nghiên cứu được nhiều tác giả quan tâm trong những năm gần đây [14, 15,

64, 66, 81]. Chẳng hạn, các điều kiện LMIs cần và đủ cho tính ổn định ngẫu

nhiên đã được đề xuất trong [65]. Bài toán điều khiển H∞ vững được nghiên

cứu trong [81] cho lớp hệ Markov ngẫu nhiên. Đối với bài toán ổn định hóa,

hầu hết các nghiên cứu mới chỉ đề cập đến việc thiết kế các bộ điều khiển đồng

bộ, tức là mode hoạt động của điều khiển phải trùng hoàn toàn với mode hoạt

động của hệ [14, 27, 64, 65, 81–83]. Điều này có thuận lợi trong nghiên cứu lý

thuyết bởi quá trình chuyển của điều khiển và quá trình chuyển của hệ thống là

hoàn toàn trùng nhau. Tuy nhiên, trong thực tiễn, chẳng hạn do trễ truyền tải

(communication delays) hay hiện tượng mất dữ liệu do truyền tải (data packet

dropouts), thông tin về xích chuyển của hệ không truy cập được hoàn toàn và

chính xác từ các trạm điều khiển. Chính vì vậy, điều khiển đồng bộ mang tính

lí tưởng và là một giả thiết hạn chế [49]. Trong Chương 4, chúng tôi nghiên cứu

bài toán ổn định hóa bằng điều khiển không đồng bộ cho lớp hệ nhảy Markov

rời rạc với nhiễu nhân tính cho bởi

x(k + 1) =
(
A1(rk) + w(k)Â(rk)

)
x(k)

+
(
B(rk) + w(k)B̂(rk)

)
u(k), k ∈ Z0,

(E4)

ở đó u(k) điều khiển đầu vào, nhiễu {w(k), k ∈ Z0} là dãy các biến ngẫu nhiên

độc lập thỏa mãn

E[w(k)] = 0, E[w(k)2] = σ2,

với σ là hằng số dương cho trước. Như đã phân tích ở trên, đối với hệ (E4), một

bộ điều khiển phản hồi không đồng bộ sẽ được thiết kế dạng

u(k) = G(γk)x(k),
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ở đó G(γk) là ma trận đạt được của điều khiển và γk là một xích Markov biểu

diễn tín hiệu chuyển của bộ điều khiển. Dựa trên cơ sở các điều kiện ổn định

vững (ổn định với các nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn một ngưỡng nào đó) của hệ

đóng của (E4), chúng tôi thiết lập các điều kiện LMIs để thiết kế bộ điều khiển

không đồng bộ ổn định hóa lớp hệ nói trên.

4. Phương pháp nghiên cứu

Luận án sử dụng phương pháp hàm Lyapunov, hàm Lyapunov–Krasovskii

dạng ngẫu nhiên; giải tích ma trận, các kỹ thuật ước lượng và biến đổi bất đẳng

thức ma trận; giải tích ngẫu nhiên, đặc biệt là các tính chất và phép toán với

các quá trình Markov rời rạc thuần nhất.

5. Kết quả của luận án

Luận án đã đạt được các kết quả sau đây:

1. Phát triển bài toán đánh giá tập đạt được cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc

chứa trễ biến thiên và nhiễu ngẫu nhiên bị chặn (Chương 2).

2. Đưa ra các điều kiện ổn định ngẫu nhiên cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc

phi tuyến chứa trễ biến thiên dựa trên một số đánh giá mới về bất đẳng

thức tổng Jensen có trọng (Phần thứ nhất của Chương 3).

3. Xây dựng các điều kiện ổn định hóa bằng điều khiển phản hồi đồng bộ đối

với lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính có trễ biến thiên phụ thuộc các

mode của hệ (Phần thứ hai của Chương 3).

4. Thiết lập được các điều kiện ổn định hóa vững bằng điều khiển phản hồi

không đồng bộ đối với lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với nhiễu

nhân tính (Chương 4).

Các kết quả trên đây của luận án đã được công bố trong 03 bài báo trên

các tập chí quốc tế có uy tín (trong danh mục ISI) và một tiền ấn phẩm đang

gửi công bố. Các kết quả đó góp phần phát triển lý thuyết điều khiển đối với

các hệ nhảy Markov rời rạc và đã được báo cáo tại:
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• Xêmina Giải tích, bộ môn Giải tích, khoa Toán, trường Đại học Sư phạm

Hà Nội 2.

• Xêmina Phương trình vi phân và tích phân, bộ môn Giải tích, khoa Toán-

Tin, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

• Xêmina Phòng Tối ưu và Điều khiển, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa

học và Công nghệ Việt Nam.

• Hội nghị toàn quốc lần thứ V “Xác suất-Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng

và giảng dạy”, Đà Nẵng, 2015.

• Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 14, Ba Vì, 2016.

6. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục công trình công bố của tác giả và

danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm 4 chương.

• Chương 1 là phần kiến thức chuẩn bị, ở đó chúng tôi trình bày một số khái

niệm, kiến thức cơ sở về giải tích ngẫu nhiên và một số kết quả bổ trợ dùng

cho việc trình bày nội dung các chương sau của luận án.

• Chương 2 nghiên cứu bài toán RSE đối với hệ nhảy Markov tuyến tính chứa

trễ biến thiên dạng khoảng và nhiễu ngẫu nhiên cộng tính bị chặn.

• Chương 3 gồm hai phần. Phần thứ nhất trình bày một số kết quả nghiên

cứu về tính ổn định ngẫu nhiên của lớp hệ nhảy Markov rời rạc phi tuyến

có trễ biến thiên. Phần thứ hai trình bày về bài toán ổn định hóa bằng điều

khiển phản hồi đồng bộ đối với lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính chứa

trễ biến thiên phụ thuộc mode.

• Chương 4 nghiên cứu bài toán ổn định hóa vững bằng điều khiển không

đồng bộ cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với nhiễu nhân tính.
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Chương 1

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Trong chương này, chúng tôi nhắc lại một số khái niệm trong giải tích ngẫu

nhiên, xích Markov rời rạc, mô hình hệ nhảy Markov và một số kết quả bổ trợ

có liên quan đến nội dung luận án.

1.1. Kỳ vọng và kỳ vọng có điều kiện

Trong mục này, chúng tôi nhắc lại một số khái niệm và tính chất của kỳ

vọng và kỳ vọng có điều kiện dựa trên tài liệu [16].

1.1.1. Kỳ vọng

Cho không gian xác suất đủ (Ω,F ,P).

Định nghĩa 1.1.1. Ánh xạ ξ : Ω −→ R được gọi là một biến ngẫu nhiên nếu với

mọi tập B ∈ BR, ξ−1(B) = {ω ∈ Ω| ξ(ω) ∈ B} ∈ F , ở đây BR là σ-đại số Borel các

tập con của R.

Mệnh đề 1.1.1 ([16]). Ánh xạ ξ : Ω −→ R là một biến ngẫu nhiên khi và chỉ khi

với mọi a ∈ R tập {ω ∈ Ω| ξ(ω) ≤ a} ∈ F .

Ví dụ 1.1.1. Cho tập con A ∈ F . Khi đó, hàm đặc trưng của tập A,

1A(ω) =

1 nếu ω ∈ A

0 nếu ω /∈ A
(1.1)

là một biến ngẫu nhiên.

Định nghĩa 1.1.2. Biến ngẫu nhiên ξ nhận hữu hạn giá trị được gọi là biến

ngẫu nhiên đơn giản.

Mệnh đề 1.1.2. Nếu ξ : Ω −→ R là một biến ngẫu nhiên đơn giản nhận các giá

trị a1, a2, . . . , an thì

ξ(ω) =
n∑
i=1

ai1Ai(ω), ω ∈ Ω,
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ở đó Ai = {ω ∈ Ω| ξ(ω) = ai} ∈ F , i = 1, 2, . . . , n.

Mệnh đề 1.1.3. Cho ξ là một biến ngẫu nhiên không âm, tức là ξ(ω) ≥ 0,∀ω ∈ Ω.

Khi đó, tồn tại một dãy các biến ngẫu nhiên đơn giản không âm {ξn}n≥1 hội tụ

đơn điệu tăng đến ξ, tức là ξn+1(ω) ≥ ξn(ω) và limn→∞ ξn(ω) = ξ(ω) với mọi

ω ∈ Ω. Kí hiệu ξn ↑ ξ.

Định nghĩa 1.1.3. Tích phân của một biến ngẫu nhiên ξ theo độ đo xác suất

P, kí hiệu là
∫

Ω ξdP, được xác định như sau:

(i) Nếu ξ là một biến ngẫu nhiên đơn giản, ξ(ω) =
∑n

i=1 ai1Ai(ω), thì∫
Ω
ξdP =

n∑
i=1

aiP(Ai).

(ii) Nếu ξ là biến ngẫu nhiên không âm thì∫
Ω
ξdP = lim

n→∞

∫
Ω
ξndP,

ở đó {ξn}n≥1 là một dãy các biến ngẫu nhiên đơn giản không âm, ξn ↑ ξ.

Nhận xét 1.1.1. Tích phân
∫

Ω ξdP của biến ngẫu nhiên không âm ξ không phụ

thuộc vào cách chọn dãy các biến ngẫu nhiên đơn giản không âm {ξn}n≥1.

Định nghĩa 1.1.4. Cho biến ngẫu nhiên ξ. Đặt ξ+ = 1
2(|ξ|+ξ) và ξ− = 1

2(|ξ|−ξ).

Khi đó, nếu
∫

Ω ξ
+dP <∞ hoặc

∫
Ω ξ
−dP <∞ thì tích phân của ξ theo độ đo xác

suất P được xác định bởi ∫
Ω
ξdP =

∫
Ω
ξ+dP−

∫
Ω
ξ−dP.

Biến ngẫu nhiên ξ được gọi là khả tích nếu
∫

Ω ξ
+dP <∞ và

∫
Ω ξ
−dP <∞.

Định nghĩa 1.1.5. Cho ξ là một biến ngẫu nhiên khả tích. Khi đó, kỳ vọng của

ξ, kí hiệu là E[ξ], được định nghĩa bởi

E[ξ] =

∫
Ω
ξdP.

Mệnh đề 1.1.4 ([16]). Cho ξ, η là các biến ngẫu nhiên có kỳ vọng. Các khẳng

định sau đúng:

a) Với α, β ∈ R, E[αξ + βη] = αE[ξ] + βE[η].

b) Nếu ξ và η độc lập thì E[ξη] = E[ξ]E[η].

c) Nếu ξ ≤ η thì E[ξ] ≤ E[η].
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1.1.2. Kỳ vọng có điều kiện

Trên không gian xác suất (Ω,F ,P), cho A là một σ-đại số con của F và ξ

là một biến ngẫu nhiên khả tích.

Định nghĩa 1.1.6. Kỳ vọng có điều kiện của biến ngẫu nhiên ξ đối với σ-đại số

A là một biến ngẫu nhiên η đo được đối với σ-đại số A, khả tích và thỏa mãn

đẳng thức
∫
A ηdP =

∫
A ξdP với mọi A ∈ A. Biến ngẫu nhiên η được kí hiệu là

E[ξ|A].

Định nghĩa 1.1.7. Cho η1, η2, . . . , ηn là các biến ngẫu nhiên xác định trên không

gian xác suất (Ω,F ,P). Khi đó, kỳ vọng có điều kiện của ξ đối với η1, η2, . . . , ηn,

kí hiệu là E[ξ|η1, η2, . . . , ηn], được định nghĩa bởi

E[ξ|η1, η2, . . . , ηn] = E[ξ|σ(η1, η2, . . . , ηn)], (1.2)

ở đó σ(η1, η2, . . . , ηn) là σ-đại số sinh bởi η1, η2, . . . , ηn.

Mệnh đề 1.1.5 ([16]). Cho ξ, η là các biến ngẫu nhiên khả tích và G,A là các

σ-đại số con của F . Khi đó, các khẳng định sau đúng:

a) E[E[ξ|A]] = E[ξ].

b) Nếu G ⊂ A thì E[E[ξ|A]|G] = E[ξ|G] h.c.c.

c) Với α, β ∈ R, E[αξ + βη|A] = αE[ξ|A] + βE[η|A] h.c.c.

d) Nếu η là A-đo được thì E[ξη|A] = ηE[ξ|A] h.c.c.

e) Nếu ξ độc lập với A thì E[ξ|A] = E[ξ] h.c.c.

f) Nếu ξ ≤ η h.c.c. thì E[ξ|A] ≤ E[η|A] h.c.c.

1.2. Xích Markov rời rạc thuần nhất và hữu hạn

Trong mục này, chúng tôi nhắc lại một số kết quả liên quan đến xích Markov

rời rạc thuần nhất và hữu hạn. Nội dung của mục này dựa trên tài liệu [3].

1.2.1. Các định nghĩa

Cho {rk}k∈Z0 là một dãy các biến ngẫu nhiên xác định trên không gian xác

suất (Ω,F ,P) và cùng nhận giá trị trong một tậpM không quá đếm được.
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Định nghĩa 1.2.1 ([3]). Dãy R = {rk}k∈Z0 được gọi là một xích Markov nếu với

mọi k ∈ Z0,

P {rk+1 = j|r0 = i0, . . . , rk−1 = ik−1, rk = i} = P {rk+1 = j|rk = i} (1.3)

với mọi i0, i1, . . . , ik−1, i, j ∈M.

• P {rk+1 = j|rk = i} được gọi là xác suất chuyển của xích từ trạng thái i ở

thời điểm k sang trạng thái j ở thời điểm k + 1.

• TậpM được gọi là không gian trạng thái của xích R.

• Nếu tậpM có hữu hạn phần tử thì xích R được gọi là hữu hạn.

• Nếu xác suất chuyển πij , P {rk+1 = j|rk = i} không phụ thuộc vào thời

gian k thì xích R được gọi là thuần nhất.

Nhận xét 1.2.1. Đẳng thức (1.3) diễn tả luật Markov của quá trình {rk}k∈Z0.

Ví dụ 1.2.1. Hình 1.1 mô tả một xích Markov với 3 trạng thái M = {1, 2, 3}.

Mỗi trạng thái còn được gọi là một mode. Theo xích Markov trên Hình 1.1, hệ

sẽ chuyển từ mode i nào đó sang mode j 6= i với xác suất πij và xác suất ở tại

mode i ∈M là πii.

 21 

 11 

 33 

 22 

 32 

 12 

 13 

 31 

 23 

1 

3 2 

Hình 1.1: Xích Markov với 3 trạng thái (3 mode)

Cho {rk}k∈Z0 là một xích Markov rời rạc thuần nhất với không gian trạng

thái hữu hạn M. Khi đó, ma trận Π = (πij)i,j∈M được gọi là ma trận xác suất
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chuyển của xích {rk}. Chú ý rằng πij ≥ 0 với mọi i, j ∈ M. Hơn nữa, do công

thức xác suất đầy đủ,
∑

j∈M πij = 1 với mọi i ∈M.

1.2.2. Phương trình Chapman-Kolmogorov

Cho {rk}k∈Z0 là một xích Markov rời rạc thuần nhất và hữu hạn với ma

trận xác suất chuyển Π = (πij)i,j∈M.

Định nghĩa 1.2.2 ([3]). Xác suất chuyển sau s bước, kí hiệu bởi π(s)
ij , được định

nghĩa bởi

π
(s)
ij = P {rk+s = j|rk = i} .

Chú ý từ định nghĩa trên rằng π
(s)
ij là xác suất để tại thời điểm ban đầu

xích ở trạng thái i, sau s bước xích chuyển sang trạng thái j.

Nhận xét 1.2.2. Từ tính thuần nhất của xích, ta có π(s)
ij = P {rs = j|r0 = i}. Rõ

ràng π(1)
ij = πij. Kí hiệu Π(s) = (π

(s)
ij ) với quy ước

π
(0)
ij =

1 nếu i = j,

0 nếu i 6= j.

Khi đó, ma trận Π(s) = (π
(s)
ij ) được gọi là ma trận xác suất chuyển sau s bước.

Sử dụng công thức xác suất đầy đủ và tính Markov, ta có kết quả sau.

Mệnh đề 1.2.1 ([3]). Với mọi s ∈ Z0,

π
(s+1)
ij =

∑
l∈M

πilπ
(s)
lj , (1.4)

π
(s+1)
ij =

∑
l∈M

π
(s)
il πlj . (1.5)

Tổng quát, với mọi s,m ∈ Z0, ta có

π
(s+m)
ij =

∑
l∈M

π
(s)
il π

(m)
lj . (1.6)

Phương trình (1.6) được gọi là phương trình Chapman-Kolmogorov.

Nhận xét 1.2.3. Từ Mệnh đề 1.2.1, ta có các phương trình ma trận sau:

Π(s+1) = ΠΠ(s) = Π(s)Π,

Π(s+m) = Π(s)Π(m).
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1.2.3. Phân phối ban đầu

Định nghĩa 1.2.3 ([3]). Phân phối của xích tại thời điểm s được xác định bởi

p(s) =
[
p

(s)
1 p

(s)
2 · · · p

(s)
m

]
,

ở đó p(s)
j = P {rs = j}, s ≥ 0, j ∈ M = {1, 2, . . . ,m}. Ta gọi p = p(0) là phân phối

ban đầu của xích.

Kết quả sau đây suy trực tiếp từ công thức xác suất đầy đủ.

Mệnh đề 1.2.2 ([3]). Với mọi s,m ∈ Z0, ta có

p(s) = pΠ(s),

p(s+1) = p(s)Π = p(1)Π(s),

p(s+m) = p(s)Π(m).

Định nghĩa 1.2.4 ([3]). Xích {rk}k∈Z0 được gọi là dừng nếu p(s) không phụ thuộc

vào s, tức là

p = p(s) hay p = pΠ.

Như vậy, một xích Markov rời rạc thuần nhất với không gian trạng thái

hữu hạnM là bộ ba (rk, p,Π), trong đó

• rk là dãy các biến ngẫu nhiên rời rạc nhận giá trị trongM,

• p là phân phối ban đầu,

• Π là ma trận xác suất chuyển.

Ví dụ 1.2.2. Xét một xích Markov rời rạc thuần nhất không gian trạng thái

M = {0, 1} và ma trận xác suất chuyển Π =

1− α α

β 1− β

. Bây giờ ta tính Π(s).

Từ Π(s) = Π(s−1)Π suy ra phần tử π
(s)
00 được xác định bởi

π
(s)
00 = π

(s−1)
00 (1− α) + π

(s−1)
01 β

= π
(s−1)
00 (1− α) + (1− π(s−1)

00 )β

= β + (1− α− β)π
(s−1)
00 .

Đây là công thức truy hồi theo s, với π(0)
00 = 1 và π(0)

01 = 1− α. Do đó,

π
(s)
00 = A+B(1− α− β)s,
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với A+B = 1, A+B(1− α− β) = 1− α. Từ đó ta có

π
(s)
00 =


β

α + β
+

α

α + β
(1− α− β)s nếu α + β > 0,

1 nếu α = β = 0.

Xác xuất π(s)
11 được tính tương tự, còn các phần tử π

(s)
01 và π

(s)
10 được tính qua

phép toán lấy phần bù.

1.3. Mô hình hệ nhảy Markov rời rạc

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu một số ví dụ về mô hình hệ nhảy

Markov rời rạc.

Ví dụ 1.3.1 ([4]). Xét mô hình một hệ thống máy sản xuất một loại sản phẩm.

Tốc độ sản xuất theo yêu cầu là một hằng số d > 0. Mục tiêu của hệ thống là

sản xuất ra sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về tốc độ sản xuất. Ta giả thiết hệ

thống chỉ hoạt động khi tất cả các máy hoạt động tốt. Do đó, hệ thống có thể

rơi vào một trong hai trạng thái là hoạt động hoặc dừng. Vì các máy hoạt động

độc lập và các máy hỏng là ngẫu nhiên nên trạng thái hoạt động của hệ thống

được mô tả bởi một xích Markov {rk} với không gian trạng thái M = {0, 1}, ở

đó rk = 0 là trạng thái máy bị hỏng và rk = 1 là trạng thái máy hoạt động tốt.

Hơn nữa, chúng ta cũng giả thiết rằng, trong trạng thái hoạt động, hệ thống có

thể sản suất với tốc độ u với số lượng sản phẩm cực đại là l > d.

Kí hiệu x(k) là tổng lượng hàng kiểm kê tại thời điểm k, tức là x(k) bằng

tổng sản phẩm tính đến thời điểm k trừ tổng lượng hàng yêu cầu đến thời điểm

k. Khi đó, hệ thống được mô tả bởi hệ nhảy Markov rời rạc sau đây

x(k + 1) =

x(k) + u(k)− d nếu rk = 1,

x(k)− d nếu rk = 0, k ∈ Z0,
(1.7)

trong đó u(k) là biến điều khiển tốc độ sản xuất.

Ví dụ 1.3.2 ([12]). Một máy đun nước dùng năng lượng mặt trời được cấu tạo

bởi (Hình 1.2): Hệ thống gương phản chiếu ánh sáng mặt trời có thể di chuyển

được, một tháp chứa bình nước có thể điều chỉnh được lượng nước và bộ cáp

chuyển năng lượng mặt trời vào bình nước. Năng lượng truyền vào bình nước
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phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Nếu trời nắng, năng lượng truyền vào bình

nước nhiều hơn và ngược lại, nếu trời nhiều mây năng lượng nhận được ít đi.

Mirror

Boiler

Sun

Hình 1.2: Máy năng lượng mặt trời

Dựa vào các dữ liệu thống kê, điều kiện thời tiết có thể được mô tả bởi

một xích Markov với hai trạng thái là “có nắng” và “nhiều mây”. Kí hiệu x(k) là

nhiệt lượng mặt trời ở thời điểm k thì mô hình điều khiển nhiệt lượng có dạngx(k + 1) = A(rk)x(k) +B(rk)u(k),

z(k) = C(rk)x(k) +D(rk)u(k),

ở đó {rk} là một xích Markov rời rạc với không gian trạng thái M = {1, 2} mô

tả điều kiện thời tiết,

rk =

1 nếu trời có nắng ,

2 nếu trời nhiều mây.

Ví dụ 1.3.3. Xét mô hình điều khiển qua mạng mô tả ở Hình 1.3

Hệ thống gồm m chế độ hoạt động (m mode) i ∈ M = {1, 2, . . . ,m}. Bộ

điều khiển phản hồi u(k) = Kix(k) sử dụng trạng thái hiện tại x(k) và hệ thống

tích hợp dữ liệu truy cập từ xa qua mạng với tín hiệu điều khiển để vận hành.

Thực tế, do các biến đổi đột ngột của đường truyền, các tín hiệu “trễ” xảy ra ở

các mode và có thể khác nhau ở những mode khác nhau. Kí hiệu τ(k, i) là độ
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Hình 1.3: Sơ đồ một hệ thống điều khiển qua mạng

trễ ở mode thứ i tại thời điểm k. Khi đó, mô hình điều khiển được diễn tả bởi

hệ có trễ dạng

x(k + 1) = Ac(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k, rk)), k ∈ Z0, (1.8)

ở đó Ac(rk) = A(rk) +B(rk)K(rk).

1.4. Tính ổn định của hệ nhảy Markov tuyến tính rời rạc

Trong mục này, chúng tôi giới thiệu một số khái niệm và kết quả cơ bản

về tính ổn định của hệ nhảy Markov tuyến tính rời rạc. Các khái niệm này sẽ

được phát triển một cách tương tự cho các lớp hệ nhảy Markov rời rạc có trễ

hoặc không có trễ được nghiên cứu trong luận án này.

Trên không gian xác suất đủ (Ω,F ,P), cho xích Markov rời rạc thuần nhất

{rk}k∈Z0 với không gian trạng thái hữu hạnM = {1, 2, . . . ,m}. Xác suất chuyển

của xích được cho bởi

P {rk+1 = j|rk = i} = πij ≥ 0.

Kí hiệu Π = (πij) là ma trận xác suất chuyển và p = (p1, p2, . . . , pm) là phân phối

ban đầu của xích, ở đó pi = P{r0 = j}, j ∈M.

Xét hệ điều khiển mô tả bởi hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính sau đây

x(k + 1) = A(rk)x(k) +B(rk)u(k), k ∈ Z0, x(0) = x0, (1.9)
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ở đó x(k) ∈ Rn là vectơ trạng thái của hệ, u(k) ∈ Rm là vectơ điều khiển đầu vào

và A(rk), B(rk) là các ma trận hằng cho trước với số chiều phù hợp.

Giả sử hàm điều khiển phản hồi được thiết kế dạng

u(k) = K(rk)x(k), (1.10)

ở đó K(rk) ∈ Rm×n là ma trận đạt được của điều khiển. Khi đó, hệ đóng của

(1.9) có dạng

x(k + 1) = Ac(rk)x(k), k ∈ Z0, (1.11)

ở đó Ac(rk) = A(rk) +B(rk)K(rk).

Định nghĩa 1.4.1 ([21]). Hệ mở của (1.9) (tức là u(k) = 0,∀k ∈ Z0) được gọi là

(i) ổn định tiệm cận bình phương trung bình (AMSS), sau đây gọi tắt là ổn

định tiệm cận, nếu

lim
k→∞

E[‖x(k, x0, p)‖2] = 0;

(ii) ổn định mũ bình phương trung bình (EMSS), gọi tắt là ổn định mũ, nếu

tồn tại các hằng số α > 0, β > 0 sao cho

E[‖x(k, x0, p)‖2] ≤ α‖x0‖2 exp (−βk), k ≥ 0;

(iii) ổn định ngẫu nhiên (SS) nếu

∞∑
k=0

E[‖x(k, x0, p)‖2] <∞;

(iv) ổn định tiệm cận hầu chắc chắn (ASS) nếu

P
{

lim
k→∞

‖x(k, x0, p)‖ = 0
}

= 1.

với mọi vectơ ban đầu x0 và mọi phân phối ban đầu p.

Định nghĩa 1.4.2. Hệ (1.9) được gọi là ổn định hóa được theo một nghĩa nào

đó nếu tồn tại một bộ điều khiển phản hồi dạng (1.10) sao cho hệ đóng (1.11)

ổn định theo nghĩa tương ứng.

Nhận xét 1.4.1 ([39]). Đối với hệ tuyến tính (1.9) với xích Markov rời rạc thuần

nhất và hữu hạn, ta có

AMSS ⇐⇒ EMSS ⇐⇒ SS =⇒ ASS.
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Định lí 1.4.1 ([12]). Các khẳng định sau là tương đương:

(i) Hệ (1.9) là ổn định tiệm cận.

(ii) rσ(A) < 1, ở đó A = (Π> ⊗ In2)diag(Ai ⊗ Ai) và rσ(A) là bán kính phổ của

ma trận A.

(iii) Tồn tại các ma trận Pi ∈ S+
n , i ∈M, thỏa mãn LMI sau

A>i

( m∑
j=1

πijPj

)
Ai − Pi < 0. (1.12)

Nhận xét 1.4.2. Trường hợp ma trận xác suất chuyển chỉ biết một phần [86,87],

tức là một số phần tử của Π không biết, điều kiện (1.12) chứa tham số bất định.

Khi đó, điều kiện ổn định của hệ (1.9) chặt hơn rất nhiều. Chẳng hạn, khi m = 2

và các xác suất chuyển là không biết, tức là ma trận Π có dạng

? ?

? ?

, hệ (1.9)

ổn định với bất kì xác xuất chuyển khi và chỉ khi tồn tại một ma trận P ∈ S+
n

thỏa mãn điều kiện

A>i PAi − P < 0, i = 1, 2. (1.13)

Ví dụ 1.4.1 ([12]). Xét hệ (1.9) gồm hai mode với A1 = 4
3 và A2 = 1

3 . Chú ý

rằng, mode 1 không ổn định và mode 2 ổn định. Sự chuyển đổi giữa các mode

được mô tả bởi xích Markov rời rạc thuần nhất có ma trận xác suất chuyển

Π =

1
2

1
2

1
2

1
2

 . Khi đó,

A =
1

2

16
9

1
9

16
9

1
9

 , rσ(A) =
17

18
< 1.

Theo Định lí 1.4.1, hệ đã cho là ổn định tiệm cận. Tuy nhiên, vẫn với các tham

số của hệ như trên, ma trận xác suất chuyển Π bây giờ được cho bởi

Π =

0.9 0.1

0.9 0.1

 ,
nghĩa là hệ có thể ở lại mode 1 (mode không ổn định) lâu hơn. Khi đó,

A =

144
90

1
10

16
9

1
9

 , rσ(A) = 1.61 > 1.

Theo Định lí 1.4.1, hệ không ổn định.
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Ví dụ 1.4.2 ([12]). Xét hệ (1.9) gồm hai mode với các ma trận

A1 =

0 2

0 0.5

 , A2 =

0.5 0

2 0

 .
Rõ ràng, cả mode 1 và mode 2 đều ổn định tiệm cận. Giả sử sự chuyển đổi

giữa các mode được mô tả bởi xích Markov rời rạc thuần nhất với ma trận xác

suất chuyển

Π =

1
2

1
2

1
2

1
2

 .
Trong trường hợp này rσ(A) = 2.125 > 1 và do đó hệ không ổn định tiệm cận.

Ví dụ 1.4.3 ([12]). Xét hệ (1.9) gồm hai mode với các ma trận

A1 =

2 −1

0 0

 , A2 =

0 1

0 2

 .
Trường hợp này, cả mode 1 và mode 2 đều không ổn định tiệm cận. Giả sử sự

chuyển đổi giữa các mode được mô tả bởi xích Markov rời rạc thuần nhất với

ma trận xác suất chuyển

Π =

0.1 0.9

0.9 0.1

 .
Khi đó rσ(A) = 0.4 < 1 và do đó hệ là ổn định tiệm cận.

Nhận xét 1.4.3. Các ví dụ trên chỉ ra ảnh hưởng của các xác suất chuyển của

xích Markov lên tính ổn định của hệ. Cụ thể hơn, ngay cả khi tất cả các mode

ổn định tiệm cận, thậm chí ổn định mũ, không suy ra hệ nhảy Markov tương

ứng với một xích Markov nào đó là ổn định và ngược lại, cho dù tất cả các mode

đều không ổn định vẫn tồn tại xích Markov chuyển đổi các mode để hệ nhảy

Markov tương ứng ổn định theo một nghĩa nào đó.

1.5. Một số kết quả bổ trợ

Bổ đề 1.5.1 (Bất đẳng thức Rayleigh [36]). Cho ma trận W ∈ Sn. Đánh giá sau

đây đúng với mọi x ∈ Rn:

λmin(W )‖x‖2 ≤ x>Wx ≤ λmax(W )‖x‖2.
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Bổ đề 1.5.2 (Bổ đề Schur dạng không ngặt [10]). Cho U và W là các ma trận

đối xứng, W > 0. Khi đó,

 U V

V > W

 ≥ 0 khi và chỉ khi U − VW−1V > ≥ 0.

Dạng mở rộng của Bổ đề 1.5.2 được phát biểu như trong bổ đề sau.

Bổ đề 1.5.3 (Bổ đề Schur ngặt [10]). Với các ma trận U, V,W có số chiều phù

hợp, U,W đối xứng, ta có U V

V > −W

 < 0⇔

W > 0,

U + VW−1V > < 0.

Bổ đề 1.5.4 (Bất đẳng thức Jensen có trọng [31]). Cho ma trận R ∈ S+
n và các

số nguyên τ1 ≤ τ2. Với mọi α ∈ (0, 1) và hàm vectơ u : Z[k − τ2, k − τ1]→ Rn, bất

đẳng thức sau đúng

k−τ1∑
i=k−τ2

αk−iu>(i)Ru(i) ≥ csα

 k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

>R
 k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

 , (1.14)

ở đó csα = (1−α)ατ2

1−ατ2−τ1+1 .

Chứng minh. Áp dụng Bổ đề 1.5.2, ta cóαk−iu>(i)Ru(i) u>(i)

u(i) αi−kR−1

 ≥ 0.

Lấy tổng theo i hai vế của bất đẳng thức trên ta được
k−τ1∑
i=k−τ2

αk−iu>(i)Ru(i)

k−τ1∑
i=k−τ2

u>(i)

k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)
1− ατ2−τ1+1

(1− α)ατ2
R−1

 ≥ 0

Áp dụng Bổ đề 1.5.2 một lần nữa, ta thu được

k−τ1∑
i=k−τ2

αk−iu>(i)Ru(i) ≥ csα

 k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

>R
 k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

 .

Bổ đề được chứng minh.

Nhận xét 1.5.1. Vì limα↑1 c
s
α = 1

τ2−τ1+1 nên khi α dần đến 1 thì bất đẳng thức

(1.14) trở thành bất đẳng thức tổng Jensen, một công cụ cơ bản sử dụng trong

nghiên cứu tính ổn định các hệ rời rạc có trễ.
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Bổ đề 1.5.5 ([61]). Với ma trận R ∈ S+
n và các vectơ ζ1, ζ2 ∈ Rn, ta kí hiệu

Θ(δ, R) =
1

δ
ζ>1 Rζ1 +

1

1− δ
ζ>2 Rζ2, δ ∈ (0, 1).

Nếu ma trận X ∈ Rn×n thỏa mãn

 R X

X> R

 ≥ 0, thì bất đẳng thức đúng

min
δ∈(0,1)

Θ(δ, R) ≥

ζ1

ζ2

>  R X

X> R

ζ1

ζ2

 .
Một mở rộng của Bổ đề 1.5.5 được phát biểu trong bổ đề sau đây.

Bổ đề 1.5.6. Cho các ma trận R1 ∈ S+
n , R2 ∈ S+

m và ma trận X ∈ Rn×m bất kỳ

thỏa mãn

R1 X

X> R2

 ≥ 0. Khi đó, bất đẳng thức

 1
µR1 0

0 1
1−µR2

 ≥
R1 X

X> R2

 , (1.15)

đúng với mọi µ ∈ (0, 1).

Chứng minh. Với bất kì các số dương a, b, bất đẳng thức

a

µ
+

b

1− µ
≥ (
√
a+
√
b)2 ≥ a+ b+ 2c (1.16)

đúng với mọi µ ∈ (0, 1) và c thỏa mãn ab ≥ c2. Mặt khác, ab ≥ c2 khi và chỉ khi

at2 − 2ct+ b ≥ 0, ∀t ∈ R. Áp dụng (1.16) với a = u>R1u, b = v>R2v và c = u>Xv,

u ∈ Rn, v ∈ Rm, ta thu được bất đẳng thức (1.15). Bổ đề được chứng minh.

Bổ đề 1.5.7 (Bổ đề Finsler [13]). Cho các ma trận A ∈ Rn×n, B ∈ Rp×n sao cho

A = A>, rank(B) < n. Khi đó, các khẳng định sau là tương đương:

(i) x>Ax < 0, ∀Bx = 0, x 6= 0.

(ii) (B⊥)>AB⊥ < 0.

(iii) Tồn tại một ma trận M ∈ Rn×p thỏa mãn A+MB +B>M> < 0.

Bổ đề 1.5.8 (Refined Jensen-based inequalities RJBIs [33]). Cho ma trận R ∈

S+
n và các số nguyên a < b. Khi đó, với mọi dãy u : Z[a, b] → Rn, các bất đẳng
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thức sau đúng:

b∑
k=a

u>(k)Ru(k) ≥ 1

`

(
ν>1 Rν1 + 3ν>2 Rν2 + 5ν>3 Rν3

)
, (1.17)

b∑
k=a

k∑
l=a

u>(l)Ru(l) ≥ 2

`(`+ 1)

(
η>1 Rη2 + 8η>2 Rη2

)
, (1.18)

ở đó ` = b− a+ 1 và

ν1 =
b∑

k=a

u(k), ν2 =
b∑

k=a

u(k)− 2

`+ 1

b∑
k=a

k∑
l=a

u(l),

ν3 =
b∑

k=a

u(k)− 6

`+ 1

b∑
k=a

k∑
l=a

u(l) +
12

(`+ 1)(`+ 2)

b∑
k=a

k∑
l=a

l∑
s=a

u(s),

η1 =
b∑

k=a

k∑
l=a

u(l), η2 =
b∑

k=a

k∑
l=a

u(l)− 3

`+ 2

b∑
k=a

k∑
l=a

l∑
s=a

u(s).
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Chương 2

ĐÁNH GIÁ TẬP ĐẠT ĐƯỢC CỦA LỚP HỆ NHẢY MARKOV RỜI

RẠC TUYẾN TÍNH CÓ TRỄ BIẾN THIÊN

Như đã đề cập trong phần Mở đầu, bài toán RSE có nhiều ý nghĩa cả về

lý thuyết và ứng dụng thực tiễn trong nhiều lĩnh vực như điều khiển tự động,

ước lượng trạng thái hay điều khiển tối ưu. Lời giải của bài toán RSE đảm bảo

đồng thời hai ràng buộc: (1) Trong điều kiện lý tưởng, hệ không có nhiễu là

ổn định theo nghĩa nào đó, chẳng hạn ổn định tiệm cận hay ổn định mũ theo

Lyapunov; và (2) dưới tác động của nhiễu cộng tính bị chặn bởi một ngưỡng

cho trước, mọi quỹ đạo trạng thái của hệ được bao bởi một tập compact chỉ

phụ thuộc vào ngưỡng của nhiễu mà ta gọi là một ước lượng của tập đạt được,

viết tắt là RSB (reachable set bounding). Từ các đặc tính đó, bài toán RSE có

nhiều ý nghĩa trong thực tiễn kỹ thuật nhất là trong các mô hình điều khiển tự

động, ví dụ như trong mô hình điều khiển robot với nhận dạng vùng an toàn

(safety region verification) [26, 42, 76, 79]. Trong chương này, chúng tôi nghiên

cứu bài toán RSE cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với trễ biến thiên

và nhiễu ngẫu nhiên cộng tính bị chặn. Dựa trên lược đồ của phương pháp hàm

Lyapunov-Krasovskii kết hợp với kĩ thuật phân hoạch đoạn trễ, chúng tôi tìm

các điều kiện LMIs để đảm bảo rằng với các nhiễu ngẫu nhiên bị chặn trong một

ngưỡng cho trước, mọi quỹ đạo trạng thái của hệ xuất phát từ điểm gốc, dưới

tác động của nhiễu bị chặn, sẽ không vượt quá một ngưỡng chỉ phụ thuộc cận

trên của nhiễu. Kết quả thu được cũng đảm bảo tính ổn định mũ của hệ trong

trường hợp không có nhiễu. Nội dung của chương này được trình bày từ bài báo

[1] trong danh mục các công trình đã công bố của luận án.

2.1. Phát biểu bài toán

Trên không gian xác suất đầy đủ (Ω,F ,P), cho {rk}k∈Z0 là một xích Markov

rời rạc thuần nhất với không gian trạng thái hữu hạn M = {1, 2, . . . ,m}. Các
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xác suất chuyển của xích cho bởi

P
{
rk+1 = j

∣∣rk = i
}

= πij ,

ở đó πij ≥ 0 và
∑m

j=1 πij = 1 với mọi i, j ∈M.

Xét lớp hệ nhảy Markov rời rạc có trễ biến thiên dạng

x(k + 1) = A(rk)x(k) +D(rk)x(k − τ(k)) +B(rk)w(k), k ∈ Z0,

x(k) = 0, k ∈ Z[−τu, 0],
(2.1)

ở đó x(k) ∈ Rn là vectơ trạng thái, w(k) ∈ Rm là nhiễu đầu vào, A(rk), D(rk) và

B(rk) là các ma trận hằng số với số chiều phù hợp, τ(k) là hàm trễ thỏa mãn

τl ≤ τ(k) ≤ τu, với τl < τu là các số nguyên dương cho trước.

Nhận xét 2.1.1. Mục đích của bài toán RSE là đánh giá tác động của nhiễu

lên hệ thống. Chính vì vậy, trong các kết quả đã công bố về bài toán này đối

với các hệ tất định, chẳng hạn xem [26,42,46,48,76,90], điều kiện ban đầu (quỹ

đạo khởi tạo) của hệ luôn giả thiết bằng không (điểm cân bằng lý tưởng) mà ta

gọi là điểm gốc. Nói cách khác, ta cần một ước lượng của tập chứa tất cả các

quỹ đạo trạng thái của hệ xuất phát từ điểm gốc dưới tác động của các nhiễu

khác nhau thỏa mãn một số ràng buộc nhất định, chẳng hạn như cận trên của

lớp nhiễu. Với ý nghĩa đó, trong mô hình (2.1), chúng tôi xét điều kiện ban đầu

là dãy (tất định) không.

Để đơn giản, khi rk = i ∈ M, các ma trận A(rk), D(rk) và B(rk) được kí

hiệu bởi Ai, Di và Bi. Quá trình ngẫu nhiên {w(k)}k∈Z0 mô tả nhiễu môi trường

tác động lên hệ thống, được giả thiết là Fk = σ(xk, rk) đo được với mỗi k ∈ Z0

và bị chặn theo nghĩa bình phương trung bình, tức là tồn tại một hằng số w ≥ 0

sao cho

E[w>(k)w(k)] ≤ w, ∀k ∈ Z0. (2.2)

Trong chương này, chúng tôi phát triển bài toán RSE cho lớp hệ nhảy

Markov (2.1). Khác trường hợp hệ tất định, vì x(k) là một biến ngẫu nhiên

chúng tôi đưa ra ước lượng theo nghĩa bình phương trung bình

E
[
x>(k)Px(k)

]
≤ γ, (2.3)

ở đó x(k) = x(k, r0) là quỹ đạo nghiệm bất kì của hệ (2.1) với mode ban đầu r0,
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P ∈ S+
n là một ma trận đối xứng xác định dương và γ là một hằng số dương. Cụ

thể hơn, bài toán RSE đối với hệ (2.1) dựa trên định nghĩa sau đây.

Định nghĩa 2.1.1. Cho trước số γ > 0. Hệ (2.1) được gọi là γ-bị chặn theo

nghĩa bình phương trung bình, viết tắt γ-MSB (mean square bounded), nếu mọi

nghiệm x(k) của (2.1) thỏa mãn đánh giá

E
[
‖x(k)‖2

]
≤ γ, ∀k ∈ Z0. (2.4)

Bổ đề sau đây được phát triển từ phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii

cho bài toán RSE của các hệ nhảy Markov rời rạc có trễ.

Bổ đề 2.1.1. Giả sử tồn tại một phiếm hàm V (., .) : S(Z[−τu, 0],Rn)×M→ R+,

các hằng số α ∈ (0, 1) và β > 0 thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) V (0, .) = 0;

(ii) Với mọi k ∈ Z0,

E [V (xk+1, rk+1)|xk, rk]− αV (xk, rk) ≤ βw>(k)w(k) h.c.c., (2.5)

ở đó xk = xk(.) là dãy xác định bởi xk(s) = x(k + s), s ∈ Z[−τu, 0]. Khi đó, với

mọi nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn (2.2), ta có

E [V (xk, rk)] ≤
β

1− α
w, ∀k ∈ Z0.

Chứng minh. Từ (2.2), (2.5) và V (x0, r0) = 0, ta có E[V (x1, r1)|x0, r0] ≤ βw và

E[V (x2, r2)|x1, r1] ≤ αV (x1, r1) + βw>(1)w(1). (2.6)

Lấy kỳ vọng hai vế của (2.6) và áp dụng Mệnh đề 1.1.5, ta được

E[V (x2, r2)] ≤ αE[V (x1, r1)] + β E[w>(1)w(1)]

= αE[E[V (x1, r1)|x0, r0]] + β E[w>(1)w(1)]

≤ (1 + α)βw.

Bằng quy nạp, ta suy ra

E[V (xk, rk)] ≤
(

1 + α + . . .+ αk−1
)
βw

=
1− αk

1− α
βw

≤ β

1− α
w, ∀k ∈ Z0.

Bổ đề được chứng minh.
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2.2. Đánh giá tập đạt được

Để thuận tiện cho việc trình bày các điều kiện ước lượng tập đạt được của

hệ (2.1), với một số nguyên τa ∈ (τl, τu), các hằng số α ∈ (0, 1), β > 0, các ma

trận đối xứng xác định dương Pi, Qj , Rj, S, W , i ∈M, j = 1, 2, 3, và các ma trận

X, Y với số chiều thích hợp, chúng tôi kí hiệu

δl = τa − τl, δu = τu − τa, δτ = τu − τl,

ξ(k) = col
{
x(k), x(k − τl), x(k − τa),

x(k − τu), x(k − τ(k)),

k−τl∑
s=k−τu

x(s)
}
,

ej = [0n×(j−1)n In 0n×(6−j)n], j = 1, 2, . . . , 6,

P i =
m∑
j=1

πijPj , R = τlR1 + δlR2 + δuR3,

Ai = Aie1 +Die5, Di = (Ai − In)e1 +Die5,

Φi(α) = A>i P iAi +D>i RDi + τ̃uD>i WDi

+ e>1 [Q1 + (1 + δτ )S − αPi] e1

+ ατle>2 (Q2 −Q1)e2 + ατae>3 (Q3 −Q2)e3

− ατue>4 Q3e4 − r̃ue>6 Se6

− α̃ [(1 + δτ ) e1 − e6]>W [(1 + δτ ) e1 − e6]

− rl(e1 − e2)>R1(e1 − e2),

Ψi = D>i
(
P i +R + τ̃uW

)
Bi,

∆i = βIm −B>i
(
P i +R + τ̃uW

)
Bi,

Ξ(1)(α) = ru(e3 − e4)>R3(e3 − e4)

+ ra

e5 − e3

e2 − e5

> R2 X

X> R2

e5 − e3

e2 − e5

 ,
Ξ(2)(α) = ra(e2 − e3)>R2(e2 − e3)

+ ru

e5 − e4

e3 − e5

> R3 Y

Y > R3

e5 − e4

e3 − e5

 ,
rl =

(1− α)ατl

1− ατl
, ra =

(1− α)ατa

1− ατa−τl
,
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ru =
(1− α)ατu

1− ατu−τa
, τ̃u =

1

2
(τu + τl)(1 + δτ ),

r̃u =
(1− α)ατu

1− ατu−τl+1
, α̃ =

(1− α)2

α−τu − α1−τl + (α− 1)(δτ + 1)
.

Định lí dưới đây cho các điều kiện ước lượng tập đạt được đối với hệ (2.1).

Định lí 2.2.1. Giả sử rằng tồn tại một số nguyên τa ∈ (τl, τu), các hằng số

α ∈ (0, 1), β > 0, các ma trận P0, Pi, i ∈M, Qj , Rj, j = 1, 2, 3, S, W trong S+
n và

các ma trận X, Y ∈ Rn×n thỏa mãn các bất đẳng thức ma trận sau:

Θ
(1)
i (α) =

Φi(α)− Ξ(1)(α) Ψi

Ψ>i −∆i

 < 0, i ∈M, (2.7)

Θ
(2)
i (α) =

Φi(α)− Ξ(2)(α) Ψi

Ψ>i −∆i

 < 0, i ∈M, (2.8)

R2 X

X> R2

 ≥ 0,

R3 Y

Y > R3

 ≥ 0, (2.9)

Pi ≥ P0, i ∈M. (2.10)

Khi đó, hệ (2.1) là γ-MSB với γ =
βw(

1− α
)
λmin(P0)

.

Chứng minh. Ta định nghĩa z(k) = x(k + 1)− x(k). Khi đó, từ (2.1) có

z(k) = (A(rk)− I)x(k) +D(rk)x(k − τ(k)) +B(rk)w(k).

Trên cơ sở Bổ đề 2.1.1, chúng tô xét phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii sau đây

V (xk, rk) ,
5∑
j=1

Vj(xk, rk), (2.11)

ở đó, để cho tiện, chúng tôi kí hiệu P (rk) = Pi nếu rk = i ∈M và

V1(xk, rk) = x>(k)P (rk)x(k),

V2(xk, rk) =

−τl+1∑
s=−τu+1

k−1∑
v=k+s−1

αk−v−1x>(v)Sx(v),

V3(xk, rk) =

−τl∑
s=−τu

−1∑
t=s

k−1∑
v=k+t

αk−v−1z>(v)Wz(v),

V4(xk, rk) =
k−1∑

l=k−τu

αk−l−1x>(l)Q1x(l)
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+
k−1∑

l=k−τa

αk−l−1x>(l)Q2x(l) +
k−1∑

l=k−τl

αk−l−1x>(l)Q3x(l),

V5(xk, rk) =
−τa−1∑
l=−τu

k−1∑
v=k+l

αk−vz>(v)R1z(v)

+

−τl−1∑
l=−τa

k−1∑
v=k+l

αk−vz>(v)R2z(v) +
−1∑

l=−τl

k−1∑
v=k+l

αk−vz>(v)R3z(v).

Rõ ràng, LKF (2.11) thỏa mãn điều kiện (i) trong Bổ đề 2.1.1. Ta sẽ kiểm

chứng điều kiện (ii). Giả sử rằng tại thời điểm k hệ hoạt động ở mode i ∈ M,

tức là rk = i. Khi đó, tại thời điểm k + 1, hệ có thể chuyển sang mode bất kì

j ∈ M với xác suất πij. Tương tự [9, 11, 80], sai phân của V (xk, rk) được định

nghĩa bởi ∆V (xk, rk) , E[V (xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V (xk, rk). Ta có

∆V1(xk, rk) , E[V1(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V1(xk, rk)

= E[x>(k + 1)P (rk+1)x(k + 1)|xk, rk = i]− x>(k)P (rk)x(k)

=
m∑
j=1

P{rk+1 = j|rk = i}x>(k + 1)Pjx(k + 1)− x>(k)Pix(k)

= x>(k + 1)P ix(k + 1)− x>(k)Pix(k).

Thay x(k + 1) = x(k) + z(k) vào biểu thức trên ta được

∆V1(xk, rk) + (1− α)V1(xk, rk)

= z>(k)P iz(k) + 2x>(k)P iz(k) + x>(k)(P i − αPi)x(k)

= ξ>(k)
(
A>i P iAi − αe>1 Pie1

)
ξ(k) + 2ξ>(k)D>i P iBiw(k)

+ w>(k)B>i P iBiw(k). (2.12)

Tiếp theo, chú ý rằng
∑m

j=1 πij = 1, sai phân ∆V2(xk, rk) được cho bởi

∆V2(xk, rk) , E [V2(xk+1, rk+1)|xk, rk]− V2(xk, rk)

= E
[ −τl+1∑
s=−τu+1

k∑
v=k+s

αk−vx>(v)Sx(v)
∣∣xk, rk

]

−
−τl+1∑

s=−τu+1

k−1∑
v=k+s−1

αk−v−1x>(v)Sx(v)

=

−τl+1∑
s=−τu+1

(
k∑

v=k+s

αk−vx>(v)Sx(v)−
k−1∑

v=k+s−1

αk−sx>(v)Sx(v)

)
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− (1− α)V2(xk, rk)

=

−τl+1∑
s=−τu+1

(
x>(k)Sx(k)− α−s+1x>(k + s− 1)Sx(k + s− 1)

)
− (1− α)V2(xk, rk)

= (τu − τl + 1)x>(k)Sx(k)−
k−τl∑

s=k−τu

αk−sx>(s)Sx(s)

− (1− α)V2(xk, rk).

Theo Bổ đề 1.5.4,

−
k−τl∑

s=k−τu

αk−sx>(s)Sx(s) ≤ −r̃u

 k−τl∑
s=k−τu

x(s)

> S
 k−τl∑
s=k−τu

x(s)

 .

Do đó
∆V2(xk, rk) + (1− α)V2(xk, rk)

≤ ξ>(k)
[
(δτ + 1)e>1 Se1 − r̃ue>6 Se6

]
ξ(k). (2.13)

Tương tự, ta cũng có

∆V3(xk, rk) , E [V3(xk+1, rk+1)|xk, rk]− V3(xk, rk)

=

−τl∑
s=−τu

−1∑
t=s

(
k∑

v=k+t+1

αk−vz>(v)Wz(v)−
k−1∑
v=k+t

αk−vz>(v)Wz(v)

)

− (1− α)V3(xk, rk)

= τ̃uz
>(k)Wz(k)−

−τl∑
s=−τu

k−1∑
t=k+s

αk−tz>(t)Wz(t)

− (1− α)V3(xk, rk).

Áp dụng Bổ đề 1.5.2, và bằng các lập luận tương tự trong chứng minh Bổ đề

1.5.4, ta thu được

−
−τl∑

s=−τu

k−1∑
t=k+s

αk−tz>(t)Wz(t) ≤ − α̃

(δτ + 1)x(k)−
k−τl∑

s=k−τu

x(s)

>

×W

(δτ + 1)x(k)−
k−τl∑

s=k−τu

x(s)

 .
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Do vậy,

∆V3(xk, rk) + (1− α)V3(xk, rk)

≤ τ̃u (Diξ(k) +Biw(k))> (k)W (Diξ(k) +Biw(k))

− α̃ξ>(k) ((1 + δτ )e1 − e6)>W ((1 + δτ )e1 − e6) ξ(k). (2.14)

Sai phân ∆V4(xk, rk) được tính tương tự ∆V1(xk, rk) và ta có

∆V4(xk, rk) + (1− α)V4(xk, rk)

≤ ξ>(k)
[
e>1 Q1e1 + ατle>2 (Q2 −Q1)e2

+ ατae>3 (Q3 −Q2)e3 − ατue>4 Q3e4

]
ξ(k). (2.15)

Tiếp theo, ta tính và ước lượng sai phân ∆V5(xk, rk). Trước hết, ta có

∆V5(xk, rk) , E [V5(xk+1, rk+1)|xk, rk]− V5(xk, rk)

=
−1∑

s=−τl

( k∑
v=k+1+s

αk−vz>(v)R1z(v)−
k−1∑
v=k+s

αk−vz>(v)R1z(v)

)

+

−τl−1∑
s=−τa

( k∑
v=k+1+s

αk−vz>(v)R2z(v)−
k−1∑
v=k+s

αk−vz>(v)R2z(v)

)

+
−τa−1∑
s=−τu

( k∑
v=k+1+s

αk−vz>(v)R3z(v)−
k−1∑
v=k+s

αk−vz>(v)R3z(v)

)
− (1− α)V5(xk, rk)

= z>(k)Rz(k)−
k−1∑

s=k−τl

αk−sz>(s)R1z(s)

−
k−τl−1∑
s=k−τa

αk−sz>(s)R2z(s)−
k−τa−1∑
s=k−τu

αk−sz>(s)R3z(s)

− (1− α)V5(xk, rk).

Theo Bổ đề 1.5.4,

−
k−1∑

s=k−τl

αk−sz>(s)R1z(s) ≤ −rl
( k−1∑
s=k−τl

z(s)

)>
R1

( k−1∑
s=k−τl

z(s)

)
= −rl[x(k)− x(k − τl)]>R1[x(k)− x(k − τl)].

Trường hợp 1: Nếu τl < τ(k) < τa thì, áp dụng các Bổ đề 1.5.4 và 1.5.5, ta có

−
k−τa−1∑
s=k−τu

αk−sz>(s)R3z(s) ≤ −ru
( k−τa−1∑
s=k−τu

z(s)

)>
R3

( k−τa−1∑
s=k−τu

z(s)

)
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= −ru[x(k − τa)− x(k − τu)]>

×R3[x(k − τa)− x(k − τu)];

−
k−τl−1∑
s=k−τa

αk−sz>(s)R2z(s) ≤ − (1− α)ατa

1− ατa−τ(k)

( k−τ(k)−1∑
s=k−τa

z(s)

)>
R2

( k−τ(k)−1∑
s=k−τa

z(s)

)

− (1− α)ατ(k)

1− ατ(k)−τl

( k−τl−1∑
s=k−τ(k)

z(s)

)>
R2

( k−τl−1∑
s=k−τ(k)

z(s)

)

≤ −ra

ζ1

ζ2

> R2 X

X> R2

ζ1

ζ2

 ,
ở đó ζ1 = x(k − τ(k)) − x(k − τa) và ζ2 = x(k − τl) − x(k − τ(k)). Khi τ(k) = τa

hoặc τ(k) = τl thì tương ứng ζ1 = 0 và ζ2 = 0. Do đó, đánh giá trên vẫn đúng với

τ(k) = τa và τ(k) = τl. Như vậy, khi τl ≤ τ(k) ≤ τa,

∆V5(xk, rk) + (1− α)V5(xk, rk)

≤ z>(k)Rz(k)− ra

ζ1

ζ2

> R2 X

X> R2

ζ1

ζ2


− rl[x(k)− x(k − τl)]>R1[x(k)− x(k − τl)]

− ru[x(k − τa)− x(k − τu)]>R3[x(k − τa)− x(k − τu)]. (2.16)

Từ các đánh giá (2.12)-(2.16) ta có

∆V (xk, rk) + (1− α)V (xk, rk)− βw>(k)w(k)

≤

ξ(k)

w(k)

> Φi(α)− Ξ(1)(α) Ψi

Ψ>i −∆i

ξ(k)

w(k)

 . (2.17)

Trường hợp 2: Nếu τa < τ(k) ≤ τu thì, bằng các lập luận tương tự trong (2.16),

ta có

−
k−τa−1∑
s=k−τu

αk−sz>(s)R3z(s) ≤ − (1− α)ατu

1− ατu−τ(k)

( k−τ(k)−1∑
s=k−τu

z(s)

)>
R3

( k−τ(k)−1∑
s=k−τu

z(s)

)

− (1− α)ατ(k)

1− ατ(k)−τa

( k−τa−1∑
s=k−τ(k)

z(s)

)>
R3

( k−τa−1∑
s=k−τ(k)

z(s)

)

≤ −ru

ζ̃1

ζ̃2

> R3 Y

Y > R3

ζ̃1

ζ̃2

 ,
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ở đó ζ̃1 = x(k − τ(k))− x(k − τu) và ζ̃2 = x(k − τa)− x(k − τ(k)). Do đó,

∆V5(xk, rk) + (1− α)V5(xk, rk)

≤ z>(k)Rz(k)− ru

ζ̃1

ζ̃2

> R3 Y

Y > R3

ζ̃1

ζ̃2


− rl[x(k)− x(k − τl)]>R1[x(k)− x(k − τl)]

− ra[x(k − τl)− x(k − τa)]>R2[x(k − τl)− x(k − τa)].

Từ các đánh giá trên ta thu được

∆V (xk, rk) + (1− α)V (xk, rk)− βw>(k)w(k)

≤

ξ(k)

w(k)

> Φi(α)− Ξ(2)(α) Ψi

Ψ>i −∆i

ξ(k)

w(k)

 . (2.18)

Bởi các điều kiện (2.7), (2.8), từ (2.17) và (2.18) suy ra

E [V (xk+1, rk+1)|xk, rk]− αV (xk, rk) ≤ βw>(k)w(k), ∀k ∈ Z0.

Theo Bổ đề 2.1.1,

E [V (xk, rk)] ≤
β

1− α
w, k ∈ Z0.

Mặt khác, do tính đơn điệu của toán tử kỳ vọng, ta có

E [V (xk, rk)] ≥ E
[
x>(k)P0x(k)

]
.

Vì vậy,

E
[
x>(k)P0x(k)

]
≤ β

1− α
w, ∀k ∈ Z0, (2.19)

điều này cho một ước lượng ellipsoid của tập đạt được của hệ (2.1). Hơn nữa,

từ (2.19), theo bất đẳng thức Rayleigh (Bổ đề 1.5.1), ta có

E
[
‖x(k)‖2

]
≤ βw(

1− α
)
λmin(P0)

, γ, ∀k ∈ Z0.

Điều này chứng tỏ hệ (2.1) là γ-MSB. Định lí được chứng minh.

Nhận xét 2.2.1. Trong trường hợp hệ (2.1) không có nhiễu, tức là w(.) = 0,

các điều kiện đưa ra trong Định lí 2.2.1 cũng đảm bảo tính ổn định EMSS của

hệ (2.1) với điều kiện ban đầu x(s) = φ(s), s ∈ Z[−τu, 0]. Thật vậy, phiếm hàm

V (xk, rk) cho bởi (2.11) thỏa mãn

λ1‖x(k)‖2 ≤ V (xk, rk) ≤ λ2‖xk‖2, k ∈ Z0, (2.20)
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ở đó λ1 , mini∈M λmin(Pi) và

λ2 , max
i∈M

λmax(Pi) +
1− ατu
1− α

λmax(Q1) +
1− ατa
1− α

λmax(Q2) +
1− ατl
1− α

λmax(Q3)

+
α

1− α

[(
τu − τa −

ατa+1 − ατu+1

1− α

)
λmax(R1)

+

(
τa − τl −

ατl+1 − ατa+1

1− α

)
λmax(R2) +

(
τl −

α− ατl+1

1− α

)
λmax(R3)

]
+

1

1− α

(
τu − τl + 1− ατl − ατu+1

1− α

)
λmax(S)

+
1

1− α

(
(τu + τl)(τu − τl + 1)

2
− α(τu − τl + 1)

1− α
+
ατl+1 − ατu+2

(1− α)2

)
λmax(W ).

Bằng các lập luận như trong chứng minh Bổ đề 2.1.1 ta được V (xk, rk) ≤

αkV (φ, r0). Điều này, cùng với (2.20), cho ta đánh giá

E[‖x(k, φ, r0)‖2] ≤ λ2

λ1
‖φ‖2αk, k ≥ 0,

hay hệ (2.1) là EMSS. Từ đó chúng tôi thu được kết quả sau.

Hệ quả 2.2.2. Giả sử tồn tại số nguyên τa ∈ (τl, τu), hằng số α ∈ (0, 1), các ma

trận đối xứng xác định dương Pi, i ∈M, Qj , Rj, j = 1, 2, 3, S, W , và các ma trận

X, Y với số chiều thích hợp thỏa mãn các điều kiện sau:

Φi(α)− Ξ(1)(α) < 0, Φi(α)− Ξ(2)(α) < 0, i ∈M, (2.21)R2 X

X> R2

 ≥ 0,

R3 Y

Y > R3

 ≥ 0. (2.22)

Khi đó, hệ (2.1) là EMSS. Hơn nữa, nghiệm bất kì x(k) của (2.1) với điều kiện

đầu x(s) = φ(s), s ∈ Z[−τu, 0], thỏa mãn đánh giá mũ:

E
[
‖x(k)‖2

]
≤ λ2

λ1
‖φ‖2αk, k ∈ Z0.

2.3. Ví dụ minh họa

Trong mục này, chúng tôi trình bày một ví dụ số để minh họa cho tính hiệu

quả của các điều kiện đưa ra trong Định lí 2.2.1.

Ví dụ 2.3.1. Xét hệ (2.1) với 3 mode. Quy tắc chuyển giữa các mode được mô
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tả bởi xích Markov rời rạc thuần nhất có ma trận xác suất chuyển

Π =


0.1 0.3 0.6

0 0.5 0.5

0.3 0 0.7

 .
Các ma trận của hệ ứng với các mode được cho bởi

Mode 1:

A1 =


0.1 0 0.05

0 0.09 0.1

0.1 0 0.12

 , D1 =


−0.1 0 0.1

0.1 −0.1 0

0 0.1 0.16

 , B1 =


0.05

0

0.1

 .
Mode 2:

A2 =


0.1 0 0

0 −0.1 0.12

0.15 0 0.16

 , D2 =


−0.1 0 0.1

0.1 0.09 0

0 0.1 −0.12

 , B2 =


0

0.1

0

 .
Mode 3:

A3 =


0.1 −0.1 0.15

0 −0.1 0.1

0.1 0.15 0.1

 , D3 =


0.12 0.1 0.1

0.1 −0.1 0

0.1 0.1 0.11

 , B3 =


0.1

0.1

0

 .
Giả sử độ trễ τ(k) ∈ [3, 6]. Cố định τa = 5 và α = 0.9. Giải các điều kiện

(2.7)–(2.10) bằng công cụ LMI trong MATLAB R2013a, chúng tôi tìm được

β = 0.07 và

P0 =


0.2583 −0.0071 −0.0084

−0.0071 0.2565 0.0070

−0.0084 0.0070 0.2587

 .
Do đó, với mọi nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn (2.2), hệ (2.1) là γ-MSB với

ngưỡng γ chỉ phụ thuộc cận trên của nhiễu đầu vào. Giả sử E
[
w>(k)w(k)

]
≤ w.

Theo Định lí 2.2.1, mọi quỹ đạo trạng thái x(k, r0) của hệ thỏa mãn đánh giá

E
[
‖x(k)‖2

]
≤ βw

(1− α)λmin(P0)
= 2.8w.

Để minh họa, chúng tôi lấy w = 0.2. Khi đó, mọi trạng thái x(k) của hệ

thỏa mãn E
[
‖x(k)‖2

]
≤ 0.56. Điều này chứng tỏ hệ (2.1) là γ-MSB với γ = 0.56.
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Trong mô phỏng dưới đây, chúng tôi lấy w(k) là một biến ngẫu nhiên có

phân phối chuẩn thỏa mãn E
[
w(k)2

]
≤ 0.2. Hình 2.1 mô tả quỹ đạo của w(k)2.
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Hình 2.1: Quỹ đạo của w(k)2

Như chỉ ra trên Hình 2.2, các quỹ đạo của chuẩn bình phương ‖x(k)‖2 với

r0 = 1 nằm trong hình cầu {x ∈ R3 : ‖x‖2 < 0.56}. Do đó, E
[
‖x(k)‖2

]
≤ 0.56. Kết

quả này phù hợp với kết quả trong phân tích lí thuyết.
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‖x(k)‖2 ≤ 0.56, ∀k

Hình 2.2: Một quỹ đạo của ‖x(k)‖2
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2.4. Kết luận Chương 2

Mục tiêu chính của Chương 2 là phát triển bài toán đánh giá tập đạt được

cho lớp hệ nhảy Markov tuyến tính rời rạc có trễ biến thiên và nhiễu ngẫu

nhiên cộng tính bị chặn. Khác với trường hợp các hệ tất định, chúng tôi đề xuất

lược đồ đánh giá trạng thái đối với hệ nhảy Markov rời rạc thông qua việc ước

lượng moment cấp hai sử dụng các hàm dạng Lyapunov-Krasovskii phụ thuộc

các mode của hệ. Các kết quả đạt của chương này hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Cụ thể hơn, các kết quả đó bao gồm:

1. Phát triển một cách hệ thống lược đồ nghiên cứu bài toán RSE đối với hệ

nhảy Markov rời rạc có trễ.

2. Bằng việc xây dựng một phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii cải tiến với các

số hạng tổng hữu hạn đến bội ba kết hợp với kĩ thuật phân hoạch đoạn trễ,

chúng tôi đưa ra các điều kiện LMIs phụ thuộc khoảng trễ để bao tập đạt

được của hệ bởi các tập ellipsoid theo nghĩa bình phương trung bình. Nói

riêng, chúng tôi nhận được các ước lượng cho moment cấp hai của trạng

thái, E[‖x(k)‖2], theo cận trên của nhiễu đầu vào cộng tính đối với hệ.

3. Kết quả ước lượng tập đạt được của hệ cũng đảm bảo tính ổn định mũ bình

phương trung bình trong điều kiện không có nhiễu tác động.

Bình luận cuối chương

Đối với bài toán RSE các hệ động lực có trễ, mục tiêu chính của các nghiên

cứu đã công bố là tìm các điều kiện phụ thuộc trễ hiệu quả nhất có thể và kiểm

tra được bằng các công cụ giải số có sẵn để bao tập đạt được của hệ bởi những

tập compact, thường ở dạng ellipsoid, dưới tác động của nhiễu cộng tính bị chặn.

Đây là một vấn đề rất có ý nghĩa trong kĩ thuật, đặc biệt cho việc thiết kế các

mô hình điều khiển tự động và nhận diện vùng an toàn. Theo hướng nghiên cứu

đó, kết quả trong chương này (dựa trên bài báo [1] trong danh mục công trình

công bố của luận án) là những kết quả mở đầu đặt vấn đề nghiên cứu một cách

có hệ thống bài toán RSE đối với hệ nhảy Markov rời rạc có trễ. Dựa trên lược

đồ nghiên cứu chúng tôi đề xuất, một số kết quả nghiên cứu về bài toán này đã
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được các tác giả khác phát triển trong thời gian gần đây, chẳng hạn trong các

bài báo [23,24,84].
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Chương 3

TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ ỔN ĐỊNH HÓA CỦA MỘT SỐ LỚP HỆ NHẢY

MARKOV RỜI RẠC CÓ TRỄ BIẾN THIÊN

Nghiên cứu tính ổn định của các hệ động lực nói chung, hệ nhảy Markov

nói riêng, là một vấn đề cơ bản trong lý thuyết điều khiển hệ thống. Lý do chính

là các hệ điều khiển được thiết kế phải vận hành ổn định chống lại các tác động

không mong muốn trong kĩ thuật như sai số đo, nhiễu ngoại cảnh hay các quá

trình xử lí tín hiệu truyền. Kết quả phân tích định tính về tính ổn định của hệ

thống là tiền đề giải các bài toán điều khiển kĩ thuật. Gần đây, vấn đề này đã

nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng các nhà nghiên cứu và kỹ sư đối với

các mô hình mô tả bởi hệ nhảy Markov. Nhiều kết quả nghiên cứu quan trọng

đối với hệ nhảy Markov rời rạc có trễ đã được công bố. Trong chương này, chúng

tôi nghiên cứu tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy Markov rời

rạc với trễ biến thiên trên khoảng. Cụ thể, trong phần thứ nhất, chúng tôi xét

tính ổn định ngẫu nhiên của một lớp hệ nhảy Markov rời rạc phi tuyến có trễ

biến thiên với xích Markov chỉ biết một phần xác suất chuyển. Dựa trên một

lược đồ phát triển từ phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii, và sử dụng một

số bất đẳng thức tổng có trọng mới, chúng tôi tìm các điều kiện ổn định dạng

LMIs. Trong phần thứ hai của chương, chúng tôi xét bài toán thiết kế điều khiển

phản hồi đồng bộ để ổn định hóa lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với trễ

phụ thuộc mode. Các điều kiện LMIs được thiết lập cho việc thiết kế các tham

số của bộ điều khiển đồng bộ đảm bảo hệ đóng tương ứng là ổn định theo nghĩa

ngẫu nhiên. Các kết quả của chương này được trình bày từ các bài báo [2] và

[3] trong danh mục các công trình đã công bố của luận án.
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3.1. Tính ổn định của lớp hệ nhảy Markov phi tuyến rời rạc có

trễ biến thiên

3.1.1. Thiết lập bài toán

Xét lớp hệ nhảy Markov rời rạc phi tuyến có dạng sau đây

x(k + 1) = A(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k))

+ F (rk, x(k), x(k − τ(k))),

x(k) = ϕ(k), k ∈ Z[−τ2, 0],

(3.1)

ở đó {rk}k∈Z0 là một xích Markov rời rạc thuần nhất với không gian trạng thái

M = {1, 2, . . . ,m} và xác suất chuyển

P {rk+1 = j|rk = i} = πij ,

hàm trễ τ(k) thỏa mãn τ1 ≤ τ(k) ≤ τ2 với τ1, τ2 là các số nguyên dương cho trước,

A(rk), Ad(rk) là các ma trận thực cho trước và ϕ(.) là điều kiện ban đầu. Nhiễu

phi tuyến F (rk, ., .) : Rn ×Rn → Rn thỏa mãn giả thiết (A1) sau đây.

Giả thiết (A1): Với mỗi i ∈M,

(i) F (i, 0, 0) = 0;

(ii) Tồn tại các ma trận thực Gi, Hi sao cho

F>(i, u, v)F (i, u, v) ≤ u>Giu+ v>Hiv, ∀u, v ∈ Rn. (3.2)

Để đơn giản, khi rk = i ∈M, F (i, u, v), u, v ∈ Rn, được kí hiệu bởi Fi(u, v).

Nhận xét 3.1.1. Lớp nhiễu phi tuyến thỏa mãn (3.2) bao hàm một số lớp nhiễu

trong [51,85]. Cụ thể, nếu F (i, x(k), x(k−τ(k))) = Bif(k, rk, x(k−τ(k))) (xem [51]),

ở đó Bi là một ma trận thực cho trước và tồn tại một hằng số εi ≥ 0 sao cho

‖f(rk, k, x(k−τ(k)))‖2 ≤ εi‖x(k−τ(k))‖2 với mỗi mode rk thì (A1) được thỏa mãn

với Gi = 0 và Hi = εi‖Bi‖2In. Mặt khác, nếu tồn tại các ma trận thực Ci, Di sao

cho (xem [85]) ‖Fi(u, v)‖ ≤ ‖Ciu‖+ ‖Div‖ thì

F>i (u, v)Fi(u, v) ≤ (‖Ciu‖+ ‖Div‖)2

≤ u>Giu+ v>Hiv,

ở đó Gi = 2C>i Ci và Hi = 2D>i Di.

46



Giả thiết (A2): Trong mục này chúng tôi giả sử ma trận xác suất chuyển chỉ

biết thông tin một phần. Tức là, một số phần tử của ma trận Π = (πij) có thể

không biết. Chúng tôi kí hiệu các phần tử chưa biết của Π bởi π̂ij và

M(i)
a = {j ∈M : πij đã biết}, M(i)

na = {j ∈M : πij chưa biết}.

Các khái niệm ổn định dưới đây tương tự các khái niệm đã giới thiệu ở

Chương 1 đối với hệ nhảy Markov rời rạc không có trễ.

Định nghĩa 3.1.1. Hệ (3.1) được gọi là ổn định tiệm cận hầu chắc chắn (ASS)

nếu mọi nghiệm x(k, ϕ, r0) của (3.1) thỏa mãn

P
{

lim sup
k→∞

‖x(k, ϕ, r0)‖ = 0
}

= 1

với mọi phân phối ban đầu p và điều kiện ban đầu ϕ.

Định nghĩa 3.1.2 ([71]). Hệ (3.1) được gọi là ổn định ngẫu nhiên nếu

E
[ ∞∑
k=0

‖x(k, ϕ, r0)‖2
]
<∞

với mọi phân phối ban đầu p và điều kiện ban đầu ϕ.

Mục đích của mục này là tìm các điều kiện phụ thuộc vào khoảng trễ đảm

bảo tính ổn định ngẫu nhiên của hệ (3.1). Trước hết, chúng tôi giới thiệu lược đồ

tổng quát sau đây được phát triển từ phương pháp hàm Lyapunov-Krasovskii.

Bổ đề 3.1.1. Giả sử tồn tại phiếm hàm V (., .) : S(Z[−τ2, 0],Rn)×M→ R+, các

hằng số λ1 > 0, λ2 > 0 và α ∈ (0, 1) thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) λ1‖x(k)‖2 ≤ V (xk, rk) ≤ λ2‖xk‖2;

(ii) E[V (xk+1, rk+1)|xk, rk]− αV (xk, rk) ≤ 0 h.c.c.,

ở đó xk ∈ S(Z[−τ2, 0],Rn) xác định bởi xk(s) = x(k + s), s ∈ Z[−τ2, 0]. Khi đó, hệ

(3.1) là ổn định ngẫu nhiên.

Chứng minh. Để đơn giản, ta kí hiệu V (k) = V (xk, rk). Từ (ii) ta có

E[V (k + 1)|xk, rk] ≤ αV (k), k ≥ 0. (3.3)

Lấy kỳ vọng E[.] hai vế của (3.3) và sử dụng tính chất của kỳ vọng và kỳ

vọng có điều kiện, ta được

E[V (k + 1)] ≤ αE[V (k)] = αE [E[V (k)|xk−1, rk−1]]
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≤ α2 E[V (k − 2)].

Từ đó, theo quy nạp, ta có E[V (k)] ≤ αkV (ϕ, r0). Điều này, cùng với điều kiện

(i), dẫn đến

E
[
‖x(k, ϕ, r0)‖2

]
≤ λ2

λ1
‖ϕ‖2αk, k ≥ 0. (3.4)

Do đó,

E
[ ∞∑
k=0

‖x(k, ϕ, r0)‖2
]
≤ λ2

λ1
‖ϕ‖2

∞∑
k=0

αk =
λ2

λ1(1− α)
‖ϕ‖2.

Bổ đề được chứng minh.

Nhận xét 3.1.2. Các điều kiện (i) và (ii) trong Bổ đề 3.1.1 cũng đảm bảo tính

ổn định tiệm cận hầu chắc chắn của hệ (3.1). Thật vậy, từ (3.4) có

E
[ ∞∑
k=n

‖x(k, ϕ, r0)‖2
]
≤ λ2α

n

λ1(1− α)
‖ϕ‖2 (3.5)

với mọi n ≥ 0. Kí hiệu biến ngẫu nhiên ξ = lim supk→∞ ‖x(k, ϕ, r0)‖. Theo bất

đẳng thức Markov, với mọi c > 0, ta có

P{ξ ≥ c} = P {∩∞n=1 ∪∞k=n [‖x(k, ϕ, r0)‖ ≥ c]}

≤ P {∪∞k=n[‖x(k, ϕ, r0)‖ ≥ c]}

≤
∞∑
k=n

P{[‖x(k, ϕ, r0)‖ ≥ c]}

≤ 1

c2

∞∑
k=n

E[‖x(k, ϕ, r0)‖2]

≤ λ2‖ϕ‖2

λ1(1− α)c2
αn, ∀n ∈ Z0. (3.6)

Với mọi ε > 0, từ (3.6), ta có

P{ξ > 0} = P {∪∞n=1[ξ ≥ 1/nε]}

≤
∞∑
n=1

P{ξ ≥ 1/nε}

≤ λ2‖ϕ‖2

λ1(1− α)
ε2
∞∑
n=1

n2αn.

Vì n
√
n2αn = α

n
√
n2 → α < 1 khi n → ∞ nên theo tiêu chuẩn Cauchy,∑∞

n=1 n
2αn <∞. Cho ε→ 0 ta được P{ξ > 0} = 0. Chứng tỏ P{ξ = 0} = 1 hay hệ

(3.1) là ổn định tiệm cận hầu chắc chắn.
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3.1.2. Bất đẳng thức tổng có trọng

Trong mục này, chúng tôi trình bày một bất đẳng thức làm mịn của (1.14).

Trước hết chúng tôi định nghĩa

SgR(u) =

k−τ1∑
i=k−τ2

αk−iu>(i)Ru(i)− csα
( k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

)>
R

( k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

)
.

Cho τ1, τ2 ∈ Z0. Kí hiệu ` = τ2 − τ1 + 1. Sử dụng các tính chất của cấp số nhân,

ta có các đẳng thức sau.

Bổ đề 3.1.2. Với mọi α ∈ (0, 1), các đẳng thức sau đúng

sα ,
k−τ1∑
i=k−τ2

αi−k(i+ 1− k + τ2) =
α−τ2 − δα−τ1+1

(1− α)2
, (3.7)

dα ,
k−τ1∑
i=k−τ2

αi−k(i+ 1− k + τ2)2 =
(1 + α)α−τ2 − α−τ1+1(δ2 + α)

(1− α)3
, (3.8)

ở đó δ = 1 + `(1− α).

Kí hiệu ηα = `
1−α` −

α
1−α và γα = dα − csαs2

α. Theo Bổ đề 3.1.2,

γα =
1

csα

[
α

(1− α)2
− `2α`

(1− α`)2

]
.

Hơn nữa, theo bất đẳng thức Bernoulli, ηα > 0 và theo Bổ đề 1.5.4, γα > 0 với

mọi α ∈ (0, 1).

Bổ đề 3.1.3. Cho ma trận R ∈ S+
n và các số nguyên τ1 ≤ τ2. Với mọi α ∈ (0, 1)

và hàm u : [k − τ2, k − τ1]→ Rn, bất đẳng thức sau đúng:

SgR(u) ≥ η2
α

γα
χ>(k)Rχ(k), k ∈ Z, (3.9)

ở đó χ(k) =
k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)− 1
ηα

k−τ1∑
i=k−τ2

i∑
j=k−τ2

u(j).

Chứng minh. Rõ ràng (3.9) đúng khi τ1 = τ2. Do đó, ta có thể coi τ1 < τ2. Với

hàm u : [k − τ2, k − τ1]→ Rn đã cho, ta xây dựng một hàm xấp xỉ của u(.) bởi

v(i) = u(i)− csααi−k
k−τ1∑
i=k−τ2

u(i) +m(i)ζ, (3.10)

ở đó m(i) là một dãy số thực và ζ ∈ Rn là một vectơ sẽ xác định sau. Theo Bổ

đề 1.5.4, SgR(v) ≥ 0, điều này dẫn đến
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SgR(u) ≥
[
csα
( k−τ1∑
i=k−τ2

m(i)
)2 − k−τ1∑

i=k−τ2

αk−im2(i)
]
ζ>Rζ

+ 2csα

k−τ1∑
i=k−τ2

m(i)ζ>R
k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)

− 2ζ>R
k−τ1∑
i=k−τ2

αk−im(i)u(i).

(3.11)

Chọn m(i) = αi−k(i+ 1− k + τ2), i ∈ Z[k − τ2, k − τ1] và định nghĩa dãy

û(i) =


i−1∑

j=k−τ2

u(j) nếu i > k − τ2,

û(i) = 0 nếu i = k − τ2.

Khi đó, u(i) = ∆û(i) , û(i+ 1)− û(i) và

k−τ1∑
i=k−τ2

αk−im(i)u(i) = (`+ 1)

k−τ1∑
i=k−τ2

u(i)−
k−τ1∑
i=k−τ2

i∑
j=k−τ2

u(j). (3.12)

Hơn nữa, theo Bổ đề 3.1.2,

k−τ1∑
i=k−τ2

m(i) = sα,

k−τ1∑
i=k−τ2

αk−im2(i) = dα.

Thay vào (3.11) ta được

SgR(u) ≥ −γαζ>Rζ − 2ηαζ
>Rχ(k). (3.13)

Chọn vectơ ζ dạng ζ = −λχ(k), λ là số thực, từ (3.13) suy ra

SgR(u) ≥
(
2ηαλ− γαλ2

)
χ(k)>Rχ(k). (3.14)

Hàm số f(λ) = 2ηαλ−γαλ2 đạt giá trị lớn nhất η2
α/γα tại λ0 = ηα/γα. Thay λ = λ0

vào (3.14) ta thu được bất đẳng thức (3.9). Bổ đề được chứng minh.

Nhận xét 3.1.3. Vì vế phải của (3.9) được cộng thêm với số hạng dương, bất

đẳng thức (3.9) mịn hơn (1.14). Do đó, với cùng các hàm Lyapunov-Krasovskii

đã chọn, việc áp dụng Bổ đề 3.1.3 sẽ cho các điều kiện ổn định hiệu quả việc áp

dụng Bổ đề 1.5.4 trong Chương 1 và Bổ đề 1 trong [48].
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Nhận xét 3.1.4. Các giới hạn sau có thể tính bằng cách sử dụng công thức tổ

hợp và phép biến đổi α = 1− α̂,

lim
α↑1

ηα =
`+ 1

2
, lim

α↑1
γα =

`(`2 − 1)

12
.

Từ đó có limα→1
η2α
γα

= 3(`+1)
`(`−1) . Do đó, khi α dần đến 1, chúng tôi nhận lại được

các kết quả dựa trên bất đẳng thức Wirtinger đưa ra trong [59,68].

Hệ quả 3.1.4. Cho ma trận R ∈ S+
n và các số nguyên τ1 < τ2. Với mọi dãy

x : [k − τ2, k − τ1]→ Rn, k ∈ Z, bất đẳng thức sau đúng:

k−τ1−1∑
i=k−τ2

∆>x(i)R∆x(i) ≥ 1

τ2 − τ1

χ0

χ1

> R 0

0 3R

χ0

χ1

 , (3.15)

ở đó χ0 = x(k − τ1)− x(k − τ2) và χ1 = x(k − τ1) + x(k − τ2)− 2
1+τ2−τ1

k−τ1∑
i=k−τ2

x(i).

3.1.3. Điều kiện ổn định

Trong mục này, bất đẳng thức (3.9) sẽ được vận dụng vào đánh giá sai

phân của hàm Lyapunov-Krasovskii để thiết lập các điều kiện ổn định đối với

hệ (3.1).

Kí hiệu el = [0n×(l−1)n In 0n×(7−l)n], l = 1, . . . , 7, Ai = Aie1 + Adie3, Di =

(Ai − In)e1 + Adie3, i ∈M, và các kí hiệu vectơ và ma trận sau

ζ0(k) = col




x(k)

x(k − τ1)

x(k − τ)

x(k − τ2)

 ,

xa1(k)

xa2(k)

xa3(k)



, xa1(k) =

1

σ(τ1)

k∑
s=k−τ1

x(s),

xa2(k) =
1

σ(τ − τ1)

k−τ1∑
s=k−τ

x(s), xa3(k) =
1

σ(τ2 − τ)

k−τ∑
s=k−τ2

x(s),

F1 = col {e1 − e2, e1 − e2 + (1 + τ1)/η1(e2 − e5)} ,

F2 = col{e2 − e3, e2 + e3 − 2e6}, F3 = col{e3 − e4, e3 + e4 − 2e7},

Π0i = A>i P̃iAi − αe>1 Pie1 + ρi(e
>
1 Gie1 + e>3 Hie3),

P̃i =
∑

j∈M(i)
a

πijPj +

(
1−

∑
l∈M(i)

a

πil

) ∑
j∈M(i)

na

Pj ,

Π1i = D>i (τ1R1 + τ12R2)Di,
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Π2 = e>1 Q1e1 − ατ1e>2 Q1e2 + ατ1e>2 Q2e2 − ατ2e>4 Q2e4,

Π3 = c1F
>
1 diag

{
R1, η

2
1/γ1R1

}
F1,

Π4 =
ατ2

τ12

F2

F3

>  R̃2 X

X> R̃2

F2

F3

 , R̃2 = diag{R2, 3R2},

Φi = Π0i + Π1i + Π2 − Π3 − Π4,

ở đó, để đơn giản, trễ τ(k) được kí hiệu bởi τ , σ(.) là toán tử dịch chuyển

σ(t) = t+ 1, t ∈ Z0, và c1 = (1−α)ατ1

1−ατ1 , η1 = τ1
1−ατ1 −

α
1−α , γ1 = α

(1−α)2
− τ21α

τ1

(1−ατ1)2
.

Các điều kiện ổn định của hệ (3.1) được cho trong định lí dưới đây.

Định lí 3.1.5. Giả sử tồn tại các số α ∈ (0, 1), ρi > 0, i ∈ M, các ma trận Pi,

Qj, Rj trong S+
n , i ∈M, j = 1, 2, và một ma trận X ∈ R2n×2n thỏa mãn các điều

kiện sau:

Pi − ρiIn < 0, (3.16a) Φi A>i P̃i +D>i R̂

P̃iAi + R̂Di −(ρiIn − Γi)

 < 0, (3.16b)

Ψ =

 R̃2 X

X> R̃2

 ≥ 0. (3.16c)

Khi đó, hệ (3.1) là ổn định ngẫu nhiên với mọi độ trễ τ(k) ∈ [τ1, τ2].

Chứng minh. Xét phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii sau đây

V (xk, rk) = V1(xk, rk) + V2(xk, rk) + V3(xk, rk), (3.17)

ở đó, tương tự trong Chương 2, P (rk) = Pi nếu rk = i,

V1(xk, rk) = x>(k)P (rk)x(k),

V2(xk, rk) =
k−1∑

s=k−τ1

αk−s−1x>(s)Q1x(s) +

k−τ1−1∑
s=k−τ2

αk−s−1x>(s)Q2x(s),

V3(xk, rk) =
−1∑

s=−τ1

k−1∑
i=k+s

αk−i−1z>(i)R1z(i) +

−τ1−1∑
s=−τ2

k−1∑
i=k+s

αk−i−1z>(i)R2z(i)

và z(i) = ∆x(i) = x(i+ 1)− x(i).

Từ (3.17) và Bổ đề 1.5.1 ta có

λ1‖x(k)‖2 ≤ V (xk, rk) ≤ λ2‖xk‖2, k ∈ Z0, (3.18)
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ở đó λ1 = mini∈M λmin(Pi) và

λ2 = max
i∈M

λmax(Pi) + τ1λmax(Q1) + (τ2 − τ1)λmax(Q2)

+ τ1(τ1 + 1)/2λmax(R1) + (τ2 − τ1)(τ2 + τ1 + 1)/2λmax(R2).

Giả sử rk = i ∈M. Hệ có thể chuyển sang mode bất kỳ j ∈M ở thời điểm

k + 1 với xác suất πij. Tương tự như trong chứng minh Định lí 2.2.1, ta tính sai

phân của V (xk, rk) như sau.

∆V1(xk, rk) , E[V1(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V1(xk, rk)

= E[x>(k + 1)P (rk+1)x(k + 1)|xk, rk = i]− x>(k)P (rk)x(k)

=
m∑
j=1

P{rk+1 = j|rk = i}x>(k + 1)Pjx(k + 1)− x>(k)Pix(k)

= x>(k + 1)
m∑
j=1

πijPjx(k + 1)− x>(k)Pix(k).

Vì ma trận xác suất chuyển Π chỉ biết thông tin một phần, tức là không phải

tất cả các xác suất πij, j ∈M đều biết chính xác, nên ta cần ước lượng ma trận∑m
j=1 πijPj để loại bỏ các giá trị bất định. Đặt πai =

∑
j∈M(i)

a
πij. Do

∑m
j=1 πij = 1

nên
∑

j∈M(i)
na
π̂ij = 1− πai ≥ 0. Giả sử πai < 1. Khi đó,

m∑
j=1

πijPj =
∑

j∈M(i)
a

πijPj +
∑

j∈M(i)
na

π̂ijPj

=
∑

j∈M(i)
a

πijPj + (1− πai )
∑

j∈M(i)
na

π̂ij
1− πai

Pj

≤
∑

j∈M(i)
a

πijPj + (1− πai )
∑

j∈M(i)
na

Pj = P̃i. (3.19)

Rõ ràng (3.19) vẫn đúng khi πai = 1. Do vậy,

∆V1(xk, rk) + (1− α)V1(xk, rk) ≤ ζ>0 (k)(A>i P̃iAi − αe>1 Pie1)ζ0(k)

+ 2F>i (x(k), x(k − τ(k)))P̃iAiζ0

+ F>i (x(k), x(k − τ(k)))P̃iFi(x(k), x(k − τ(k))). (3.20)

Mặt khác, từ điều kiện (3.16a), Wi = ρiIn − P̃i ∈ S+
n , i ∈ M. Với bất kì ma

trận W ∈ S+
n và các vectơ u, v ∈ Rn, ta có

2u>v = u>Wu+ v>W−1v − ‖W
1
2u−W−

1
2v‖2 ≤ u>Wu+ v>W−1v.
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Áp dụng đánh giá trên ta được

2F>i (x(k), x(k − τ(k)))(P̃iAi + R̂Di)ζ0(k)

≤ F>i (x(k), x(k − τ(k)))WiFi(x(k), x(k − τ(k)))

+ ζ>0 (k)(P̃iAi + R̂Di)>W−1
i (P̃iAi + R̂Di)ζ0(k)

= ζ>0 (k)(P̃iAi + R̂Di)>W−1
i (P̃iAi + R̂Di)ζ0(k)

+ ρiF
>
i (x(k), x(k − τ(k)))Fi(x(k), x(k − τ(k)))

− F>i (x(k), x(k − τ(k)))ΓiFi(x(k), x(k − τ(k)))

≤ ζ>0 (k)
[
(P̃iAi + R̂Di)>W−1

i (P̃iAi + R̂Di)

+ ρi(e
>
1 Gie1 + e>3 Hie3)

]
ζ0(k)

− F>i (x(k), x(k − τ(k)))ΓiFi(x(k), x(k − τ(k))). (3.21)

Từ các bất đẳng thức (3.20) và (3.21) suy ra

∆V1(xk, rk) + (1− α)V1(xk, rk) ≤ ζ>0 (k)
(
A>i P̃iAi − αe>1 Pie1

+ ρi(e
>
1 Gie1 + e>3 Hie3)

+ (P̃iAi + R̂Di)>W−1
i (P̃iAi + R̂Di)

)
ζ0(k)

− 2F Ti (x(k), x(k − τ(k)))R̂Diζ0(k)

− F>i (x(k), x(k − τ(k)))R̂Fi(x(k), x(k − τ(k)))

= ζ>0 (k)
(

Π0i + (P̃iAi + R̂Di)>W−1
i (P̃iAi + R̂Di)

)
ζ0(k)

− 2F>i (x(k), x(k − τ(k)))R̂Diζ0(k)

− F>i (x(k), x(k − τ(k)))R̂Fi(x(k), x(k − τ(k))). (3.22)

Tiếp theo, do
∑m

j=1 πij = 1, sai phân ∆V2(xk, rk) được cho bởi

∆V2(xk, rk) , E[V2(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V2(xk, rk)

=
k∑

s=k−τ1+1

αk−sx>(s)Q1x(s)−
k−1∑

s=k−τ1

αk−sx>(s)Q1x(s)

+

k−τ1∑
s=k−τ2+1

αk−sx>(s)Q2x(s)−
k−τ1−1∑
s=k−τ2

αk−sx>(s)Q2x(s)

− (1− α)V2(xk, rk)

= x>(k)Q1x(k)− ατ1x>(k − τ1)Q1x(k − τ1)
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+ ατ1x>(k − τ1)Q2x(k − τ1)− ατ2x>(k − τ2)Q2x(k − τ2)

− (1− α)V2(xk, rk).

Từ đó có

∆V2(xk, rk) + (1− α)V2(xk, rk) = ζ>0 (k)Π2ζ0(k). (3.23)

Tương tự, sai phân ∆V3(xk, rk) được tính như sau

∆V3(xk, rk) , E[V3(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V3(xk, rk)

=
−1∑

s=−τ1

( k∑
i=k+1+s

αk−iz>(i)R1z(i)−
k−1∑
i=k+s

αk−iz>(i)R1z(i)
)

+

−τ1−1∑
s=−τ2

( k∑
i=k+1+s

αk−iz>(i)R2z(i)−
k−1∑
i=k+s

αk−iz>(i)R2z(i)
)

− (1− α)V3(xk, rk)

= z>(k)(τ1R1 + τ12R2)z(k)−
k−1∑

s=k−τ1

αk−sz>(s)R1z(s)

−
k−τ1−1∑
i=k−τ2

αk−sz>(s)R2z(s)− (1− α)V3(xk, rk).

Do đó,

∆V3(xk, rk) + (1− α)V (xk, rk) = ζ>0 (k)Π1iζ0(k)

+ 2F>i (x(k), x(k − τ(k)))R̂Diζ0(k)

+ F>i (x(k), x(k − τ(k)))R̂Fi(x(k), x(k − τ(k)))

−
k−1∑

s=k−τ1

αk−sz>(s)R1z(s)−
k−τ1−1∑
s=k−τ2

αk−sz>(s)R2z(s).

(3.24)

Theo Bổ đề 3.1.3,

−
k−1∑

s=k−τ1

αk−sz>(s)R1z(s) ≤ −ζ>0 (k)Π3ζ0(k). (3.25)

Theo Hệ quả 3.1.4 và Bổ đề 1.5.6, số hạng cuối của (3.24) được đánh giá như

sau

k−τ1−1∑
s=k−τ2

αk−sz>(s)R2z(s) =

k−τ1−1∑
s=k−τ

αk−sz>(s)R2z(s) +
k−τ−1∑
s=k−τ2

αk−sz>(s)R2z(s)
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≥ ατ2
( k−τ1−1∑
i=k−τ

z>(s)R2z(s) +
k−τ−1∑
s=k−τ2

z>(s)R2z(s)
)

≥ ατ2ζT0 (k)

(
1

τ − τ1
F>2 R̃2F2 +

1

τ2 − τ
F>3 R̃2F3

)
ζ0(k)

≥ ατ2

τ12
ζ>0 (k)

F2

F3

>  R̃2 X

X> R̃2

F2

F3

 .
Khi τ = τ1 hoặc τ = τ2 bất đẳng thức trên vẫn đúng. Vì vậy,

−
k−τ1−1∑
s=k−τ2

αk−sz>(s)R2z(s) ≤ −ζ>0 (k)Π4ζ0(k). (3.26)

Kết hợp các đánh giá (3.22)-(3.26) ta được

∆V (xk, rk) + (1− α)V (xk, rk)

≤ ζ>0 (k)
(

Φi + (P̃iAi + R̂Di)>W−1
i (P̃iAi + R̂Di)

)
ζ0(k). (3.27)

Theo bổ đề Schur, (3.16b) đúng với mọi i ∈M khi và chỉ khi

Φi + (P̃iAi + R̂Di)TW−1
i (P̃iAi + R̂Di) < 0, i ∈M.

Do đó, điều kiện (3.16b) và đánh giá (3.27) suy ra

E[V (xk+1, rk+1)|xk, rk]− αV (xk, rk) ≤ 0, k ∈ Z0. (3.28)

Theo Bổ đề 3.1.1, hệ (3.1) là ổn định ngẫu nhiên. Định lí được chứng minh.

Nhận xét 3.1.5. Như đã đề cập trong Chú ý 3.1.2, với các giả thiết của Định

lí 3.1.5, hệ (3.1) là ổn định tiệm cận hầu chắc chắn với mọi độ trễ τ(k) ∈ [τ1, τ2].

Nhận xét 3.1.6. Với trường hợp trễ hằng τ(k) = τc ∈ Z0 như xét trong [85],

trong công thức (3.17), các thành phần liên quan đến Q2 và R2 được bỏ đi. Từ

Định lí 3.1.5 ta có hệ quả sau.

Hệ quả 3.1.6. Hệ (3.1) với trễ hằng số τc là ổn định ngẫu nhiên nếu tồn tại các

hằng số α ∈ (0, 1), ρi > 0, các ma trận Pi, Q,R ∈ S+
n , i ∈M, sao cho P̃i+τcR < ρiIn

và điều kiện LMI sau đây đúng với mọi i ∈M:Π̂0i + Ξ1 − Ξ2 Â>i P̃i + τcD̂>i R

P̃iÂi + τcRD̂i −ρiIn + P̃i + τcR

 < 0, (3.29)
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ở đó êl = [0n×(l−1)n In 0n×(3−l)n], l = 1, 2, 3, Âi = Aiê1 +Adiê2, D̂i = (Ai− In)ê1 +

Adiê2 và

Π̂0i = Â>i P̃iÂi − αê>1 Piê1 + ρi

(
ê>1 Giê1 + ê>2 Hiê2

)
+ τcD̂>i RD̂i,

Ξ1 = ê>1 Qê1 − ατc ê>2 Qê2, Ξ2 = α̂F>diag

{
R,

η2

γ
R

}
F,

F = col
{
ê1 − ê2, ê1 − ê2 +

1 + τc
η

(ê2 − ê3)
}
, α̂ =

(1− α)ατc

1− ατc
,

η =
τc

1− ατc
− α

1− α
, γ =

α

(1− α)2
− τ2

c α
τc

(1− ατc)2
.

Chứng minh. Suy trực tiếp từ Định lí 3.1.5.

Khi không có nhiễu, tức là F (i, x(k), x(k − τ(k))) = 0, hệ (3.1) trở thành

x(k + 1) = A(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k)), k ∈ Z0. (3.30)

Chứng minh tương tự Định lí 3.1.5, ta thu được các điều kiện ổn định phụ

thuộc khoảng trễ cho hệ (3.30) như sau.

Hệ quả 3.1.7. Hệ (3.30) là ổn định ngẫu nhiên với mọi trễ τ(k) ∈ [τ1, τ2] nếu

tồn tại α ∈ (0, 1), các ma trận Pi ∈ S+
n , i ∈ M, Qj , Rj ∈ S+

n , j = 1, 2, và một ma

trận X ∈ R2n×2n thỏa mãn

 R̃2 X

X> R̃2

 ≥ 0 và điều kiện LMI sau đây đúng với

mọi i ∈M:

Φ̃i = Π̃0i + Π1i + Π2 − Π3 − Π4 < 0, (3.31)

ở đó Π̃0i = A>i P̃iAi − αe>1 Pie1 và các kí hiệu khác như trong Định lí 3.1.5.

3.1.4. Ví dụ

Trong mục này, chúng tôi trình bày một số ví dụ minh họa cho các kết quả

ổn định thu được trong mục trước.

Ví dụ 3.1.1. Xét hệ (3.1) với 3 mode. Các ma trận của hệ ứng với từng mode

được lấy từ Ví dụ 2.3.1 trong Chương 2 như sau

A1 =


0.1 0 0.05

0 0.09 0.1

0.1 0 0.12

 , A2 =


0.1 0 0

0 −0.1 0.12

0.15 0 0.16

 ,

57



A3 =


0.1 −0.1 0.15

0 −0.1 0.1

0.1 0.15 0.1

 , Ad1 =


−0.1 0 0.1

0.1 −0.1 0

0 0.1 0.16

 ,

Ad2 =


−0.1 0 0.1

0.1 0.09 0

0 0.1 −0.12

 , Ad3 =


0.12 0.1 0.1

0.1 −0.1 0

0.1 0.1 0.11

 .
Nhiễu phi tuyến cho bởi

F (i, x(k), x(k−τ(k)) =
Cix(k)

1 + ‖x(k − τ(k))‖2
+e−‖x(k)‖Dix(k−τ(k)), i = 1, 2, 3, (3.32)

ở đó C1 = C2 =


0.1 0.05 0

0.05 0.1 0

0 0 0.01

 , C3 = 0, D1 = D2 = 0, D3 = 0.02I3.

Chú ý rằng C>i Di = 0 với mọi i ∈M = {1, 2, 3}. Do đó, từ (3.32) suy ra

F>(i, x(k), x(k − τ(k)))F (i, x(k), x(k − τ(k)))

≤ x>(k)C>i Cix(k)

+ x>(k − τ(k))D>i Dix(k − τ(k)).

Chứng tỏ điều kiện (3.2) thỏa mãn với G1 = G2 = C>1 C1, G3 = 0, H1 = H2 = 0

và H3 = D>3 D3. Ma trận xác suất chuyển cho bởi

Π =


0.3 ? ?

? 0.5 ?

0.1 0.1 0.8

 ,
ở đó dấu “?” biểu thị giá trị không biết.

Với τ1 = 2, τ2 = 5, các điều kiện của Định lí 3.1.5 thỏa mãn với α = 0.95,

ρi = 10, i ∈M, và

P1 =


0.7274 0.1736 −0.2287

0.1736 0.6425 −0.0581

−0.2287 −0.0581 0.6632

 , P2 =


1.0200 0.0608 −0.1917

0.0608 0.8265 −0.0614

−0.1917 −0.0614 0.4778

 ,

P3 =


0.5903 0.1589 −0.1974

0.1589 0.8338 −0.1555

−0.1974 −0.1555 0.5180

 .
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Theo Định lí 3.1.5, hệ đã cho là ổn định ngẫu nhiên với mọi trễ τ(k) ∈ [2, 5]. Kết

quả mô phỏng cho bởi Hình 3.1 với trễ lấy ngẫu nhiên trong [2, 5] và điều kiện

ban đầu ϕ = (2 1 − 1)>. Kết quả mô phỏng đó chỉ ra rằng quỹ đạo tương ứng

hội tụ về điểm gốc như khẳng định trong lý thuyết.
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Hình 3.1: Một quỹ đạo nghiệm với độ trễ τ(k) ∈ [2, 5]

Nhận xét 3.1.7. Các điều kiện trong Định lí 3.1.5 cũng đảm bảo rằng hệ (3.1)

là ổn định mũ bình phương trung bình. Thật vậy, cố định hằng số α, từ (3.4)

ta thấy hệ (3.1) là ổn định mũ bình phương trung bình với tốc độ phân rã mũ

σ = − ln(α). Khác với cách tiếp cận trong [51] sử dụng kỹ thuật ma trận trọng

số tự do (free-weighting matrix) và ma trận xác suất chuyển biết hoàn toàn, các

điều kiện trong Định lí 3.1.5 không đòi hỏi các xác suất chuyển biết chính xác và

không sử dụng bất kỳ biến ma trận tự do nào. Điều này giúp làm giảm giá tính

toán khi phân tích tính ổn định của hệ. Nói riêng, số biến biểu thị LMIs trong

Định lí 3.1.5 là 7.5n2 + 3.5n rõ ràng ít hơn 28n2 + 4n của Định lí 1 trong [51].

Nhận xét 3.1.8. Về mặt tính toán, kết quả trình bày trên cũng ưu việt hơn các

kết quả gần đây trong [85]. Cụ thể, trong [85], do số biến của LMI phụ thuộc

vào trễ τ , (τ + s)(n2 + n)/2, ở đó s là số mode, Định lí 1 và 2 trong [85] không

thể sử dụng để kiểm tra độ trễ tối đa cho phép. Sử dụng phương pháp giải lặp

trong bằng gói LMI trong MATLAB R2013a, Hệ quả 3.1.6 cho cận trên của τc

theo một số giá trị của α như trình bày ở Bảng 3.1.

59



Bảng 3.1: Cận trên của τc với các giá trị khác nhau của α
α 0.80 0.85 0.87 0.89 0.90 0.95 0.97
τc 8 11 13 16 18 39 68

Ví dụ 3.1.2. Xét hệ (3.30) với hai mode và các ma trận của từng mode cho bởi

A1 =

 0.8 0

0.05 0.9

 , Ad1 =

−0.1 0

−0.2 −0.1

 ,
A2 =

 0.6 0.1

−0.1 1.1

 , Ad2 =

0.2 −0.1

0 −0.1

 .
Ma trận xác suất chuyển Π =

0.25 0.75

0.44 0.56

.
Chú ý rằng mode thứ hai là không ổn định với bất kì trễ τ(k) nào. Hơn

nữa, với điều kiện ban đầu ϕ(k) = (0, x0
2)> ∈ R2, nghiệm x(k, ϕ, r0) = (0, x0

2)

độc lập với mode ban đầu r0. Do đó, khi x0
2 6= 0, x(k, ϕ, r0) không hội tụ đến

0 khi k ra vô cùng. Với trễ biến thiên τ(k) ∈ [2, 6], các điều kiện của Định lí 1

trong [53] không thỏa mãn. Hệ quả 1 trong [51] thỏa mãn với số biến điều kiện

(NoDv) 15.5n2 + 3.5n. Trong khi đó, các điều kiện trong Hệ quả 3.1.7 thỏa mãn

với NoDv = 7n2 + 3n. Điều này chứng tỏ cách tiếp cận của chúng tôi cho các

điều kiện ổn định tốt hơn trong [51,53]. Hình 3.2 mô tả một quỹ đạo của hệ với

trễ τ(k) ∈ [2, 6]. Để tăng độ tin cậy, Hình 3.3 mô phỏng 2000 quỹ đạo với điều

kiện đầu ngẫu nhiên. Kết quả mô phỏng trong các Hình 3.2 và 3.3 làm sáng tỏ

hơn cho các kết quả lí thuyết thu được.

Ví dụ 3.1.3. Để làm rõ hơn hiệu quả của cách tiếp cận trong chương này, chúng

tôi so sánh với các phương pháp khác dựa trên bất đẳng thức tổng Jensen, ví

dụ như trong [53]. Ta xét trường hợp đặc biệt q = 1 (hệ không có tham số nhảy)

x(k + 1) =

 0.8 0

0.05 0.9

x(k) +

−0.1 0

−0.2 −0.1

x(k − τ(k)). (3.33)

Áp dụng Hệ quả 3.1.7 và Định lí 1 trong [53], khi đó hệ (3.33) ổn định với

mọi trễ biến thiên τ(k) ∈ [τ1, τ2], ở đó cận trên τ2 tương ứng với các giá trị của

τ1 cho bởi Bảng 3.2. Kết quả thu được trong Bảng 3.2 chỉ ra rằng, áp dụng bất

đẳng thức (3.9) trong đánh giá cho những điều kiện ổn định tốt hơn trong [53].
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Hình 3.2: Một quỹ đạo của hệ với trễ τ(k) ∈ [2, 6]

500
1000

1500
2000

020406080100

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

S
ta

te
 x

(k
)

Samplings
k

Hình 3.3: 2000 quỹ đạo mẫu của hệ

Điều này một lần nữa khẳng định hiệu quả của phương pháp đã trình bày trong

chương này.

Bảng 3.2: Cận trên của τ2 đối với các giá trị của τ1
τ1 2 5 8 12 15 20 25
Định lí 1 [53] 10 11 12 14 16 20 25
Hệ quả 3.1.7 17 18 19 21 23 27 31
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3.2. Ổn định hóa lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với trễ

biến thiên bằng điều khiển phản hồi đồng bộ

3.2.1. Mô tả hệ điều khiển

Trong mục này, chúng tôi nghiên cứu bài toán thiết kế điều khiển phản hồi

đồng bộ ổn định hóa lớp hệ nhảy Markov rời rạc sau đây

x(k + 1) = A(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k, rk)) +B(rk)u(k), k ∈ Z0,

x(k) = ϕ(k), k ∈ Z[−τu, 0],
(3.34)

ở đó u(k) ∈ Rnu là vectơ điều khiển đầu vào, τ(k, rk) là trễ biến thiên phụ thuộc

mode rk. Giả sử với mỗi i ∈ M, τ i ≤ τ(k, i) ≤ τ i, ∀k ≥ 0, ở đó τ i, τ i là các số

nguyên dương diễn tả khoảng trễ của mode thứ i. Kí hiệu τl = mini∈M τ i và

τu = maxi∈M τ i.

Đối với hệ (3.34), tương tự Mục 3.1, chúng tôi cũng giả thiết ma trận xác

suất chuyển Π chỉ biết thông tin từng phần. Kí hiệu π̂ij là các phần tử chưa biết

của Π và

M(i)
a =

{
j ∈M : πij đã biết

}
, M(i)

na =
{
j ∈M : πij chưa biết

}
. (3.35)

Để ổn định hóa hệ (3.34), một bộ điều khiển phản hồi đồng bộ được thiết

kế dạng

u(k) = K(rk)x(k), (3.36)

ở đó K(rk) ∈ Rnu×n, i ∈M, là ma trận đạt được của điều khiển và sẽ được thiết

kế. Với bộ điều khiển (3.36), hệ đóng của (3.34) có dạng

x(k + 1) = Ac(rk)x(k) + Ad(rk)x(k − τ(k, rk)), k ∈ Z0, (3.37)

ở đó Ac(rk) = A(rk) +B(rk)K(rk).

Mô hình hệ (3.37) được minh họa bằng sơ đồ trong Hình 3.4.

Nhận xét 3.2.1. Trong Hình 3.4, hệ thống tổng hợp thông tin điều khiển u(k) =

K(rk)x(k) và các dữ liệu truy cập từ xa qua mạng viễn thông để vận hành hệ

thống. Trong thực tế, các tín hiệu “trễ” xảy ra ở từng mode τ(k, i) là khác nhau.

Tuy nhiên, ta có thể giả thiết τ(k, i) thuộc miền thiết kế [τ i, τ i], trong đó τ i, τ i

là các số nguyên dương cho trước. Do vậy, ta thu được mô hình hệ (3.37).
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Hình 3.4: Hệ điều khiển với trễ phụ thuộc mode

Bổ đề sau đây được chứng minh tương tự Bổ đề 3.1.1.

Bổ đề 3.2.1. Giả sử tồn một phiếm hàm V (., .) : S(Z[−τu, 0],Rn)×M→ R+ và

các số dương λ1, λ2, β thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) λ1‖x(k)‖2 ≤ V (xk, rk) ≤ λ2 sups∈Z[−τu,0] ‖x(k + s)‖2;

(ii) E[V (xk+1, rk+1)|xk, rk]− V (xk, rk) ≤ −β‖x(k)‖2 h.c.c,

ở đó xk ∈ S(Z[−τu, 0],Rn) xác định bởi xk(s) = x(k+ s), s ∈ Z[−τu, 0]. Khi đó, hệ

đóng (3.37) là ổn định ngẫu nhiên.

Chứng minh. Chứng minh của bổ đề này tương tự như đã trình bày trong các

mục trước nên chúng tôi không nhắc lại ở đây.

3.2.2. Phân tích tính ổn định của hệ đóng

Để tiện cho việc trình bày các điều kiện ổn định đối với hệ đóng (3.37),

chúng tôi sử dụng các kí hiệu vectơ và ma trận sau đây

ej = [0n×(j−1)n In 0n×(11−j)n], j = 1, 2, . . . , 11,

z(k) = x(k + 1)− x(k), τd = τu − τl,

τi1(k) = τ(k, i)− τl, τi2(k) = τu − τ(k, i),

ζ1i(k) = col{x(k), x(k − τl), x(k − τ(k, i)), x(k − τu), z(k)},
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ζ2i(k) = col{ηl(k), η1i(k), η2i(k)}, ζ3i(k) = col{θl(k), θ1i(k), θ2i(k)},

ηl(k) =
1

1 + τl

k∑
s=k−τl

x(s), η1i(k) =
1

1 + τi1(k)

k−τl∑
s=k−τ(k,i)

x(s),

η2i(k) =
1

1 + τi2(k)

k−τ(k,i)∑
s=k−τu

x(s), θl(k) =
1

γ(τl)

0∑
s=−τl

k∑
t=k+s

x(t),

θ1i(k) =
1

γ(τi1(k))

−τl∑
s=−τ(k,i)

k−τl∑
t=k+s

x(t), θ2i(k) =
1

γ(τi2(k))

−τ(k,i)∑
s=−τu

k−τ(k,i)∑
t=k+s

x(t),

F1 = col {e1 − e2, e1 + e2 − 2e6, e1 − e2 + 6e6 − 6e9} ,

F2 = col {e2 − e3, e2 + e3 − 2e7, e2 − e3 + 6e7 − 6e10} ,

F3 = col {e3 − e4, e3 + e4 − 2e8, e3 − e4 + 6e8 − 6e11} ,

F4 = col {e2 − e6, e2 − 4e6 + 3e9} , F5 = col {e3 − e7, e4 − e8} ,

F6 = col {e3 − 4e7 + 3e10, e4 − 4e8 + 3e11} ,

P̃i =
∑

j∈M(i)
a

πijPj + (1− πia)
∑

j∈M(i)
na

Pj , π
i
a =

∑
j∈M(i)

a

πij ,

πia =
∑

j∈M(i)
a

πij , Φi = (e1 + e5)>P̃i(e1 + e5)− e>1 Pie1,

Ψ1 = e>1 Q1e1 − e>2 Q1e2 + e>2 Q2e2 − e>4 Q2e4,

Ψ2 = e>5
(
τ2
l R1 + τ2

dR2

)
e5,

Ψ3 = e>5

(τl(τl + 1)

2
S1 +

τd(τd + 1)

2
S2

)
e5, Ψ4 = F>1 U1F1,

Ψ5 =

F2

F3

> U2 Z

Z> U2

F2

F3

 , Ψ6 =
2(τl + 1)

τl
F>4 V1F4,

Ψ7 = 2F>5 V2F5 + 2F>6 V2F6, U1 = diag {R1, 3R1, 5R1} ,

U2 = diag{R2, 3R2, 5R2}, V1 = diag{S1, 2S1}, V2 = diag{S2, 2S2},

ở đó γ(k) = (k+1)(k+2)
2 .

Định lí 3.2.2. Cho trước các ma trận đạt được của điều khiển Ki, i ∈ M. Hệ

đóng (3.37) là ổn định ngẫu nhiên nếu tồn tại các ma trận Pi ∈ S+
n , i ∈ M,

Ql, Rl, Sl ∈ S+
n , l = 1, 2, và một ma trận Z ∈ R3n×3n thỏa mãn

U2 Z

ZT U2

 ≥ 0 và

một trong các điều kiện sau:
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(i) Với mọi i ∈M,

(A⊥ci)>ΩiA⊥ci < 0, (3.38)

ở đó Aci = (Aci − In)e1 + Adie3 − e5 và Ωi = Φi +
∑3

l=1 Ψl −
∑7

l=4 Ψl.

(ii) Tồn tại một ma trận F với số chiều phù hợp sao cho

Ωi + Sym (FAci) < 0, ∀i ∈M. (3.39)

Chứng minh. Xét phiếm hàm Lyapunov-Krasovskii sau đây

V (xk, rk) =
4∑
j=1

Vj(xk, rk), (3.40)

ở đó

V1(xk, rk) = x>(k)P (rk)x(k),

V2(xk, rk) =
k−1∑

s=k−τl

x>(s)Q1x(s) +

k−τl−1∑
s=k−τu

x>(s)Q2x(s),

V3(xk, rk) = τl

−1∑
s=−τl

k−1∑
t=k+s

z>(t)R1z(t) + τd

−τl−1∑
s=−τu

k−1∑
t=k+s

z>(t)R2z(t),

V4(xk, rk) =
−1∑

s=−τl

s∑
t=−τl

k−1∑
v=k+t

z>(v)S1z(v) +

−τl−1∑
s=−τu

s∑
t=−τu

k−1∑
v=k+t

z>(v)S2z(v),

z(s) = ∆x(s) , x(s+ 1)− x(s) và P (rk) = Pi nếu rk = i.

Rõ ràng, từ (3.40), tồn tại các hằng số dương λ1, λ2 sao cho

λ1‖x(k)‖2 ≤ V (xk, rk) ≤ λ2 sup
s∈Z[−τu,0]

‖x(k + s)‖2, ∀k ∈ Z0, (3.41)

tức là LKF cho bởi (3.40) thỏa mãn điều kiện (i) của Bổ đề 3.2.1. Để kiểm tra điều

kiện (ii) của Bổ đề 3.2.1, ta tính sai phân ∆V (xk, rk) , E[V (xk+1, rk+1)|xk, rk]−

V (xk, rk). Giả sử rk = i ∈M. Khi đó,

∆V1(xk, rk) , E[V1(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V1(xk, rk)

= E[x>(k + 1)P (rk+1)x(k + 1)|xk, rk = i]− x>(k)P (rk)x(k)

=
m∑
j=1

P{rk+1 = j|rk = i}x>(k + 1)Pjx(k + 1)− x>(k)Pix(k)

=
m∑
j=1

πijx
>(k + 1)Pjx(k + 1)− x>(k)Pix(k). (3.42)
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Tương tự trong chứng minh Định lí 3.1.5, tổ hợp
∑m

j=1 πijPj được ước lượng bởi

m∑
j=1

πijPj =
∑

j∈M(i)
a

πijPj +
∑

j∈M(i)
na

π̂ijPj

=
∑

j∈M(i)
a

πijPj + (1− πia)
∑

j∈M(i)
na

π̂ij
1− πai

Pj

≤
∑

j∈M(i)
a

πijPj + (1− πia)
∑

j∈M(i)
na

Pj = P̃i. (3.43)

Chú ý rằng x(k+1) = x(k)+z(k) = (e1+e5)ζi(k), ở đó ζi(k) = col{ζ1i(k), ζ2i(k), ζ3i(k)}.

Do đó, từ (3.42) và (3.43), ta có

∆V1(xk, rk) ≤ ζ>i (k)
[
(e1 + e5)>P̃i(e1 + e5)− e>1 Pie1

]
ζi(k)

= ζ>i (k)Φiζi(k). (3.44)

Sai phân ∆V2(xk, rk) được cho bởi

∆V2(xk, rk) , E[V2(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V2(xk, rk)

=
k∑

s=k−τl+1

x>(s)Q1x(s)−
k−1∑

s=k−τl

x>(s)Q1x(s)

+

k−τl∑
s=k−τu+1

x>(s)Q2x(s)−
k−τl−1∑
s=k−τu

x>(s)Q2x(s)

= xT (k)Q1x(k)− x>(k − τl)Q1x(k − τl)

+ x>(k − τl)Q2x(k − τl)− x>(k − τu)Q2x(k − τu)

= ζ>i (k)Ψ1ζi(k). (3.45)

Tương tự,

∆V3(xk, rk) , E[V3(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V3(xk, rk)

= τl

−1∑
s=−τl

( k∑
t=k+s+1

z>(t)R1z(t)−
k−1∑
t=k+s

z>(t)R1z(t)
)

+ τd

−τl−1∑
s=−τu

( k∑
t=k+1+s

z>(t)R2z(t)−
k−1∑
t=k+s

z>(t)R2z(t)
)

= ζ>i (k)Ψ2ζi(k)− τl
k−1∑

s=k−τl

z>(s)R1z(s)− τd
k−τl−1∑
s=k−τu

z>(s)R2z(s). (3.46)
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Với bất kì số nguyên a ≤ b và dãy ν : Z[a, b]→ Rn, ta có đẳng thức

b∑
s=a

s∑
t=a

ν(t) = (b− a+ 2)
b∑

s=a

ν(s)−
b∑

s=a

b∑
t=s

ν(t). (3.47)

Sử dụng (3.47) và bất đẳng thức (1.17) trong Bổ đề 1.5.8 để ước lượng tổng thứ

nhất trong (3.46), ta được

−τl
k−1∑

s=k−τl

z>(s)R1z(s) ≤ −ζ>i (k)Ψ4ζi(k). (3.48)

Nếu τl < τ(k, i) < τu thì tổng cuối trong (3.46) được đánh giá theo Bổ đề

1.5.8 như sau

τd

k−τl−1∑
s=k−τu

z>(s)R2z(s) = τd

k−τl−1∑
s=k−τ(k,i)

z>(s)R2z(s) + τd

k−τ(k,i)−1∑
s=k−τu

z>(s)R2z(s)

≥ ζ>i (k)

(
τd

τ1i(k)
F>2 U2F2 +

τd
τ2i(k)

F>3 U2F3

)
ζi(k). (3.49)

Áp dụng Bổ đề 1.5.6 cho (3.49) ta được

τd
τ1i(k)

F>2 U2F2 +
τd

τ2i(k)
F>3 U2F3 ≥

F2

F3

> U2 Z

Z> U2

F2

F3


điều này cùng với (3.49) dẫn đến

−τd
k−τl−1∑
s=k−τu

z>(s)R2z(s) ≤ −ζ>i (k)

F2

F3

> U2 Z

Z> U2

F2

F3

 ζi(k). (3.50)

Khi τ(k, i) = τl hoặc τ(k, i) = τu thì F2ζi(k) = 0 và F3ζi(k) = 0 nên (3.50) vẫn

đúng. Do đó

−τd
k−τl−1∑
s=k−τu

z>(s)R2z(s) ≤ −ζ>i (k)Ψ5ζi(k). (3.51)

Kết hợp (3.46), (3.48) và (3.51) ta được

∆V3(xk, rk) ≤ ζ>i (k) (Ψ2 −Ψ4 −Ψ5) ζi(k). (3.52)
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Tiếp theo, sai phân ∆V4(xk, rk) được cho bởi

∆V4(xk, rk) , E[V4(xk+1, rk+1)|xk, rk = i]− V4(xk, rk)

= z>(k)

[
τl(τl + 1)

2
S1 +

τd(τd + 1)

2
S2

]
z(k)

−
−1∑

s=−τl

k+s∑
t=k−τl

z>(t)S1z(t)−
−τl−1∑
s=−τu

k+s∑
t=k−τu

z>(t)S2z(t)

= ζ>i (k)Ψ3ζi(k)−
−1∑

s=−τl

k+s∑
t=k−τl

z>(t)S1z(t)

−
−τl−1∑
s=−τu

k+s∑
t=k−τu

z>(t)S2z(t). (3.53)

Sử dụng (1.18), tổng thứ nhất trong (3.53) được đánh giá bởi

−
−1∑

s=−τl

k+s∑
t=k−τl

z>(t)S1z(t) ≤ −ζ>i (k)Ψ6ζi(k). (3.54)

Tương tự, tổng thứ hai trong (3.53) được đánh giá dựa vào bất đẳng thức (1.18)

trong Bổ đề 1.5.8 như sau

−
−τl−1∑
s=−τu

k+s∑
t=k−τu

z>(t)S2z(t) ≤ −
−τl−1∑

s=−τ(k,i)

k+s∑
t=k−τ(k,i)

z>(t)S2z(t)

−
−τ(k,i)−1∑
s=−τu

k+s∑
t=k−τu

z>(t)S2z(t)

≤ −ζ>i (k)Ψ7ζi(k). (3.55)

Do đó, từ (3.53)-(3.55) suy ra

∆V4(xk, rk) ≤ ζ>i (k) (Ψ3 −Ψ6 −Ψ7) ζi(k). (3.56)

Kết hợp (3.44), (3.45), (3.52) và (3.56) ta được

∆V (xk, rk) ≤ ζ>i (k)Ωiζi(k). (3.57)

Theo điều kiện (ii) của Bổ đề 3.2.1, từ (3.57) suy ra hệ đóng (3.37) là ổn

định ngẫu nhiên nếu

Ωi < 0 đối với Aciζi(k) = 0. (3.58)

Theo Bổ đề 1.5.7, điều kiện (3.58) đúng nếu và chỉ nếu (A⊥ci)>ΩiA⊥ci < 0

(tương đương của (i) và (ii) trong Bổ đề 1.5.7) được cho bởi điều kiện (3.38).
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Mặt khác, với mỗi i ∈M, điều kiện (3.58) đúng nếu tồn tại một ma trận F với

số chiều phù hợp sao cho Ωi + Sym (FAci) < 0 (tương đương của (i) và (iii) trong

Bổ đề 1.5.7) điều này cho bởi điều kiện (3.39). Vì vậy, một trong hai điều kiện

(3.38) và (3.39) dẫn đến (3.58) kéo theo hệ đóng (3.37) là ổn định ngẫu nhiên.

Định lí được chứng minh.

3.2.3. Tổng hợp điều khiển

Trên cơ sở các điều kiện ổn định của hệ đóng (3.37) đưa ra trong Định lí

3.2.2, mục này chúng tôi thiết kế các ma trận đạt được của điều khiển ổn định

hóa hệ (3.34).

Định lí 3.2.3. Hệ (3.34) là ổn định hóa được bởi điều khiển phản hồi (3.36) nếu

tồn tại các ma trận P̂i ∈ S+
n , Yi ∈ Rnu×n, i ∈M, Q̂l, R̂l, Ŝl ∈ S+

n (l = 1, 2), ma trận

không suy biến X ∈ Rn×n và một ma trận Ẑ ∈ R3n×3n thỏa mãn

Û2 Ẑ

Ẑ> Û2

 ≥ 0

và điều kiện LMI sau đây đúng với mọi i ∈M

Ω̂i + Ξi + Ξ>i < 0, (3.59)

ở đó

Ω̂i = Φ̂i +
3∑
l=1

Ψ̂l −
7∑
l=4

Ψ̂l,

Φ̂i = (e1 + e5)>
[ ∑
j∈M(i)

a

πijP̂j + (1− πia)
∑

j∈M(i)
na

P̂j

]
(e1 + e5)− e>1 P̂ie1,

Ψ̂1 = e>1 Q̂1e1 − e>2 Q̂1e2 + e>2 Q̂2e2 − e>4 Q̂2e4,

Ψ̂2 = e>5

(
τ2
l R̂1 + τ2

d R̂2

)
e5,

Ψ̂3 = e>5

(τl(τl + 1)

2
Ŝ1 +

τd(τd + 1)

2
Ŝ2

)
e5, Ψ̂4 = F>1 Û1F1,

Ψ̂5 =

F2

F3

> Û2 Ẑ

Ẑ> Û2

F2

F3

 , Ψ̂6 =
2(τl + 1)

τl
F>4 V̂1F4,

Ψ̂7 = 2F>5 V̂2F5 + 2F>6 V̂2F6, Û1 = diag
{
R̂1, 3R̂1, 5R̂1

}
,

Û2 = diag{R̂2, 3R̂2, 5R̂2}, V̂1 = diag{Ŝ1, 2Ŝ1}, V̂2 = diag{Ŝ2, 2Ŝ2},

Ξi = (e1 + e5)> [(AiX +BiYi −X)e1 + AdiXe3 −Xe5] .
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Ma trận đạt được của điều khiển, K(rk) = Ki nếu rk = i, ở đó Ki, i ∈ M, được

xác định bởi Ki = YiX
−1.

Chứng minh. Chúng tôi định nghĩa các ma trận sau

Pi = X−1P̂iX
−1, i ∈M,

Ql = X−1Q̂lX
−1, Rl = X−1R̂lX

−1, Sl = X−1ŜlX
−1, l = 1, 2.

Để thiết lập các điều kiện thiết kế, trong (3.39) ma trận F được tìm ở dạng

(e1 + e5)>X−1. Khi đó ta có

FAci = J −1(e1 + e5)> [(AiX −X +BiKiX)e1 + AdiXe3 −Xe5]J −1, (3.60)

ở đó J = diag{X,X, . . . , X︸ ︷︷ ︸
11

}.

Đổi biến KiX = Yi, i ∈M, và thay vào (3.60) ta được

Sym(FAci) = J −1
(

Ξi + ΞTi

)
J −1. (3.61)

Nhân bên trái và bên phải (3.39) với J , do (3.61), điều kiện (3.39) được

đưa về (3.59). Do đó, hệ đóng (3.37) là ổn định ngẫu nhiên. Định lí được chứng

minh.

3.2.4. Ví dụ minh họa

Xét hệ (3.34) gồm 3 mode với các dữ liệu sau:

Mode 1:

A1 =

1.066 0.056

0.096 0.11

 , Ad1 =

0.112 0.1

0 0.129

 , B1 =

0.261

0.119

 .
Mode 2:

A2 =

0.467 0.619

0.155 0.472

 , Ad2 =

0.106 0.051

0.106 0.119

 , B2 =

0.598

0.274

 .
Mode 3:

A3 =

0.819 0.105

0.117 0.521

 , Ad3 =

0.126 0.11

0.08 0

 , B3 =

0.59

0.44

 .
Trễ biến thiên phụ thuộc các mode τ(k, rk) được xác định bởi

1 ≤ τ(k, 1) ≤ 6, 2 ≤ τ(k, 2) ≤ 6, 2 ≤ τ(k, 3) ≤ 5.
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Cho τ là một số nguyên bất kỳ trong Z[1, 6]. Sử dụng phương pháp biến

đổi nâng số chiều chuyển hệ có trễ

x(k + 1) = A1x(k) + Ad1x(k − τ) (3.62)

thành hệ không có trễ

x̄(k + 1) =

Ā1 Ad1

Inτ 0nτ×n


︸ ︷︷ ︸

A1

x̄(k), (3.63)

ở đó x̄(k) = col{x(k), x(k − 1), . . . , x(k − τ)} và A1 =
[
A1 0n×(τ−1)n

]
. Khi đó, tập

các giá trị riêng của A1 không nằm trong đĩa đơn vị của mặt phẳng phức với

mọi τ ∈ Z[1, 6]. Chứng tỏ hệ (3.63) không ổn định. Tức là mode 1 của hệ mở

không ổn định với bất kì trễ hằng τ ∈ Z[1, 6]. Kiểm tra tương tự ta cũng thấy

các mode 2 và 3 của hệ mở cũng không ổn định với các trễ hằng thuộc Z[2, 6] và

Z[2, 5]. Một kết quả mô phỏng trên Hình 3.5 chỉ ra rằng hệ mở không ổn định.
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Hình 3.5: Hệ mở không ổn định

Bây giờ ta áp dụng Định lí 3.2.3 vào thiết kế bộ điều khiển ổn định hóa

hệ. Giả sử ma trận xác suất chuyển Π cho bởi

Π =


0.6 ? ?

? ? 0.5

? 0.5 ?


ở đó kí hiệu‘?’ chỉ các phần tử chưa biết của ma trận Π.
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Sử dụng gói LMI trong MATLAB R2013a giải các điều kiện trong Định lí

3.2.3 ta được

X =

3.8972 −1.0083

0.0814 3.7487

 , Y1 =
[
−9.2189 3.4031

]
,

Y2 =
[
−1.5563 −3.034

]
, Y3 =

[
−2.8636 0.0313

]
.

Theo Định lí 3.2.3, hệ (3.34) là ổn định hóa được. Các ma trận đạt được

của điều khiển, Ki, i = 1, 2, 3, được cho bởi

K1 =
[
−2.3712 0.2701

]
, K2 =

[
−0.3803 −0.9116

]
,

K3 =
[
−0.7309 −0.1882

]
.

(3.64)

Với các ma trận đạt được của điều khiển cho bởi (3.64), hệ đóng của (3.34)

được viết dạng

x(k + 1) = Acix(k) + Adix(k − τ(k, i)), i = 1, 2, 3, (3.65)

ở đó

Ac1 =

 0.4471 0.1265

−0.1862 0.1421

 , Ac2 =

0.2396 0.0738

0.0508 0.2222

 ,
Ac3 =

 0.3878 −0.0061

−0.2046 0.4382

 .
Một quỹ đạo nghiệm của hệ (3.65) với điều kiện ban đầu ϕ = (0.5 − 0.5)>

cho bởi Hình 3.6 (a). Để minh họa rõ hơn về sự ổn định ngẫu nhiên của hệ

(3.65), kết quả mô phỏng 1000 quỹ đạo với điều kiện ban đầu ngẫu nhiên được

cho bởi Hình 3.6 (b). Kết quả mô phỏng trong Hình 3.6 (a)–(b) chỉ ra tính ổn

định của hệ đóng (3.65) phù hợp với kết quả lí thuyết.

Ví dụ 3.2.1. Để so sánh phương pháp sử dụng bất đẳng thức Jensen cải tiến

với phương pháp trong [87], chúng tôi xét hệ (3.34) không có điều khiển đầu vào

với hai mode như sau

A1 =

0.86 0.03

0.05 0.79

 , Ad1 =

0.11 0.0

0.15 −0.18

 ,
A2 =

0.64 0.01

0.08 0.19

 , Ad2 =

0.21 −0.1

0.0 0.15

 .
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Hình 3.6: Quỹ đạo nghiệm của hệ đóng (3.65)

Giả sử ma trận xác suất chuyển Π =

0.25 0.75

0.35 0.65

 và trễ không phụ thuộc

vào mode, τ(k, i) = τ(k) ∈ [τl, τu], i = 1, 2. Cận trên của τu ứng với các giá trị của

τl cho bởi các điều kiện trong Định lí 3.2.2, Định lí 1 trong [53] và Mệnh đề 1

trong [87] cho bởi Bảng 3.2.1. Trong trường hợp đặc biệt này, Định lí 3.2.2 cho

các điều kiện ổn định tốt hơn trong [87] không chỉ ở độ lớn của khoảng trễ mà

cả độ phức tạp tính toán. Cụ thể là số biến LMI, NoDv, trong Định lí 3.2.2 và

Mệnh đề 1 trong [87] tương ứng là NoDv1 = 60 và NoDv2 = 96. Điều này minh
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họa cho tính hiệu quả của phương pháp chúng tôi sử dụng trong chương này.

Bảng 3.3: Cận trên của τu với các giá trị của τl
τl 2 5 8 10 15
[53] (Định lí 1) 5 7 9 11 16
[87] (Mệnh đề 1) 6 7 10 12 16
Định lí 3.2.2 7 9 12 14 19

3.3. Kết luận Chương 3

Chương này trình bày một số kết quả nghiên cứu về tính ổn định và ổn

định hóa một số lớp hệ nhảy Markov rời rạc có trễ biến thiên. Kết quả đạt được

trong chương này bao gồm:

1. Thiết lập một số đánh giá mới dạng bất đẳng thức tổng Jensen có trọng để

ứng dụng trong nghiên cứu tính ổn định ngẫu nhiên và ổn định mũ các hệ

rời rạc có trễ.

2. Thiết lập các điều kiện LMIs phụ thuộc độ lớn của trễ cho tính ổn định

ngẫu nhiên của một lớp hệ nhảy Markov rời rạc phi tuyến có trễ biến thiên

dạng khoảng.

3. Đưa ra các điều kiện để thiết kế điều khiển phản hồi đồng bộ ổn định hóa

lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với trễ biến thiên phụ thuộc mode.

Bình luận cuối chương

Bất đẳng thức tổng Jensen là một công cụ quan trọng trong nghiên cứu

tính ổn định và ổn định hóa các hệ rời rạc có trễ bằng phương pháp LKF và

kĩ thuật LMIs. Gần đây, nhiều tác giả dành sự quan tâm đặc biệt trong việc

tìm kiếm các mở rộng của nó. Những tiến bộ đáng kể nhất mới được công bố

rất gần đây dựa trên bất đẳng thức Wirtinger [59,68], Bổ đề Abel [88] hay làm

mịn bất đẳng thức Jensen [33]. Tuy nhiên, khi áp dụng trong nghiên cứu tính

ổn định ngẫu nhiên, bất đẳng thức tổng Jensen có trọng lại đặc biệt có lợi thế

và ưu việt hơn. Chính vì vậy, chúng tôi cải tiến bất đẳng thức Jensen có trọng

như trình bày trong Bổ đề 3.1.3. Điều thú vị là bất đẳng thức Wirtinger đưa
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ra trong [59,68] chính là trường hợp giới hạn của kết quả trong Bổ đề 3.1.3 khi

không xét trọng số (α→ 1).

Đối với các hệ động lực có trễ nói chung, hệ nhảy Markov rời rạc nói riêng,

các điều kiện ổn định và ổn định hóa dạng LMIs được thiết lập dựa trên hai

yếu tố chính: (1) Việc xây dựng các phiếm hàm LKFs; và (2) các kĩ thuật ước

lượng sai phân của hàm LKFs đã chọn (quá trình LMI hóa). Các kĩ thuật ước

lượng dựa trên bất đẳng thức Jensen có trọng mà chúng tôi đề xuất và sử dụng

trong chương này cho các đánh giá chặt hơn so với bất đẳng thức Jensen nên về

mặt lý thuyết, với cùng các hàm LKFs, phương pháp nghiên cứu sử dụng trong

chương này cho những điều kiện ổn định và ổn định hóa tốt hơn, cả về độ lớn

của trễ và độ phức tạp tính toán (số biến quyết định của LMIs thường ít hơn

so với các kết quả trước đó). Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đồng thời cải tiến lớp

hàm LKFs bằng việc đưa thêm các số hạng chứa tổng bội của trạng thái. Tính

hiệu quả của các điều kiện ổn định và ổn định hóa được chỉ ra thông qua một

số ví dụ minh họa.
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Chương 4

ĐIỀU KHIỂN KHÔNG ĐỒNG BỘ ỔN ĐỊNH HÓA LỚP HỆ NHẢY

MARKOV RỜI RẠC VỚI NHIỄU NHÂN TÍNH

Các mô hình trong kĩ thuật thường không tránh được sự tác động của các

yếu tố nhiễu ngẫu nhiên. Các nhiễu đó có thể tác động kiểu cộng tính lên toàn

hệ thống hoặc xuất hiện như những tín hiệu nhân đối với trạng thái. Chẳng hạn,

trong hệ thống tổng hợp tín hiệu radar, trong thiết bị siêu âm y tế hay hình ảnh

chụp cắt lớp quang học [62], tín hiệu nhiễu xuất hiện như các hệ số của trạng

thái và điều khiển đầu vào. Những nhiễu như vậy được gọi là nhiễu nhân tính

(multiplicative noises). Một ví dụ điển hình khác là mô hình mất dữ liệu (data

packet dropouts) ngẫu nhiên trong hệ điều khiển qua mạng (networked control

systems), ở đó có sự xuất hiện của nhiễu nhân tính là một dãy các biến ngẫu

nhiên độc lập có cùng phân phối Bernoulli biểu thị phần dữ liệu bị mất hoặc

lỗi [44]. Các hệ động lực có nhiễu nhân tính thuộc một lớp hệ ngẫu nhiên song

tuyến tính [81]. Trong những năm gần đây, các bài toán quan trọng trong lý

thuyết điều khiển hệ thống như phân tích tính ổn định, ổn định vững, thiết kế

điều khiển phản hồi, điều khiển H∞, thiết kế bộ lọc hay bộ quan sát v.v đã và

đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu và phát triển đối với các hệ động

lực có nhiễu nhân tính [14, 15, 64–66, 81]. Nói riêng, với các mô hình mô tả bởi

hệ nhảy Markov rời rạc, các bộ điều khiển, bộ lọc hay quan sát trạng thái được

thiết kế ở dạng đa chế độ (multi-mode), tức là các bộ điều khiển cũng được tích

hợp tín hiệu chuyển chế độ hoạt động. Trong hầu hết các công trình đã công

bố, các bộ điều khiển được giả thiết hoạt động đồng bộ với hệ thống, tức là

mode hoạt động của điều khiển phải trùng hoàn toàn với mode hoạt động của

hệ [14,27,64,65,81–83]. Tuy nhiên, trong thực tiễn, chẳng hạn do trễ truyền tải

(communication delays) hay hiện tượng mất dữ liệu do tuyền tải, thông tin về

xích chuyển của hệ không truy cập được hoàn toàn và chính xác từ các trạm

điều khiển. Bên cạnh đó, với các mô hình có số mode rất lớn, việc thiết kế điều
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khiển đồng bộ yêu cầu chi phí lắp đặt lớn hơn rất nhiều [52, 77]. Khi số mode

của điều khiển ít hơn số mode của hệ, không thể xảy ra sự đồng bộ trong điều

khiển và hệ thống. Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu bài toán ổn định

hóa bằng điều khiển không đồng bộ cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính

với nhiễu nhân tính xuất hiện trong cả trạng thái và điều khiển đầu vào. Điều

khiển phản hồi được thiết kế dạng đa mode và được mô tả bởi một xích Markov

rời rạc thuần nhất với xác suất chuyển tương quan với quá trình chuyển của hệ.

Trên cơ sở các điều kiện ổn định vững của hệ đóng dạng Markov ẩn, chúng tôi

thiết lập các điều kiện LMIs để thiết kế bộ điều khiển không đồng bộ ổn định

hóa lớp hệ nói trên.

4.1. Phát biểu bài toán

Cho (Ω,F ,P) là một không gian xác suất đủ, {rk}k≥0 là một xích Markov

rời rạc thuần nhất với không gian trạng thái M = {1, 2, . . . ,m} và ma trận xác

suất chuyển Π = (πij), ở đó

P {rk+1 = j|rk = i} = πij , i, j ∈M.

Xét lớp hệ nhảy Markov với nhiễu nhân tính dạng sau đây

x(k + 1) =
(
A(rk) + w(k)Â(rk)

)
x(k)

+
(
B(rk) + w(k)B̂(rk)

)
u(k), k ∈ Z0,

x(0) = x0 ∈ Rn,

(4.1)

ở đó x(k) ∈ Rn là vectơ trạng thái, u(k) ∈ Rnu là vectơ điều khiển đầu vào,

{w(k)}k∈Z0 là dãy các biến ngẫu nhiên độc lập giá trị vô hướng với các moment

cấp 1 và cấp 2 thỏa mãn

E[w(k)] = 0, E[w(k)2] = σ2,

ở đó σ là hằng số dương cho trước, A(rk), Â(rk), B(rk) và B̂(rk) là các ma trận

thực cho trước. Một ví dụ điển hình về quá trình nhiễu {w(k)}k∈Z0 thỏa mãn các

điều kiện trên là dãy “ồn trắng” (white noises) dạng Gauss. Hơn nữa, các quá

trình {w(k)}k∈Z0 và {rk}k∈Z0 được giả thiết là độc lập.

Như đã phân tích ở phần đầu của chương này, đối với các hệ điều khiển mô

tả bởi hệ nhảy Markov rời rạc, các bộ điều khiển đa mode sẽ cho hiệu quả tốt
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hơn, thích ứng được với nhiều mô hình thực tiễn hơn. Tuy nhiên, các bộ điều

khiển đa mode hoạt động đồng bộ (xem Chương 3) được thiết kế dựa trên giả

thiết chặt là bộ điều khiển phải truy cập được thông tin đầy đủ và chính xác về

quá trình chuyển của hệ. Điều này rất khó thực hiện trong nhiều mô hình thực

tiễn, chẳng hạn trong mô hình điều khiển từ xa qua mạng viễn thông, bởi các

trễ truyền tải hoặc do mất gói tín hiệu ngẫu nhiên. Vì vậy, trong mục này, bộ

điều khiển phản hồi ổn định hóa hệ (4.1) được thiết kế ở dạng

u(k) = G(γk)x(k), (4.2)

ở đó G(γk) là ma trận đạt được của điều khiển, γk là một xích Markov biểu thị tín

hiệu chuyển của bộ điều khiển nhận giá trị trong tập hữu hạn N = {1, 2, . . . , s}

với các xác suất có điều kiện, tương quan với xích chuyển rk của hệ, µil, i ∈M,

l ∈ N cho bởi

P {γk = l|rk = i} = µil. (4.3)

Chú ý rằng, từ các tính chất của xác suất có điều kiện, ta cũng có µil ≥ 0 với

mọi i ∈M, l ∈ N và
∑s

l=1 µil = 1 với mọi i ∈M.

Nhận xét 4.1.1. Khi s = 1, bộ điều khiển cho bởi (4.2) là điều khiển độc lập

với các mode hệ thống [60]. Hơn nữa, khi s = m và µii = 1 với mọi i ∈ M thì

(4.2) trở thành bộ điều khiển đồng bộ.

Với bộ điều khiển (4.2), hệ đóng của (4.1) có dạng

x(k + 1) = Acx(k) + Âcx(k)w(k), k ∈ Z0, (4.4)

ở đó Ac = A(rk) +B(rk)G(γk) và Âc = Â(rk) + B̂(rk)G(γk).

Bổ đề sau phát triển từ phương pháp hàm Lyapunov và sẽ được sử dụng

trong chứng minh kết quả chính trong chương này.

Bổ đề 4.1.1. Giả sử tồn tại một phiếm hàm V (., .) : Rn×M→ R+, các số dương

λ1, λ2 và λ3 thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) λ1‖x(k)‖2 ≤ V (x(k), rk) ≤ λ2‖x(k)‖2;

(ii) E[V (x(k + 1), rk+1)|Fk]− V (x(k), rk) ≤ −λ3‖x(k)‖2 h.c.c.,

ở đó Fk là σ-đại số sinh bởi {x(k), rk}. Khi đó, hệ đóng (4.4) là ổn định ngẫu

nhiên.
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Chứng minh. Giả sử x(k) = x(k, x0, r0) là một nghiệm của (4.4) với điều kiện đầu

(x(0), r0). Để cho gọn, chúng tôi kí hiệu V (k) = V (x(k), rk). Khi đó, từ điều kiện

(ii), ta có

E[V (k + 1)]− E[V (k)] ≤ −λ3‖x(k)‖2, k ≥ 0. (4.5)

Do đó, với số nguyên dương T bất kì,

E[V (T + 1)]− E[V (0)] ≤ −λ3

T∑
k=0

E[‖x(k)‖2]. (4.6)

Chú ý rằng E[V (0)] ≤ λ2 E[‖x0‖2]. Cho T →∞ từ (4.6) ta được

∞∑
k=0

E[‖x(k)‖2] ≤ λ2

λ3
E[‖x0‖2].

Chứng tỏ hệ đóng (4.4) ổn định ngẫu nhiên. Bổ đề được chứng minh.

4.2. Tính ổn định và ổn định hóa của hệ nhảy Markov rời rạc

với nhiễu nhân tính

Trong mục này, trước hết chúng tôi phân tích tính ổn định của hệ đóng

(4.4). Các điều kiện LMIs sẽ được thiết lập để đảm bảo tính ổn định ngẫu nhiên

của hệ (4.4). Sau đó chúng tôi tìm các điều kiện thiết kế đối với bộ điều khiển

không đồng bộ (4.2). Bài toán ổn định và ổn định hóa hệ (4.1) được xét cho cả

hai trường hợp: Ma trận xác suất chuyển Π = (πij) biết đầy đủ và chỉ biết thông

tin một phần.

4.2.1. Trường hợp xác suất chuyển biết đầy đủ

Tính ổn định của hệ đóng (4.4) được trình bày trong định lí dưới đây.

Định lí 4.2.1. Cho trước ma trận đạt được của điều khiển xác định bởi G(γk) =

Gl khi γ(k) = l ∈ N . Hệ đóng (4.4) là ổn định ngẫu nhiên nếu tồn tại các ma

trận Pi ∈ S+
n , i ∈M, thỏa mãn điều kiện LMI sau đây:

Ωi ,
s∑
l=1

µil
(
Ac >il P̃iAcil + σ2Âc >il P̃iÂcil

)
− Pi < 0, i ∈M, (4.7)

ở đó Acil = Ai +BiGl, Âcil = Âi + B̂iGl và P̃i =
∑m

j=1 πijPj .
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Chứng minh. Dựa trên Bổ đề 4.1.1, chúng tôi xét hàm Lyapunov sau đây

V (x(k), rk) = x>(k)P (rk)x(k), (4.8)

ở đó P (rk) = Pi nếu rk = i. Từ (4.8), ta có

λ1‖x(k)‖2 ≤ V (x(k), rk) ≤ λ2‖x(k)‖2, (4.9)

với λ1 = mini∈M λmin(Pi) và λ2 = maxi∈M λmax(Pi). Do đó điều kiện (i) của Bổ đề

4.1.1 được thỏa mãn.

Bây giờ ta kiểm tra điều kiện (ii). Giả sử rk = i ∈M. Khi đó, sai phân của

V (x(k), rk) được cho bởi

∆V (k) , E[V (x(k + 1), rk+1)|Fk]− x>(k)Pix(k)

=
m∑
j=1

P {rk+1 = j|rk = i}E[x>(k + 1)Pjx(k + 1)|Fk]

− x>(k)Pix(k)

= E[x>(k + 1)P̃ix(k + 1)|Fk]− x>(k)Pix(k). (4.10)

Mặt khác, theo (4.4), ta có

E[x>(k + 1)P̃ix(k + 1)|Fk] =
s∑
l=1

µil E[χ>il (k)P̃iχil(k)|Fk], (4.11)

ở đó χil(k) = Acilx(k) + Âcilx(k)w(k). Do

χ>il (k)P̃iχil(k) = x>(k)Ac >il P̃iAcilx(k) + 2w(k)x>(k)Acil
>P̃iÂcilx(k)

+ w(k)w(k)x>(k)Âc >il P̃iÂcilx(k),

và sử dụng tính chất của kỳ vọng có điều kiện, từ (4.11), ta có

E[x>(k + 1)P̃ix(k + 1)|Fk]

=
s∑
l=1

µilx
>(k)

(
Ac >il P̃iAcil + σ2Âc >il P̃iÂcil

)
x(k). (4.12)

Kết hợp (4.10) và (4.12) ta được

∆V (k) = x>(k)

{
s∑
l=1

µil

(
Ac >il P̃iAcil + σ2Âc >il P̃iÂcil − Pi

)}
x(k)

= x>(k)Ωix(k). (4.13)
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Từ điều kiện (4.7) suy ra tồn tại λ3 > 0 sao cho Ωi ≤ −λ3In. Do đó, từ

(4.13), ∆V (k) ≤ −λ3‖x(k)‖2. Theo Bổ đề 4.1.1, hệ đóng (4.4) là ổn định ngẫu

nhiên. Định lí được chứng minh.

Nhận xét 4.2.1. Đối với bài toán thiết kế điều khiển, điều kiện (4.7) chưa khả

dụng. Lí do là các ma trận đạt được của điều khiển Gl cần thiết kế xuất hiện

đồng thời ở hai dạng toàn phương Ac >il P̃iAcil và Âc >il P̃iÂcil trong tích với tổ hợp∑m
j=1 πijPj của các biến ma trận Lyapunov. Chính vì vậy, để có thể thiết kế

được điều khiển (4.2), vấn đề chuyển tương đương điều kiện (4.7) thành các

dạng LMIs khả dụng cho bài toán thiết kết cũng là một khó khăn về mặt kĩ

thuật. Định lí dưới đây chúng tôi giải quyết vấn đề chuyển đổi đó.

Định lí 4.2.2. Các khẳng định sau là tương đương:

(i) Tồn tại các ma trận Pi ∈ S+
n , i ∈M, thỏa mãn điều kiện (4.7).

(ii) Tồn tại các ma trận Xi ∈ S+
n và Zil ∈ S+

n sao cho các bất đẳng thức ma trận

tuyến tính dưới đây đúng với mọi i ∈M, l ∈ N :−Xi Γµi ⊗Xi

∗ −DZi

 < 0, (4.14a)


−Zil H>il σĤ>il

∗ −DX 0

∗ ∗ −DX

 < 0, (4.14b)

ở đó ∗ là kí hiệu cho các phần tử đối xứng và

Γµi = [
√
µi1
√
µi2 . . .

√
µis], Γπi = [

√
πi1
√
πi2 . . .

√
πim],

DZi = diag(Zi1, Zi2, . . . , Zis), DX = diag(X1, X2, . . . , Xm),

H>il = Γπi ⊗ ZilAc >il , Ĥ>il = Γπi ⊗ ZilÂc >il .

Chứng minh. Giả sử điều kiện (4.7) đúng với Pi ∈ S+
n , i ∈M. Khi đó, Ωi < −ρIn

với ρ > 0 đủ bé. Chúng tôi định nghĩa

Qil , Ac >il P̃iAcil + σ2Âc >il P̃iÂcil + ρIn.

Khi đó, các điều kiện sau đúng với mọi i, l :

−Pi +
s∑
l=1

µilQil < 0, (4.15a)
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−Qil +
m∑
j=1

πij(Ac >il PjAcil + σ2Âc >il PjÂcil) < 0. (4.15b)

Ngược lại, nếu các điều kiện (4.15a) và (4.15b) thỏa mãn với các ma trận

Pi > 0 và Qil > 0 thì điều kiện (4.7) đúng. Vì vậy, điều kiện (4.7) tương đương

với tính giải được của hai bất đẳng thức (4.15a) và (4.15b).

Xét các phép đổi biến sau

Xi = P−1
i , Zil = Q−1

il , i ∈M, l ∈ N . (4.16)

Nhân trước và nhân sau LMI (4.15a) với Xi ta được

−Xi + (Γµi ⊗Xi)D−1
Zi

(Γµi
> ⊗Xi) < 0. (4.17)

Theo Bổ đề Schur, bất đẳng thức (4.17) đúng khi và chỉ khi LMI (4.14a) đúng.

Tương tự, nhân trước và nhân sau LMI (4.15b) với Zil ta được

−Zil +H>ilD−1
X Hil + σ2Ĥ>ilD−1

X Ĥil < 0. (4.18)

Áp dụng Bổ đề Schur lần nữa, bất đẳng thức trên tương đương với điều kiện

(4.14b). Do đó, qua phép biến đổi (4.16), các bất đẳng thức (4.15a), (4.15b)

tương đương với LMIs (4.14a) và (4.14b). Định lí được chứng minh.

Dựa trên các điều kiện trong Định lí 4.2.2, định lí sau đây cho các điều

kiện thiết kế bộ điều khiển không đồng bộ ổn định hóa hệ (4.1).

Định lí 4.2.3. Hệ (4.1) là ổn định hóa được với điều khiển không đồng bộ (4.2)

nếu tồn tại các ma trận Xi ∈ S+
n , Zil ∈ S+

n , các ma trận không suy biến Ul ∈ Rn×n

và các ma trận Vl ∈ Rn×nu thỏa mãn điều kiện (4.14a) và LMI (4.19) dưới đây
Zil − Ul − U>l Wil σŴil

∗ −DX 0

∗ ∗ −DX

 < 0, (4.19)

ở đó Wil = Γπi ⊗ (AiUl + BiVl)
> và Ŵil = Γπi ⊗ (ÂiUl + B̂iVl)

>. Ma trận đạt được

của điều khiển được xác định bởi G(γk) = Gl khi γk = l ∈ N , với

Gl = VlU
−1
l , l ∈ N . (4.20)
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Chứng minh. Kí hiệu Jil = diag(Z−1
il Ul, In, . . . , In︸ ︷︷ ︸

2m

). Nhân trước và nhân sau (4.15b)

với J>il và Jil, ta được 
−U>l Z

−1
il Ul Ψil σΨ̂il

∗ −DX 0

∗ ∗ −DX

 < 0, (4.21)

ở đó Ψil = Γπi ⊗U>l Ac >il và Ψ̂il = Γπi ⊗U>l Âc >il . Rõ ràng, tính giải được của LMIs

(4.15b) và (4.19) là tương đương. Với phép biến đổi Vl = GlUl,∈ N , ta có

AcilUl = AiUl +BiVl, Âc >il = ÂiUl + B̂iVl.

Khi đó, Ψil và Ψ̂il được quy về Wil và Ŵil. Mặt khác, với mọi i ∈M, l ∈ N ,

−Zil + Ul + U>l − U>l Z−1
il Ul = −(Ul − Zil)>Z−1

il (Ul − Zil) ≤ 0,

điều này suy ra

−U>l Z−1
il Ul ≤ Zil − Ul − U>l .

Do đó, điều kiện (4.19) đảm bảo tính khả dụng của điều kiện (4.21). Theo Định

lí 4.2.2, hệ đóng (4.4) là ổn định ngẫu nhiên với bộ điều khiển không đồng bộ

(4.2). Định lí được chứng minh.

Nhận xét 4.2.2. Ma trận Ul ∈ Rn×n không suy biến khi và chỉ khi U>l Ul > 0.

Mặt khác, với mọi ε > 0, ta có đẳng thức sau

ε−1U>l Ul =
(
U>l + Ul − εIn

)
+ ε−1

(
Ul − εIn

)>(
Ul − εIn

)
.

Khi đó, giả thiết các ma trận Ul, l ∈ N , không suy biến có thể thay bởi điều kiện

U>l + Ul − εIn > 0, l ∈ N . (4.22)

Bộ điều khiển không đồng bộ (4.20) được thiết kế dựa trên các điều kiện LMIs

(4.14a), (4.19) và (4.22) với tham số ε > 0 nào đó.

Nhận xét 4.2.3. Trường hợp bộ điều khiển (4.2) là đồng bộ, điều kiện (4.7) trở

thành

−Pi +
m∑
j=1

πij
(
Acii
>PjAcii + σ2Âc >ii PjÂcii

)
< 0.
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Theo Bổ đề Schur, bất đẳng thức trên tương đương với LMI sau đây
−Pi Qi σQ̂i
∗ −D−1

P 0

∗ ∗ −D−1
P

 < 0, (4.23)

ở đó DP = diag(P1, P2, . . . , Pm), Qi = Γπi ⊗Ac >ii và Q̂i = Γπi ⊗ Âc >ii . Dựa trên LMI

(4.23), ta có kết quả sau.

Hệ quả 4.2.4. Tồn tại bộ điều khiển đồng bộ u(k) = G(rk)x(k) ổn định hóa hệ

(4.1) nếu tồn tại các ma trận Xi ∈ S+
n và Vi ∈ Rnu×n thỏa mãn điều kiện sau

−Xi Ri σR̂i
∗ −DX 0

∗ ∗ −DX

 < 0, (4.24)

ở đó Ri = Γπi ⊗ (AiXi +BiVi)
> và R̂i = Γπi ⊗ (ÂiXi + B̂iVi)

>. Khi đó, các ma trận

đạt được của điều khiển được xác định bởi

Gi = ViX
−1
i , i ∈M. (4.25)

4.2.2. Trường hợp xác suất chuyển biết thông tin một phần

Trong mục này, chúng tôi mở rộng kết quả trình bày trong mục trước cho

trường hợp xác suất chuyển giữa các mode của hệ và của điều khiển chỉ biết

một phần. Chúng tôi kí hiệu

M1i = {j ∈M : πij đã biết}, M2i = {j ∈M : πij chưa biết}, (4.26)

N1i = {l ∈ N : µil đã biết}, N2i = {l ∈ N : µil chưa biết}, (4.27)

πai =
∑
j∈M1i

πij , µ
a
i =

∑
l∈N1i

µil.

Khi đóM =M1i ∪M2i và N = N1i ∪N2i.

Định lí 4.2.5. Hệ đóng (4.4) với các xác suất chuyển chỉ biết từng phần (4.26)

và (4.27) là ổn định ngẫu nhiên nếu tồn tại các ma trận Pi ∈ S+
n , i ∈ M, thỏa

mãn điều kiện

Ω̂i ,
∑
l∈N1i

µilΞil + (1− µai )
∑
l∈N2i

Ξil − Pi < 0, i ∈M, (4.28)
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ở đó

Ξil = Ac >il P iAcil + σ2Âc >il P iÂcil,

P i =
∑
j∈M1i

πijPj + (1− πai )
∑
j∈M2i

Pj .

Chứng minh. Giả sử πai < 1. Khi đó

P̃i =
∑
j∈M1i

πijPj + (1− πai )
∑

j∈M2j

πij
1− πai

Pj

≤
∑
j∈M1i

πijPj + (1− πai )
∑
j∈M2i

Pj

= P i. (4.29)

Nếu πai = 1 thì πij = 0, j ∈ M2i. Do đó, P̃i =
∑

j∈M2j
πijPj = P i. Như vậy (4.29)

vẫn đúng khi πai = 1. Vì vậy, ta có

Ωi ≤
s∑
l=1

µilΞil − Pi. (4.30)

Bằng các lập luận tương tự trong (4.29), ta cũng có
s∑
l=1

µilΞil ≤
∑
l∈N1i

µilΞil + (1− µai )
∑
l∈N2i

Ξil. (4.31)

Từ (4.30) và (4.31) suy ra Ωi ≤ Ω̂i, i ∈ M. Theo Định lí 4.2.1, điều kiện (4.28)

đảm bảo tính ổn định của hệ đóng (4.4). Định lí được chứng minh.

Dựa trên Định lí 4.2.5, và các lập luận như trong chứng minh Định lí 4.2.3,

bộ điều khiển không đồng bộ (4.2) ổn định hóa hệ (4.1) được thiết kế trong

trường hợp ma trận xác suất chuyển chỉ biết một phần được cho bởi định lí sau.

Định lí 4.2.6. Hệ (4.1) với ma trận xác suất chuyển chỉ biết một phần là ổn

định hóa được với bộ điều khiển không đồng bộ (4.2) nếu tồn tại các ma trận

Xi, Zil ∈ S+
n , i ∈M, l ∈ N , các ma trận không suy biến Ul ∈ Rn×n và các ma trận

Vl ∈ Rn×nu thỏa mãn các điều kiện LMIs sau đây:−Xi Γ̃µi ⊗Xi

∗ −DZi

 < 0, (4.32a)


Zil − Ul − U>l χil σχ̂il

∗ −DX 0

∗ ∗ −DX

 < 0, (4.32b)
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ở đó

χil = Γ̃πi ⊗ (AiUl +BiVl)
>, χ̂il = Γ̃πi ⊗ (ÂiUl + B̂iVl)

>,

Γ̃πi = [
√
λi1
√
λi2 . . .

√
λim], Γ̃µi = [

√
νi1
√
νi2 . . .

√
νis],

với λij =

πij nếu j ∈M1i

1− πai nếu j ∈M2i

và νil =

µil nếu l ∈ N1i

1− µai nếu l ∈ N2i

. Khi đó, các

ma trận đạt được của điều khiển được xác định bởi Gl = VlU
−1
l , l ∈ N .

Nhận xét 4.2.4. Trong trường hợp đặt biệt, hệ (3.34) xét ở Chương 3 không

có trễ và hệ (4.1) không có nhiễu nhân tính w(k) và bộ điều khiển phản hồi là

đồng bộ, u(k) = K(rk)x(k), từ kết quả của Định lí 3.2.3 (Chương 3) và Hệ quả

4.2.4 (Chương 4) chúng tôi đều thu được kết quả ổn định hóa trong [86].

4.3. Ví dụ minh họa

Trong mục này, chúng tôi áp dụng kết quả lý thuyết vào mô hình điều khiển

một thiết bị động cơ điện (DC motor device) được mô tả bởi hệ nhảy Markov

rời rạc 3 mode sau đây (xem [60]):

x(k + 1) = A(rk)x(k) + B̂(rk)û(k). (4.33)

Các ma trận của hệ được cho bởi

Ai =


a11i a12i 0

a21i a22i 0

a31i 0 a33i

 , B̂i =


b1i

b1i

0

 , i = 1, 2, 3.

Các tham số của một thiết bị DC motor thực trong hệ (4.33) cho bởi Bảng 4.1

Tham số i = 1 i = 2 i = 3

a11i −0.479 −1.6026 0.4636
a12i 5.1546 9.1632 0.9178
a21i −3.8162 −0.5918 −0.5056
a22i 14.4732 3.0317 2.4811
a31i 0.1399 0.0740 0.3865
a33i −0.9255 −0.4338 0.0982
b1i 5.8705 10.2951 0.7874
b2i 15.5010 2.2282 1.5302

Bảng 4.1: Các tham số của mô hình DC motor
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Giả sử ma trận xác suất chuyển Π cho bởi

Π =


0.6 0.1 0.3

0.3 0.4 0.3

0.2 0.3 0.5

 . (4.34)

Khi đó, rσ(Aop) = 102.15 > 1. Theo Định lí 1.4.1, hệ mở (4.33) là không ổn định.

Kết quả mô phỏng một quỹ đạo nghiệm của hệ mở (4.33) với vectơ ban đầu

x0 = (1, 1,−1)> và ma trận xác suất chuyển (4.34) được cho trong Hình 4.1.
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Hình 4.1: Hệ mở không ổn định
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Hình 4.2: Một quỹ đạo nghiệm của hệ đóng

Để ổn định hóa hệ (4.33), bộ điều khiển không đồng bộ được thiết kế dạng

u(k) = G(γk)x(k), ở đó γk là tín hiệu chuyển của kênh điều khiển. Tín hiệu điều

khiển được truyền qua mạng như mô phỏng ở Hình 4.3. Do hiện tượng mất gói

dữ liệu một cách ngẫu nhiên trong quá trình truyền tải [44], tín hiệu điều khiển

thực có dạng û(k) = βku(k), ở đó βk là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có

phân phối Bernoulli với

P{βk = 1} = E[βk] = ρ,P{βk = 0} = 1− ρ,

ở đó ρ là hằng số dương.

Đặt w(k) = βk − ρ. Khi đó, E[w(k)] = 0,E[w(k)w(k)] = ρ(1 − ρ) , σ2 và hệ

đóng tương ứng của (4.33) có dạng hệ (4.4) với Âi = 0 và Bi = ρB̂i.

Giả sử xác suất chuyển của điều khiển tương quan với xác suất chuyển của

hệ được cho bởi

Πc =


0.8 0.2

0.3 0.7

0.5 0.5

 .
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Hình 4.3: Mô hình hệ điều khiển qua mạng

Với σ = 0.05 (ρ = 0.9975), các điều kiện (4.14a) và (4.19) cho các ma trận

đạt được của điều khiển

G1 =
[
0.26 −0.914 −0.0005

]
,

G2 =
[
0.2451 −0.8831 −0.0002

]
.

(4.35)

Theo Định lí 4.2.3, hệ (4.33) là ổn định hóa được. Hình 4.2 mô phỏng một

quỹ đạo nghiệm của hệ đóng với bộ điều khiển không đồng bộ (4.2) , (4.35) và

điều kiện đầu x0 = (1, 1,−1)>. Nhiễu ngẫu nhiên w(k) được mô tả trong Hình

4.4 và các tín hiệu chuyển rk, γk được mô tả trong Hình 4.5. Kết quả mô phỏng

chỉ ra tính ổn định của hệ đóng.
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Hình 4.5: Tín hiệu chuyển
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4.4. Kết luận Chương 4

Chương 4 trình bày các kết quả nghiên cứu về bài toán ổn định hóa lớp

hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với nhiễu nhân tính bằng điều khiển không

đồng bộ. Dựa trên một lược đồ phát triển từ phương pháp hàm Lyapunov, các

điều kiện LMIs đã được thiết lập đảm bảo tính ổn định ngẫu nhiên của hệ đóng.

Các điều kiện ổn định sau đó được chuyển tương đương sang dạng khả dụng với

bài toán thiết kế điều khiển. Dựa trên các điều kiện ổn định đó, bài toán thiết

kế điều khiển không đồng bộ ổn định hóa hệ được giải cho cả hai trường hợp:

(1) Các ma trận xác suất chuyển của hệ và của kênh điều khiển đều biết chắc

chắn; và (2) các ma trận xác suất chuyển chỉ biết một phần. Tính hiệu quả của

các điều kiện thiết kế đó được minh họa bởi một ví dụ trong mô hình điều khiển

qua mạng với các thiết bị động cơ điện (DC motor).

Bình luận cuối chương

Một số bài toán quan trọng trong lý thuyết điều khiển hệ thống đã được

các tác giả nghiên cứu cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc tuyến tính với nhiễu nhân

tính trong những năm gần đây, chẳng hạn, xem [65,66,81–83]. Tuy nhiên, chúng

tôi không tìm được kết quả nào phát triển nghiên cứu, thiết kế điều khiển không

đồng bộ cho lớp hệ này. Kết quả chính của chương này là những nghiên cứu ban

đầu về tổng hợp bộ điều khiển không đồng bộ ổn định hóa lớp hệ nhảy Markov

rời rạc với nhiễu nhân tính trong cả hai trường hợp: Ma trận xác suất chuyển

biết chính xác và chỉ biết thông tin một phần.
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KẾT LUẬN CHUNG

Các kết quả đạt được của luận án

Luận án nghiên cứu tính ổn định và ổn định hóa của một số lớp hệ nhảy

Markov rời rạc. Kết quả đạt được của luận án bao gồm:

1. Phát triển bài toán RSE cho lớp hệ nhảy Markov tuyến tính với trễ biến

thiên dạng khoảng và nhiễu cộng tính bị chặn. Bằng phương pháp phân

hoạch đoạn trễ kết hợp với việc xây dựng một phiếm hàm Lyapunov-

Krasovskii cải tiến, các điều kiện LMIs được thiết lập để đảm bảo rằng,

với các nhiễu ngẫu nhiên cộng tính bị chặn, mọi quỹ đạo trạng thái của hệ

bị chặn theo nghĩa bình phương trung bình bởi một ngưỡng xác định bởi

ngưỡng của nhiễu đầu vào.

2. Đề xuất một kỹ thuật mới cho bài toán phân tích tính ổn định ngẫu nhiên

các hệ nhảy Markov có trễ dựa trên bất đẳng thức tổng có trọng và ứng

dụng trong nghiên cứu tính ổn định của một lớp hệ nhảy Markov phi tuyến

có trễ biến thiên.

3. Đưa ra các điều kiện thiết kế bộ điều khiển phản hồi đồng bộ ổn định hóa

lớp hệ nhảy Markov tuyến tính có trễ biến thiên phụ thuộc mode.

4. Thiết lập được các điều kiện ổn định vững cho lớp hệ nhảy Markov rời rạc

tuyến tính với nhiễu nhân tính. Trên cơ sở các điều kiện ổn định đó, bài

toán ổn định hóa bằng điều khiển phản hồi không đồng bộ được giải cho

lớp hệ nhảy Markov rời rạc với nhiễu nhân tính trong cả hai trường hợp khi

các ma trận xác suất chuyển của hệ và của kênh điều khiển đều biết chắc

chắn và khi các ma trận xác suất chuyển chỉ biết một phần.

Một số vần đề nghiên cứu tiếp theo

Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được trong luận án,

chúng tôi đề xuất một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau đây:
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• Bài toán RSE đối với lớp hệ nhảy Markov có trễ với thời gian liên tục.

• Mở rộng các kết quả đạt được trong luận án cho trường hợp hệ rời rạc chứa

các quá trình tựa Markov (xích Markov không thuần nhất, nửa xích v.v).

• Mở rộng kết quả đạt được trong Chương 4 cho lớp hệ Markov rời rạc với

nhiễu nhân tính chứa trễ.

• Một số ứng dụng cho các bài toán kĩ thuật như thiết kế bộ lọc, hàm quan

sát giải các bài toán điều khiển H∞ hay điều khiển đảm bảo giá trị tối ưu.
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