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CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU  

1.1 Tổng quan về đề tài 

1.1.1 Khái niệm về học củng cố  

Học củng cố (Reinforcement Learning (RL)) thuộc lớp phương pháp học 

máy (Machine Learning) dùng để giải bài toán tối ưu bằng cách liên tục điều 

chỉnh hành động của tác tử (Agent). Lý thuyết RL hình thành dựa trên sự quan 

sát và nghiên cứu thuộc tính và hành vi của động vật khi tương tác với môi 

trường để thích nghi và tồn tại. Các giải thuật điều khiển dựa vào RL mô phỏng 

bản năng của động vật. Đó là biết học hỏi từ sai lầm, biết tự dạy chính mình, 

biết sử dụng thông tin trực tiếp từ môi trường cũng như thông tin đã đánh giá 

trong quá khứ để củng cố, điều chỉnh hành vi nhằm liên tục cải thiện chất lượng 

tương tác, tối ưu hóa mục tiêu nào đó theo thời gian. 

1.1.2 Lịch sử phát triển của RL trong điều khiển 

Tham khảo tài liệu [9].  

1.2 Động cơ, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

1.2.1 Sự cần thiết phải nghiên cứu RL trong điều khiển 

Lý thuyết RL là một trong những công cụ mạnh được sử dụng để nghiên 

cứu và phát triển thành các giải thuật điều khiển thích nghi, bền vững, tối ưu. 

1.2.2 Tính cấp thiết của đề tài 

Trong điều khiển thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến bằng qui hoạch 

động, RL sử dụng giải thuật lặp PI (Policy Iteration) dựa vào cấu trúc qui hoạch 

động thích nghi (Adaptive Dynamic Programming (ADP)) chứa ba xấp xỉ hàm 

[12]-[13]. Tuy nhiên, với ba xấp xỉ hàm, ADP còn tồn tại một số trở ngại: Tính 

toán phức tạp, lãng phí tài nguyên, chậm hội tụ [20]. Từ đó, nghiên cứu và phát 

triển các giải thuật học củng cố mới khắc phục các hạn chế nêu trên là cần thiết. 

1.2.3 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu trong luận án này là phân tích và thiết kế giải thuật 

mới về học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến. Giải 

thuật đáp ứng các yêu cầu chính: (𝑖) Điều khiển online, tránh thủ tục nhận dạng 
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hệ thống (gián tiếp hoặc trực tiếp). (𝑖𝑖) Bảo đảm hệ kín ổn định bền vững. (𝑖𝑖𝑖) 

Tối thiểu hàm chỉ tiêu chất lượng. (𝑖𝑣) Giảm chi phí tính toán và giảm tài 

nguyên hệ thống nhằm tăng tốc độ hội tụ. (𝑣) Loại bỏ được yêu cầu về luật điều 

khiển ổn định để khởi động giải thuật. (𝑣𝑖) Giải thuật càng đơn giản càng tốt. 

1.2.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ nghiên cứu trọng tâm trong luận án được đặt ra như sau: 

a) Nghiên cứu giải thuật học củng cố điều khiển tối ưu cho hệ phi tuyến 

dựa trên cấu trúc qui hoạch động thích nghi sử dụng hai xấp xỉ hàm [9][10] 

[12][13]. Giải thuật trong luận án chỉ sử dụng một xấp xỉ hàm, khắc phục được 

sự dư thừa của xấp xỉ hàm so với qui hoặc động thích nghi kinh điển. Thiết kế 

luật cập nhật tham số online, xây dựng giải thuật điều khiển không cần khởi 

động bởi luật điều khiển ổn định, chứng minh sự hội tụ và ổn định toàn hệ kín. 

b) Nghiên cứu giải thuật học củng cố điều khiển thích nghi bền vững hệ 

phi tuyến trên nền tảng cấu trúc qui hoạch động thích nghi bền vững sử dụng ba 

xấp xỉ hàm [9][13]-[15]. Giải thuật trong luận án chỉ sử dụng một xấp xỉ hàm, 

khắc phục được sự dư thừa của hai xấp xỉ hàm còn lại. Thiết kế luật cập nhật 

tham số online cho xấp xỉ hàm, xây dựng giải thuật điều khiển không cần khởi 

động bởi luật điều khiển ổn định, cập nhật tham số trong một bước lặp, chứng 

minh sự hội tụ và ổn định toàn hệ kín. 

c) Kiểm tra tính hiệu quả của giải thuật nghiên cứu: (𝑖) Mô phỏng, so sánh 

và đánh giá với các giải thuật học củng cố gần đây trên cùng hệ phi tuyến. (𝑖𝑖) 

Mô phỏng và thực nghiệm trên đối tượng robot di động dạng xe.  

d) Mở rộng giải thuật học củng cố điều khiển thích nghi bền vững cho bài 

toán điều khiển hợp tác nhiều hệ phi tuyến MIMO, áp dụng để mô phỏng hệ 

thống đồng bộ hóa đội hình robot bầy đàn. 

1.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Các ký hiệu: ℝ, ℝ𝑛  và ℝ𝑛×𝑚  lần lượt là tập các số thực, không gian 

Euclide 𝑛 chiều và tập ma trận số thực có kích thước 𝑛 × 𝑚. 𝐿2 0,   ∞  không 

gian Banach, nếu  ∀𝑑 ∈ 𝐿2 0,   ∞  thì   𝑑 2𝑑𝑡
∞

0
< ∞.  𝑋  là chuẩn véc tơ nếu 

𝑋 ∈ ℝ𝑛  hoặc chuẩn ma trận nếu 𝑋 ∈ ℝ𝑛×𝑚 . 

Đối tượng thứ nhất cần nghiên cứu là lớp hệ thống phi tuyến [12][13]: 
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𝑥 = 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 (1.1) 

và đối tượng thứ hai là lớp hệ thống phi tuyến [17]: 

𝑥 = 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑘 𝑥 𝑑 
                                 𝑦 = (𝑥) 

(1.2) 

trong đó 𝑥 ∈ ℝ𝑛  là véc tơ trạng thái, 𝑢 ∈ ℝ𝑚  là véc tơ tín hiệu điều khiển với 

𝑢 ∈ 𝐿2 0   ,∞ , 𝑑 ∈ ℝ
𝑞  là nhiễu thỏa điều kiện 𝑑 ∈ 𝐿2 0   ,∞ , 𝑓 𝑥 ∈ ℝ

𝑛  là véc 

tơ hàm phi tuyến liên tục thỏa điều kiện 𝑓 0 = 0, biết trước đối với hệ (1.1) và 

là động học nội (Internal dynamics) không biết đối với hệ (1.2). 𝑦 ∈ ℝ𝑝  là ngõ 

ra mục tiêu, (𝑥) ∈ ℝ𝑝 , 𝑔 𝑥 ∈ ℝ𝑛×𝑚  và 𝑘 𝑥 ∈ ℝ𝑛×𝑞  lần lượt là véc tơ và 

các ma trận phi tuyến liên tục giả sử xác định trước. 

Đối tượng thực nghiệm trong luận án để kiểm chứng tính hiệu quả của 

phương pháp học củng cố thích nghi bền vững là robot di động dạng xe, một 

đối tượng phi tuyến chứa thành phần động học không thể cấu trúc hóa hoặc mô 

hình hóa, chịu tác động bởi nhiễu mô men ngõ vào có năng lượng hữu hạn. 

Đối tượng cuối cùng cần nghiên cứu là 𝑁 hệ phi tuyến MIMO trong bài 

toán điều khiển hợp tác. Hệ thứ 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁) có 𝑚(𝑚 ≥ 2) phương trình: 

 

𝑥 𝑖 = 𝑓𝑖 𝑥 𝑖 + 𝑔𝑖 𝑥 𝑖 𝑥𝑖 +1 + 𝑘𝑖 𝑥 𝑖 𝑑𝑖 , 1 ≤  ≤ 𝑚 − 1  

⋮
𝑥 𝑖𝑚 = 𝑓𝑖𝑚  𝑥 𝑖𝑚  + 𝑔𝑖𝑚  𝑥 𝑖𝑚  𝑢𝑖𝑚 + 𝑘𝑖𝑚  𝑥 𝑖𝑚  𝑑𝑖𝑚                               

  

trong đó ∀ = 1,… ,𝑚, 𝑥 𝑖 = [𝑥𝑖1
𝑇 , 𝑥𝑖2

𝑇 ,… , 𝑥𝑖
𝑇 ]𝑇 ∈ ℝ𝑛1+⋯+𝑛  với 𝑥𝑖 ∈ ℝ

𝑛  là 

véc tơ trạng thái, 𝑢𝑖𝑚 ∈ ℝ𝑛𝑚+1  là véc tơ ngõ vào điều khiển, và 𝑑𝑖 ∈ ℝ
𝑛  là 

véc tơ nhiễu sao cho 𝑑𝑖 ∈ 𝐿2[0,∞) , 𝑓𝑖(𝑥 𝑖) ∈ ℝ𝑛 , 𝑘𝑖(𝑥 𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛  và 

𝑔𝑖(𝑥 𝑖) ∈ ℝ𝑛×𝑛+1  lần lượt là các véc tơ và ma trận phi tuyến liên tục. Giả sử 

rằng toàn bộ trạng thái có sẵn để hồi tiếp và 𝑓𝑖(𝑥 𝑖) là thành phần động học 

nội không biết trong hệ thống. 

1.4 Những đóng góp mới của luận án về mặt khoa học 

1.4.1 Về mặt lý thuyết 

a) Luận án nghiên cứu giải thuật học củng cố OADP (Online Adaptive 

Dynamic Programming) điều khiển tối ưu hệ phi tuyến (1.1): Cấu trúc điều 

khiển sử dụng duy nhất một xấp xỉ hàm với luật cập nhật thiết kế mới đã loại bỏ 

được hiện tượng dư thừa một xấp xỉ hàm còn lại [12][13]. Luật cập nhật tham 

số online trong một bước lặp, không đòi hỏi luật điều khiển khởi tạo ổn định. 

(1.3) 
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Sự hội tụ và ổn định hệ kín được phân tích và chứng minh bởi Định lý 3.2. 

b) Luận án phân tích và thiết kế giải thuật học củng cố ORADP (Online 

Robust Adaptive Dynamic Programming) điều khiển thích nghi bền vững hệ 

phi tuyến (1.2) với mô hình chứa thành phần động học nội không biết. Trong 

giải thuật, cấu trúc điều khiển sử dụng duy nhất một xấp xỉ hàm với luật cập 

nhật được thiết kế mới, phù hợp đã loại bỏ được hiện tượng dư thừa hai xấp xỉ 

hàm so với [13]-[15][17]. Trong giải thuật, các tham số được cập nhật online 

trong một bước lặp, không sử dụng kỹ thuật nhận dạng hệ thống, không đòi hỏi 

luật điều khiển khởi tạo ổn định, hàm chỉ tiêu chất lượng được tối thiểu. Khả 

năng hội tụ và ổn định hệ kín được phân tích và chứng minh bởi Định lý 4.3.  

1.4.2 Về mặt thực tiễn 

a) Áp dụng giải thuật ORADP để điều khiển robot di động: (𝑖) Không 

chia tách luật điều khiển động học và động lực học như phương pháp cuốn 

chiếu, tránh phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thiết kế trong việc chọn 

tham số điều khiển động học, (𝑖𝑖) Không cần nhận dạng (trực tiếp hoặc gián 

tiếp) thành phần động học chưa xác định trong mô hình robot, (𝑖𝑖𝑖) Tối thiểu 

hàm chỉ tiêu chất lượng.   

b) Mở rộng giải thuật ORADP cho bài toán điều khiển hợp tác thích nghi 

bền vững nhiều hệ phi tuyến MIMO (1.3): (𝑖) Thành lập đồ thị truyền thông 

phân tán với mỗi nút đặc trưng cho động học phi tuyến, (𝑖𝑖) Mở rộng giải thuật 

ORADP điều khiển hợp tác thích nghi bền vững nhiều hệ phi tuyến, (𝑖𝑖𝑖) Ứng 

dụng giải thuật điều khiển để đồng bộ hóa đội hình robot bầy đàn.  

1.5 Bố cục của luận án 

Chương 1 là phần Giới thiệu, Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về học 

củng cố và xấp xỉ hàm. Chương 3 phân tích và thiết kế giải thuật học củng cố 

trong điều khiển tối ưu hệ phi tuyến. Chương 4 phân tích và thiết kế giải thuật 

học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững hệ phi tuyến. Chương 5 mô 

phỏng và thực nghiệm robot di động dạng xe áp dụng giải thuật học củng cố 

điều khiển thích nghi bền vững. Chương 6 mở rộng giải thuật thích nghi bền 

vững để điều khiển hợp tác nhiều hệ phi tuyến MIMO, mô phỏng đồng bộ hóa 

đội hình robot bầy đàn. Cuối cùng là phần kết luận và hướng phát triển. 

CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1 Các định nghĩa  
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Định nghĩa 2.1 (Uniform Ultimate Bounded-UUB): Xét hệ thống: 

 𝑥 (𝑡) = 𝑓(𝑥(𝑡), 𝑡) (2.1) 

với trạng thái 𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛 . Điểm cân bằng 𝑥𝑐  được gọi là UUB nếu tồn tại một 

tập đóng 𝛺𝑥 ⊂ ℝ𝑛 , sao cho với mọi 𝑥 ⊂ 𝛺𝑥 , luôn tồn tại chặn trên 𝐵 và thời 

gian 𝑇𝐵(𝐵, 𝑥𝑐)
 
để điều kiện  𝑥 𝑡 − 𝑥𝑐 ≤ 𝐵 luôn thỏa với mọi 𝑡 ≥ 𝑡0 + 𝑇𝐵. 

2.2 Lý thuyết về học củng cố 

Hàm thưởng/phạt, còn gọi là tín hiệu củng cố, 𝑟 𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘) ∈ ℝ, đặc 

trưng cho chi phí điều khiển khi áp dụng tín hiệu điều khiển 𝑢(𝑥𝑘) ở trạng thái 

𝑥𝑘 , 𝑢 𝑥𝑘  là luật điều khiển sao cho nếu áp dụng 𝑢 𝑥𝑘  từ trạng thái 𝑥0 sẽ phát 

sinh ra quỹ đạo trạng thái 𝑥0 , 𝑥1 ,𝑥2 ,… , 𝑥𝑁  thỏa điều kiện: ∀𝑘 = 1,… ,𝑁 − 1, 

𝑥𝑘+1 = 𝑓(𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘)). Hàm biểu diễn tổng chi phí cộng dồn xuất phát từ 𝑥0 khi 

luật điều khiển 𝑢 𝑥𝑘  được áp dụng dọc theo quỹ đạo trạng thái ∀𝑥𝑘 ∈ Ω𝑥  được 

gọi là hàm chỉ tiêu chất lượng hoặc hàm chi phí của 𝑢(𝑥): 

𝐽 𝑥0 =  𝛾𝑘𝑟(𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘))𝑁
𝑘=0   (2.2) 

trong đó 𝛾 ∈  0,  1  . Gọi 𝑉 𝑥𝑘  là hàm đánh giá của 𝑥𝑘 , viết dưới dạng hồi qui: 

𝑉 𝑥𝑘 = 𝑟(𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘)) + 𝛾𝑉 𝑓 𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘)    (2.3) 

Mục tiêu của phương pháp học củng cố là tìm luật điều khiển tối ưu 𝑢∗ để tối 

thiểu hàm chi phí 𝐽 𝑥0 , ∀𝑥0 ∈ Ω𝑥 : 
 𝑉∗ 𝑥0 = 𝑚𝑖𝑛𝑢 𝐽 𝑥0   (2.4) 

trong đó 𝑉∗ 𝑥0  là hàm chi phí tối ưu. Theo nguyên lý qui hoạch động (DP) 

Bellman thì hàm đánh giá tối ưu của trạng thái 𝑥𝑘  được định nghĩa: 

𝑉∗ 𝑥𝑘 = 𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝑈(𝑥𝑘) 𝑟(𝑥𝑘 ,𝑢𝑘) + 𝛾𝑉∗ 𝑓 𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘     (2.5) 

Vậy, tín hiệu điều khiển tối ưu được xác định: 

𝑢∗ 𝑥𝑘 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑢∈ 𝑢1 ,𝑢2 ,…,𝑢𝑚   𝑟(𝑥𝑘 ,𝑢𝑘) + 𝛾𝑉∗ 𝑓 𝑥𝑘 ,𝑢(𝑥𝑘     (2.6) 

2.3 Các giải thuật học củng cố thông dụng 

Với các hệ thống thực tế, mô hình (2.5) không có sẵn để áp dụng cho  

(2.6). Vì vậy, các giải thuật học củng cố được nghiên cứu và phát triển để xấp 

xỉ trực tiếp nghiệm của phương trình (2.5) để từ đó tìm được luật điều khiển tối 

ưu [12]-[15][17], trong đó có các giải thuật VI (Value Iteration), PI (Policy 

Iteration), Q-Learning. Đây là các giải thuật lặp qua nhiều bước và nhiều chu 

kỳ. Trong quá trình lặp, tín hiệu điều khiển nào cho chi phí tốt hơn sẽ được 
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chọn cho lần lặp tiếp theo. Các tín hiệu điều khiển ngẫu nhiên cũng được thử 

sai theo một qui luật cho trước để tìm luật điều khiển tốt hơn, tránh bẫy cục bộ. 

2.4 Xấp xỉ hàm trong học củng cố 

NN (Neural Network) bao gồm mạng truyền thẳng MLP, họ mạng hàm 

cơ sở xuyên tâm: RBF, NRBF, RARBF và mạng mô hình tiểu não CMAC được 

so sánh đánh giá để làm cơ sở lựa chọn xấp xỉ hàm cho giải thuật học củng cố 

[8]. MLP với một lớp ẩn, một ngõ ra thường sử dụng trong giải thuật AC [6], 

[13]-[15][17] vì tài nguyên lưu trữ hợp lý, tính toán đơn giản sẽ được chọn làm 

xấp xỉ hàm cho các giải thuật học củng cố trong Luận án. 

CHƢƠNG 3 GIẢI THUẬT HỌC CỦNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN 

TỐI ƢU 

3.1 Học củng cố trong điều khiển tối ƣu 

3.1.1 Mô tả bài toán 

Xét lớp hệ thống phi tuyến được mô tả bởi phương trình (1.1). 

Giả thiết 3.1: Cho trước tập 𝛺𝑥 ⊆ ℝ𝑛  chứa gốc, 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 liên tục 

Lipschitz trên 𝛺𝑥  và luôn tồn tại luật điều khiển liên tục 𝑢 𝑡  để hệ kín (1.1) ổn 

định tiệm cận trên 𝛺𝑥 . 

Giả thiết 3.2 ([19]-[20]): 𝑔𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑔 𝑥  ≤ 𝑔𝑚𝑎𝑥 , với 𝑔𝑚𝑖𝑛  và 𝑔𝑚𝑎𝑥  là 

các hằng số dương. 

Mục tiêu của bài toán học củng cố trong điều khiển tối ưu [12][13]: Với 

một tập luật điều khiển hồi tiếp trạng thái 𝑈 𝑥 ∈ Ω𝑢 ⊆ ℝ𝑚 , liên tục trong Ω𝑥  

và 𝑈 0 =0, tìm luật điều khiển tối ưu 𝑢∗ 𝑥(𝑡) ∈ 𝑈 𝑥  ổn định hệ kín (1.1) 

trên Ω𝑥  đồng thời cực tiểu phiếm hàm chỉ tiêu chất lượng ràng buộc bởi (1.1). 

3.1.2 Phương trình HJB (Hamilton-Jacobi-Bellman) 

Định nghĩa trước phiếm hàm chỉ tiêu chất lượng cần tối thiểu: 

𝐽(𝑥(0)) =  𝑟 𝑥(𝑡),𝑢(𝑡) 𝑑𝑡
∞

0
    (3.1) 

𝑟 𝑥,𝑢 = 𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢   (3.2) 

trong đó viết gọn 𝑥 = 𝑥 𝑡 ,𝑢 = 𝑢 𝑡 , 𝑄 𝑥  là hàm xác định dương, sao cho 

∀𝑥 ≠ 0,𝑄 𝑥 > 0, 𝑄 𝑥 = 0 ⟺ 𝑥 = 0, 𝑅 ∈ ℝ𝑚×𝑚 , 𝑅 = 𝑅𝑇 > 0, 𝑢 ∈ 𝑈 𝑥  là 

luật điều khiển được thiết kế để ổn định hệ thống (1.1) và bảo đảm 𝐽 𝑥(0)  

(3.1) cực tiểu. Hàm đánh giá được định nghĩa [12][13]: 
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𝑉(𝑥(𝑡)) =  𝑟 𝑥,𝑢 𝑑𝜏
∞

𝑡
    (3.3) 

Giả thiết 3.3: Hàm 𝑉 𝑥  (3.3) có đạo hàm bậc nhất khả vi liên tục, 

𝑉(𝑥) ∈ C1, với mọi 𝑥 ∈ Ω𝑥 . 

Chuyển (3.3) thành phương trình Lyapunov phi tuyến [12]: 

𝑉𝑥
𝑇 𝑓 𝑥  + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 = 0,𝑉 0 = 0 (3.4) 

trong đó 𝑉𝑥 = 𝜕𝑉 𝜕𝑥 . Định nghĩa hàm Hamilton: 

 
𝐻 𝑥,𝑢,𝑉𝑥 = 𝑉𝑥

𝑇 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 (3.5) 

Từ (3.3), hàm chi phí tối ưu 𝑉∗ 𝑥(0)  và hàm đánh giá tối ưu 𝑉∗ 𝑥  lần lượt là 

𝑉∗ 𝑥(0) = 𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝑈(𝑥) 𝐽 𝑥(0),𝑢 = 𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝑈(𝑥)  𝑟 𝑥,𝑢 
∞

0
𝑑𝑡 và 

𝑉∗ 𝑥(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝑈(𝑥)  𝑟 𝑥,𝑢 
∞

𝑡
𝑑𝜏  (3.6) 

Phương trình (3.6) thỏa phương trình HJB [12]: 

   𝑚𝑖𝑛𝑢∈𝑈(𝑥) 𝐻 𝑥,𝑢,𝑉𝑥
∗ = 0  (3.7) 

𝑉𝑥
∗ = 𝜕𝑉∗ 𝜕𝑥 . Giả sử (3.7) tồn tại cực trị và duy nhất thì luật điều khiển tối ưu 

được xác định: 

𝑢∗(𝑥) = −
1

2
𝑅−1𝑔𝑇(𝑥)𝑉𝑥

∗  (3.8) 

Áp dụng 𝑉∗(𝑥) và (3.8) cho phương trình (3.4), phương trình HJB trở thành: 

𝑄 𝑥 + 𝑉𝑥
∗𝑇(𝑥)𝑓 𝑥  −

1

4
𝑉𝑥
∗𝑇(𝑥)𝑔 𝑥 𝑅−1𝑔𝑇 𝑥 𝑉𝑥

∗(𝑥) = 0, 𝑉∗ 0 = 0  (3.9) 

Nghiệm (3.9) là cần thiết cho (3.8). Tuy nhiên, (3.9) là phương trình vi phân phi 

tuyến không có nghiệm giải tích. Vì vậy, vấn đề xấp xỉ nghiệm được đặt ra. 

Giải thuật OADP, phân tích và thiết kế sau đây sẽ đáp ứng được yêu cầu này. 

3.2 Phân tích và thiết kế giải thuật học củng cố OADP 

3.2.1 Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật tham số 

Xấp xỉ hàm (NN) được sử dụng để biểu diễn hàm đánh giá: 

𝑉 𝑥 = 𝑊𝑇𝜙 𝑥 + 휀(𝑥) (3.10) 

với 𝑊 ∈ ℝ𝑛  là trọng số NN, 𝜙 𝑥 :ℝ𝑛 → ℝ𝑛  là hàm tác động, 𝑛  là số nút ẩn 

và 휀(𝑥) là sai số xấp xỉ NN. Sử dụng (3.10) cho (3.4), Hamilton (3.5) trở thành: 

    𝐻 𝑥,𝑢,𝑊 = 𝑊𝑇𝜙𝑥 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 = 휀𝐻  (3.11) 

trong đó 𝜙𝑥 = 𝜕𝜙(𝑥) 𝜕𝑥 ∈ ℝ𝑛×𝑛  và 휀𝐻 ∈ ℝ là sai số xấp xỉ hàm: 

    휀𝐻 = −휀𝑥  𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢  (3.12) 

Sử dụng NN (3.10) cho phương trình HJB (3.9), ta có: 

    𝑄 𝑥 + 𝑊𝑇𝜙𝑥𝑓 𝑥 −
1

4
𝑊𝑇𝜙𝑥𝐺𝜙𝑥

𝑇𝑊 + 휀𝐻𝐽𝐵 = 0  (3.13) 
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trong đó 휀𝐻𝐽𝐵  là sai số thặng dư (residual error) gây bởi sai số xấp xỉ hàm: 

휀𝐻𝐽𝐵 = 휀𝑥
𝑇𝑓 𝑥 −

1

2
𝑊𝑇𝜙𝑥𝐺휀𝑥 −

1

4
휀𝑥
𝑇𝐺휀𝑥 = 휀𝑥

𝑇  𝑓 𝑥 − 𝑔  
1

2
𝑅−1𝑔𝑇𝜙𝑥

𝑇   𝑊  

 +  1
2
𝑅−1𝑔𝑇휀𝑥  −

1

4
휀𝑥
𝑇𝐺휀𝑥 +

1

2
휀𝑥
𝑇𝑔𝑅−1𝑔𝑇휀𝑥 = 휀𝑥

𝑇 𝑓 𝑥 + 𝑔𝑢∗ +
1

4
휀𝑥
𝑇𝐺휀𝑥   

(3.14) 

trong đó 𝐺(𝑥) = 𝑔(𝑥)𝑅−1𝑔𝑇(𝑥), bị chặn bởi các hằng số dương 𝐺𝑚𝑖𝑛 , 𝐺𝑚𝑎𝑥 .  

Trọng số lý tưởng (3.10) chưa xác định, do đó hàm đánh giá xấp xỉ 𝑉  𝑥  

được định nghĩa bởi NN xấp xỉ: 

   𝑉  𝑥 = 𝑊 𝑇𝜙 𝑥  (3.15) 

trong đó 𝑊 ∈ ℝ𝑛  là trọng số NN xấp xỉ. Sử dụng 𝑉  𝑥  cho phương trình mục 

tiêu (3.4), gọi 𝑒1 là sai số của Hamilton (3.5) gây bởi NN xấp xỉ, ta có [12]: 

𝐻 𝑥,𝑢,𝑊  = 𝑊 𝑇𝜙𝑥 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 = 𝑒1 (3.16) 

Định nghĩa sai số xấp xỉ trọng số NN: 𝑊 = 𝑊 −𝑊 . Từ (3.11) và (3.16):  

     𝑒1 = −𝑊 𝑇𝜙𝑥 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 휀𝐻  (3.17) 

Với bất kỳ luật điều khiển 𝑢 ∈ 𝑈(𝑥) cho trước, để 𝑊 → 𝑊, khi đó 𝑒1 → 휀𝐻 , ta 

cần chỉnh định 𝑊  nhằm tối thiểu 𝐸1 =
1

2
𝑒1
𝑇𝑒1 [12]. Sử dụng giải thuật suy giảm 

độ dốc chuẩn (normalized gradient descent), luật cập nhật 𝑊  được định nghĩa: 

     𝑊  = −𝛼1
𝜕𝐸

𝜕𝑊 
= −𝛼1

𝜎

 𝜎𝑇𝜎+1 2  𝜎
𝑇𝑊 + 𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢   (3.18) 

trong đó 𝜎 = 𝜙𝑥 𝑓(𝑥) + 𝑔 𝑥 𝑢 . Đây là giải thuật Levenberg–Marquardt cải 

tiến bằng cách sử dụng  𝜎𝑇𝜎 + 1 2 thay vì  𝜎𝑇𝜎 + 1   [11][12]. 

Định lý 3.1 (Persistence of Excitation (PE)) [11]:Với bất kỳ luật điều khiển 

𝑢 ổn định hệ kín (1.1), giả sử luật cập nhật thích nghi trọng số NN theo (3.18), 

nếu 𝜎  thỏa điều kiện PE (3.19) trong khoảng thời gian  𝑡, 𝑡 + 𝑇𝑃 , 𝑇𝑃 > 0, với 

mọi 𝑡: 

       𝛽1𝐼 ≤  𝜎 (𝜏)𝜎 𝑇(𝜏)𝑑𝜏
𝑡+𝑇𝑃
𝑡

≤ 𝛽2𝐼  (3.19) 

trong đó 𝜎 = 𝜎/(𝜎𝑇𝜎 + 1), 𝛽1 và 𝛽2 là các hằng số dương và 𝐼 là ma trận đơn 

vị có kích thước phù hợp 

- Nếu 휀𝐻 = 0 thì sai số xấp xỉ trọng số NN hội tụ đến giá trị zero theo 

qui luật hàm mũ. 

- Nếu 휀𝐻(𝑡) bị chặn sao cho  휀𝐻 < 휀𝐻𝑚𝑎𝑥  thì sai số xấp xỉ trọng số NN 

hội tụ đến tập sai số thặng dư (residual error set). 

Chứng minh: Phụ lục B trong Luận án. 

Trong giải thuật AC (Actor Critic) [12][13], CNN (Critic Neural 

Network) sử dụng luật cập nhật (3.18), trong đó 𝑢 được thay bởi xấp xỉ hàm 
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ANN (Actor Neural Network). Vì vậy, cần hai luật cập nhật khác nhau để ổn 

định toàn hệ kín. Ngược lại, giải thuật OADP sau đây chỉ sử dụng duy nhất một 

NN nên luật cập nhật (3.18) không thể áp dụng trực tiếp, cần đề xuất mới. 

Với hàm đánh giá xấp xỉ 𝑉  𝑥  (3.15), luật điều khiển xấp xỉ sẽ là: 

   𝑢 = −
1

2
𝑅−1𝑔 𝑥 𝑇𝜙𝑥

𝑇(𝑥)𝑊   (3.20) 

Sử dụng (3.15) và (3.20) cho phương trình mục tiêu (3.4), gọi 𝑒2 sai số 

của Hamilton (3.5) sinh ra bởi NN xấp xỉ và luật điều khiển xấp xỉ, ta có:  

𝐻 𝑥,𝑢 ,𝑊  = 𝑄 𝑥 + 𝑊 𝑇𝜙𝑥𝑓 𝑥 + 𝑢 𝑇𝑅𝑢 = 𝑒2  (3.21) 

Luật cập nhật nhằm tối thiểu sai số 𝐸2 =
1

2
𝑒2
𝑇𝑒2 và ổn định hệ kín được đề xuất: 

𝑊  =  
 𝑊 1
                   𝑛ế𝑢  𝑥𝑇 𝑓(𝑥) + 𝑔 𝑥 𝑢  ≤ 0,                         

𝑊 1
 +𝑊𝑅𝐵      𝑛𝑔ượ𝑐 𝑙ạ𝑖                                                             

  (3.22) 

     𝑊  1 = −𝛼1
𝜎 

 𝜎 𝑇𝜎 +1 2  𝜎 
𝑇𝑊 + 𝑄 𝑥 + 𝑢 𝑇𝑅𝑢    (3.23) 

    𝑊𝑅𝐵 = −
1

2
𝛼2𝜙𝑥𝐺𝑥   (3.24) 

trong đó 𝜎 = 𝜙𝑥 𝑓(𝑥) + 𝑔 𝑥 𝑢  . Luật cập nhật 𝑊 1 được thiết kế dựa vào giải 

thuật Levenberg-Marquardt cải tiến, tương tự (3.18), còn luật bền vững 𝑊𝑅𝐵  

được thêm vào nhằm chứng minh định lý ổn định theo tiêu chuẩn bị chặn UUB. 

Dựa vào các phương 

trình đã xây dựng, sơ đồ 

cấu trúc điều khiển OADP 

được thiết kế (H. 3.1), trong 

đó các thông tin từ các 

phương trình được biểu 

diễn bằng các khối tương ứng.    Hình 3.1: Cấu trúc điều khiển OADP sử dụng một NN 

3.2.2 Giải Thuật OADP 

Giải thuật OADP được xây dựng trên nền tảng của giải thuật lặp PI. Tuy 

nhiên, do OADP chỉ sử dụng một NN nên việc cập nhật trọng số NN và tham 

số luật điều khiển được thực hiện đồng bộ trong cùng một bước lặp [12]. Từ đó, 

giảm được độ phức tạp tính toán và chi phí lưu trữ nhằm tăng tốc độ hội tụ. 

Giải thuật 3.1: OADP 

Bước 1:  Chọn 𝑄 𝑥 ,𝑅; chọn véc tơ hàm tác động 𝜙, nhiễu ống (Probing noise) 

𝜉(𝑡)  cho điều kiện PE (3.19). Khởi tạo trọng số 𝑊 (0)  cho NN , tính 𝑉 (0) =

 

Ŵ  

x  

û  

ˆT
x W  

Ŵ  

Q  1 2,   

R  
ˆ ˆ TV W   

  

x  

Ŵ  
NN (3.15) 

Luật cập nhật 

trọng số NN online 

(3.22)
 
  Luật điều 

khiển xấp 

xỉ (3.20)  

Hệ phi tuyến (1.1)  

𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥) 𝐺(𝑥) 
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𝑊 (0)𝑇𝜙 𝑥  và 𝑢 (0) = −
1

2
𝑅−1𝑔 𝑥 𝑇𝜙𝑥

𝑇𝑊 (0), gán các hệ số thích nghi 𝛼1, 𝛼2; Gán 

bước lặp dừng thuật  toán  𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝 ; 𝛿 là số dương đủ nhỏ để tắt nhiễu PE; Gán 𝑙 = 0; 

Bước 2: Cộng nhiễu 𝜉(𝑡) vào tín hiệu điều khiển: 𝑢 (𝑙) ⟵ 𝑢 (𝑙) + 𝜉 để kích thích hệ 

thống theo điều kiện PE (3.19). Cập nhật đồng bộ trọng số NN 𝑊 (𝑙+1) theo (3.22) 

và tham số luật điều khiển theo (3.20): 

𝑢 (𝑙+1) = −
1

2
𝑅−1𝑔 𝑥 𝑇𝜙𝑥

𝑇𝑊 (𝑙+1)  

và hàm đánh giá theo (3.15): 

𝑉 (𝑙+1) = 𝑊 (𝑙+1)𝑇𝜙 𝑥  

Bước 3: Nếu  𝑉 (𝑙) − 𝑉 (𝑙+1) < 𝛿 gán 𝜉(𝑡) = 0. Nếu 𝑙 ≤ 𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝  thì gán 𝑙 ⟵ 𝑙 + 1, 

quay lại bước 2, ngược lại gán 𝑉 = 𝑉 (𝑙+1) và 𝑢 = 𝑢 (𝑙+1), dừng giải thuật. 

3.2.3 Phân tích ổn định và hội tụ của giải thuật OADP 

Định lý 3.2: Xét hệ thống (1.1), sử dụng giả thiết 3.1, phương trình HJB 

theo (3.9), 𝑁𝑁 để xấp xỉ hàm đánh giá theo (3.15), luật điều khiển theo (3.20), 

luật cập nhật trọng số NN theo (3.22) thì Giải thuật OADP bảo đảm rằng 

- Ổn định: Toàn bộ trạng thái của hệ kín (1.1) và sai số xấp xỉ NN trong 

giải thuật OADP sẽ bị chặn UUB.  

- Hội tụ: Khi 𝑡 → ∞ , sai số giữa hàm chi phí xấp xỉ và tối ưu đạt 

 𝑉 − 𝑉∗ < 휀𝑉  , với 휀𝑉  là hằng số dương nhỏ, và sai số giữa luật điều khiển 

xấp xỉ và tối ưu đạt  𝑢 − 𝑢∗ < 휀𝑢  , với 휀𝑢  là hằng số dương đủ nhỏ. 

Chứng minh: Phụ lục C trong Luận án. 

Chú ý 3.1: Nếu trọng số NN chưa hội tụ mà 𝑥 = 0 thì luật cập nhật (3.22) 

trở thành (3.23) và 𝜙𝑥(𝑥) = 0  kéo theo 𝑒2 = 0, khi đó 𝑄 𝑥 = 0  theo (3.2)). 

Trong trường hợp này, 𝑊  sẽ ngưng cập nhật và không hội tụ về 𝑊. Để thoát 

khỏi bẩy cục bộ, ta áp dụng luật cập nhật (3.22) từ Định lý 3.2 vào Định lý 3.1 

với 𝜎  trong điều kiện PE (3.19) được thay bằng 𝜎  , trong đó 𝜎  = 𝜎 /(𝜎 𝑇𝜎 + 1). 

3.3 Mô phỏng, so sánh và đánh giá 

Giải thuật OADP và AC sử dụng hai NN (AC2NN) [12] được mô phỏng 

và so sánh trên cùng hệ phi tuyến để kiểm chứng tính hiệu quả của OADP.  

Xét hệ thống phi tuyến sau [12][13]: 

      𝑥 1 = −𝑥1 + 𝑥2 
      𝑥 2 = −0.5𝑥1 − 0.5𝑥2 1−  𝑐𝑜𝑠 2𝑥1 + 2 2 

+  𝑐𝑜𝑠 2𝑥1 + 2 𝑢 
(3.25) 

trong đó 𝑓 𝑥 =  −𝑥1 + 𝑥2 −0.5𝑥1 − 0.5𝑥2 1−  cos 2𝑥1 + 2 2  𝑇 , 𝑔 𝑥   

= [0  cos 2𝑥1 + 2 ]𝑇 . Hàm đánh giá tối ưu theo lý thuyết [12][13]: 
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        𝑉∗ 𝑥 =
1

2
𝑥1

2 + 𝑥2
2  (3.26) 

Tín hiệu điều khiển tối ưu theo lý thuyết [12][13]: 

        𝑢∗ 𝑥 = − 𝑐𝑜𝑠 2𝑥1 + 2 𝑥2 (3.27) 

Chọn véc tơ hàm tác động 𝜙(𝑥) =  𝑥1
2 𝑥1𝑥2 𝑥2

2 T  và véc tơ trọng số NN 

𝑊 =  𝑊1 𝑊2 𝑊3 
T để biểu diễn 𝑉∗(𝑥), hàm đánh giá xấp xỉ theo (3.15) và 

luật điều khiển xấp xỉ theo (3.20) trở thành: 

        

𝑉 (𝑥) =  𝑥1
2 𝑥1𝑥2 𝑥2

2  

𝑊 1

𝑊 2

𝑊 3

  (3.28) 

        𝑢 (𝑥) = −
1

2
𝑅−1 0 𝑐𝑜𝑠 2𝑥1 + 2  

2𝑥1 𝑥2 0
0 𝑥1 2𝑥2

  

𝑊 1

𝑊 2

𝑊 3

  (3.29) 

Với các định nghĩa như trên, kết quả mô phỏng mong muốn là 𝑊 → 𝑊, 

𝑉 → 𝑉∗ và 𝑢 → 𝑢∗ . Thiết lập các thông số học như sau: Hàm chỉ tiêu chất 

lượng được định nghĩa bởi (3.1), với 𝑟 𝑥,𝑢  theo (3.2), trong đó 𝑄(𝑥) =

𝑥𝑇𝑄1𝑥 , với 𝑄1 =   
1 0

0 1
 , 𝑅 = 1 . Các hằng số tốc độ cập nhật được chọn 

𝛼1 = 8 và 𝛼2 = 0.1. Điều kiện PE được thực hiện bằng cách cộng thêm nhiễu 

ống vào tín hiệu điều khiển [12]. Sau khi trọng số NN hội tụ, điều kiện PE có 

thể duy trì hoặc bỏ qua. Giá trị khởi tạo của trạng thái 𝑥(0) =  1,−1 𝑇. Trọng 

số NN của giải thuật OADP và AC2NN được khởi tạo: bằng đơn vị [12] để 

đánh giá tốc độ hội tụ, tài nguyên hệ thống và bằng không để đánh giá tính linh 

hoạt trong thiết kế. 

 Đánh giá tốc độ hội tụ: Trạng thái hệ thống trong quá trình học và điều  

 

Hình 3.3: Sự hội tụ của trọng số NN sử 

dụng OADP và AC2NN 
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Hình 3.2: Trạng thái hệ thống sử dụng 

OADP và AC2NN 
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Bảng 3.1: So sánh chỉ tiêu chất lượng giữa OADP và AC2NN 

STT Tiêu chí so sánh OADP AC2NN 

1 Thời gian hội tụ 𝑊1 (s) 25 65 

2 Thời gian hội tụ 𝑊2 (s) 20 20 

3 Thời gian hội tụ 𝑊3 (s) 8 22 

4 Số lượng tham số xấp xỉ hàm cần lưu trữ và cập nhật 6 12 

5  𝑉 − 𝑉∗  0.1687 0.1716 

6  𝑢 − 𝑢∗  0.02 0.0752 

khiển của OADP và AC2NN được biểu diễn trên H.3.2 và quá trình hội tụ trọng 

số NN của OADP và CNN của AC2NN được vẽ trên cùng đồ thị (H. 3.3), trong 

đó nhiễu PE được áp dụng để kích thích hệ thống cho đến khi trọng số NN hội 

tụ và tiếp tục kéo dài sau đó đến 80s. Từ hình H.3.2 ta thấy rằng sau khi hội tụ 

cả hai giải thuật đều cho quỹ đạo trạng thái như nhau. Chi tiết về thời gian hội 

tụ giữa hai giải thuật cùng trình bày trong Bảng 3.1. Từ hình và bảng ta thấy tốc 

độ hội tụ trọng số NN của OADP nhanh hơn so với AC2NN, mặc dù cả hai đều 

có giá trị hội tụ gần nhau, đó là 𝑊 = [0.501, 0.0013, 1.0]𝑇cho NN của OADP, 

𝑊 =  0.5017, 0.002, 1.008 𝑇 cho CNN của AC2NN. Chú ý rằng sau khi hội 

tụ, nhiễu PE không làm thay đổi trọng số NN. Hình 3.4 (a), (b) và (c) biểu diễn 

hàm đánh giá xấp xỉ 𝑉 , sai số của hàm đánh giá và luật điều khiển xấp xỉ so với 

tối ưu của OADP so với AC2NN. Với các giá trị hội tụ này hàm đánh giá xấp xỉ 

sẽ của hai giải thuật sẽ đạt đến giá trị cận tối ưu theo biểu thức (3.26). Thay 𝑊  

vào (3.29) ta có luật điều khiển xấp xỉ hội tụ đến tối ưu (3.27). Chuẩn sai số xấp 

xỉ của 𝑉  và 𝑢  cho OADP và AC2NN được so sánh trên Bảng 3.1.  

Đánh giá tài nguyên hệ thống: Tiêu chí thứ 4 trong bảng cho thấy, so với 

AC2NN, giải thuật OADP không sử dụng NN thứ hai nên chi phí lưu trữ và cập 

   

Hình 3.4: OADP: a) Hàm đánh giá tối ưu xấp xỉ; b) Sai số giữa hàm đánh giá xấp xỉ hội 

tụ và hàm đánh giá tối ưu; c) Sai số giữa luật điều khiển xấp xỉ hội tụ và luật điều khiển tối ưu 

-2

0

2

-2

0

2
0

2

4

6

8

AC2NN

OADP

-2

0

2

-2

0

2
-0.01

0

0.01

0.02
AC2NN

OADP

-2

0

2

-2

0

2
-6

-4

-2

0

2

4

6

x 10
-3

AC2NN

OADP

(a) (b) (c) 



13 
 

nhật tham số ít hơn. Vậy, với kết quả thu được, ta thấy rằng OADP sử dụng duy 

nhất một NN cho độ phức tạp tính toán giảm, tốc độ hội tụ nhanh. 

Đánh giá về khả năng linh hoạt trong thiết kế: Trọng số NN cho OADP 

và AC2NN đều khởi tạo bằng không. 

Hình 3.5 biểu diễn quá trình hội tụ trọng 

số NN của giải thuật OADP về giá trị tối 

ưu trong khi bảo đảm hệ kín ổn định. 

Kết quả hội tụ là 𝑊 = [0.5, 0, 1]T . 

Ngược lại, với giải thuật AC2NN, trọng 

số NN không hội tụ, dẫn đến hệ thống 

mất ổn định. Kết quả này chứng tỏ rằng 

giải thuật OADP không đòi hỏi phải khởi 

động bởi luật điều khiển ổn định. 

CHƢƠNG 4 GIẢI THUẬT HỌC CỦNG CỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN 

THÍCH NGHI BỀN VỮNG 

4.1 Học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững  

4.1.1 Mô tả bài toán 

Xét lớp hệ thống phi tuyến mô tả bởi phương trình (1.2). 

Giả thiết 4.1: 𝑔𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑔 𝑥  ≤ 𝑔𝑚𝑎𝑥 , với 𝑔𝑚𝑖𝑛 > 0 và 𝑔𝑚𝑎𝑥 > 0. 

Giả thiết 4.2: 𝑘𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑘 𝑥  ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥 , với 𝑘𝑚𝑖𝑛 > 0 và 𝑘𝑚𝑎𝑥 > 0. 

Chú ý 4.1: Các giả thiết 4.1 và 4.2 thỏa với hầu hết các mô hình đối 

tượng có trong thực tế, đặc biệt là các robot với ma trận ngõ vào (ma trận khối 

lượng) xác định dương và bị chặn [1]. 

Định nghĩa 4.1 [16]: Hệ thống (1.2) có độ lợi 𝐿2 nhỏ hơn hoặc bằng 𝛾 

với mọi nhiễu 𝑑 𝑡 ∈ 𝐿2 0  ,𝑇], 0 ≤ 𝑇 < ∞, nếu: 

   𝑦(𝑡) 2 +  𝑢(𝑡) 𝑅
2  

𝑇

0
𝑑𝑡 ≤ 𝛾2   𝑑(𝑡) 2𝑇

0
𝑑𝑡   (4.1) 

trong đó  𝑢(𝑡) 𝑅
2 = 𝑢𝑇𝑅𝑢 , 𝑅 ∈ ℝ𝑚×𝑚 , 𝑅 = 𝑅𝑇 > 0  và 𝛾 > 0  là mức giảm 

nhiễu cho trước. 

Mục tiêu của bài toán học củng cố trong điều khiển thích nghi bền vững là 

với một tập luật điều khiển hồi tiếp trạng thái 𝑈 𝑥  liên tục trong Ω𝑥 ⊆ ℝ𝑛 , với 

Hình 3.5: Khả năng hội tụ trọng số NN 

của OADP và AC2NN với giá trị khởi 

tạo bằng không 
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𝑈 0 =0, sao cho hệ kín (1.2) ổn định tiệm cận và có độ lợi 𝐿2 nhỏ hơn hoặc 

bằng 𝛾 (𝛾 ≥ 𝛾∗ > 0, với 𝛾∗ là giá trị nhỏ nhất của 𝛾 sao cho (1.2) còn ổn định), 

tìm luật điều khiển hồi tiếp trạng thái 𝑢 𝑡 = 𝑢∗(𝑥) ∈ 𝑈 𝑥  cực tiểu được hàm 

chỉ tiêu chất lượng cho dù thông tin về động học nội hệ thống không biết trước. 

4.1.2 Phương trình HJI (Hamilton-Jacobi-Isaacs) 

Bổ đề 4.1 (Định lý 16 [16]): Giả sử (1.2) quan sát được trạng thái 

không. Cho trước 𝛾 > 0 , giả sử tồn tại hàm khả vi liên tục 𝑉∗ 𝑥 ≥ 0  là 

nghiệm của phương trình HJI: 

𝑉𝑥
∗𝑇(𝑥)𝑓 𝑥 + 𝑇 𝑥  𝑥 −

1

4
𝑉𝑥
∗𝑇(𝑥)𝑔 𝑥 𝑅−1𝑔𝑇 𝑥 𝑉𝑥

∗(𝑥) +
1

4𝛾2 𝑉𝑥
∗𝑇(𝑥)𝑘 𝑥 𝑘𝑇 𝑥 𝑉𝑥

∗(𝑥) = 0              
(4.2) 

thì hệ kín bao gồm (1.2) và luật điều khiển hồi tiếp trạng thái: 

   𝑢 𝑡 = 𝑢∗(𝑥) = −
1

2
𝑅−1𝑔 𝑥 𝑇𝑉𝑥

∗   (4.3) 

sẽ có độ lợi 𝐿2 nhỏ hơn hoặc bằng 𝛾. 

Định lý 4.1 (Định lý 18 [16]): Nếu chọn trước 𝛾 > 0, giả sử (1.2) quan 

sát được trạng thái không và tồn tại luật điều khiển 𝑢 𝑡 = 𝑈(𝑥), 𝑈 0 = 0, để 

hệ kín có độ lợi 𝐿2 nhỏ hơn hoặc bằng 𝛾 và ổn định tiệm cận thì phương trình 

HJI (4.2) luôn tồn tại nghiệm cục bộ cực tiểu khả vi liên tục 𝑉∗ 𝑥 ≥ 0. 

Chú ý 4.2: Nghiệm toàn cục của phương trình HJI (4.2) có thể không tồn tại, 

hoặc nếu tồn tại có thể không khả vi liên tục [13]. Nếu phương trình (4.2) có 

nhiều hơn một nghiệm cục bộ, cách chọn nghiệm cực tiểu 𝑉∗ 𝑥  theo [13]-[14]. 

4.1.3 Luật điều khiển học củng cố dựa vào nghiệm HJI  

Định nghĩa hàm chỉ tiêu chất lượng hay hàm chi phí cho hệ thống (1.2): 

𝐽 𝑥(0),𝑢,𝑑 =  𝑟(𝑥,𝑢,𝑑)
∞

0
𝑑𝑡  (4.4) 

𝑟 𝑥,𝑢,𝑑 = 𝑄(𝑥) + 𝑢𝑇𝑅𝑢 − 𝛾2𝑑𝑇𝑑   (4.5) 

trong đó 𝑄 𝑥 = 𝑇 𝑥 (𝑥), ∀𝑥 ≠ 0,𝑄 𝑥 > 0, 𝑄 𝑥 = 0 ⟺ 𝑥 = 0. Hàm chi 

phí tối ưu dựa vào (4.4) [13]-[15][17]: 

𝑉 𝑥(0),𝑢∗,𝑑∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝐽 𝑥(0),𝑢,𝑑   (4.6) 

trong đó 𝑢∗  là luật điều khiển nhằm cực tiểu 𝑉 𝑥,𝑢,𝑑  trong khi 𝑑∗  là luật 

nhiễu xấu nhất nhằm cực đại 𝑉 𝑥,𝑢,𝑑 .  

Nghiệm của phương trình (4.6) được giải dựa vào lý thuyết trò chơi 

ZDGT (Zero-sum Differential Game Theory) [13]-[15][17], đó là điểm yên 

ngựa (Saddle) (𝑢∗, 𝑑∗) sao cho: 
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𝑉 𝑥,𝑢∗,𝑑 ≤ 𝑉 𝑥,𝑢∗,𝑑∗ ≤ 𝑉 𝑥, 𝑢, 𝑑∗   (4.7) 

Với luật 𝑢 và 𝑑 hồi tiếp trạng thái, định nghĩa hàm đánh giá: 

𝑉 𝑥(𝑡) = 𝐽 𝑥(𝑡),𝑢,𝑑 =  𝑟(𝑥,𝑢,𝑑)
∞

𝑡
𝑑𝜏  (4.8) 

Từ đó hàm đánh giá tối ưu sẽ là 𝑉∗ 𝑥 = 𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝐽 𝑥(𝑡),𝑢,𝑑 . 

Giả thiết 4.3: Hàm 𝑉 𝑥  (4.8) với 𝑉 0 = 0, có đạo hàm bậc nhất khả vi 

liên tục, 𝑉(𝑥) ∈ 𝐶1 với mọi 𝑥 ∈ 𝛺𝑥 . 

Khi 𝑉 𝑥  có giá trị hữu hạn, chuyển phương trình (4.8) thành phương trình 

vi phân tương đương dưới dạng phương trình Lyapunov phi tuyến [13]-[15]: 

𝑟 𝑥, 𝑢, 𝑑 + 𝑉𝑥
𝑇 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑘(𝑥)𝑑 = 0,𝑉 0 = 0 (4.9) 

trong đó 𝑉𝑥 = 𝜕𝑉 𝜕𝑥 ∈ ℝ . Định nghĩa hàm Hamilton dựa vào (4.9) [15][17]: 

𝐻 𝑥,𝑢,𝑑,𝑉𝑥 = 𝑉𝑥
𝑇 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑘 𝑥 𝑑 + 𝑟 𝑥,𝑢,𝑑  (4.10) 

Giả thiết 4.4: Phương trình (4.6) thỏa điều kiện Nash [14][15]: 

   𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝐽 𝑥 0 ,𝑢,𝑑 = 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑢 𝐽 𝑥 0 ,𝑢,𝑑   (4.11) 

Giả thiết này nhằm bảo đảm 𝑉 𝑥(0),𝑢∗,𝑑∗  từ phương trình (4.6) có nghiệm 

duy nhất. Để đảm bảo điều kiện (4.11), điều kiện Isaacs sau phải thỏa [14]-[15]: 

𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝐻 𝑥,𝑢,𝑑,𝑉𝑥 = 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑢 𝐻 𝑥,𝑢,𝑑,𝑉𝑥   (4.12) 

𝐻 𝑥,𝑢∗,𝑑,𝑉𝑥 ≤ 𝐻 𝑥,𝑢∗,𝑑∗,𝑉𝑥 ≤ 𝐻 𝑥,𝑢,𝑑∗,𝑉𝑥     (4.13) 

Sử dụng hàm Hamilton (4.10) và Giả thiết 4.4, phương trình HJI (4.2) có thể 

viết thành [13]-[15][17]: 

   𝑚𝑖𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥𝑑 𝐻 𝑥,𝑢,𝑑,𝑉𝑥
∗ = 0  (4.14) 

trong đó 𝑉𝑥
∗ = 𝜕𝑉𝑥 𝜕𝑥 . Từ đó, luật điều khiển tối ưu và luật nhiễu xấu nhất: 

   𝑢∗ = −
1

2
𝑅−1𝑔𝑇 𝑥 𝑉𝑥

∗  (4.16) 

 𝑑∗ =
1

2𝛾2 𝑘
𝑇 𝑥 𝑉𝑥

∗  (4.17) 

Phương trình vi phân HJI (4.2) không có nghiệm giải tích 𝑉∗ 𝑥 . Do đó, 

𝑢∗ và 𝑑∗ không có nghiệm. Ngoài ra, (4.2) còn phụ thuộc 𝑓(𝑥). Vì vậy, vấn đề 

xấp xỉ nghiệm không phụ thuộc vào thông tin động học nội 𝑓(𝑥) được đặt ra. 

Giải thuật ORADP phân tích và thiết kế sau đây sẽ đáp ứng được yêu cầu đó. 

4.2 Phân tích và thiết kế giải thuật học củng cố ORADP 

4.2.1 Luật cập nhật tham số và cấu trúc điều khiển 

Sử dụng xấp xỉ hàm (NN) để biểu diễn hàm đánh giá 𝑉 𝑥 : 

   𝑉 𝑥 = 𝑊𝑇𝜙 𝑥 + 휀(𝑥) (4.18) 
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trong đó 𝑊 ∈ ℝ𝑛  là trọng số NN, 𝜙 𝑥 :ℝ𝑛 → ℝ𝑛  là véc tơ hàm tác động, 

với 𝑛  là số đơn vị tế bào ở lớp ẩn và 휀(𝑥) là sai số xấp xỉ NN. Sử dụng NN 

(4.18) cho phương trình HJI (4.2) và các luật (4.16) và (4.17), ta có:  

𝑄(𝑥) + 𝑊𝑇𝜙𝑥𝑓 𝑥 −
1

4
𝑊𝑇𝜙𝑥𝐺𝜙𝑥

𝑇𝑊 +
1

4
𝑊𝑇𝜙𝑥𝐾𝜙𝑥

𝑇𝑊 = 휀𝐻𝐽𝐼   (4.19) 

trong đó 𝐺 = 𝑔𝑅−1𝑔𝑇 ∈ ℝ𝑛×𝑛 , 𝐾 =
1

𝛾2 𝑘𝑘
𝑇 ∈ ℝ𝑛×𝑛  và  휀𝐻𝐽𝐼 ∈ ℝ  là sai số 

thặng dư gây bởi sai số xấp xỉ hàm, được xác định bởi: 

휀𝐻𝐽𝐼 = 휀𝑥
𝑇𝑓 𝑥  −

1

2
𝑊𝑇𝜙𝑥 𝐺 − 𝐾 휀𝑥 −

1

4
휀𝑥
𝑇 𝐺 − 𝐾 휀𝑥 +

1

2
휀𝑥
𝑇 𝐺 − 𝐾 휀𝑥   

             −
1

2
휀𝑥
𝑇 𝐺 − 𝐾 휀𝑥 = 휀𝑥

𝑇 𝑓 𝑥  + 𝑔𝑢∗ + 𝑘𝑑∗ +
1

4
휀𝑥
𝑇 𝐺 − 𝐾 휀𝑥   

(4.20) 

Tính chất 4.1: 𝐺 và 𝐾 bị chặn bởi các hằng số dương. 

Với luật điều khiển 𝑢 và luật nhiễu 𝑑 xác định, 𝑉 𝑥  (4.8) được viết thành: 

𝑉 𝑥 𝑡  =  𝑟 𝑥,𝑢,𝑑 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
+ 𝑉 𝑥 𝑡 + 𝑇    (4.21) 

Thay (4.5) và (4.18) cho (4.21), chú ý  ∆𝜙 𝑥 = 𝜙 𝑥(𝑡 + 𝑇) − 𝜙 𝑥(𝑡) , ta có: 

𝑊𝑇∆𝜙 𝑥 +   𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 − 𝛾2𝑑𝑇𝑑 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
− 𝑒𝐻 = 0  (4.22) 

 휀𝐻 = − 휀𝑥   𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑘 𝑥 𝑑 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
  (4.23) 

Trọng số lý tưởng (4.18) chưa xác định, vậy hàm đánh giá được xấp xỉ bởi:  

   𝑉  𝑥 = 𝑊 𝑇𝜙 𝑥  (4.24) 

trong đó 𝑉  là hàm đánh giá xấp xỉ, 𝑊 ∈ ℝ𝑛  là trọng số NN xấp xỉ. Thay (4.24) 

và (4.5) vào (4.21), gọi 𝑒1 là sai số  sinh ra bởi NN xấp xỉ, ta có: 

𝑒1 = 𝑊 𝑇∆𝜙 𝑥 +   𝑄 𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 − 𝛾2𝑑𝑇𝑑 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
  (4.25) 

Định nghĩa sai số xấp xỉ trọng số NN: 𝑊 = 𝑊 −𝑊 . Từ (4.22) và (4.25):  

     𝑒1 = −𝑊 𝑇∆𝜙 𝑥 + 휀𝐻  (4.26) 

Với bất kỳ luật hồi tiếp 𝑢 và 𝑑 cho trước, để 𝑊 → 𝑊, 𝑒1 → 휀𝐻 , cần chỉnh định 

𝑊  để tối thiểu 𝐸1 =
1

2
𝑒1
𝑇𝑒1 . Sử dụng giải thuật suy giảm độ dốc chuẩn 

(normalized gradient descent), luật cập nhật trọng số NN được định nghĩa [15]: 

𝑊  = −𝛼1
𝜕𝐸

𝜕𝑊 
= −𝛼1

𝜎

 𝜎𝑇𝜎+1 2    𝑄(𝑥) + 𝑢𝑇𝑅𝑢 − 𝛾2𝑑𝑇𝑑 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
   

                                      +  ∆𝜙𝑇(𝑥)𝑊    
(4.27) 

𝜎 =  𝜙𝑥 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑘 𝑥 𝑑 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
= ∆𝜙 𝑥 𝑡    (4.28) 

Đây là giải thuật Levenberg-Marquardt cải tiến với 𝜎𝑇𝜎 + 1 được thay 

bằng  𝜎𝑇𝜎 + 1 2 [15]. 

Định lý 4.2: Với bất kỳ luật điều khiển 𝑢 và luật nhiễu 𝑑 ổn định hệ kín 
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(1.2), nếu luật cập nhật trọng số NN theo (4.27) và điều kiện PE (4.29) trong 

khoảng  𝑡, 𝑡 + 𝑇𝑃 , 𝑇𝑃 > 0, thỏa với mọi 𝑡: 

𝛽1𝐼 ≤  𝜎 (𝜏)𝜎 𝑇(𝜏)𝑑𝜏
𝑡+𝑇𝑃
𝑡

≤ 𝛽2𝐼  (4.29) 

trong đó 𝜎 = 𝜎/(𝜎𝑇𝜎 + 1), 𝛽1 và 𝛽2 là các hằng số dương và 𝐼 là ma trận đơn 

vị có kích thước phù hợp 

- Nếu 휀𝐻 = 0 thì sai số xấp xỉ trọng số NN hội tụ đến giá trị zero theo 

hàm mũ. 

- Nếu 휀𝐻(𝑡) bị chặn sao cho  휀𝐻 < 휀𝐻𝑚𝑎𝑥  thì sai số xấp xỉ trọng số NN 

hội tụ đến tập sai số thặng dư (residual error set). 

Chứng minh: Phụ lục E trong Luận án. 

Trong giải thuật AC sử dụng ba NN [14][15], luật cập nhật cho CNN sử 

dụng (4.27) với 𝑢 và 𝑑 được xấp xỉ bởi hai NN khác. Vì vậy, cần ba luật cập 

nhật khác nhau để bảo đảm sự ổn định của toàn hệ kín. Ngoài ra, luật cập nhật 

trong [14] phụ thuộc hoàn toàn vào động học nội 𝑓(𝑥) của hệ thống. Ngược lại, 

giải thuật ORADP chỉ sử dụng duy nhất một NN và không phụ thuộc vào 𝑓(𝑥) 

nên luật cập nhật (4.27) không thể sử dụng trực tiếp, cần được đề xuất mới. 

Luật điều khiển tối ưu xấp xỉ và luật nhiễu xấu nhất dựa vào (4.24): 

   𝑢 = −
1

2
𝑅−1𝑔𝑇 𝑥 𝑉 𝑥 𝑥 = −

1

2
𝑅−1𝑔𝑇 𝑥 𝜙𝑥

𝑇(𝑥)𝑊   (4.30) 

   𝑑 =
1

2𝛾2 𝑘
𝑇 𝑥 𝑉 𝑥 𝑥 =

1

2𝛾2 𝑘
𝑇 𝑥 𝜙𝑥

𝑇(𝑥)𝑊   (4.31) 

Thay (4.5), (4.24), (4.30) và (4.31) vào phương trình mục tiêu (4.21), gọi 

𝑒2 là sai số gây ra bởi NN, luật điều khiển và luật nhiễu xấp xỉ, ta có: 

𝑒2 = 𝑊 
𝑇
∆𝜙 𝑥 +   𝑄(𝑥) + 𝑢 𝑇𝑅𝑢 − 𝛾2𝑑 

𝑇
𝑑  𝑑𝜏

𝑡+𝑇

𝑡
  (4.32) 

Luật cập nhật để tối thiểu sai số 𝐸2 =
1

2
𝑒2
𝑇𝑒2 ổn định hệ kín và không phụ thuộc 

vào động học nội 𝑓 𝑥  được đề xuất: 

     𝑊  =  
 𝑊 1
                    𝑛ế𝑢  𝑥𝑡+𝑇

𝑇 𝑥𝑡+𝑇 ≤ 𝑥𝑡
𝑇𝑥𝑡 ,     

𝑊 1
 + 𝑊𝑅𝐵      𝑛𝑔ượ𝑐 𝑙ạ𝑖                            

  (4.33) 

trong đó 𝑥𝑡 = 𝑥(𝑡) và 𝑥𝑡+𝑇 = 𝑥(𝑡 + 𝑇), và 

𝑊  1 = −𝛼1
𝜎 

 𝜎 𝑇𝜎 +1 2    𝑄(𝑥) + 𝑢 𝑇𝑅𝑢 − 𝛾2𝑑 
𝑇
𝑑  𝑑𝜏

𝑡+𝑇

𝑡
+ ∆𝜙𝑇(𝑥)𝑊    (4.34) 

𝑊𝑅𝐵 = −
1

2
𝛼2𝜙𝑥 𝐺 − 𝐾 𝑥  (4.35) 

trong đó 𝜎 =  𝜙𝑥 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 𝑢 + 𝑘 𝑥 𝑑  𝑑𝜏 = ∆𝜙 𝑥 
𝑡+𝑇

𝑡
. Luật cập nhật 𝑊 1 

được thiết kế dựa vào giải thuật Levenberg-Marquardt hiệu chỉnh tương tự 

(4.27) và luật bền vững 𝑊𝑅𝐵  thêm vào nhằm phục vụ cho việc phân tích và 
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chứng minh định lý ổn định 

theo tiêu chuẩn bị chặn UUB.  

Từ các phương trình trên, sơ 

đồ cấu trúc điều khiển ORADP 

(Hình 4.1) được xây dựng, 

trong đó chú ý rằng luật cập 

nhật trọng số NN cũng như luật 

điều khiển và nhiễu không sử   Hình 4.1: Cấu trúc điều khiển ORADP sử dụng một NN 

dụng bất kỳ thông tin nào về động học nội 𝑓(𝑥).     

4.2.2 Giải thuật ORADP 

Giải thuật RL [17] tuy sử dụng một NN, nhưng trọng số phải ngưng cập 

nhật trong một khoảng thời gian phù hợp để thu thập tập dữ liệu cho lần cập 

nhật tiếp theo. Điều này làm giảm tốc độ hội tụ hệ thống. Ngược lại, trọng số 

NN trong giải thuật ORADP được thiết kế sau đây sẽ cập nhật liên tục. 

Giải thuật 4.1: ORADP 

Bước 1:  Chọn hàm chỉ tiêu chất lượng, chọn véc tơ hàm tác động 𝜙(𝑥), nhiễu ống 

(Probing noise) 𝜉(𝑡) cho điều kiện PE (4.29). Khởi tạo trọng số 𝑊 (0), cho NN, tính 

𝑉 (0),𝑢 (0),𝑑 (𝑙) theo 𝑊 (0), chọn các hệ số thích nghi 𝛼1, 𝛼2, bước lặp dừng thuật  

toán  𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝 . Chọn tiêu chí hội tụ 𝛿 (số dương nhỏ), gán 𝑙 = 0. 

Bước 2: Cộng nhiễu 𝜉(𝑡) vào tín hiệu điều khiển và luật nhiễu: 𝑢 (𝑙) ⟵ 𝑢 (𝑙) + 𝜉, 

𝑑 (𝑙) ⟵ 𝑑 (𝑙) + 𝜉 để kích thích hệ thống. Cập nhật đồng thời trọng số NN 𝑊 (𝑙+1) 

theo (4.33), tham số luật điều khiển theo (4.30) và luật nhiễu theo (4.31): 

𝑢 (𝑙+1) = −
1

2
𝑅−1𝑔 𝑥 𝑇𝜙𝑥

𝑇(𝑥)𝑊 (𝑙+1)  

𝑑 (𝑙+1) =
1

2𝛾2 𝑘 𝑥 
𝑇𝜙𝑥

𝑇(𝑥)𝑊 (𝑙+1)  

Đồng thời cập nhật hàm đánh giá theo (4.24): 

𝑉 (𝑙+1) = 𝑊 (𝑙+1)𝑇𝜙 𝑥  

Bước 3: Nếu  𝑉 (𝑙) − 𝑉 (𝑙+1) < 𝛿  gán 𝜉 = 0 . Nếu 𝑙 ≤ 𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝  thì gán 𝑙 ⟵ 𝑙 + 1 , 

quay lại Bước 2, ngược lại gán 𝑉 = 𝑉 (𝑙+1), 𝑢 = 𝑢 (𝑙+1), 𝑑 = 𝑑 (𝑙+1) dừng giải thuật. 

Chú ý 4.3: Trong ORADP, trọng số NN, tham số luật điều khiển và nhiễu 

được cập nhật đồng thời trong một bước lặp tương tự [17], khác với [14][15]. 

Từ đó, giảm được độ phức tạp tính toán, tài nguyên lưu trữ, tăng tốc độ hội tụ. 

4.2.3 Phân tích ổn định và hội tụ của giải thuật ORADP 

 

Ŵ  
  

û  

ˆT

x W  

Ŵ  

1 2,   
R  

ˆ ˆ TV W   

( )x  

x  

Ŵ  
NN (4.24) 

Luật cập nhật 

trọng số NN 

(4.33)  

Luật điều 

khiển tối 

ưu (4.30) 

Hệ thống (2.1)  

𝑔(𝑥) (𝑥) 𝐺(𝑥) 

Luật 

nhiễu xấu 

nhất  

(4.31) 
d̂  

  

y  

𝐾(𝑥) 𝑘(𝑥) 
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Định lý 4.3: Xét hệ thống động (1.2) thỏa các giả thiết 4.1 và 4.2, hàm 

chi phí (4.4) bị ràng buộc bởi (1.2), phương trình HJI cần xấp xỉ nghiệm (4.2), 

𝑁𝑁 xấp xỉ hàm đánh giá theo (4.24), luật điều khiển tối ưu và luật nhiễu xấu 

nhất theo (4.30) và (4.31), luật cập nhật trọng số NN theo (4.33),hệ thống bị 

kích thích bởi 𝜎   thỏa điều kiện PE (4.29), thì giải thuật ORADP bảo đảm rằng: 

- Ổn định: Toàn bộ trạng thái của hệ kín và sai số xấp xỉ NN sẽ bị chặn 

UUB.  

- Hội tụ: Khi 𝑡 → ∞, sai số giữa hàm đánh giá xấp xỉ và tối ưu đạt 

 𝑉 − 𝑉∗ < 휀𝑉  , với 휀𝑉  là hằng số dương nhỏ, và sai số xấp xỉ giữa luật điều 

khiển, luật nhiễu với các luật tối ưu đạt  𝑢 − 𝑢∗ < 휀𝑢  ,  𝑑 − 𝑑∗  < 휀𝑑  với 휀𝑢 , 

휀𝑑  là các hằng số dương đủ nhỏ. 

Chứng minh: Phụ lục F trong Luận án. 

Chú ý 4.4: Khi trọng số NN chưa hội tụ nhưng 𝑥 = 0 thì luật cập nhật 

(4.33) trở thành (4.34). Khi đó, ∆𝜙 𝑥 = 0 và 𝜙𝑥(𝑥) = 0 kéo theo 𝑒2 = 0, khi 

đó 𝑄 𝑥 = 0 (4.5). Trong trường hợp này, 𝑊  sẽ ngưng cập nhật và không hội 

tụ đến 𝑊. Để thoát khỏi bẩy cục bộ, áp dụng (4.33) từ Định lý 4.2 vào Định lý 

4.3 với 𝜎  trong điều kiện PE (4.29) được thay bằng 𝜎  , 𝜎  = 𝜎 /(𝜎 𝑇𝜎 + 1). 

4.3 Mô phỏng, so sánh và đánh giá 

Mô phỏng sau đây được tiến hành để so sánh hiệu quả giữa hai giải thuật 

ORADP và giải thuật AC sử dụng ba NN (AC3NN) [14] trên cùng hệ phi tuyến 

có nhiễu, với thông tin về động học nội 𝑓(𝑥) không cần thiết đối với giải thuật 

ORADP, nhưng cần phải xác định trước đối với AC3NN. 

Xét hệ phi tuyến sau [13]-[14]: 

 
𝑥 1
𝑥 2
 =  

−𝑥1 + 𝑥2

−𝑥1
3−𝑥2

3 +
1

4
𝑥2 𝑐𝑜𝑠 2𝑥1 + 2 2 −

1

4𝛾2 𝑥2 𝑠𝑖𝑛 4𝑥1 + 2 2   

             + 
0

𝑐𝑜𝑠 2𝑥1 + 2 𝑢 +  
0

𝑠𝑖𝑛 4𝑥1 + 2
 𝑑  

(4.36) 

Hàm đánh giá tối ưu theo lý thuyết là 𝑉∗ 𝑥 =
1

4
𝑥1

4 +
1

2
𝑥2

2  [14], tương ứng 

với đó là các ngõ vào điều khiển tối ưu và nhiễu trong trường hợp xấu nhất: 

𝑢∗ 𝑥 = −
1

2
 cos 2𝑥1 + 2 𝑥2  và 𝑑∗ 𝑥 = −

1

2𝛾2
 sin 4𝑥1 + 2 𝑥2 . Chọn véc 

tơ hàm tác động 𝜙 𝑥 =  𝑥1
2 𝑥2  

2 𝑥1
4 𝑥2

4  𝑇 . Véc tơ trọng số NN lý tưởng 

biểu diễn 𝑉∗(𝑥)  sẽ là 𝑊 =  𝑊1 𝑊2 𝑊3 𝑊4 
T = [0, 0.5, 0.25,  0]𝑇 . Với 

các định nghĩa như trên, kết quả mô phỏng mong muốn sẽ là 𝑊 → 𝑊, trong đó 

𝑊 =  𝑊 1 𝑊 2 𝑊 3 𝑊 4 
T  là xấp xỉ của 𝑊. Ký hiệu 𝑊 (1) cho ORADP và 

𝑊 (3)  cho AC3NN. Chú ý rằng với AC3NN, ta còn phải sử dụng thêm tài 
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nguyên cho hai NN khác, bao gồm hai 

cặp véc tơ 𝜙 𝑥  và 𝑊 , một cặp dành 

cho luật nhiễu và cặp còn lại dành cho 

luật điều khiển [14]. Hàm chi chí cả 

hai giải thuật chọn theo (4.4), trong đó  

𝑄(𝑥) = 𝑥𝑇𝑄1𝑥 , 𝑄1 = 𝐼 ∈ ℝ2×2 , 𝑅 =
1 , 𝛾 = 8 . Chọn 𝛼1 = 100 , 𝛼2 = 0.1 

cho (4.33). Điều kiện PE được đảm 

bảo bằng cách thêm nhiễu nhỏ vào tín 

hiệu điều khiển và nhiễu [14].  

Bảng 4.1: So sánh chỉ tiêu chất lượng giữa ORADP và AC3NN 

STT Tiêu chí so sánh ORADP AC3NN 

1 Thời gian hội tụ 𝑊1 (s) 20 50 

2 Thời gian hội tụ 𝑊2 (s) 18 19 

3 Thời gian hội tụ 𝑊3 (s) 30 60 

4 Thời gian hội tụ 𝑊4 (s) 15 16 

5 Số lượng tham số xấp xỉ hàm cần lưu trữ và tính toán 8 24 

6 Cần thông tin về động học nội 𝑓(x) Không Có 

7  𝑉 − 𝑉∗  0.2247 1.4427 

8  𝑢 − 𝑢∗  0.4479 2.1869 

9  𝑑 − 𝑑∗  0.0614 0.2998 

Đánh giá tốc độ hội tụ: Quá trình hội tụ trọng số NN của hai giải thuật 

được biểu diễn trên H. 4.2. Chi tiết về thời gian hội tụ của mỗi trọng số theo 

Bảng 4.1. Kết quả cho thấy, tốc độ hội tụ của ORADP nhanh hơn so với 

AC3NN. Giá trị hội tụ cả hai là xấp xỉ nhau và xấp xỉ đến giá trị cận tối ưu: 

𝑊 (1) =  −0.0004 0.5008 0.2498 0 𝑇 , 𝑊 (3) = [−0.005  0.5016   0.24  

0.0014]𝑇. Với trọng số NN này, hàm chi phí tối ưu xấp xỉ sẽ là 𝑉  𝑥 ≈ 𝑥1
4/4 +

𝑥2
2/2. Sai số xấp xỉ của hai giải thuật biểu diễn trên H. 4.3 cho thấy rằng tất cả 

sai số xấp xỉ khi hội tụ của ORADP luôn nhỏ hơn AC3NN. 

Hình 4.3: ORADP so với AC3NN: Sai số giữa xấp xỉ hội tụ và tối ưu. a) Hàm đánh giá; 

b) Luật nhiễu; c) Luật điều khiển  
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Hình 4.2: Sự hội tụ của trọng số NN hàm 

đánh giá tối ưu ORADP so với AC3NN 
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Đánh giá tài nguyên hệ thống: 

Theo tiêu chuẩn thứ 5 trong Bảng 4.1, 

số lượng tham số NN cần lưu trữ và tính 

toán của ORADP giảm đi ba lần so với 

AC3NN. 

Đánh giá về khả năng linh hoạt 

trong thiết kế: Thông tin về động học 

nội 𝑓(x) cho ORADP là không cần thiết. 

Khi trọng số NN khởi tạo bằng không, 

ORADP hội tụ, AC3NN không hội tụ 

(H.4.3). Vậy, luật điều khiển khởi tạo 

ổn định cho ORADP là không đòi hỏi nhưng rất cần thiết đối với AC3NN [14]. 

CHƢƠNG 5 ÁP DỤNG GIẢI THUẬT ORADP CHO ROBOT DI ĐỘNG   

5.1 Mô hình phi tuyến của robot 

Robot di động dạng xe (Wheeled 

Mobile Robots (WMR)) (H. 5.1) được 

lắp hai bánh xe trái và phải ở trục dẫn 

động có thể chuyển động thẳng và quay 

trên mặt phẳng dựa vào mô men xoắn 

từ hai cơ cấu chấp hành độc lập bố trí 

tại bánh xe. Khối lượng 𝑀 tập trung tại 

trọng tâm bao gồm khối lượng khung 

không kể các bánh xe và khối lượng 

các bánh xe qui đổi. 𝐼 là mô men quá 

tính. Khoảng cách dẫn động của hai bánh xe chủ động là 𝑏1. Đường kính của 

mỗi bánh xe là 𝑟1. Khoảng cách giữa tâm và trục dẫn động là l. Không mất tính 

tổng quát có thể giả sử rằng trọng tâm robot nằm trên trục dẫn động, hay l=0. 

Tọa độ trọng tâm so với hệ qui chiếu 𝑂𝑥𝑦 cố định trên mặt phẳng, hướng di 

chuyển, vận tốc quay và vận tốc dài lần lượt là 𝑥,𝑦,𝜃, 𝜔, 𝜐 . WMR tổng quát 

được xem như là hệ thống cơ khí trong không gian cấu hình 𝑛 chiều với tọa độ 

suy rộng 𝑞 =  𝑞1 ,𝑞2 ,… , 𝑞𝑛  ∈ ℝ
𝑛 , chịu 𝑚 ràng buộc với 𝑚 < 𝑛 được biểu diễn 

dưới dạng 𝐴 𝑞 𝑞 = 0  với 𝐴 𝑞 ∈ ℝ𝑚×𝑛  là ma trận đủ hạng. Giả sử  rằng 

𝑆 𝑞 ∈ ℝ𝑛× 𝑛−𝑚  cũng là ma trận đủ hạng được tạo thành từ trường véc tơ trơn 

và độc lập tuyến tính trong không gian rỗng của 𝐴 𝑞  sao cho 𝐴 𝑞 𝑆(𝑞) = 0. 

Gọi 𝜗 𝑡 =  𝜐𝑇 𝜔𝑇 𝑇 ∈ ℝ𝑛−𝑚  là véc tơ vận tốc, ta có phương trình động học 

của WMR [1][3]: 

𝑞 = 𝑆 𝑞 𝜗(𝑡)  (5.1) 

và phương trình động lực học [1][3]: 

𝑀  𝑞 𝜗 (𝑡) + 𝐶  𝑞, 𝑞  𝜗(𝑡) + 𝐹  𝑞  + 𝜏 𝑚 = 𝐵  𝑞 𝜏 (5.2) 

 Trục dẫn động bánh sau 
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Hình 5.1: Mô hình robot di động dạng xe 
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𝑀  𝑞 = 𝑆𝑇𝑀𝑆 , 𝐶  𝑞, 𝑞  = 𝑆𝑇𝑀𝑆+ 𝑆𝑇𝐶𝑆 , 𝐵 (𝑞) = 𝑆𝑇𝐵(𝑞) , 𝐹  𝑞  = 𝑆𝑇𝑀𝑆 𝜗 

+𝐵 (𝑞)𝐹, 𝜏 𝑚 = 𝐵  𝑞 𝜏𝑚  , 𝑀 𝑞 ∈ ℝ𝑛×𝑛  ma trận khối lượng đối xứng xác định 

dương, 𝐶 𝑞, 𝑞  ∈ ℝ𝑛×𝑛  ma trận lực Coriolis và ly tâm, 𝐹 𝑞  ∈ ℝ𝑛−𝑚  véc tơ 

lực ma sát, 𝜏𝑚 ∈ ℝ𝑛−𝑚  nhiễu mô men, 𝐵 𝑞 ∈ ℝ𝑛×(𝑛−𝑚) ma trận chuyển đổi. 

Sử dụng các phương trình (5.1), (5.2), ta có phương trình không gian 

trạng thái của WMR dưới dạng hệ phi tuyến như sau [1][3]: 

 
𝑞 = 𝑓𝑞 𝑞 + 𝑔𝑞 𝑞 𝜗 + 𝑘𝑞(𝑞)                   

𝜗 = 𝑓𝜗 𝑞,𝜗 + 𝑔𝜗 𝑞,𝜗 𝜏 + 𝑘𝜗 𝑞,𝜗 𝜏 𝑚

  
(5.3a) 

(5.3b) 

với 𝑓𝑞 𝑞 = 0𝑛×1 ,  𝑔𝑞 𝑞 = 𝑆 𝑞 ,  𝑓𝜗 𝑞,𝜗 = −𝑀 −1 𝑞  𝐶  𝑞, 𝑞  𝜗 + 𝐹 (𝑞 ) ∈ ℝ𝑛−𝑚 , 

𝑔𝜗 𝑞,𝜗 = 𝑀 −1 𝑞 𝐵 ∈ ℝ 𝑛−𝑚 × 𝑛−𝑚 , 𝑘𝜗 𝑞,𝜗 = 𝑀 −1 𝑞 ∈ ℝ 𝑛−𝑚 × 𝑛−𝑚 , 𝑘𝑞 = 0. 

Định nghĩa 5.1: Nếu cho trước robot tham chiếu có mô hình như sau: 

𝑞 𝑑 = 𝑔𝑞 𝑞𝑑 𝜗𝑟𝑑  (5.4) 

trong đó 𝑞𝑑 =  𝑥𝑑 ,𝑦𝑑 ,𝜃𝑑  
𝑇 là quỹ đạo trơn, bị chặn, 𝑔𝑞 𝑞𝑑 = 𝑆 𝑞𝑑  với 𝜗𝑟𝑑  

là véc tơ vận tốc giả sử khả vi liên tục biết trước. Mục tiêu của bài toán là thiết 

kế luật điều khiển để quỹ đạo hệ thống (5.3) bám quỹ đạo (5.4) đồng thời thỏa 

hai yêu cầu: (𝑖) Tích hợp chung luật điều khiển động học và động lực học. (𝑖𝑖) 

Tối thiểu hàm chi phí liên quan đến sai số bám bị ràng buộc bởi hệ thống. 

Chú ý 5.1: Hầu hết các giải thuật điều khiển thích nghi cho WMR ([10][11] 

[18]) dựa vào kỹ thuật cuốn chiếu, không tích hợp. Trước tiên, luật điều khiển 

động học (vận tốc) cho (5.3a) được thiết kế để WMR bám vị trí tham chiếu. Sau 

đó, luật điều khiển động lực học (mô men) cho (5.3b) được thiết kế để giảm sai 

số bám vận tốc robot và vận tốc tham chiếu do luật điều khiển động học sinh ra. 

Bổ đề 5.1 [1][3]: Xét động học bám của robot như sau: 

𝑒 = 𝑓𝑒 𝑡 + 𝑔(𝑥)𝑢∗ + 𝑘(𝑥)𝑑 (5.5) 

trong đó 𝑥 =  𝑞𝑇 ,𝜗𝑇 𝑇 ∈ ℝ2𝑛−𝑚 . 𝑒 =   𝑒𝑞
𝑇 , 𝑒𝜗

𝑇 
𝑇
∈ ℝ2𝑛−𝑚 , 𝑒𝑞 = 𝑞 − 𝑞𝑑 , 𝑒𝜗 = 𝜗 − 𝜗𝑑 , 

𝜗𝑑 = 𝜗𝑑
∗ + 𝜗𝑑𝑎 , 𝜗𝑑𝑎  thỏa 𝑔𝑞 𝑞 𝜗𝑑𝑎 − 𝑔𝑞 𝑞𝑑 𝜗𝑟𝑑 = 0, 𝑓𝑒 𝑡 =  0𝑛×1

  , 𝑓𝑒𝜗
𝑇  𝑇 ∈ ℝ2𝑛−𝑚 , 

với 𝑓𝑒𝜗 = 𝑓𝜗 𝑞,𝜗 − 𝑓𝜗 𝑞𝑑 ,𝜗𝑑 . 𝑢
∗ = 𝑢 − 𝑢𝑎 ∈ ℝ

2(𝑛−𝑚)với 𝑢∗ =  𝜗𝑑
∗𝑇 , 𝜏∗𝑇 𝑇và 𝑢 = [ 

 𝜗𝑑
𝑇 , 𝜏𝑇 𝑇 , 𝑢𝑎 =  𝜗𝑑𝑎

𝑇 ,   𝜏𝑑
𝑇 𝑇, 𝜏𝑑  thỏa 𝑔𝜗 𝑞,𝜗 − 𝑔𝜗 𝑞𝑑 ,𝜗𝑑  𝜏𝑑 + 𝑔𝑞

𝑇 𝑞 𝑒𝑞 = 0,  𝑔 𝑥 =

diag[𝑔𝑞 𝑞 ,𝑔𝜗   𝑞,𝜗  ∈ ℝ 2𝑛−𝑚 ×2(𝑛−𝑚 ) , 𝑑 = [0 𝑛−𝑚 ,  𝜏 𝑚
𝑇  𝑇 ∈ ℝ2(𝑛−𝑚 ) , 𝑘 𝑥 = diag 

[ 𝑘𝑞(𝑞),  𝑘𝜗(𝑞,  𝜗) ∈ ℝ 2𝑛−𝑚 ×2(𝑛−𝑚 ). Nếu luật điều khiển 𝑢∗ được thiết kế để ổn 

định hệ kín (5.5) thì luật điều khiển 𝑢 có quan hệ với 𝑢∗ theo định nghĩa 4.2 

cũng ổn định hệ kín (5.3). 

Chứng minh: Phụ lục H trong Luận án. 
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5.2 Mô hình WMR thực nghiệm 

Mô hình thực nghiệm WMR (H.5.2) gồm ba thành phần chính: khung 

robot, mạch điều khiển, hệ thống thị giác đa chiều (Omni-Directional Vision) 

gồm gương cầu lồi, camera và phần mềm xử lý ảnh. Hình ảnh thực tế qua hệ 

thống thị giác đa chiều được biểu diễn trên H. 5.3, trong đó những đường thẳng 

trở thành những đường cong. Trên H.5.2(a), 𝑝′(𝑥′ ,𝑦′) là điểm ảnh mà camera 

thu được từ điểm 𝑃(𝑥,𝑦, 𝑧) (𝑧 ≡ 0) trong không gian thực qua phép chiếu tại 

điểm 𝑝(𝑥,𝑦, 𝑧)
 
trên gương cầu lồi với 𝛾1, 𝛾2  là góc tới và phản xạ. Trên H. 5.4, 

qua xử lý ảnh và phép ánh xạ, 

tâm các vật mốc chuẩn trong hệ 

trục 𝑂𝑋𝑌  được xác định. Từ đó, 

công thức đổi hệ trục 𝑂𝑋𝑌 về hệ 

trục 𝑂𝑥𝑦  trong không gian thực 

được sử dụng để xác định tọa độ 

trọng tâm robot.                   Hình 5.5:Sơ đồ cấu trúc điều khiển robot sử dụng ORADP 

 

Hình 5.3: Ảnh qua hệ thống thị giác đa chiều 

 

 

Hình 5.4: Sơ đồ xác định tọa độ trọng tâm  
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5.3 Giải thuật ORADP áp dụng cho WMR 

Các giả thiết về động học phi tuyến WMR phù hợp với các giả thiết trong 

hệ phi tuyến (1.2) [1], vì vậy ORADP có thể áp dụng. Sơ đồ điều khiển với luật 

điều khiển động học và động lực học tích hợp được trình bày trên H. 5.5. 

5.4 Mô phỏng  

5.4.1 Quỹ đạo tham chiếu 

Quỹ đạo tham chiếu được phát sinh bởi vận tốc 𝜗𝑟𝑑  của robot ảo được 

chọn theo giả thiết khả vi liên tục như định nghĩa 5.1: 

𝜗𝑟𝑑 =  
𝜐𝑟𝑑
𝜔𝑟𝑑

 =  
  𝐴1 cos 𝜔1𝑡  

2 +  𝐴2 cos 𝜔2𝑡  
2

𝐴1𝜔1 sin  𝜔1𝑡 𝐴2 cos  𝜔2𝑡 −𝐴2𝜔2 sin  𝜔2𝑡 𝐴1 cos  𝜔1𝑡 

 𝐴1 cos  𝜔1𝑡  
2+ 𝐴2 cos  𝜔2𝑡  

2

   

với 𝜔1 = 0.04(
𝑟𝑎𝑑

𝑠
), 𝜔2 = 0.02(

𝑟𝑎𝑑

𝑠
), 𝐴1 = 0.022(

𝑚

𝑠
), 𝐴2 = 0.02(

𝑚

𝑠
). Có 𝜗𝑟𝑑  

dễ dàng phát sinh quỹ đạo online 𝑞𝑑 =  𝑥𝑑 ,𝑦𝑑 ,𝜃𝑑  
𝑇 từ quan hệ 𝑞 𝑑 = 𝑆(𝑞𝑑)𝜗𝑟𝑑  

với điều kiện đầu 𝑞𝑑 0 =  𝑥𝑑(0),𝑦𝑑(0),    𝜃𝑑(0) 𝑇 =  0.1,−0.6, 0.6 𝑇 .  

5.4.2 Thiết lập tham số học 

Véc tơ trọng số NN được định nghĩa 𝑊 =  𝑊1 ,𝑊2 ,… ,𝑊15 
𝑇  với các giá 

trị khởi tạo bằng không. Hằng số học được chọn là 𝛼1 = 25 và 𝛼2 = 0.01. Véc 

tơ hàm tác động NN, 𝜙(𝑒) ∈ ℝ15 được chọn như sau: 

𝜙(𝑒) =  𝑒𝑥
2, 𝑒𝑥𝑒𝑦 , 𝑒𝑥𝑒𝜃 , 𝑒𝑥𝑒𝜐 , 𝑒𝑥𝑒𝜔 , 𝑒𝑦

2, 𝑒𝑦𝑒𝜃 , 𝑒𝑦𝑒𝜐 , 𝑒𝑦𝑒𝜔 , 𝑒𝜃
2, 𝑒𝜃𝑒𝜐 , 𝑒𝜃𝑒𝜔 , 𝑒𝜐

2, 𝑒𝜐𝑒𝜔 , 𝑒𝜔
2  

𝑇
 

Chọn 𝑅 = 𝐼 ∈ ℝ4×4 , 𝑄 = 𝐼 ∈ ℝ5×5  và 𝛾 = 1 . Điều kiện PE (4.29) được áp 

dụng bằng cách thêm vào nhiễu 𝑒−0.005𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑡) vào ngõ vào điều khiển trong 

đó rand(𝑡) là hàm phát sinh tín hiệu ngẫu nhiên trong khoảng [-1,1]. Xét robot 

với các ký hiệu được định nghĩa ở (5.3), các thông số robot mô phỏng chọn 

trùng với thông số robot thực 𝑟1 = 0.05(𝑚), 𝑏1 = 0.35(𝑚). Lịch trình thay đổi  
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thông số kiểm tra 𝑀 = 10 → 20 → 40 → 10(𝑘𝑔),  𝐼 = 5 → 10 → 15 → 5(𝑘𝑔.  

𝑚2) tương ứng với thời gian  𝑡 = (3 → 6 → 9 → 12) × 100 𝑠 . Nhiễu  𝜏𝑚   giả  

lập trong khoảng ±3(𝑁.𝑚). Vị trí và vận tốc khởi tạo của WMR lần lượt là 

𝑞 0 = [−0.65,−0.8,0]𝑇, 𝜗 0 = [0, 0]
𝑇
. Tham số 𝑇 được chọn 0.01(𝑠). 

5.4.3 Kết quả mô phỏng 

Áp dụng giải thuật ORADP với các tham số học đã chọn, quá trình dẫn 

đến hội tụ của trọng số NN được trình bày ở H. 5.6, trong đó các trọng số hội tụ 

sau 300(𝑠). Nhiễu theo điều kiện PE có thể tắt bất cứ khi nào sau đó, ví dụ sau 
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Hình 5.12: Vận tốc quay của robot sau 

khi tham số hệ thống hội tụ 
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Hình 5.13: Mô men điều khiển tối ưu sau 

khi tham số hệ thống hội tụ 
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Hình 5.9: Quỹ đạo y trong quá trình học 
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Hình 5.10: Quỹ đạo góc quay   trong 

quá trình học điều khiển 

0 500 1000 1500
-1

0

1

2

3

4

5

6

Time (s)


 (

ra
d

)

WMR

Tham chieáu
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800(𝑠). Hình 5.7 biểu diễn sự cải thiện liên tục chất lượng bám theo quỹ đạo vị 

trí 𝑥 − 𝑦 của WMR so với tham chiếu trong suốt quá trình học điều khiển.  

Để đánh giá chất lượng bám trong quá trình học điều khiển, các quỹ đạo 

bám 𝑥,𝑦,𝜃 lần lượt được trình bày trên H. 5.8, 5.9 và 5.10. Chất lượng bám ban 

đầu kém, nhưng sau đó mặc dù bị ảnh hưởng của nhiễu, thay đổi khối lượng 𝑀 

và mô men quán tính 𝐼, sai số bám vẫn giảm dần về giá trị nhỏ. H. 5.11 và 5.12 

biểu diễn vận tốc của robot thực nghiệm so với tham chiếu. H. 5.13 biểu diễn 

mô men điều khiển tối ưu 𝜏∗ sau khi tham số hệ thống hội tụ. Ở các thời điểm 
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Hình 5.19: Vận tốc dài của 

robot thực nghiệm 
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Hình 5.18: Quỹ đạo theo phương 

 của robot thực nghiệm 

Hình 5.17: Quỹ đạo theo phương 

y của robot thực nghiệm 
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tham số động lực học như khối lượng và mô men quán tính robot thay đổi (giây 

thứ 1200), giá trị mô men bị dao động nhưng sau đó quay về ngay giá trị xác 

lập. Mô men thực tế 𝜏 áp dụng cho WMR tính theo công thức ở định nghĩa 4.2. 

5.5 Thực nghiệm 

Sau khi mô phỏng thu được bộ trọng số NN xấp xỉ. Do đã thiết lập thông 

số giữa robot mô phỏng và robot thực như nhau nên ta có thể sử dụng giá trị 

này làm trọng số khởi tạo NN cho giải thuật ORADP trong thực nghiệm. 

Quá trình học điều khiển dẫn đến hội tụ vị trí bám giữa robot thực 

nghiệm so với tham chiếu được biểu diễn trong mặt phẳng 𝑥 − 𝑦 (H. 5.14) và 

chất lượng bám sau khi hội tụ (H. 5.15). Vị trí theo phương x, y,   và vận tốc 

dài của robot thực nghiệm so với tham chiếu được biểu diễn trên H. 5.16, 5.17, 

5.18 và 5.19. Trên các hình vẽ ta thấy rằng khi sử dụng trọng số NN khởi tạo, 

chất lượng bám ban đầu kém, nhưng sau đó liên tục được cải thiện. Mô men 𝜏 

của bánh trái và phải robot thực nghiệm biểu diễn H. 5.20 và 5.21 phù hợp với 

qui luật chuyển động của robot bám online theo quĩ đạo tham chiếu đã chọn. 

CHƢƠNG 6 GIẢI THUẬT HỌC CỦNG CỐ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI 

BỀN VỮNG HỢP TÁC NHIỀU HỆ PHI TUYẾN MIMO 

6.1 Lý thuyết đồ thị và mô hình hợp tác nhiều hệ phi tuyến MIMO 

6.1.1 Đồ thị truyền thông phân tán 

Xét 𝑁 đối tượng trong hệ thống hợp tác. Cấu hình hợp tác này có thể đặc 

trưng bởi đồ thị có hướng 𝒢(𝒱,ℰ,𝒜), tập nút 𝒱 =  𝑠0 ,… , 𝑠𝑁 , với 𝑠0 là nút dẫn 

đầu, tập cạnh 𝛤 ⊆ 𝒱 × 𝒱, ma trận trọng số kết nối 𝒜 = [𝑎𝑖𝑗 ]
 
trong đó 𝑎𝑖𝑖 = 0, 

 

Hình 5.21: Mô men bánh phải thực nghiệm 
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Hình 5.20: Mô men bánh trái thực nghiệm 

 

   

0 500 1000 1500 2000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Time (s)

 1
(N

.m
)



28 
 

𝑎𝑖𝑗 > 0  nếu 𝑎𝑖𝑗 ∈ 𝛤  và 𝑎𝑖𝑗 = 0 , ngược lại. Tập lân cận của đối tượng 𝑆𝑖 là 

ℕ𝑖 =  𝑆𝑗 ∈ 𝒱: (𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 ) ∈ 𝛤 , ma trận Laplace ℒ = ℋ −𝒜 ∈ ℝ 𝑁+1 ×(𝑁+1) trong 

đó ℋ = diag(𝑖) với 𝑖 =  𝑎𝑖𝑗𝑗 ∈ℕ𝑖 . 

6.1.2 Động học nút 

Xét hệ thống nhiều hệ phi tuyến MIMO hợp tác mô tả bởi (1.3). 

6.1.3 Mô hình hợp tác nhiều hệ phi tuyến 

Qua biến đổi hệ (1.3), thu được mô hình hợp tác trong đồ thị truyền thông: 

𝐸 = (ℒ + 𝑍) ⊗ 𝐼𝑛1+⋯𝑛𝑚
 𝐹𝑒 𝑡 + 𝐺 𝑋 𝑈∗ + 𝐾 𝑋 𝐷  (6.1) 

trong đó 𝐸 =  𝑒1
𝑇 ,… , 𝑒𝑁

𝑇 𝑇 , 𝑋 =  𝑥1
𝑇 ,… , 𝑥𝑁

𝑇  𝑇với 𝑒𝑖 , 𝑥𝑖  là sai số bám và trạng 

thái của hệ 𝑖 so với hệ dẫn đầu và hệ lân cận 𝑗, 𝑈∗ =  𝑢1
∗𝑇 ,… ,𝑢𝑁

∗𝑇 𝑇 với 𝑢𝑖
∗ là 

tín hiệu điều khiển hợp tác của hệ 𝑖. 𝐹𝑒 = [𝐹𝑒1
𝑇 ,…,  𝐹𝑒𝑁

𝑇 ]𝑇 trong đó 𝐹𝑒𝑖  là véc tơ 

động học hợp tác không biết trước, 𝐺 = diag 𝐺1 ,… ,𝐺𝑁 
𝑇 , 𝐾 = diag[𝐾1 ,… , 

𝐾𝑁]𝑇 với 𝐺𝑖  và 𝐾𝑖  là các ma trận hợp tác, 𝐷 =  𝑑1
𝑇 ,… ,𝑑𝑁

𝑇  𝑇 với 𝑑𝑖 =

 𝑑𝑖1
𝑇 ,… ,𝑑𝑖𝑚

𝑇  
𝑇
. ⊗ là ký hiệu của tích Kronecker. 

6.2 Phân tích, thiết kế mở rộng giải thuật học củng cố ORADP 

6.2.1 Học củng cố trong điều khiển hợp tác 

Mục tiêu của bài toán là tìm luật điều khiển hợp tác 𝑢𝑖 , ∀𝑖 = 1,… ,𝑁, để 

hệ kín (6.1) ổn định  tiệm cận và thỏa mãn độ lợi 𝐿2: 

  𝑄𝑖 𝑒𝑖 + 𝑢𝑖
𝑇𝑅𝑢𝑖 𝑑𝜏 ≤  𝜌𝑖

2 𝑑 𝑖
2𝑑𝜏

∞

0

∞

0
  (6.2) 

trong đó 𝑄𝑖 𝑒𝑖  là hàm phi tuyến xác định dương sao cho 𝑄𝑖 0 = 0 , 𝑅𝑖  là ma 

trận đối xứng xác định dương có chiều phù hợp, 𝜌𝑖 ≥ 𝜌𝑖
∗ > 0 là mức giảm ảnh 

hưởng nhiễu cho trước với  𝜌𝑖
∗ là giá trị nhỏ nhất của 𝜌𝑖  để (6.1) còn ổn định.  

6.2.2 Cấu trúc điều khiển và luật cập nhật trong ORADP mở rộng 

Hàm đánh giá cho hệ thống thứ 𝑖: 

𝑉𝑖(𝑒𝑖 𝑡 ) =   𝑄𝑖 𝑒𝑖 + 𝑢𝑖
𝑇𝑅𝑖𝑢𝑖 − 𝜌𝑖

2 𝑑 𝑖
2 𝑑𝜏

∞

𝑡
   (6.3) 

Được xấp xỉ bởi NN: 

𝑉 𝑖(𝑒𝑖) = 𝑊 𝑖
𝑇𝜙𝑖(𝑒𝑖) (6.4) 

Luật điều khiển và luật nhiễu: 

𝑢 𝑖 = −
1

2
 𝑖 + 𝑧𝑖 𝑅𝑖

−1𝐺𝑖 𝑥𝑖 
𝑇𝜙𝑒𝑖

𝑇𝑊 𝑖   (6.5) 

𝑑 𝑖 =
1

2𝜌𝑖
2  𝑖 + 𝑧𝑖 𝐾𝑖

𝑇 𝑥𝑖 𝜙𝑒𝑖
𝑇𝑊 𝑖  

 
(6.6) 
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Luật cập nhật trọng số NN: 

𝑊  𝑖 =

 
 
 

 
  𝑊 1𝑖

                    𝑛ế𝑢  𝑒𝑖(𝑡+𝑇)
𝑇 𝑒𝑖(𝑡+𝑇) ≤ 𝑒𝑖𝑡

𝑇𝑒𝑖𝑡 ,                                           

𝑊 1𝑖
 −

𝛼2𝑖

2
  𝑖 + 𝑧𝑖 𝜙𝑒𝑖 𝐺 𝑖 − 𝐾 𝑖 𝑒𝑖𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
                                            

      −
𝛼2𝑖

2
  𝑎𝑖𝑗𝑗 ∈ℕ𝑖

 𝑖 + 𝑧𝑖 𝜙𝑒𝑖 𝐺 𝑖 − 𝐾 𝑖 𝑒𝑗𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
,𝑛𝑔ượ𝑐 𝑙ạ𝑖

   (6.7) 

trong  đó 𝑒𝑖(𝑡+𝑇) = 𝑒𝑖(𝑡 + 𝑇), 𝑒𝑖𝑡 = 𝑒𝑖(𝑡),  𝐺 𝑖 = 𝐺𝑖𝑅𝑖
−1𝐺𝑖

𝑇
, 𝐾 𝑖 = 𝐾𝑖𝐾𝑖

𝑇/𝜌𝑖
2, và 

𝑊 1𝑖
 = −𝛼1𝑖

𝜎 𝑖

 𝜎 𝑖
𝑇𝜎 𝑖+1 

2  

×  𝜎 𝑖
𝑇𝑊 1𝑖 +   𝑄𝑖 𝑒𝑖 +

1

4
 𝑖 + 𝑧𝑖 

2𝑊 1𝑖
𝑇𝜙𝑒𝑖 𝐺 𝑖 −𝐾 𝑖 𝜙𝑒𝑖

𝑇𝑊 1𝑖 𝑑𝜏
𝑡+𝑇

𝑡
   

(6.8) 

      𝜎 𝑖 =  𝜙𝑒𝑖
𝑡+𝑇

𝑡
𝑒 𝑖𝑑𝜏 = 𝜙𝑖 𝑒𝑖(𝑡 + 𝑇) − 𝜙𝑖 𝑒𝑖(𝑡) = ∆𝜙𝑖 𝑒𝑖(𝑡)  (6.9) 

Sử dụng các phương trình trên xây dựng sơ đồ cấu trúc điều khiển (H. 

6.1) cho hệ thống thứ 𝑖. Chú ý rằng các đại lượng mang chỉ số 𝑗,∀𝑗 ∈ ℕ𝑖 , biểu 

thị luồng thông tin từ các hệ thống 𝑗 đến hệ thống lân cận 𝑖.  

Hình 6.1: Cấu trúc ORADP mở rộng điều khiển hợp tác nhiều hệ phi tuyến  

6.2.3 Giải thuật ORADP mở rộng 

Các bước lặp trong giải thuật ORADP mở rộng áp dụng cho đối tượng thứ 𝑖: 

Giải thuật 6.1: ORADP mở rộng  

Bước 1: Với mọi đối tượng 𝑖: chọn ma trận trọng số cho hàm chỉ tiêu chất lượng 

𝑄𝑖 ,𝑅𝑖 ; chọn véc tơ hàm tác động 𝜙𝑖(𝑒), nhiễu 𝜉𝑖  theo điều kiện PE tương tự (4.29), 

khởi tạo trọng số 𝑊 𝑖
(0)

= 0, cho NN hàm đánh giá, gán 𝑉 𝑖
(0)

= 𝑢 𝑖
(0)

= 𝑑 𝑖
(0)

= 0, 

chọn các hệ số thích nghi 𝛼1𝑖 , 𝛼2𝑖 , bước lặp dừng giải thuật  𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝 . Chọn 𝛿 là số 

dương đủ nhỏ để tắt nhiễu PE. Gán 𝑙 = 0. 

Bước 2: 

 Cộng nhiễu 𝜉𝑖  với tín hiệu ngõ vào: 𝑢 𝑖
(𝑙)
⟵ 𝑢 𝑖

(𝑙)
+ 𝜉𝑖 , 𝑑 𝑖

(𝑙)
⟵ 𝑑 𝑖

(𝑙)
+ 𝜉𝑖  để kích 

thích hệ thống.  

 Đối tượng dẫn đầu phát sinh quỹ đạo tham chiếu 𝑥0 
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online (6.7)  
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(6.6) 

Hệ phi tuyến i,j 

(1.3) trong đồ 

thị truyền thông 
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ˆ
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ˆ
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 Tính sai số bám hợp tác sử dụng các phương trình từ (6.1) 

 Cập nhật đồng thời trọng số NN 𝑊 𝑖
(𝑙+1)

 theo (6.7), tham số luật điều khiển 

theo (6.5), luật nhiễu theo (6.6) và hàm đánh giá theo (6.4): 

𝑢 𝑖
(𝑙+1)

= −
1

2
𝑅𝑖
−1𝑔𝑖 𝑥 

𝑇𝜙𝑒𝑖
𝑇 (𝑒)𝑊 𝑖

(𝑙+1)
  

𝑑 𝑖
(𝑙+1)

=
1

2𝜌𝑖
2 𝑘𝑖 𝑥 

𝑇𝜙𝑒𝑖
𝑇 (𝑒)𝑊 𝑖

(𝑙+1)
  

𝑉 𝑖
(𝑙+1)

= 𝑊 𝑖
 𝑙+1 𝑇𝜙𝑖(𝑒) 

Bước 3: Nếu  𝑉 𝑖
(𝑙)
− 𝑉 𝑖

(𝑙+1)
 < 𝛿  gán 𝜉𝑖 = 0. Nếu 𝑙 ≤ 𝑙𝑠𝑡𝑜𝑝  thì gán 𝑙 ⟵ 𝑙 + 1, 

quay lại Bước 2, ngược lại gán 𝑉 𝑖 = 𝑉 𝑖
(𝑙+1)

, 𝑢 𝑖 = 𝑢 𝑖
(𝑙+1)

 và 𝑑 𝑖 = 𝑑 𝑖
(𝑙+1)

 và dừng. 

6.3 Đồng bộ hóa đội hình robot bầy đàn bằng ORADP mở rộng 

6.3.1 Mô hình robot bầy đàn 

Mô hình robot bầy đàn có dạng (6.1) được thành lập bằng cách tích hợp 

phương trình robot đơn (5.3b) vào động học nút của đồ thị truyền thông 

𝒢(𝒱,ℰ,𝒜). 

6.3.2 Áp dụng giải thuật ORADP đồng bộ hóa đội hình robot bầy đàn 

Các giả thiết về động học robot phù 

hợp với các giả thiết trong hệ phi tuyến 

MIMO (1.3), vậy giải thuật 6.1 có thể 

áp dụng được cho robot bầy đàn [2]. 

6.3.3 Mô phỏng 

Hình 6.2 trình bày cấu hình điều khiển đồng bộ giữa ba robot. Cách trao đổi 

thông tin giữa các robot được biểu diễn bằng các đường mũi tên. Robot 1 bám 

theo robot tham chiếu, trong khi các robot còn lại giữ khoảng cách với nhau: 

∆𝑖𝑗= [∆𝑥𝑖𝑗 ,∆𝑦𝑖𝑗 ,∆𝜃𝑖𝑗 ]𝑇  trong đó ∆𝑥12= 𝑥1 − 𝑥2 = 0.5𝑚 , ∆𝑦12= 𝑦1 − 𝑦2 = 0 , 

∆𝜃12= 𝜃1 − 𝜃2 = 0, ∆𝑥23= 𝑥2 − 𝑥3 = 1.0𝑚, ∆𝑦23= 𝑦2 − 𝑦3 = 0, ∆𝜃23= 𝜃2 −

𝜃3 = 0. Các thông số khác chọn tương tự như WMR đơn trong phần trước. Sự 

hội tụ trọng số NN của các robot 1, 2, 3 được trình bày trên H. 6.3. Hình 6.4(a) 

biểu diễn sai số bám vị trí trong quá trình điều khiển đồng bộ hóa đội hình và 

H. 6.4(b) biểu diễn quỹ đạo vị trí 𝑥 − 𝑦 của đội hình đồng bộ sau khi hội tụ. Sai 

số bám vận tốc dài và vận tốc quay được biểu diễn H. 6.5(a) và H. 6.5(b). Ta 

thấy rằng sai số bám vị trí và vận tốc có giá trị rất nhỏ khi hội tụ. Mô men điều 

khiển có nhiễu theo PE biểu diễn trên H. 6.6 khi hội tụ cho giá trị xấp xỉ tối ưu. 

 

Hình 6.2: Đồ thị truyền thông của 3 robot 

0 1 

2 

3 
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Hình 6.3: Quá trình hội tụ trọng số NN: a) WMR1; b) WMR2; c) WMR3 

 

Hình 6.4: Chất lượng bám vị trí của đội hình: a) Sai số bám; b) Quĩ đạo bám x-y 

 

Hình 6.5: Sai số bám vận tốc giữa các robot: a) Vận tốc dài; b) Vận tốc quay 

 

Hình 6.6: Mô men điều khiển đội hình robot sau khi hội tụ 
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

A. Kết luận 

Giải thuật học củng cố OADP (qui hoạch động thích nghi online) và 

ORADP (qui hoạch động thích nghi bền vững online) đã được phân tích và 

thiết kế. Các giải thuật với một NN duy nhất đã khắc phục được hạn chế về tốc 

độ hội tụ, chi phí tính toán và tài nguyên lưu trữ so với giải thuật học củng cố 

ADP chuẩn sử dụng hai hoặc ba xấp xỉ hàm. Luật cập nhật trọng số NN được 

thiết kế sao cho không chỉ bảo đảm tối thiểu hàm chi phí, các tham số hội tụ về 

giá trị cận tối ưu mà còn bảo đảm rằng toàn bộ trạng thái của hệ kín và các sai 

số xấp xỉ bị chặn theo tiêu chuẩn UUB. Trong giải thuật ORADP, trọng số NN, 

tham số luật điều khiển tối ưu và luật nhiễu xấu nhất được cập nhật đồng thời 

và liên tục trong một bước lặp nhằm tăng tốc độ hội tụ. Ngoài ra, giải thuật 

không đòi hỏi luật điều khiển ổn định chọn trước để khởi động quá trình. 

Giải thuật ORADP được ứng dụng để điều khiển robot di động dạng xe, một 

đối tượng phi tuyến có chứa tham số không thể cấu trúc và mô hình hóa. Với 

ORADP, việc chia tách bộ điều khiển động học và động lực học cho robot là 

không cần thiết. Ngoài ra, hàm chỉ tiêu chất lượng cho robot còn được tối thiểu.  

Cuối cùng, ORADP được mở rộng để điều khiển thích nghi bền vững hợp 

tác cho nhiều hệ phi tuyến MIMO với ứng dụng đồng bộ hóa robot bầy đàn. 

B. Hƣớng phát triển 

Giải thuật học củng cố điều khiển thích nghi bền vững nghiên cứu và phát 

triển trong luận án đã giảm bớt khoảng cách giữa lĩnh vực học máy và điều 

khiển. Tuy nhiên, so với hệ thống điều khiển thông minh ngày càng phát triển 

thì kết quả trình bày còn rất khiêm tốn và còn nhiều hướng cần phát triển: 

 Mở rộng ORADP cho hệ phi tuyến tổng quát hơn: hệ phi tuyến không biết 

trước toàn bộ các thành phần động học, hoặc không biết trước cấu trúc.  

 Mở rộng ORADP để phát triển lý thuyết điều khiển hệ phi tuyến hồi tiếp 

ngõ ra.  

 Mở rộng ORADP trong học củng cố phân cấp, để tăng tốc độ hội tụ. Thực 

nghiệm ORADP trên hệ thống nhiều robot hợp tác, hoặc các đối tượng bầy 

đàn khác nhau.  

 Tích hợp công nghệ sinh học vào ORADP để tăng khả năng ứng dụng.
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