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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Thiết lập công thức bán kính điều khiển được cho hệ điều khiển có ràng buộc với miền tham số điều khiển
chịu nhiễu.
- Thiết lập công thức bán kính điều khiển được của hệ tuyến tính chịu nhiễu cấu trúc.
- Thiết lập công thức bán kính toàn ánh của ma trận chịu nhiễu cấu trúc và đa nhiễu cấu trúc.
- Áp dụng bán kính toàn ánh để giải quyết các vấn đề có thể đưa về bán kính toàn ánh như bán kính ỏn định
hóa được của hệ tuyến tính, bán kính điều khiển được của hệ động lực ẩn trên thang thời gian, bán kính
điều khiển được của các hệ descriptor.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Có khả năng ứng dụng tốt vào việc nghiên cứu tính bền vững của các hệ
động lực chịu nhiễu trong thực tiễn.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu bán kính điều khiển được, ổn định và ổn định hóa được cho
các quá trình lồi, các hệ có chậm. Mở rộng các kết quả sang không gian vô hạn chiều.
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