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Tóm tắt nội dung luận án:  

Điều khiển có cấu trúc thay đổi VSC (Variable Structure Control) với chế độ 

trượt, hay điều khiển trượt SMC (Sliding Mode Control) được biết đến như là một 

phương pháp điều khiển phi tuyến bền vững đơn giản, hiệu quả. Phương pháp điều 

khiển này có nhiều ưu điểm như: (i) ít nhạy với sự biến thiên của các thông số của hệ 

thống; (ii) có khả năng chống nhiễu tốt; (iii) đáp ứng động học nhanh. Tuy nhiên do 

tín hiệu điều khiển trượt cổ điển có dạng chuyển mạch nên tồn tại hiện tượng dao 

động có tần số cao (chattering) của các quỹ đạo pha xung quanh mặt trượt. Hơn nữa, 

khi thiết kế điều khiển SMC yêu cầu phải biết trước giá trị chặn trên của các thành 

phần bất định của hệ thống. Các thành phần bất định thường bao gồm các thành phần 

động học không mô hình, sự biến thiên của các thông số và nhiễu loạn.  Nếu giá trị 

chặn trên thực vượt quá giá trị chặn trên được giả thiết trong khi thiết kế bộ điều 

khiển, sự ổn định của hệ thống sẽ không được bảo đảm. Ngoài ra cũng giống như các 

phương pháp điều khiển kinh điển khác, việc thiết kế bộ điều khiển trượt yêu cầu phải 

biết mô hình toán học cùng các thông số của mô hình của đối tượng. Điều này sẽ ảnh 

hưởng tới chất lượng điều khiển trong một số ứng dụng mà ở đó mô hình toán học của 

đối tượng được điều khiển khó xác định một cách chính xác và các thông số có tầm 

biến thiên rộng.  

Luận án tiến sĩ nghiên cứu phương pháp điều khiển trượt thích nghi dùng 

mạng nơ ron áp dụng cho hệ phi tuyến động bất định không rõ thông số mô hình với 

ba nội dung chính: 

Kết hợp lý thuyết điều khiển trượt và mạng nơ ron để thiết kế bộ điều khiển 

trượt thích nghi dùng mạng nơ ron áp dụng cho hệ thống phi tuyến động bất định 



không rõ thông số mô hình. Bộ điều khiển mới có các đặc điểm: (i) là một mạng nơ 

ron được dùng làm bộ điều khiển trực tiếp; (ii) không cần nhận dạng trước các thông 

số của mô hình đối tượng, luật điều khiển được suy ra trực tiếp trong quá trình huấn 

luyện trực tuyến; (iii) có khả năng thích nghi trước sự thay đổi của các chặn trên của 

các thành phần bất định và có khả năng kháng nhiễu tốt. 

Phát triển bộ điều khiển trượt thích nghi nêu trên thành bộ điều khiển trượt 

thích nghi phân ly DANSMC cho hệ phi tuyến đa biến. 

Áp dụng các nghiên cứu về điều khiển trượt thích nghi phân ly lên hệ con lắc 

ngược xoay và con lắc ngược hai chiều thông qua mô phỏng và thực nghiệm. 

Các kết quả đạt được của luận án 

- Luật điều khiển trượt được đề nghị trong luận án bao gồm cả hai thành phần 

điều khiển tương đương và điều khiển bền vững, có dạng hàm trơn, có khả năng khắc 

phục được hiện tượng chattering và phù hợp để huấn luyện cho mạng nơ-rôn. 

- Luật cập nhật cho mạng nơ-rôn truyền thẳng một lớp ẩn được đề nghị dựa 

trên lý thuyết ổn định của Lyapunov với hai tín hiệu hồi tiếp bao gồm tín hiệu mặt 

trượt và đạo hàm của nó đã được chứng minh là đáp ứng được yêu cầu của luật điều 

khiển trượt được đề nghị và có khả năng huấn luyện trực tuyến cho mạng nơ-rôn trở 

thành bộ điều khiển trượt thích nghi mà không cần phải nhận dạng trước các thông số 

của đối tượng và các giá trị chặn trên của các thành phần bất định của hệ thống.   

- Với mô hình điều khiển được đề nghị trong luận án mạng nơ-rôn truyền 

thẳng một lớp ẩn đã thay thế hoàn toàn bộ điều khiển trượt. Với đặc điểm ngõ vào của 

mạng là các biến trạng thái (khác với ngõ vào là tín hiệu mặt trượt như một số phương 

pháp điều khiển trượt dùng mạng nơ-rôn khác), phương pháp DANSMC đã khai thác 

được khả năng nhớ theo trạng thái của mạng nơ-rôn và qua các kết quả mô phỏng đã 

cho thấy khả năng tự nâng cấp chất lượng điều khiển của hệ thống qua từng phiên điều 

khiển. 

- Lý thuyết và mô phỏng cũng đã cho thấy khả năng tự thay đổi để thích nghi 

của bộ điều khiển DANSMC trước sự thay đổi của các thông số của đối tượng cũng 

như các chặn trên của các thành phần bất định.   
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