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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ làm xuất hiện các đối tượng 

điều khiển có độ phức tạp ngày càng tăng. Yêu cầu thực tiễn đặt ra là phải điều khiển 

các hệ thống động ngày càng phức tạp, trong điều kiện yếu tố bất định ngày càng gia 

tăng với yêu cầu chất lượng điều khiển ngày càng cao. Các yêu cầu trên không thể đáp 

ứng được trọn vẹn nếu dùng lý thuyết điều khiển thông thường sẵn có. Đây chính là 

động lực cho ra đời một lĩnh vực nghiên cứu mới đó là điều khiển thông minh. Điểm 

khác biệt điều khiển thông minh và điều khiển thông thường là khi thiết kế về nguyên 

tắc là không cần mô hình toán học của đối tượng điều khiển. Các kỹ thuật điều khiển 

thông minh được sử dụng phổ biến hiện nay là điều khiển mờ, mạng nơ ron, thuật toán 

di chuyền.  

Để cập nhật các kiến thức cơ bản về điều khiển thông minh và phù hợp với nội 

dung chương trình đào tạo hiện nay cho sinh viên ngành “Công nghệ Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa” của Khoa Điện trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp; chúng tôi biên soạn tài liệu “ Điều khiển mờ và mạng nơron”. Tài liệu gồm 5 

chương, trình bày một cách cơ bản về cơ sở lý thuyết và ứng dụng của bộ điều khiển 

mờ, mạng nơron trong nhận dạng và điều khiển hệ thống. 

Trong quá trình biên soạn, mặc dù các tác giả đã rất cố gắng, nhưng do trình độ 

và thời gian có hạn, tài liệu không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi mong nhận 

được góp ý và nhận xét của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái 

bản sau.. 

 

Các tác giả 
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CHƯƠNG 1 
ĐIỀU KHIỂN MỜ 

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về bộ điều khiển mờ: Khái niệm 

về tập mờ, các phép toán trên tập mờ, biến ngôn ngữ, luật hợp thành mờ và các 

phương pháp giải mờ, cấu trúc bộ điều khiển mờ cơ bản, phân loại bộ điều khiển mờ, 

phương pháp thiết kế bộ điều khiển mờ. 

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KHIỂN MỜ 

1.1.1. Giới thiệu 

Để hiểu điều khiển mờ là gì, trước tiên ta xét ví dụ ở hình 1.1a. Đối tượng điều 

khiển là một hệ thống lưu trữ năng lượng, biểu diễn như một bình đựng nước. Năng 

lượng có trong hệ, biểu diễn bằng độ cao của cột nước h(t) có trong bình sẽ được cung 

cấp cho những hê tiêu dùng, mô tả bởi lưu lượng nước chảy ra q(t). Năng lượng trong 

bình luôn được bổ sung thông qua hệ thống cung cấp, mô tả bởi lượng nước v(t) cấp 

vào bình và được điều chỉnh bởi độ mở van u(t). Nhiệm vụ điều khiển là phải điều 

chỉnh độ mở van u(t) sao cho cột nước h(t) có trong bình là một hằng số không đổi và 

điều này không phụ thuộc tải tiêu thụ q(t). 

 
Hình 1.1. Hệ bồn chứa nước 

Như mô tả ở trên thì đối tượng điều khiển thì đối tượng điều khiển là một bình 

nước có một tín hiệu vào là u(t) và một tín hiệu ra là h(t), tín hiệu q(t) được xem như 

thành phần nhiễu tác động vào hệ (hình 1.1b). 

Phương pháp điều khiển ON-OFF theo logic kinh điển điều khiển van van theo 

chiến lược sau: 

- Nếu nước chưa đầy bồn thì van mở 

- Nếu nước đầy bồn thì van đóng. 
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Phương pháp điều khiển ON-OFF đơn giản, có thể lập trình dễ dàng dùng PLC. 

Tuy nhiên, do van chỉ có hai trạng thái “đóng” hoặc “mở” nên chất lượng điều khiển 

không cao, đáp ứng hệ thống có độ quá điều chỉnh, dao động. 

Để nâng cao chất lượng điều khiển có thể thiết kế bộ điều khiển PID để điều 

khiển hệ thống, tuy nhiên cần phải biết mô hình toán học của bồn đối tượng.  

Trong khi đó, người vận hành mặc dù không biết mô hình toán của hệ bồn chứa 

vẫn có thể điều khiển hệ thống đạt chất lượng tốt theo chiến lược sau: 

- Nếu mực nước là cao thì van sẽ đóng. 

- Nếu mực nước là đủ và lượng nước ra là không thì van sẽ đóng. 

- Nếu mực nước là đủ và lượng nước ra là ít thì van sẽ mở nhỏ. 

- Nếu mực nước là đủ và lượng nước ra là nhiều thì van sẽ mở to. 

- Nếu mực nước là thấp thì van sẽ mở rất to. 

Trong chiến lược điều khiển như trên, đó là phương pháp điều khiển mờ (Fuzzy 

Logic Controlle – FLC). Phương pháp điều khiển mờ được xây dựng theo nguyên lý 

tư duy của con người. Nói cách khác, điều khiển mờ là điều khiển theo lời nói. Lúc 

này các tín hiệu vào, ra u(t), q(t) và h(t) sẽ được gọi là biến ngôn ngữ lần lượt theo 

đúng thứ tự trên là van, lượng nước ra và mực nước. Các giá trị cao, đủ, thấp của h(t) 

cũng như nhiều, không, ít của q(t) và đóng, mở nhỏ, mở to, mở rất to của u(t) được gọi 

là các giá trị ngôn ngữ. 

Bộ điều khiển mờ được sử dụng trong các bài toán mà ở đó đối tượng điều khiển 

có mô hình toán quá phức tạp, cồng kềnh, hoặc không thể có được một mô hình toán 

mô tả nó đủ chính xác.  

1.1.2. Khái niệm về tập mờ  

1.1.2.1. Tập hợp kinh điển 

Trước tiên ta xét một tập hợp A (tập hợp theo định nghĩa của Cantor) của các 

phần tử x. 

Hàm 
1       

( )
0       

µ
∈

= 
∉

A

khi x A
x

khi x A
 

được gọi là hàm đặc tính của tập A. Nó chỉ có hai giá trị 0 và 1. Giá trị 1 của 
hàm ( )A xµ còn được gọi là giá trị đúng, ngược lại 0 là giá trị sai của ( )A xµ . Nói cách 

khác, hàm đặc tính là ánh xạ: { }: 0,1A Aµ → .  

Một tập X A⊇  luôn có ( ) 1 X x xµ = ∀ , được gọi là tập nền của A 

Một tập A có dạng: { }= ∈       A x X x thoûa maõn tính chaát naøo ñoù  thì được nói là có tập 

nền X, hay được định nghĩa trên tập nền X. Ví dụ tập: 
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{ }= ∈ < <2 4A x R x có tập nền là tập các số thực R. 

µ ( )
A
x

 
Hình 1.2. Hàm thuộc ( )A xµ của tập kinh điển A 

Có thể dễ dàng thấy được rằng hai tập hợp A và B cùng nền X với hai hàm đặc 
tính tương ứng ( ), ( )A Bx xµ µ thỏa mãn: 

- A B⊆  khi và chỉ khi ( ) ( )A Bx xµ µ≤  

- \x A B∈  khi và chỉ khi \ ( ) ( ) ( ) ( )A B A A Bx x x xµ µ µ µ= −  

- x A B∈ ∩  khi và chỉ khi { }( ) ( ) ( ) min ( ), ( )A B A B A Bx x x x xµ µ µ µ µ∩ = =  

- x A B∈ ∪  { }( ) max ( ), ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A B A B A B A Bx A B x x x x x x xµ µ µ µ µ µ µ∪∈ ∪ ⇔ = = + −  

- cx A∈  khi và chỉ khi ( ) 1 ( ),     c

c
AA

x x Aµ µ= − là tập bù của A. 

và nhờ chúng, các phép tính trừ A\B, phép hội (còn gọi là phép giao A B∩ ), 

phép tuyển (phép hợp A B∪ ), phép bù cA  giữa hai tập hợp Canor A và B cùng nền, 
được chuyển sang thành các phép tính logic giữa hai hàm đặc tính ( ), ( )A Bx xµ µ tương 

ứng của chúng.  

∩A B

 

Hình 1.3. Các phép toán trên tập hợp 

Để thực hiện các phép tính tập hợp giữa nhiều tập hợp với nhau (chứ không phải 

giữa hai tập hợp) nhờ phép tính logic, ta sử dụng thêm các tính chất hiển nhiên sau: 

- Tính giao hoán: A B B A∩ = ∩  và A B B A∪ = ∪  

- Tính bắc cầu: Nếu A B⊆ thì A C B C∩ ⊆ ∩ và A C B C∪ ⊆ ∪ cũng như c cA B⊇ . 

- Tính kết hợp: ( ) ( )A B C A B C∪ ∪ = ∪ ∪  và ( ) ( )A B C A B C∩ ∩ = ∩ ∩  

- Phân phối:  ( ) ( ) ( )A B C A C B C∪ ∩ = ∩ ∪ ∩  

( ) ( ) ( )A B C A C B C∩ ∪ = ∪ ∩ ∪  

- Lũy đẳng: A A A A A∪ = ∩ =  

- De Morgan: ( )c c cA B A B∪ = ∩ và ( )c c cA B A B∩ = ∪  
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1.1.2.2. Định nghĩa tập mờ 

Quay lại ví dụ điều khiển bình nước đã nêu ở phần trước với những giá trị ngôn 

ngữ cao, đủ, thấp của h(t) cũng như nhiều, không, ít của q(t) và đóng, mở nhỏ, mở to, 

mở rất to của u(t). Các giá trị đó sẽ gây không ít khó khăn cho người điều khiển đóng, 

mở van nếu chúng vẫn được hiểu theo nghĩa tập hợp kinh điển ở trên. Tại sao lại như 

vậy? Để trả lời ta giả sử lưu lượng nước ra q(t) hiện nay là 2m3/s và mực nước hiện có 

trong bình là đủ. Sẽ rất dễ xảy ra trường hợp hai người điều khiển đóng, mở van khác 

nhau có hai quan điểm khác nhau. Người thứ nhất thì cho rằng lưu lượng 2m3/s là ít 

nên mở nhỏ, trong khi người thứ hai thì lại cho rằng lưu lượng 2m3/s là nhiều nên mở 

to van. 

Nhằm thống nhất hai quan điểm trái ngược nhau đó, người ta đã đưa thêm vào 

giá trị rõ của lưu lượng 2m3/s một giá trị thực trong khoảng từ 0 đến 1 để đánh giá độ 

chính xác của hai quan điểm trên. Chẳng hạn lưu lượng 2m3/s sẽ được đánh giá là ít 

với độ chính xác 0,7 và là nhiều với độ chính xác 0,4 (xem hình 6). Nếu cả hai người 

cùng một quan điểm là lưu lượng 2m3/s không thể được gọi là không có nước chảy ra 

thì khi đánh giá là không, nó sẽ có độ chính xác là 0. 

Một cách tổng quát thì ba hàm đặc tính µnhiều(q), µkhông(q), µ ít(q) của ba giá trị 

ngôn ngữ nhiều, không, ít của lưu lượng q(t) có miền giá trị là một số thực chạy trong 

khoảng kín [0,1] chứ không phải chỉ là tập hợp gồm hai giá trị {0,1} như ở tập hợp 

kinh điển. 

Định nghĩa tập mờ: Tập mờ A là một tập hợp mà mỗi phần tử cơ bản x A∈  của 
nó được gán thêm một giá trị : [0,1]A Aµ →  đánh giá độ phụ thuộc của phần tử đó vào 

tập đã cho. Khi đó hàm µA(x) sẽ được gọi là hàm liên thuộc. Nếu độ phụ thuộc bằng 0 

thì phần tử cơ bản x sẽ hoàn toàn không thuộc tập đã cho, ngược lại với độ phụ thuộc 

bằng 1, phần tử cơ bản sẽ thuộc tập hợp với xác suất 100%. 

Như vậy, khác với tập kinh điển, mà ở đó hàm đặc tính µA(x) chỉ là hàm biểu 

diễn lại tính chất của tập hợp, thì tập mờ A hàm liên thuộc µA(x) là một thành phần 

không thể thiếu, nó là một điều kiện trong định nghĩa về tập mờ. Nói cách khác, tập 

mờ là tập hợp của các cặp giá trị (x, µA(x)). 

Ví dụ tập B gồm những số thực nhỏ hơn nhiều so với 3: { }3B x R x= ∈ << , có 

hàm thuộc như hình 1.4. Với giá trị x=1,5 thì µA(x) =0,5 (giá trị này thuộc tập B với 

xác suất 50%), với giá trị x=1 thì µA(x) =1  (giá trị này thuộc tập B với xác suất 

100%). 



9 

 

Hình 1.4. Hàm thuộc µB(x) của tập mờ B   
0 2 4

1

x

µ ( )
B
x

31

0,5

 

1.1.2.3. Độ cao, miền xác định và miền tin cậy của tập mờ 

Trong những ví dụ trên các hàm thuộc đều có độ cao bằng 1. Điều đó nói rằng 

các tập mờ đó đều có ít nhất một phần tử với độ phụ thuộc bằng 1. Trong thực tế 

không phải tập mờ nào cũng có phần tử có độ phụ thuộc bằng 1, tương ứng với điều 

đó thì không phải mọi hàm thuộc đều có độ cao bằng là 1. 

Độ cao của tập mờ F (định nghĩa trên tập nền X) là giá trị: 

sup ( )F
x X

h xµ
∈

=  

Ký hiệu sup ( )F
x X

xµ
∈

 chỉ giá trị nhỏ nhất trong tất cả các giá trị chặn trên của hàm 

µ(x). Một tập mờ với ít nhất một phần tử có độ phụ thuộc bằng 1 được gọi là tập mờ 

chính tắc tức h=1, ngược lại một tập mờ F với h < 1 được gọi là tập mờ không chính 

tắc. 

 

 

 

 

Hình 1.5. Minh họa về miền xác định và 

miền tin cậy của một tập mờ 

µ ( )
F
x

 

Miền xác định của tập mờ F (định nghĩa trên tập nền X), được ký hiệu bởi S là 

tập con của M thỏa mãn: 

{ }supp ( ) ( ) 0F FS x x X xµ µ= = ∈ >  

là tập con trong X chứa các phần tử x mà tại đó hàm µF(x) có giá trị dương   

Miền tin cậy của tập mờ F (định nghĩa trên tập nền X), được ký hiệu bởi T là tập 

con của M thỏa mãn: 

{ }( ) 1FT x X xµ= ∈ =  
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1.1.2.4. Các dạng hàm thuộc thường gặp 
Mặc dụ mọi hàm ( ) [0,1]A xµ ∈  đều có thể được sử dụng là hàm thuộc cho tập mờ 

A, song trong điều khiển, với mục đích đơn giản, người ta thường chỉ quan tâm tới 4 

dạng khác nhau là: 

- Hàm thuộc dạng singleton (hình 1.6a) 

- Hàm thuộc dạng tam giác (hình 1.6b) 

- Hàm thuộc dạng hình thang (hình 1.6c) 

- Hàm thuộc dạng hình chuông (hình 1.6d và hình 1.6e) 

 

Hình 1.6. Các dạng hàm thuộc thường gặp 

1. Dạng singleton 

1  neáu 
( , )

0  neáu 
x C

x C
x C

µ
 =

= 
≠

 

 

2. Dạng tam giác 

  neáu 

( , , , )   neáu 

0  neáu  vaø 

x L
L x R

C L
R x

x L C R C x R
R C

x L x R

µ

 −
≤ ≤ −

−
= ≤ ≤

−
< >




 

 

 

 

3. Dạng hình thang  
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1

1 2 2
2

1 2

  neáu 

( , , , , )   neáu 

1  neáu 
0  neáu  vaø 

x L
L x C

C L

R x
x L C C R C x R

R C

C x C

x L x R

µ

 −
≤ ≤

−
 −

= ≤ ≤
−

 < <


< >

 

 

4. Dạng hình chuông 

( )2
( , , , ) 1 1 ( ) /

S
x W S C x C Wµ = + −  

 

1.1.3. Các phép toán trên tập mờ  

Những phép toán cơ bản trên tập mờ là phép hợp, phép giao và phép bù. Giống 

như định nghĩa về tập mờ, các phép toán trên tập mờ cũng sẽ được định nghĩa thông 

qua các hàm thuộc, được xây dựng tương tự như các hàm thuộc của các phép giao, 

hợp, bù giữa hai tập hợp kinh điển. Nói cách khác, khái niệm xây dựng những phép 

toán trên tập mờ được hiểu là xác định các hàm thuộc cho phép hợp, tuyển, bù, … từ 

những tập mờ. 

1.1.3.1. Phép hợp hai tập mờ 

Hợp của hai tập mờ A và B có cùng tập nền X là một tập mờ A B∪ cũng xác 
định trên nền X có hàm thuộc ( )A B xµ ∪

 thỏa mãn: 

a) ( )A B xµ ∪
 chỉ phụ thuộc vào µA(x) và µB(x) 

b) Nếu có µA(x)=0, với mọi x thì cũng có ( ) ( )A B Ax xµ µ∪ =  

c) ( ) ( )A B B Ax xµ µ∪ ∪= , tức có tính chất giao hoán 

d) ( ) ( )( ) ( )A B C A B Cx xµ µ∪ ∪ ∪ ∪= , tức có tính chất kết hợp 

e) Nếu có µA1(x)≤ µA2(x) thì cũng có 1 2( ) ( )A B A Bx xµ µ∪ ∪≤ , tức là có tính không 

giảm 

Ta có thể thấy được có nhiều công thức khác nhau được dùng để tính hàm thuộc 
( )A B xµ ∪

 cho hợp hai tập mờ. Chẳng hạn 5 công thức sau đều có thể sử dụng để định 

nghĩa hàm thuộc ( )A B xµ ∪
 của phép hợp giữa hai tập mờ. 
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Bảng 1.1. Một số phép tuyển thường dùng 

 
Hình 1.7 là ví dụ minh họa hàm thuộc ( )A B xµ ∪

của hợp hai tập mờ A, mô tả giá trị 

ngôn ngữ không, và B mô tả giá trị ngôn ngữ ít, của biến ngôn ngữ lưu lượng nước ra  
( ), += ∈Q q t t R  trong bài toán điều khiển bình nước, được xây dựng theo công thức 

phép tuyển theo luật max. 

( )
A
xµ ( )

B
xµ

µ
( )

A
xµ ( )

B
xµ

µ
( )

A
xµ ( )

B
xµ

µ

a) Luật max b) Luật Lukasiewicz (sum) c) Luật tổng trực tiếp
x x x

 
Hình 1.7. Hàm thuộc của hợp hai tập hợp có cùng không gian nền 

Ví dụ và xác định hàm thuộc theo luật max cho phép hợp của hai tập mờ cho 

biến ngôn ngữ lưu lượng nước ra của bài toán điều khiển bình nước. 

 

 

Hình 1.8. Ví dụ về xác định hàm 

thuộc theo luật max 

 

1.1.3.2. Phép giao hai tập mờ 

Giao của hai tập mờ A và B có cùng tập nền X là một tập mờ A B∩ cũng xác 
định trên nền X có hàm thuộc ( )A B xµ ∩

 thỏa mãn: 

f) ( )A B xµ ∩
 chỉ phụ thuộc vào µA(x) và µB(x) 

g) Nếu có µB(x)=1, với mọi x thì cũng có ( ) ( )A B Ax xµ µ∩ =  

h) ( ) ( )A B B Ax xµ µ∩ ∩= , tức có tính chất giao hoán 
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i) ( ) ( )( ) ( )A B C A B Cx xµ µ∩ ∩ ∩ ∩= , tức có tính chất kết hợp 

j) Nếu có µA1(x)≤ µA2(x) thì cũng có 1 2( ) ( )A B A Bx xµ µ∩ ∩≤ , tức là có tính không 

giảm 

Ta có thể thấy được có nhiều công thức khác nhau được dùng để tính hàm thuộc 
( )A B xµ ∩

 cho hợp hai tập mờ. Chẳng hạn 5 công thức sau đều có thể sử dụng để định 

nghĩa hàm thuộc ( )A B xµ ∩
 của phép giao giữa hai tập mờ. 

Bảng 1.2. Một số phép hội (phép giao mờ) thường dùng 

 
Hình 1.9 là một ví dụ minh họa hàm thuộc ( )µ ∩A B x  của của hợp hai tập mờ A, 

mô tả giá trị ngôn ngữ không, và B mô tả giá trị ngôn ngữ ít, của biến ngôn ngữ lưu 
lượng nước ra  ( ), += ∈Q q t t R  trong bài toán điều khiển bình nước, được xây dựng theo 

công thức phép hội khác nhau là min và prod. 

( )
A
xµ ( )

B
xµ

µ
( )

A
xµ ( )

B
xµ

µ
( )

A
xµ ( )

B
xµ

µ

 

Hình 1.9. Hàm thuộc của giao hai tập mờ có cùng không gian nền 

Ví dụ và xác định hàm thuộc cho tập giao của hai tập mờ của biến ngôn ngữ 

lưu lượng nước ra của bài toán điều khiển bình nước như hình 1.10. 

 
Hình 1.10. Ví dụ về xác định hàm thuộc cho tập giao của hai tập mờ 
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1.1.3.3. Phép bù của một tập mờ 

Phép bù của một tập mờ A hay dùng trong điều khiển mờ là phép bù có tập mờ 

AC với hàm thuộc: 

( ) 1 ( )C AA
x xµ µ= −  

Nếu ( )
A
xµ  là một hàm liên tục thì hàm thuộc ( )CA

xµ  của tập bù AC  là một hàm 

phủ định mạnh. Hình 1.11 minh họa về hàm thuộc của phép phủ định mạnh. 

 

 

Hình 1.11. Tập bù mờ mạnh 

ACcủa tập mờ A 

 

( )
A
xµ ( )CA

xµ

 

1.1.4. Biến ngôn ngữ và giá trị của biến ngôn ngữ 

Quay lại ví dụ điều khiển bồn nước, các tín hiệu vào, ra u(t), q(t) và h(t) sẽ được 

gọi là biến ngôn ngữ lần lượt theo đúng thứ tự trên là van, lượng nước ra và mực 

nước. Các giá trị cao, đủ, thấp của h(t) cũng như nhiều, không, ít của q(t) và đóng, mở 

nhỏ, mở to, mở rất to của u(t) được gọi là các giá trị ngôn ngữ. 

Chẳng hạn biến ngôn ngữ lưu lượng nước ra ( ),Q q t t R+= ∈ có 3 giá trị ngôn ngữ 

nhiều, không, ít và tương ứng là 3 tập mờ với các hàm liên thuộc µnhiều(q), µ không(q), 

µ ít(q) có dạng hình tam giác và hình thang, cùng được định nghĩa trên một tập nền R 

là tập tất cả các giá trị vật lý q[m3/s], như mô tả ở hình 1.12. 

 

Hình 1.12. Ví dụ minh họa về ba 

tập mờ mô tả ba giá trị ngôn ngữ 

của biến lưu lượng nước ra 
 

Với một giá trị vật lý q thuộc miền xác định như trên hình 6 sẽ có được một 

vector µ gồm các độ phụ thuộc của q như sau: 

( )

( )
( )

khoâng

ít

nhieàu

q

q q

q

µ

µ µ

µ

 
 

=  
  
 

a  

Ánh xạ trên có tên gọi là quá trình mờ hóa (hay Fuzzy hóa) của giá trị rõ q. Ví dụ 

kết quả mờ hóa giá trị q=2m3/s (giá trị rõ) của biến lưu lượng nước ra sẽ là: 
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3

( ) 0
2 ( ) 0,7

( ) 0,4

khoâng

ít

nhieàu

q

m s q

q

µ

µ

µ

   
   

=   
       

a  

1.1.5. Luật hợp thành mờ 

1.1.5.1. Mệnh đề hợp thành 

Ta biết rằng điều khiển mờ là nguyên lý điều khiển không cần đến mô hình toán 

học  mô tả đối tượng điều khiển và được xây dựng theo kinh nghiệm điều khiển của 

con người, hay còn gọi là kinh nghiệm chuyên gia. Chúng được đúc kết lại dưới dạng 

luật hợp thành, bao gồm nhiều  (n) mệnh đề hợp thành: 

Rn : Nếu χ1=An1 và … và … χm=Anm thì γ=Bn                (1.1) 

Trong đó: 

- Χm , m=1,2, … ,n là các biến ngôn ngữ đầu vào. 

- γ là biến ngôn ngữ đầu ra 

- Anm  ,m=1,2, … ,n là các giá trị ngôn ngữ của biến ngôn ngữ Ak 

- Bn là các giá trị ngôn ngữ của biến ngôn ngữ γ 

- χ1=An1 và … và … χm=Anm được gọi là phần điều kiện và γ=Bn được gọi là 

phần kết luận của mệnh đề hợp thành Ri. 

Các mệnh đề hợp thành với cấu trúc (1.1) có m biến ngôn ngữ đầu vào χ1, … , χm 

nhưng chỉ có một biến ngôn ngữ đầu ra γ nên được gọi là luật hợp thành MISO. 

Tương tự, luật hợp thành với m biến ngôn ngữ đầu vào và r biến ngôn ngữ đầu ra: 

 Rn : Nếu χ1=An1 và … và … χm=Anm thì γ1=Bn1 và … và … γr=Arn                         (1.2) 

được gọi là luật hợp thành MIMO. 

Như ví dụ điều khiển bình nước thì các mệnh đề hợp thành là: 

- R1: Nếu mực nước là cao thì van sẽ đóng. 

- R2: Nếu mực nước là đủ và lượng nước ra là không thì van sẽ đóng. 

- R3: Nếu mực nước là đủ và lượng nước ra là ít thì van sẽ mở nhỏ. 

- R4: Nếu mực nước là đủ và lượng nước ra là nhiều thì van sẽ mở to. 

- R5: Nếu mực nước là thấp thì van sẽ mở rất to. 

1.1.5.2. Phép suy diễn mờ 

Khác với những phép tính tập hợp như phép hội, phép tuyển, phép bù … thì 

phép suy diễn mờ chỉ ra đời và hình thành khi lý thuyết tập mờ được đưa vào ứng 

dụng trong điều khiển, mặc dù trước đó, ở logic kinh điển đã có phép tính kéo theo 

biểu diễn quan hệ A→ B giữa hai tập hợp A và B, thực hiện trên các hàm đặc tính 

µA(x), µB(x), với bảng giá trị chân lý như sau: 
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Bảng 1.3. Bảng chân lý của phép kéo 

theo 

  

Phép tính kéo theo này cũng được chuyển sang thành phép tính kéo theo của hai 

tập mờ không cần phải có chung tập nền. Tuy nhiên, nếu sử dụng phéo kéo theo mờ 

đó một cách máy móc để thực hiện mệnh đề hợp thành (1.1) hoặc (1.2) dạng đơn giản: 

Rk: Nếu A=Ak thì B=Bk 

trong đó A, B là hai biến ngôn ngữ và Ak , Bk là những giá trị ngôn ngữ (tập mờ) 

của chúng, ta sẽ gặp sự mâu thuẫn trong suy luận điều khiển. Để minh họa cho mâu 

thuẫn này ta lấy ví dụ cụ thể với mệnh đề “Nếu mực nước là cao thì van sẽ đóng” của 

bài toán điều khiển bình nước. Đặt: 

Biến ngôn ngữ A= mực nước, B = van 

Giá trị ngôn ngữ: A1=cao, A2=thấp cũng như B1=đóng và B2=mở 

thì mệnh đề hợp thành  “Nếu mực nước là cao thì van sẽ đóng” có dạng: 

R1: Nếu A=A1 thì B=B1 

Khi đó, ở trường hợp mực nước = thấp, tức là µA1(x)=0, phép tính kéo theo dựa 

vào bảng chân lý trên, không phụ thuộc vào giá trị của µB1(x), sẽ luôn cho ra kết quả 

mâu thuẫn µA→B (y)=1, tức là van luôn đóng và điều này hoàn toàn trái với suy luận 

điều khiển của con người 

Từ nhận xét như vậy và cũng để phù hợp với suy luận rất thông thường của một 

mệnh đề hợp thành trong điều khiển. Mamdani đề xuất thêm: “phép suy diễn mờ phải 
là một phép kéo theo thỏa mãn ( ) ( )

A B A
y xµ µ


≤ , tức là giá trị kết luận của mệnh đề 

hợp thành không được lớn hơn giá trị của phần điều kiện. 

Kết hợp tính chất kéo theo theo kinh điển và đề xuất trên của Mamdani, ta đi đến 

định nghĩa phép suy diễn mờ như sau: 

Phép suy diễn mờ với hai hàm thuộc µAk (x), µBk (y) của hai tập mờ Ak và Bk là 
một tập mờ cùng nền với giá trị ngôn ngữ Bk có hàm thuộc ( )

k kA B
yµ


 thỏa mãn: 

a) ( ) ( )
k k kA B A

y xµ µ


≤  

b) Nếu có ( ) 0
kB
yµ = thì cũng có ( ) 0

k kA B
yµ


=  

c) Nếu có ( ) ( )
k iA A
x xµ µ≤  thì cũng có ( ) ( ),   

k iA B A B
y x Bµ µ

 
≤ ∀  

d) Nếu có ( ) ( )
k iB B
x xµ µ≤ µBk (y)≤ µBi (x) thì cũng có ( ) ( ),   

k iA B A B
y x Aµ µ

 
≤ ∀  
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Giống như các phép tính logic mờ trước đây, từ định nghĩa phép suy diễn ta có 

thể dựng nhiều công thức không tương đương nhau cùng mô tả hàm thuộc 

µRk(y)=µAk→Bk (y) cho mệnh đề hợp thành. Tuy nhiên trong điều khiển mờ người ta lại 

dùng nhiều nhất là hai phép suy diễn mờ cho trong bảng dưới đây và lựa chọn sử dụng 

công thức suy diễn nào là quyền của người thiết kế bộ điều khiển mờ. 

Bảng1.4. Một số phép suy diễn thường dùng 

 

Ngoài ra ta còn thấy thêm từ định nghĩa rằng phép suy diễn mờ A→ B của hai 

tập mờ A trên nền X có hàm thuộc µA (x) và B trên nền Y có hàm thuộc µB (y) , là một 

tập mờ trên cùng một nền Y với tập mờ B: 

: 0,1
A B

Xµ


 →    hay : 0,1
A B

xµ


 →    

Như vậy 
A B

µ


 là một ánh xạ từ X vào [0,1], do đó có thể xác định được cụ thể 

giá trị hàm thuộc ( )
A B

yµ


nếu đã biết giá trị rõ x X∈ . Hình 9 minh họa phép suy 

diễn mờ A B  được thực hiện theo luật min giữa hai tập mờ A, B có các hàm thuộc 

là µA (x) và µB (y) tai x=x0, tức là: 

{ } { }0( ) min ( ), ( ) min , ( )
A B A B B

y x y H yµ µ µ µ


= = , trong đó 0( )
A

H xµ=  

A
µ

B
µ

A B
µ



A
µ

B
µ

A B
µ



 

Hình 1.13. Minh họa các phép suy diễn mờ 

1.1.5.3. Luật hợp thành mờ 

Luật hợp thành là tên chung gọi mô hình R biểu diễn một hay nhiều hàm thuộc, 

cho một hay nhiều mệnh đề hợp thành, nói cách khác luật hợp thành được hiểu là một 
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tập hợp của nhiều mệnh đề hợp thành. Một luật hợp thành chỉ có một mệnh đề hợp 

thành được gọi là luật hợp thành đơn. Ngược lại nếu nó có nhiều hơn một mệnh đề 

hợp thành, ta sẽ gọi nó là luật hợp thành kép. Phần lớn các hệ mờ trong thực tế đều có 

mô hình là luật hợp thành kép. 

Xét ví dụ luật hợp thành R biểu diễn mô hình lái ô tô nước gồm 3 mệnh đề hợp 

thành R1, R2, R3 cho biến ngôn ngữ tốc độ λ (chậm, trung bình và nhanh) và biến ga γ 

(giảm, giữ nguyên, tăng) như sau: 

R1: Nếu χ chậm thì γ tăng hoặc 

R2: Nếu χ trung bình thì γ giữ nguyên hoặc 

R3: Nếu χ nhanh thì γ giảm. 

Với mỗi giá trị vật lý x0 của biến tốc độ đầu vào thì thông qua phép suy diễn mờ 

ta có ba tập mờ B1’, B2’ và B3’  từ ba mệnh đề hợp thành R1, R2, R3 của luật hợp thành 
R. Lần lượt ta gọi các hàm thuộc của ba tập mờ kết quả đó là ' ' '

1 2 3
( ),  ( ),  ( )

B B B
y y yµ µ µ . 

Giá trị của luật hợp thành R ứng với x0 được hiểu là tập mờ R’ thu được qua ba phép 

hợp ba tập mờ B1’, B2’ và B3’:   
' ' ' '

1 2 3R B B B= ∪ ∪   (1.3) 

Nếu các hàm thuộc ' ' '
1 2 3
( ),  ( ),  ( )

B B B
y y yµ µ µ thu được theo quy tắc MIN và phép 

hợp (1.3) được thực hiện theo luật MAX thì R có tên gọi là luật hợp thành max - MIN. 

Cũng như vậy R còn có những tên gọi khác như bảng dưới đây: 

Bảng 1.5. Các luật hợp thành 

Luật hợp thành Phép tuyển mờ Phép suy diễn mờ Phép hội mờ 

max – min Luật max Luật min Luật min 

max - prod Luật max Luật prod Luật min 

sum - min Tổng trực tiếp Luật min Luật min 

sum - prod Tổng trực tiếp Luật prod Luật min 

Với dạng mệnh đề hợp thành có d mệnh đề điều kiện:  

NẾU χ1=A1 và χ2=A2 VÀ … VÀ χd=Ad THÌ γ=B 

Bao gồm d biến ngôn ngữ đầu vào χ1, χ2, … , χn và một biến đầu ra γ, cũng được 

mô hình hóa giống như việc mô hình hóa mệnh đề hợp thành có một điều kiện, trong 

đó liên kết VÀ giữa các mệnh đề (hay giá trị mờ) được thực hiện bằng phép giao các 

tập mờ A1, A2, … , An theo luật min. Kết quả của phép giao sẽ là độ cao thõa mãn H: 

{ }
1 21 2min ( ), ( ),..., ( )

dA A A d
H c c cµ µ µ=  
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Trong đó: 
1

d

c

x

c

 
 

=  
 
 

M  là vector các điểm rõ đầu vào.   

Xét ví dụ một mệnh đề với hai mệnh đề điều kiện 

NẾU α=A VÀ β=B THÌ γ=C 

Hàm thuộc ( )
A
xµ , ( )

B
xµ và ( )

C
xµ như hình 1.14. Kết quả như hình 1.14 là với 

giá trị rõ (x=3, y=8) và luật hợp thành là MIN. 

( )
A
xµ

x

( )
B
yµ

y

( )
C
zµ

z
 

Hình 1.14. Minh họa cho luật hợp thành MISO với hai mệnh đề điều kiện 

Thuật toán xây dựng luật hợp thành có nhiều mệnh đề hợp thành 

Tổng quát hóa phương pháp mô hình hóa trên cho p mệnh đề hợp thành  gồm: 

R1: NẾU χ1=A1 THÌ γ=B1 hoặc 

R2: NẾU χ1=A2 THÌ γ=B2 hoặc 

M  

Rp: NẾU χp=Ap THÌ γ=Bp hoặc 

trong đó A1, A2, … , Ap có cùng tập nền X và B1, B2, … , Bp có cùng tập nền Y. 
Gọi hàm thuộc của Ak và Bk là ( )

kA
xµ  và ( )

kB
yµ  với k=1,2, … ,p. Thuật toán triển 

khai: 

 1 2 ...
p

R R R R= ∪ ∪ ∪  

sẽ như sau: 

1. Rời rạc hóa X tại n điểm x1, x2, … , xn và Y tại m điểm y1, y2, … , ym 

2. Xác định các vector ( )
kA
xµ và ( )

kB
yµ  , k=1, 2, … , p theo: 

( )
( )

1 2

1 2

( ) ( ), ( ),..., ( )

( ) ( ), ( ),..., ( )
k k k k

k k k k

T

A A A A n

T

B B B B m

x x x x

y y y y

µ µ µ µ

µ µ µ µ

=

=
 

tức là Fuzzy hóa các điểm rời rạc của X và Y. 

3. Xác định mô hình cho luật điều khiển 
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a) ( )ij. , 1,...,  vaø 1,...,
k k

T k

k A B
R r i n j nµ µ= = = =  

b) Trong đó phép nhân được thay bằng phép tính lấy cực tiểu min khi sử 

dụng nguyên tắc max – min.   

4. Xác định luật hợp thành  

- Luật hợp thành max – min: { }ijmax 1,2,...,kR r k p= =  

- Luật hợp thành max – prod: 
1

min 1,
p

k
k

R R
=

 
=  

 
  

Ví dụ sau mô tả việc triển khai R theo quy tắc max-min cho hai luật điều khiển 

là hai mệnh đề hợp thành:  

R1: NẾU χ=chậm THÌ γ=tăng hoặc 

R2: NẾU χ=nhanh THÌ γ=giảm hoặc 

Trong đó biến ngôn ngữ χ chỉ tốc độ xe và γ chỉ sự tác động vào tay ga xe. Hàm 

thuộc của giá trị mờ chậm, nhanh cho biến tốc độ và tăng, giảm cho biến tay ga được 

mô tả như hình 1.15. 

x

 toác ñoä
µ

 tay ga
µ

y

 

Hình 1.15. Hàm thuộc của các giá trị nhanh, chậm cho biến tốc độ và tăng, giảm cho 

biến tay ga. 

- Rời rạc hóa X và Y 

{ }
{ }

0,3 ;  0,4 ;  0,5 ;  0,6 ;  0,7 ;  0,8 ;  0,9 ;  1,0

0,6 ;  0,8 ;  1,0 ;  1,2 ;  1,4 ;  1,6 ;  1,8 ;  2,0 ;  2,2

X

Y

=

=
 

-  Fuzzy hóa các điểm rời rạc trên thành 4 vector 
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0 0
0 0

0,33 0
0,5 0

0,66 0
1 0

1 0,33
0,5 0

,  ,  0,66 ,  0,66
0 0,5

0,33 1
0 1

0 0,66
0 0,5

0 0,33
0 0

0 0

chaäm nhanh giaûm taêng
µ µ µ µ

   
       
       
       
       
      
      = = = =      
      
      
      
               

   

,









 

- Rính R1 và R2 

( ) ( )µ µ

 
 
 
 
 
 = =  
 
 
 
 
 
 

1

0
0,5
1
0,5

. . 0 0 0 0,33 0,66 1 0,66 0,33 0
0
0
0
0

T

chaäm taêng
R  

 
 
 
 
 
 =  
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0
0 0 0 0,33 0,66 1 0,66 0,33 0
0 0 0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

( ) ( )µ µ

 
 
 
 
 
 = =  
 
 
 
 
 
 

2

0
0
0
0

. . 0 0,33 0,66 1 0,66 0,33 0 0 0
0,5
1
0,5
0

T

nhanh giaûm
R  



22 

 

 
 
 
 
 
 =  
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0 0 0
0 0,33 0,66 1 0,66 0,33 0 0 0
0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

- Xác đinh 1 2R R R= ∪  

( )1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0
0 0 0 0,33 0,66 1 0,66 0,33 0
0 0 0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0

max ,
0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0 0 0
0 0,33 0,66 1 0,66 0,33 0 0 0
0 0,33 0,5 0,5 0,5 0,33 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

R R R

 
 
 
 
 
 = =  
 
 
 
 
 
 

 

Với một giá trị rõ x=0,6 đầu vào (phần tử thứ 4 trong dãy điểm rời rạc của X) thì 

đầu ra sẽ là một giá trị mờ B’ có hàm thuộc sau (lấy từ hàng thứ 4 trong R): 

 { }'( ) 0 ;  0 ;  0 ;  0,33 ;  0,5 ;  0,5 ;  0,5 ;  0,33 ;  0
B

yµ =  

1.1.6. Giải mờ  

Sau luật hợp thành ta thu được tập mờ kết quả µR(y) của ánh xạ: 

1, 2, ,( ... )( ) ( ) ( )
i i i m i iR R A A A B

i i

x y y yµ µ µ
∩ ∩ ∩ 

= =a U U  

ứng với giá trị x0 cụ thể cho trước, trong đó phép tính logic tuyển mờ được thực 

hiện bởi một công thức logic bất kỳ trong bảng 1.1. Nhiệm vụ khâu giải mờ là xác 

định một giá trị rõ y0 cụ thể có thể chấp nhận được từ hàm thuộc µR(y) của giá trị mờ 

R (hình 1.16) 

 

Hình 1.16. Nhiệm vụ khâu giải mờ 
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Hình 1.17. Minh họa các phương pháp giải mờ 

Có hai phương pháp giải mờ chính là phương pháp cực đại (hình 1.17a) và 

phương pháp điểm trọng tâm (hình 1.17b) sẽ được trình bày dưới đây. Mỗi phương 

pháp lại có ưu nhược điểm riêng của chúng. 

1.1.6.1. Phương pháp cực đại 

Theo tư tưởng cho rằng giá trị rõ y0 phải đại diện cho tập mờ µR(y) để tại đó tập 

mờ có giá trị có xác suất lớn nhất, thì phương pháp cực đại chính là: 

0 argmax ( )
Ry

y yµ=   

Tuy nhiên phương pháp này lại có nhược điểm rằng bài toán tối ưu có thể có 

nhiều nghiệm (hình 1.17a). Nhằm khắc phục nhược điểm này người ta đưa ra thêm 

một số gợi ý và lựa chọn công thức nào là do người thiết kế quyết định: 

a) Cận trái: ( )*

*
0 inf argmax ( )

Ryy
y y yµ= =  

b) Cận phải: ( )
*

*
0 sup argmax ( )

Ry
y

y y yµ= =  

c) Trung bình: 
( ) ( )* *

* *

0

inf argmax ( ) sup argmax ( )

2

R Ry yy y

y y y y

y

µ µ= + =

=  

Để giải mờ theo phương pháp cực đại, ta cần thực hiện 2 bước: 

Bước 1: Xác định miền G, đó là miền mà tại đó hàm µB(y) đạt giá trị cực đại. 

Bước 2: Xác định giá trị rõ y cần tìm có thể chấp nhận từ miền G 

Hình 1.18 minh họa cho phương pháp giải mờ cực đại, kết quả thu được là: 

+ Nguyên lý cận trái: Giá trị rõ y0 được lấy bằng cận trái y1 của G:  

0 1 inf ( )
y G

y y y
∈

= =  

+ Nguyên lý cận phải: Giá trị rõ y0 được lấy bằng cận phải y2 của G: 

0 2 sup( )
y G

y y y
∈

= =  

+ Nguyên lý trung bình: Giá trị rõ y0 sẽ là trung bình cộng của y1 và y2:  

1 2
0 2

y y
y

+
=  
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( )
B
yµ

y4 8 12

1
B2

0

B1

 

a)  

( )
B
yµ

y4 8 12

1
B2

0

B1

y1 y2

Miền G

 

b) 

Hình 1.18. Ví dụ minh học phương pháp giải mờ cực đại 

1.1.6.2. Phương pháp điểm trọng tâm 

Được hiểu là phương pháp xác định hoành độ y0 của điểm trong tâm của hàm 

thuộc µR(y), như mô tả hình 1.17b. Công thức xác định y0 được lấy từ: 

0

( )

( )

R

S

R

S

y y dy

y
y dy

µ

µ
=



 

Trong đó { }( ) 0
R

S y Y yµ= ∈ >  là miền xác định của tập mờ µR(y). 

Công thức trên cho phép xác định giá trị y0 với sự tham gia của tất cả các tập mờ 

đầu ra của mọi luật điều khiển một cách bình đẳng và chính xác, tuy nhiên lại không 

để ý được tới độ thỏa mãn của luật điều khiển quyết định và thời gian tính toán lâu. 

Ngoài ra một trong những nhược điểm cơ bản của phương pháp điểm trọng tâm là có 

thể giá trị y0 xác định được lại có độ phụ thuộc nhỏ nhất, thậm chí  bằng 0 (hình 

1.17c). Bởi vậy để tránh những trường hợp như vậy, khi định nghĩa hàm thuộc cho 

từng giá trị mờ của một biến ngôn ngữ nên để ý sao cho miền xác định của các giá trị 

mờ đầu ra là một miền liên thông. 

Đương nhiên rằng công thức cuối cùng mô tả ánh xạ 0 0x ya xác định trực tiếp 

y0 từ giá trị rõ đầu vào x0 còn phụ thuộc vào khâu mờ hóa và luật hợp thành. Tuy 

nhiên nếu biết được các công thức logic mờ sử dụng trong luật hợp thành, cũng như 

các tập mờ mô tả giá trị ngôn ngữ đầu vào, thì từ phương pháp giải mờ được lựa chọn, 
ta hoàn toàn xác định được công thức mô tả ánh xạ 0 0x ya  và nó được gọi là quan hệ 

truyền đạt của bộ điều khiển mờ.  

Ngoài các phương pháp giải mờ trên, còn có phương pháp giải mờ trung bình 
trọng số, phương pháp này chỉ sử dụng khi ngõ ra là hợp của các hàm liên thuộc đối 

xứng.  
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( )aµ

R
µ

0

( )bµ

a b y
 

Hình 1.19. Minh họa phương pháp giải mờ trung bình có trọng số 

Phương pháp được minh họa như hình 1.19, giá trị giải mờ là: 

0

. ( ) . ( )
( ) ( )

a a b b
y

a b

µ µ

µ µ

+
=

+
 

Phương pháp trung bình có trọng số thực thi rất nhanh và còn có tên gọi khác là 

phương pháp trung bình mờ. So sánh hai biểu thức tính có phương pháp này với 

phương pháp điểm trọng tâm, chúng ta thấy ngay phương pháp trung bình có trọng số 

chính là dạng rời rạc của phương pháp điểm trọng tâm. Trong khi phương pháp điểm 

trọng tâm chỉ áp dụng được cho hàm liên thuộc liên tục, phương pháp trung bình có 

trọng số có thể áp dụng cho hàm liên thuộc liên tục và rời rạc. 

1.2. CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ 

Hoạt động của một bộ điều khiển mờ phụ thuộc vào kinh nghiệm và phương 

pháp rút ra kết luận theo tư duy của con người sau đó được cài đặt vào máy tính trên 

cơ sở logic mờ. 

Một bộ điều khiển mờ bao gồm 3 khối cơ bản: Khối mờ hoá, thiết bị hợp thành 

và khối giải mờ. Ngoài ra còn có khối giao diện vào và giao diện ra (hình 1.20). 

Thiết bị 
hợp thành

Giao diện 
đầu vào

Giải mờ

Luật điều 
khiển

Giao diện 
đầu ra

Mờ hóa

 

Hình 1.20. Các khối chức năng của bộ điều khiển mờ 

- Khối mờ hoá có chức năng chuyển mỗi giá tri rõ của biến ngôn ngữ đầu vào 

thành véctơ μ có số phần tử bằng số tập mờ đầu vào. 

-Thiết bị hợp thành mà bản chất của nó sự triển khai luật hợp thành R được xây 

dựng trên cơ sở luật điều khiển. 
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- Khối giải mờ có nhiệm vụ chuyển tập mờ đầu ra thành giá trị rõ y0 (ứng với 

mỗi giá tri rõ x0 đề điều khiển đối tượng). 

- Giao diện đầu vào thực hiện việc tông hợp và chuyển đổi tin hiệu vào (từ 

tương tự sang số), ngoài ra còn có thể có thểm các khâu phụ trợ đê thực hiện bài toán 

động như tích phân, vi phân.... 

- Giao diện đầu ra thực hiện chuyển đổi tín hiệu ra (từ số sang tương tự) để điều 

khiển đối tượng. 

Nguyên tắc tổng hợp một bộ điều khiển mờ hoàn toàn dựa vào những phương 

pháp toán học trên cơ sở định nghĩa các biến ngôn ngữ vào/ra và sự lựa chọn những 

luật điều khiển. Do các bộ điều khiển mờ có khả năng xử lý các giá trị vào/ra biểu 

diễn dưới dạng dấu phẩy động với độ chính xác cao nên chúng hoàn toàn đáp ứng 

được các yêu cầu của một bài toán điều khiển "rõ ràng" và "chính xác" 

1.3. PHÂN LOẠI BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ  

Cũng giống như điều khiển kinh điển, bộ điều khiển mờ được phân loại dựa trên 

các quan điểm khác nhau: 

Theo số lượng đầu vào và đầu ra ta phân ra bộ điều khiển mờ "Một vào - một ra" 

(SISO); "Nhiều vào - một ra" (MISO); "Nhiều vào - nhiều ra" (MIMO) (hình 

1.21a,b,c). 

 

SISO

 
MISO

...dt

...d

dt
 

MISO

...dt

...d

dt
 

a) b) c) 

Hình 1.21. Các bộ điều khiển mờ 

Bộ điều khiển mờ MIMO rất khó cài đặt thiết bị hợp thành. Mặt khác, một bộ 

điều khiển mờ có m đầu ra dễ dàng cài đặt thành m bộ điều khiển mờ chỉ có một đầu 

ra vì vậy bộ điều khiển mờ MIMO chỉ có ý nghĩa về lý thuyết, trong thực tế không 

dùng. 

Theo bản chất của tín hiệu đưa vào bộ điều khiển ta phân ra bộ điều khiển mờ 
tĩnh và bộ điều khiển mờ động. Bộ điều khiển mờ tĩnh chỉ có khả năng xử lý các tín 

hiệu hiện thời, bộ điều khiển mờ động có sự tham gia của các giá trị đạo hàm hay tích 

phân của tín hiệu, chúng được ứng dụng cho các bài toán điều khiển động. Bộ điều 

khiển mờ tĩnh chỉ có khả năng xử lý các giá trị tín hiệu hiện thời. Để mở rộng miền 

ứng dụng của chúng vào các bài toán điều khiển động, các khâu động học cần thiết sẽ 
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được nối thêm vào bộ điều khiển mờ tĩnh nhằm cung cấp cho bộ điều khiển các giá trị 

đạo hàm hay tích phân của tín hiệu. Cùng với những khâu động học bổ sung này, bộ 

điều khiển tĩnh sẽ trở thành bộ điều khiển mờ động. 

Xét theo luật điều khiển mờ, ta phân loại thành bộ điều khiển mờ Mamdani và 

bộ điều khiển mờ Sugeno. Bộ điều khiển mờ Mamdani là bộ điều khiển mờ trong đó 

kết luận của luật điều khiển là mệnh đề mờ. Bộ điều khiển mờ Sugeno là bộ điều 

khiển mờ trong đó kết luận của luật điều khiển là hàm của các tín hiệu vào của hệ mờ. 

Trong các ứng dụng điều khiển, điều khiển mờ Mamdani thích hợp để điều khiển các 

đối tượng không xác định được mô hình toán, trong khi điều khiển mở Sugeno thích 

hợp để điều khiển các đối tượng có mô hình không chính xác. Đặc biệt, điều khiển mờ 

Sugeno rất thích hợp để giải bài toán phi tuyến bằng phương pháp tuyến tính hóa từng 

đoạn. 

Mặc dù điều khiển mờ Mamdani và điều khiển mờ Sugeno hoàn toàn khác nhau, 

tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, điều khiển mờ Mamdani với các tập mờ ở mệnh 

đề kết luận là các tập mờ dạng singleton hoàn toàn tương đương điều khiển mờ 

Sugeno có kết luận là hằng số. 

Xét bộ điều khiển mờ một ngõ vào và một ngõ ra, các tập mờ ở ngõ vào và ngõ 

ra như ở hình 1.22. 
( )xµ ( )yµ

 
Hình 1.22. Khi các tập mờ ở ngõ ra dạng Singleton, điều khiển mờ Mamdani đồng 

nhất với điều khiển mờ Sugeno có kết luận là hằng số. 

Giả sử luật điều khiển của điều khiển mờ Mamdani là: 

R1: NẾU x là A1 THÌ y là B1 

R2: NẾU x là A2 THÌ y là B2 

R3: NẾU x là A3 THÌ y là B3 

Ba luật điều khiển trên tương đương với ba luật điều khiển của điều khiển mờ 

Sugeno sau: 

R1: NẾU x là A1 THÌ y =5 

R2: NẾU x là A2 THÌ y =10 

R3: NẾU x là A3 THÌ y =15 
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1.4. CÁC BƯỚC TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ  

Cấu trúc tổng quát của một hệ điều khiển mờ được chỉ ra trên hình 1.23. 

Đối tượng 
điều khiển

Thiết bị đo 
giá trị thực

-

x e u y
FLC

...dt

...d

dt

 
Hình 1.23. Cấu trúc tổng quát một hệ mờ 

Với một miền compact X ⊂ Rn (n là số đầu vào) các giá trị vật lý của biến ngôn 

ngữ đầu vào và một đường phi tuyến g(x) tuỳ ý nhưng liên tục cùng các đạo hàm của 

nó trên X thì bao giờ cũng tồn tại một bộ điều khiển mờ cơ bản có quan hệ: 

( ) ( )
x X

Sup y x g x ε
∈

− < , với ε là một số thực dương bất kỳ cho trước. 

Điều đó cho thấy kỹ thuật điều khiển mờ có thể giải quyết được một bài toán 

tổng hợp điều khiển (tĩnh) phi tuyến bất kỳ. 

Để tổng hợp được các bộ Điều khiển mờ và cho nó hoạt động một cách hoàn 

thiện ta cần thực hiện qua các bước sau: 

1- Khảo sát đối tượng, từ đó định nghĩa tất cả các biến ngôn ngữ vào, ra và miền 

xác định của chúng. Trong bước này chúng ta cần chú ý một số đặc điểm cơ bản của 

đối tượng điều khiển như: Đối tượng biến đổi nhanh hay chậm? có trễ hay không? tính 

phi tuyến nhiều hay ít ?, ... Đây là những thông tin rất quan trọng để quyết định miền 

xác định của các biến ngôn ngữ đầu vào, nhất là các biến động học (vận tốc, gia 

tốc,...). Đối với tín hiệu biến thiên nhanh cần chọn miền xác định của vận tốc và gia 

tốc lớn và ngược lại. 

2- Mờ hoá các biến ngôn ngữ vào/ra: Trong bước này chúng ta cần xác định số 

lượng tập mờ và hình dạng các hàm liên thuộc cho mỗi biến ngôn ngữ. Số lượng các 

tập mờ cho mỗi biến ngôn ngữ được chọn tuỳ ý. Tuy nhiên nếu chọn ít quá thì việc 

điều chỉnh sẽ không mịn, chọn nhiều quá sẽ khó khăn khi cài đặt luật hợp thành, quá 

trình tính toán lâu, hệ thống dễ mất ổn định. Hình dạng các hàm liên thuộc có thể chọn 

hình tam giác, hình thang, hàm Gaus,... 

3- Xây dựng các luật điều khiển (mệnh đề hợp thành): Đây là bước quan trọng 

nhất và khó khăn nhất trong quá trình thiết kế bộ điều khiển mờ. Việc xây dựng luật 

điều khiển phụ thuộc rất nhiều vào tri thức và kinh nghiệm vận hành hệ thống của các 

chuyên gia. Hiện nay ta thường sử dụng một vài nguyên tắc xây dựng luật hợp thành 
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đủ để hệ thống làm việc, sau đó mô phỏng vả chỉnh định dần các luật hoặc áp dụng 

một số thuật toán tối ưu (được trình bày ở phần sau). 

4- Chọn thiết bị hợp thành (MAX-MIN hoặc MAX-PROD hoặc SUMMIN hoặc 

SUM-PRROD) và chọn nguyên tắc giải mờ (Trung bình, cận trái, cận phải, điểm trọng 

tâm, độ cao).  

5- Tối ưu hệ thống: Sau khi thiết kế xong bộ điều khiển mờ, ta cần mô hình hoá 

và mô phỏng hệ thống để kiểm tra kết quả, đồng thời chỉnh định lại một số tham số để 

có chế độ làm việc tối ưu. Các tham số có thể điều chỉnh trong bước này là: Thêm, bớt 

luật điều khiển; thay đổi trọng số các luật; thay đổi hình dạng và miền xác định của 

các hàm liên thuộc. 

1.5. VÍ DỤ ỨNG DỤNG 

1.5.1. Ví dụ ứng dụng 1 

Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển  

R1: Nếu x là A1 thì y là B1; 

R2: Nếu x is A2 thì y là B2; 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định nghĩa 

dưới đây: 

( )
A
xµ

x

( )
B
yµ

y

 
Cho tín hiệu vào x0=6. 

+ Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

+ Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ trung bình 

có trọng số 

Bài làm: 

Bộ điều khiển mờ trên có một tín hiệu vào là x và một tín hiệu ra là y.  

Ta xét các mệnh đề hợp thành với tín hiệu vào x0=6. Trong đó phép suy diễn sử 

dụng theo luật MIN. 

+ Xét luật điều khiển thứ nhất .   R1: Nếu x là A1 thì y là B1; 



30 

 

( )
A
xµ

x4 8 12

1
A1

0

( )
B
yµ

y4 8 12

1
B1

0x0=6

 

+ Xét luật điều khiển thứ hai.    R2: Nếu x là A2 thì y là B2; 

( )
A
xµ

x4 8 12

1
A2

0

( )
B
yµ

y4 8 12

1
B2

0x0=6

 
+ Hợp hai mệnh đề hợp thành theo luật MAX ta có: 

( )
B
yµ

y4 8 12

1
B2

0

B1

 

+ Giải mờ theo phương pháp trung bình có trọng số 

× + × +
= = =

+

* 4 0,45 8 0,45 1,8 3,6 6
0,45 0,45 0,9

y  

1.5.2. Ví dụ ứng dụng 2 

Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển 

R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là CAO 

R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là THẤP 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định nghĩa 

dưới đây: 

1( )xµ

1x

2( )xµ

2x

( )yµ

y

 
Các từ viết tắt: LO – THẤP, HI – CAO 

Cho tín hiệu vào là x1=5, x2=25 
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- Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

- Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ trọng tâm. 

Bài làm: 

Bộ điều khiển mờ trên có 2 tín hiệu vào là x1, x2 và một tín hiệu ra là y.  

Ta xét các mệnh đề hợp thành với các tín hiệu vào là x1=5, x2=25. Trong đó phép 

hội theo luật MIN và phép suy diễn sử dụng theo luật MIN. 

+ Xét luật điều khiển thứ nhất .   R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là CAO 

1( )xµ

1x2 4 8 12

1
LO

2( )xµ

2x10 20 30 50

1
LO

40

( )yµ

y4 8 14 24

1
HI

18000

0,75 0,75
0,75

 

+ Xét luật điều khiển thứ hai.    R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là THẤP 

1( )xµ

1x2 4 8 12

1
LO HI

2( )xµ

2x10 20 30 50

1
HI

40

( )yµ

y4 8 14 24

1
LO

18000

0,25

0,5
0,25

+ Hợp hai mệnh đề hợp thành theo luật MAX ta có: 

( )yµ

y4 8 14 24

1

180

0,25

0,75

 
+ Giải mờ theo phương pháp điểm trọng tâm 
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µ

 < >


− ≤ ≤

 ≤ ≤


=  −
≤ ≤


≤ ≤

 −
 ≤ ≤


0     ( 4  24)
4      (4 5)

4
0,25     (5 9,5)

( ) 8      (9,5 12,5)
6

0,75     (12,5 19,5)
24      (19,5 24)
6

y hay y

y
y

y
y y

y

y

y
y

 

µ

µ

=

     − − −
+ + + +     

     
=

     − − −
+ + + +     

     

=





    

    

24

* 4
24

4
5 9,5 12,5 19,5 24

4 5 9,5 12,5 19,5
5 9,5 12,5 19,5 24

4 5 9,5 12,5 19,5

3

( )

( )

4 8 240,25 0,75
4 6 6

4 8 240,25 0,75
4 6 6

1

y y

y

y

y y y
y dy ydy y dy ydy y dy

y y y
dy dy dy dy dy

y

( ) ( )

         
− + + − + + −         

         
     

− + + − + + −     
     

+ + + +
=

2 2 3 2 2 3
2

2 2 2

5 9,5 12,5 19,5 2420,25 0,75 2
2 2 2 18 3 2 184 5 9,5 12,5 19,5

5 9,5 12,5 19,5 2440,25 0,75 4
8 12 3 124 5 9,5 12,5 19,5

0,583 8,156 16,875 84 3

y y y y y y
y

y y y y
y y y y

=
+ + + +

7,437 15,179
0,125 1,125 1,5 5,25 1,688  
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1.6. BÀI TẬP CHƯƠNG 1 

Bài tập 1: Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển  

R1: Nếu x là A1 thì y là B1; 

R2: Nếu x is A2 thì y là B2; 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định nghĩa 

dưới đây: 

( )
A
xµ

x

( )
B
yµ

y

 
Cho tín hiệu vào x0=6. 

- Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

- Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ trọng tâm. 

Bài tập 2: Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển 

R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là CAO 

R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là THẤP 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định 

nghĩa dưới đây: 

1( )xµ

1x

2( )xµ

2x

( )yµ

y

 

Các từ viết tắt: LO – THẤP, HI – CAO 

Cho tín hiệu vào là x1=5, x2=25 

+ Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

+ Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ phương 

pháp trọng tâm và trung bình có trọng số. 

Bài tập 3: Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển 

R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là CAO 

R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là THẤP 
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Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định 

nghĩa dưới đây: 

1( )xµ

1x

2( )xµ

2x

( )yµ

y

 
Các từ viết tắt: LO – THẤP, HI – CAO 

Cho tín hiệu vào là x1=3, x2=15 

+ Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

+ Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ phương 

pháp cực đại, phương pháp trọng tâm, trung bình có trọng số. 

Bài tập 4: Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển 

R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là THẤP 

R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là CAO 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định 

nghĩa dưới đây: 

1( )xµ

1x

2( )xµ

2x

( )yµ

y

 

Các từ viết tắt: LO – THẤP, HI – CAO 

Cho tín hiệu vào là x1=5, x2=35 

+ Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

+ Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ phương 

pháp cực đại, phương pháp trọng tâm, trung bình có trọng số. 

Bài tập 5: Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển 

R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là THẤP 

R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là CAO 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định 

nghĩa dưới đây: 
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1( )xµ

1x

2( )xµ

2x

( )yµ

y

 
Các từ viết tắt: LO – THẤP, HI – CAO 

Cho tín hiệu vào là x1=10, x2=45 

+ Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

+ Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ phương 

pháp cực đại, phương pháp trọng tâm, trung bình có trọng số. 

Bài tập 6: Cho hệ mờ gồm 2 luật điều khiển 

R1: Nếu x1 là THẤP và x2 là THẤP thì y là THẤP 

R2: Nếu x2 là CAO và x2 là CAO thì y là CAO 

Trong đó các giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ của các biến được định 

nghĩa dưới đây: 

1( )xµ

1x

2( )xµ

2x

( )yµ

y

 

Các từ viết tắt: LO – THẤP, HI – CAO 

Cho tín hiệu vào là x1=10, x2=15 

+ Hãy vẽ kết quả suy luận mờ dùng thiết bị hợp thành max – min. 

+ Hãy tính giá trị rõ suy luận được nếu sử dụng phương pháp giải mờ phương 

pháp cực đại, phương pháp trọng tâm, trung bình có trọng số. 

 

 

 

 

 



36 

 

CHƯƠNG 2 
CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU 

KHIỂN 
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại bộ điều khiển mờ và ứng dụng 

trong điều khiển: Cấu trúc các bộ điều khiển mờ tĩnh, bộ điều khiển mờ động, bộ điều 

khiển mờ lai, chỉnh định tham số mờ PID, ứng dụng trong điều khiển và thiết kế bộ 

điều khiển mờ bằng phần mềm Matlab – Simulink. 

2.1. BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ TĨNH 

2.1.1. Khái niệm 

Bộ điều khiển mờ tĩnh là bộ điều khiển mờ có quan hệ vào/ra y(x), với x là đầu 

vào và y là đầu ra, theo dạng một phương trình đại số (tuyến tính hoặc phi tuyến). Bộ 

điều khiển mờ tĩnh không xét tới các yếu tố "động" của đối tượng (vận tốc, gia 

tốc,…). Các bộ điều khiển tĩnh điển hình là bộ khuếch đại P, bộ điều khiển re lay hai 

vị trí, ba vị trí,... 

2.2.2. Thuật toán tổng hợp một bộ điều khiển mờ tĩnh 

Các bước tổng hợp bộ điều khiển mờ tĩnh về cơ bản giống các bước chung để 

tổng hợp bộ điều khiển mờ như đã trình bày ở trên. Để hiểu kỹ hơn ta xét ví dụ cụ thể 

sau: 

Ví dụ: Hãy thiết kế bộ điều khiển mờ tĩnh SISO có hàm truyền đạt y = f(x) trong 

khoảng x = [a1 , a2] tương ứng với y trong khoảng y [β1, β2]. 

Bước 1: Định nghĩa các tập mờ vào, ra 

- Định nghĩa N tập mờ đầu vào: A1, A2,…, An trên khoảng [a1 , a2] của x có hàm 

liên thuộc μAi (x) (i = 1, 2,..., Ni dạng hình tam giác cân. 

- Định nghĩa N tập mờ đầu ra: B1, B2,…, BN trên khoảng [β1, β2] của y có hàm 

liên thuộc μBj(x) (j = 1, 2,..., N) dạng hình tam giác cân. 

Bước 2: Xây dựng luật điều khiển 

Với N hàm liên thuộc đầu vào ta sẽ xây dựng được N luật điều khiển theo cấu 

trúc: 

Ri: nếu χ = Ai; thì γ = Bi. 

Bước 3: Chọn thiết bị hợp thành 

Giả thiết chọn nguyên tắc triển khai SUM-PROD cho mệnh đề hợp thành, và 

công thức Lukasiewicz cho phép hợp thì tập mờ đâu ra B’ khi đầu vào là một giá trị rõ 

x0 sẽ là: 
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' 0
1

( ) 1, ( ) ( )
N

B Bi Ai
i

y MIN y xµ µ µ
=

 
=  

 
   

Vì ( )Bi yµ là một hàm Kronecker 0 0( ) ( ) ( )Bi Ai Aiy x xµ µ µ=  khi đó: 

' 0
1

( ) 1, ( )
N

B Ai
i

y MIN xµ µ
=

 
=  

 
  

Bước 4: Chọn phương pháp giải mờ 

Chọn phương pháp trung bình có trọng số để giải mờ, ta có: 
0

1
0

0
1

( )
( )

( )

N

i Ai
i

N

Ai
i

y x
y x

x

µ

µ

=

=

=



  

Quan hệ truyền đạt của bộ điều khiển mờ có dạng: 1

1

( )
( )

( )

N

i Ai
i

N

Ai
i

y x
y x

x

µ

µ

=

=

=



 

2.1.3. Tổng hợp bộ điều khiển mờ tuyến tính từng đoạn 

Trong kỹ thuật nhiều khi ta cần phải thiết kế bộ điều khiển mờ với đặc tính vào - 

ra cho trước tuyến tính từng đoạn. Ta xét một ví dụ đơn giản với đường đồ thị y(x) cho 

trước dạng liên tục, gãy khúc với miền xác định đóng trong khoảng liên thông 

1 6x x x≤ ≤  (tập compact) như ở hình 2.1 gồm 6 điểm gãy khúc 

( , ),   1,2,3,4,5,6
i i
x y i =  . Nhiệm vụ thiết kế bộ điều khiển mờ đặt ra ở đây là xác định 

một hệ mờ theo cấu trúc ở hình 1.21a, tức là phải thiết kế khâu mờ hóa biến ngôn ngữ 
đầu vào A trên nền x X∈ , biến ngồn ngữ đầu ra B trên nền y Y∈ , khâu luật điều 

khiển cũng như luật hợp thành và khâu giải mờ, sao cho quan hệ truyền đạt x ya  

của nó chính là đường gãy khúc y(x) cho trước này. 

 

Hình 2.1. Đặc tính vào ra cho trước 

Thuật toán tổng hợp bộ điều khiển này giống như thuật toán tổng hợp bộ điều 

khiển mờ với hàm truyền đạt y(x) bất kỳ. Tuy nhiên, để các đoạn đặc tính thẳng và nối 

với nhau một cách liên tục tại các nút thì cần tuân thủ một số nguyên tắc sau: 
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1. Thiết kế khâu mờ hóa: 

Hệ có một biến ngôn ngữ đầu vào A trên nền x X∈ , một biến ngôn ngữ đầu ra B 
trên nền y Y∈ . Ta định nghĩa 6 giá trị mờ (tập mờ) ,   1,2,3,4,5,6

i
A i =  dạng hình tam 

giác như ở hình 2.2 có đáy là khoảng kín 1 1, ,
i i
x x

− +
   , đỉnh tại xi , trong đó tại hai đầu 

mút có x0=x1 và x7=x6 cũng như 6 tập mờ ,   1,2,3,4,5,6
i

B i =  đầu ra dạng singleton. 

 

Hình 2.2. Mờ hóa 

2. Thiết kế luật điều khiển và luật hợp thành 

Luật điều khiển gồm 6 mệnh đề hợp thành: 

 :    , 1,2,3,4,5,6
i i i

R Neáu A A thì B B i= = =  

3. Thiết bị hợp thành là max - min 

4. Phương pháp giải mờ: Điểm trọng tâm hoặc trung bình có trọng số  

2.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ ĐỘNG 

Bộ điều khiển mờ động là bộ điều khiển mờ mà đầu vào có xét tới các trạng thái 

động của đối tượng như vận tốc, gia tốc, dạo hàm của gia tốc,.... Ví dụ đối với hệ điều 

khiển theo sai lệch thì đầu vào của bộ điều khiển mờ ngoài tín hiệu sai lệch e theo thời 

gian còn có các đạo hàm của sai lệch giúp cho bộ điều khiển phản ứng kịp thời với các 

biến động đột xuất của đối tượng. 

Các bộ điều khiển mờ động hay được dùng hiện nay là bộ điều khiển mờ theo 

luật tỉ lệ tích phân(PI), tỉ lệ vi phân (PD) và tỉ lệ vi tích phân (PID). 

2.2.1. Bộ điều khiển mờ luật PI 

Bộ điều khiển mờ luật PI nếu thiết kế tốt có thể điều khiển đối tượng trong miền 

làm việc rộng với sai số xác lập bằng 0. Tuy nhiên cũng cần chú ý rằng bộ điều khiển 

này làm chậm đáp ứng của hệ thống và trong nhiều trường hợp quá điều chỉnh xảy ra 

dao động. 

a. Cấu trúc bộ điều khiển mờ luật PI 

Có hai cách để thực hiện bộ điều khiển PI mờ như trình bày ở hình 2.3, dễ dàng 

thấy rằng trong hai sơ đồ trên tín hiệu ra của bộ điều khiển có quan hệ phi tuyến với 

tín hiệu vào và tích phân tín hiệu vào. Tuy nhiên, sơ đồ hình 2.3a rất khó thực hiện vì 

theo kinh nghiệm hầu như không thể đưa ra các quy tắc điều khiển dựa vào tích phân 
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của sai số. Do đó chỉ có sơ đồ điều khiển PI mờ như hình 2.3b mới được sử dụng 

trong thực tế. Bộ điều khiển PI mờ nếu thiết kế tốt có thể điều khiển đối tượng trong 

miền làm việc rộng với sai số xác lập bằng 0. Tuy nhiên cũng cần để ý rằng, bộ điều 

khiển PI làm chậm đáp ứng của hệ thống và làm cho quá trình điều chỉnh có dao động. 

ĐỐI TƯỢNG

r(t)

E
-

BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ

y(t)

U

IE



 

a) 

ĐỐI TƯỢNG
r(t)

E
-

BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ

y(t)

U

d/dt

DE


DU

 
b) 

Hình 2.3. Cấu trúc bộ điều khiển PI mờ 

Để thuận tiện cho việc thiết kế và chỉnh định, ta bổ sung các hệ số tiền xử lý và 

hậu xử lý K1, K2, K3 cho bộ điều khiển PI mờ như hình 2.4. 

K1 ĐỐI TƯỢNG
r(t)

E
-

BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ

y(t)

U

K2d/dt

DE

 K3
E

DE

DU U

 
Hình 2.4. Bổ sung các hệ xử lý cho bộ điều khiển PI mờ 

b. Ví dụ ứng dụng 

Xây dựng bộ điều khiển mờ luật PI điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều. 

Động cơ DC có đặc tính mô tả bởi hai phương trình vi phân: 

        
( ) 1

( ) ( ) ( )bKdi t R
i t t u t

dt L L L
ω= − − +   

( )
( ) ( )mKd t B

i t t
dt J J

ω
ω= − −  

( )u t  - điện áp phần ứng (tín hiệu vào) 

( )tω - tốc độ quay của động cơ (tín hiệu ra) 

( )i t  - dòng điện phần ứng 
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Các thông số của động cơ như sau: Điện trở phần ứng R=1Ω, điện cảm phần ứng 

L=0.33 H, hằng số moment Km=0.2, hằng số sức điện động Kb=0.2, moment quán tính 

của tải J=0.02 kg.m2, hệ số ma sát B=0.2 Nms. Điện áp u(t) cấp cho phần ứng động cơ 

tối đa 120VDC.  

Ta có sơ đồ cấu trúc hệ thống như hình 2.5. 

K1
ĐỘNG CƠ ĐIỆN 

MỘT CHIỀU

nđặt

E

-+

BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ

nthực

U

K2d/dt

DE

 K3
E

DE

DU U

Hình 2.9. Sơ đồ cấu trúc điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều  

Bước 1: Cấu trúc bộ điều khiển mờ 

Bộ điều khiển mờ gồm: hai tín hiệu vào là sai lệch E , đạo hàm sai lệch DE và 

một tín hiệu ra DU. Cấu trúc của bộ điều khiển mờ được minh họa như hình 2.6. 

 
Hình 2.6. Cấu trúc bộ điều khiển mờ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều 

Bước 2: Định nghĩa tập mờ 

Xác định giá trị ngôn ngữ của các biến ngôn ngữ như sau: 

E ={NB, NS, ZE, PS, PB} 

DE ={NB, NS, ZE, PS, PB} 

DU=={NB, NM, NS, ZE, PS, PM PB} 

Giả sử tín hiệu đặt tối đa là 60 rad/s, các hệ số chuẩn hóa của bộ điều khiển mờ 

như sau: K1=1/60; K2=1/60, K3=120. 

Xác định hàm thuộc cho các biến ngôn ngữ E, DE, DU như hình 2.7, hình 2.8, 

hình 2.9. 
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Hình 2.7. Mờ hóa đầu vào E cho bài 

toán điều khiển tốc độ động cơ điện một 

chiều 

 

Hình 2.8. Mờ hóa đầu vào DE cho bài 

toán điều khiển tốc độ động cơ điện một 

chiều 

 
Hình 2.9. Mờ hóa đầu ra DU cho bài 

toán điều khiển tốc độ động cơ điện một 

chiều 

Bảng 2.1. Bảng các luật điều khiển bộ 

điều khiển PI mờ 

 

Bước 3: Xây dựng các luật điều khiển (mệnh đề hợp thành) 

Xây dựng các luật điều khiển như bảng 2.1 

Bước 4: Chọn thiết bị hợp thành 

Chọn thiết bị hợp thành là MAX – MIN, minh họa như hình 2.10. 

Bước 5: Chọn nguyên lý giải mờ 

Chọn nguyên lý giải mờ điểm trọng tâm, minh họa như hình 2.10. 

 

Hình 2.10. Chọn thiết bị hợp 

thành và phương pháp giải mờ 

cho bài toán điều khiển tốc độ 

động cơ điện một chiều 
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c. Xây dựng chương trình mô phỏng trên Matlab-Simulink 

Xây dựng bộ điều khiển mờ như hình 2.11. 

 

Hình 2.11a. Xây dựng cấu trúc bộ điều 

khiển mờ cho bài toán điều khiển tốc độ 

động cơ điện một chiều 

 

 

Hình 2.11b. Xây dựng hàm thuộc cho 

biến E cho bài toán điều khiển tốc độ 

động cơ điện một chiều 

 

 

Hình 2.11c. Xây dựng hàm thuộc cho 

biến DE cho bài toán điều khiển tốc độ 

động cơ điện một chiều 

 

Hình 2.11d. Xây dựng hàm thuộc cho 

biến DU cho bài toán điều khiển tốc độ 

động cơ điện một chiều 
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Hình 2.11e. Xây dựng luật điều khiển cho 

bài toán điều khiển tốc độ động cơ điện 

một chiều  

 

Hình 2.11f. Đặc tính vào ra bộ điều khiển 

mờ trong bài toán điều khiển tốc độ động 

cơ điện một chiều 

Xây dựng mô hình mô phỏng bộ điều khiển PI mờ điều khiển tốc độ động cơ như 

hình 2.12. 

 
Hình 2.12. Chương trình mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển PI mờ của bài toán 

điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều 

Kết quả mô phỏng các bộ điều khiển trên Matlab Simulink như hình 2.13 

 

Hình 2.13. Đồ thị đáp ứng tốc độ động cơ của bộ điều khiển PI mờ của bài toán điều 

khiển tốc độ động cơ điện một chiều 
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Kết quả mô phỏng trên cho thấy chất lượng bộ điều khiển mờ đạt chỉ tiêu chất 

lượng: không có độ quá điều chỉnh và thời gian quá độ ngắn.  

2.2.2. Bộ điều khiển mờ luật PD 

Bộ điều khiển mờ luật PD thường được sử dụng trong các trường hợp đối tượng 

có khâu tích phân lý tưởng, hoặc ổn định trạng thái của đối tượng xung quanh trạng 

thái cân bằng. 

a. Cấu trúc bộ điều khiển mờ luật PD 

Khi mắc thêm một khâu vi phân ở đầu vào của một bộ điều khiển mờ theo luật tỉ 

lệ sẽ có được một bộ điều khiển mờ theo luật tỉ lệ vi phân PD (hình 2.14). 

ĐỐI TƯỢNG
r(t)

E
-

BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ

y(t)

d/dt

DE

U

 

Hình 2.14. Bộ điều khiển mờ theo luật PD 

Các thành phần của bộ điều khiển này cũng giống như bộ điều khiển theo luật 

PD thông thường bao gồm sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra của hệ thống e 

và đạo hàm của sai lệch e'. Thành phần vi phân giúp cho hệ thống phản ứng chính xác 

hơn với những biến đổi lớn của sai lệch theo thời gian. 

b. Ví dụ ứng dụng: Điều khiển hệ thống lái tàu 

Hướng chuyển 

động

( )tδ

( )tψ

 

Hình 2.15. Bài toán điều khiển lái tàu 

Phương trình vi phân mô tả hệ thống lái tàu là: 

( ) ( )3
3

1 2 1 2 1 2

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

k
t t t t t tψ ψ ψ ψ τ δ δ

τ τ τ τ τ τ

     
+ + + + = +     
     

&&&& && & &   

Trong đó: 
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- Tín hiệu vào ( )tδ  (radian) là góc của bánh lái 

- Tín hiệu ra ( )tψ  (radian) là góc (hướng) chuyển động của tàu 

- Các hằng số: 

 0

v
k k

l
=     0( 3,86)k = −  

 0 10 20 10  ( 1,2,3)  ( 5.66, 0.38, 0.89)i i

l
i

v
τ τ τ τ τ= = = = =  

 l – chiều dài tàu, l =161m 

v – vận tốc tàu, giả sử tàu chuyển động đều với vận tốc v = 5m/s 

Bài toán đặt ra là thiết kế bộ điều khiển mờ lái tàu di chuyển theo hướng mong 

muốn. Dễ thấy trong mô hình hệ thống toán học hệ thống lái tàu có khâu tích phân lý 

tưởng, do đó có thể sử dụng bộ điều khiển mờ luật PD. 

Thiết kế bộ điều khiển PD mờ 
- Gọi ( )r tψ  là tín hiệu đặt (hướng chuyển động mong muốn), tín hiệu vào của 

bộ điều khiển PD mờ là sai số ( ) ( ) ( )re t t tψ ψ= −  và vi phân sai số ( )e t& . 

- Các hệ số tiền xử lý và hậu xử lý được chọn như sau: 1 1/K π=  (do 
( )e tπ π− ≤ ≤  , K22=100 (để chuẩn hóa ( )e t& về tầm [-1 1], 3 80 /180K π=  (do 

góc bánh lái nằm trong giới hạn vật lý 0 080 ( ) 80tδ− ≤ ≤ ) 

- Các tập mờ biểu diễn các giá trị ngôn ngữ của các biến vào và biến ra được 

chọn như hình 2.16. Thông số của các hàm liên thuộc được chỉnh định bằng 

phương pháp thử sai để đáp ứng của hệ thống là “tốt nhất” 

- Chọn thiết bị hợp thành MAX-MIN, phương pháp giải mờ trọng tâm. 

 

Hình 2.16. Các giá trị ngôn ngữ trong 

bài toán lái tàu 

 

 

 

Bảng 2.2. Các luật điều khiển của bài 

toán lái tàu 

 

- Bảng luật điều khiển minh họa như bảng 2.2. 
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Hình 2.17 là sơ đồ Simulink mô phỏng hệ thống điều khiển lái tàu vừa thiết k, 

trong đó khối [Ship Dynamic] mô phỏng đặc tính động học của tàu. Hình 2.18 cho 

thấy hệ thống điều khiển có thể lái tàu theo hướng mong muốn với sai số xác lập bằng 

0, không độ quá điều chỉnh, thời gian quá độ khoảng 500 giây. Chất lượng điều khiển 

được đảm bảo với giá trị đặt là các hướng di chuyển khác nhau của tàu. 

 

Hình 2.17. Sơ đồ Simulink điều khiển PD mờ hệ thống lái tàu 

 
Hình 2.18. Kết quả mô phỏng lái tàu dùng bộ điều khiển PD mờ 

2.2.3. Bộ điều khiển mờ luật PID 

Trong kỹ thuật điều khiển kinh điển, bộ điều khiển PID được biết đến như là một 

giải pháp đa năng và có miền ứng dụng rộng lớn. Định nghĩa về bộ điều khiển theo 

luật PID kinh điển trước đây vẫn có thể sử dụng cho một bộ điều khiển mờ theo luật 

PID được thiết kế theo hai thuật toán: 

- Thuật toán chỉnh định PID mờ. 

- Thuật toán PID tốc độ. 

Bộ điều khiển mờ được thiết kế theo thuật toán chỉnh định PID có 3 đầu vào 

gồm sai lệch ET giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra, đạo hàm DET của sai lệch và tích 

phân IET của sai lệch. Đầu ra của bộ điều khiển mờ chính là các tín hiệu điều khiển 

u(t). Mô hình toán học của bộ PID theo thuật toán chỉnh định có dạng: 

0

1( )
t

D

I

d
u t K ET ETdt T ET

T dt

 
= + +  
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Với thuật toán PID tốc độ, bộ điều khiển PID có 3 đầu vào: sai lệch ET giữa tín 

hiệu chủ đạo và tín hiệu ra, đạo hàm bậc nhất DET1 và đạo hàm bậc hai DET2 của sai 

lệch. Đầu ra của hệ mờ là đạo hàm du/dt của tín hiệu điều khiển u(t). Bộ điều khiển 

PID theo thuật toán tốc độ có mô hình: 
2

2

1
( )I

du d d
K ET ET ET

dt dt T dt

 
= + + 

 
 

Trong thực tế thường có một trong hai thành phần trong bộ điều khiển PID được 

bỏ qua nên thay vì thiết kế một bộ điều khiển PID hoàn chỉnh người ta lại thường tổng 

hợp các bộ điều khiển PI với mô hình: 

0

1( )
t

I

u t K ET ETdt
T

 
= +  

 
  hoặc 

1

I

du d
K ET ET

dt dt T

 
= + 

 
 

hay là bộ điều khiển PD với mô hình: 

0

1( )
t

I

u t K ET ETdt
T

 
= +  

 
  hoặc 

2

2( )
du d d

K ET ET
dt dt dt

 
= + 

 
 

Hiện nay đã có rất nhiều dạng cấu trúc khác nhau của PID mờ đã được nghiên 

cứu. Các dạng cấu trúc này thường được thiết lập trên cơ sở tách bộ điều chỉnh PID 

thành hai bộ điều chỉnh PD và PI (hoặc I). Việc phân chia này chỉ nhằm mục đích 

thiết lập các hệ luật cho PD và PI (hoặc I) gồm hai (hoặc 1) biến vào, một biến ra, thay 

vì phải thiết lập 3 biến vào. Hệ luật cho bộ điều chỉnh PID mờ kiểu này thường dựa 

trên ma trận do Mac Vicar-whelan đề xuất. Cấu trúc này không làm giảm số luật mà 

chỉ đơn giản cho việc tính toán. 

2.3. HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI  

2.3.1. Tổng quan hệ điều khiển mờ lai 

Hệ mờ lai (Fuzzy – hybrid) là một hệ thống điều khiển tự động trong đó thiết bị 

điều khiển bao gồm hai thành phần: 

- Phần thiết bị điều khiển kinh điển 

- Phần hệ mờ. 

Bộ điều khiển mà trong quá trình làm việc có khả năng tự chỉnh định thông số 

của nó cho phù hợp với sự thay đổi của đối tượng được gọi là bộ điều khiển thích 

nghi. Một hệ thống điều khiển thích nghi, cho dù có hay không sự tham gia của các hệ 

mờ, là hệ thống điều khiển phát triển cao và có tiềm năng đặc biệt, song gắn liền với 

những ưu điểm đó là khối lượng tính toán thiết kế rất lớn. 

Phần lớn các hệ thống điều khiển mờ lai là hệ thích nghi, nhưng không phải mọi 

hệ lai là hệ thích nghi. Khái niệm “thích nghi” định nghĩa ở đây không bao gồm các 
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giải pháp thay đổi cấu trúc hệ thống cho dù sự thay đổi đó có thể phần nào phục vụ 

mục đích thích nghi. Ví dụ một hệ thống điều khiển có khâu tiền xử lý để tự chỉnh 

định tham số bộ điều khiển một lần khi bắt đầu khởi tạo hệ thống, sau đó trong suốt 

quá trình làm việc các thông số đó không được thay đổi nữa, thì không thuộc nhóm 

các hệ thích nghi theo nghĩa trên. Hoặc một trường hợp khác, hệ thống mà tính “tự 

thích nghi” của thiết bị điều khiển được thực hiện bằng cách dựa vào sự thay đổi của 

đối tượng mà chọn khâu điều khiển có tham số thích hợp trong số các khâu cùng cấu 

trúc nhưng với những tham số khác nhau đã được cài đặt từ trước, cũng không được 

gọi là hệ điều khiển thích nghi. Tính “thích nghi” của các loại hệ thống này được thực 

hiện bằng cách chuyển công tắc đến bộ điều khiển có tham số phù hợp chứ không phải 

tự chỉnh định lại tham số của bộ điều khiển đó theo đúng nghĩa của một bộ điều khiển 

thích nghi đã đinh nghĩa. 

Thực tế ứng dụng kỹ thuật mờ cho thấy rằng không phải cứ thay một bộ điều 

khiển mờ vào chỗ bộ điều khiển kinh điển thì sẽ có một hệ thống tốt hơn. Trong nhiều 

trường hợp, để hệ thống có đặc tính động học tốt và bền vững cần phải thiết kế thiết bị 

điều khiển lai giữa bộ điều khiển mờ và bộ điều khiển kinh điển. Ngoài ra về mặt tâm 

lý, các nhà thiết kế hệ thống nhiều khi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi chọn bộ điều 

khiển đã quen biết và thông dụng từ lâu, ví dụ bộ điều khiển PID kinh điển, hơn là 

chọn bộ điều khiển mờ cho phương án thiết kế của mình. 

2.3.2. Các hệ điều khiển mờ lai 

Một số dạng cấu trúc cơ bản của hệ mờ lai cùng với khả năng thực hiện sẽ được 

giới thiệu dưới đây. 

� Hệ lai không thích nghi có bộ điều khiển kinh điển 

Hãy quan sát cấu trúc của một hệ lai trong hình 2.19 có bộ tiền xử lý mờ. Nhiệm 

vụ điều khiển được giải quyết bằng bộ điều khiển kinh điển (ví dụ như bộ điều khiển 

PID kinh điển) và các thông số của bộ điều khiển không được chỉnh định thích nghi. 

Hệ mờ được sử dụng để điều chế tín hiệu chủ đạo cho phù hợp với hệ thống điều 

khiển. Về nguyên tắc, tín hiệu chủ đạo là một hàm thời gian bất kỳ và chỉ phụ thuộc 

vào những ứng dụng cụ thể. 

M

 
Hình 2.19. Bộ điều khiển mờ lai có khâu tiền xử lý mờ 
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� Hệ mờ lai cascade 

Một cấu trúc mờ khác được biểu diễn trong hình 2.20, ở đó phần bù tín hiệu điều 

chỉnh u∆  được lấy ra từ bộ điều khiển mờ. 

u∆

 

Hình 2.20. Cấu trúc hệ mờ lai Cascade 

Trong trường hợp hệ thống có cấu trúc như trên thì việc chọn các đại lượng đầu 

vào của hệ mờ phụ thuộc vào từng ứng dụng cụ thể. Tất nhiên các đại lượng thường 

được sử dụng làm tín hiệu vào của hệ mờ là tín hiệu chủ đạo x, sai lệch e, tín hiệu ra y 

cùng với đạo hàm hoặc tích phân của các đại lượng này. Về nguyên tắc có thể sử dụng 

các đại lượng khác của đối tượng cũng như các nhiễu xác định được. 

Hình 2.21 là ví dụ một bộ điều khiển mờ lai, thể hiện ý tưởng thiết lập bộ điều 

khiển mờ lai F-PID. Bộ điều khiển F-PID là hệ điều khiển trong đó thiết bị điều khiển 

gồm 2 thành phần: Thành phần điều khiển kinh điển và thành phần điều khiển mờ. Bộ 

điều khiển F-PID có thể thiết lập dựa trên hai tín hiệu là sai lệch e(t) và đạo hàm của 
nó ( )e t& . Bộ điều khiển mờ có đặc tính rất tốt ở vùng sai lệch lớn, ở đó với đặc tính phi 

tuyến của nó có thể tạo ra phản ứng động rất nhanh. Khi quá trình của hệ tiến gần đến 
điểm đặt (sai lệch e(t) và đạo hàm của nó ( )e t&  xấp xi bằng 0 vai trò của bộ điều khiển 

mờ FLC bị hạn chế nên bộ điều khiển sẽ làm việc như một bộ điều chỉnh PID bình 

thường. Trên hình 2.22 thể hiện phân vùng tác động của chúng. 

Bộ điều khiển 

mờ FLC

Đối tượng 

điều khiển
- u

Bộ điều kinh 

điển PID

+

u∆

yx

d/dt

e
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Hình 2.21. Nguyên lý bộ điều khiển mờ F-PID 

( )e t&

( )e t

 

Hình 2.22. Vùng tác động của các bộ điều khiển mờ F-PID 

Sự chuyển đổi giữa các vùng tác động của FLC và PID có thể thực hiện nhờ 

khoá mờ hoặc dùng chính FLC. Nếu sự chuyển đổi dùng FLC thì ngoài nhiệm vụ là 

bộ điều chỉnh FLC còn làm nhiệm vụ giám sát hành vi của hệ thống để thực hiện sự 

chuyển đổi.  Việc chuyển đổi tác động giữa FLC và PID có thể thực hiện nhờ luật đơn 

giản sau: 

if ( )e t  dương lớn và ( )e t& dương lớn thì u là FLC  

if ( )e t dương nhỏ và ( )e t dương nhỏ thì u là PID  

Để thực hiện chuyển đổi mờ giữa các mức FLC và bộ chuyển đổi PID, ta có thể 

thiết lập nhiều bộ điều chỉnh PIDi (i = 1,2... n) mà mỗi bộ được chọn để tối ưu chất 

lượng theo một nghĩa nào đó đề tạo ra đặc tính tốt trong 1 vùng giới hạn của biến vào. 

Các bộ điều chỉnh này có chung thông tin ở đầu vào và sự tác động của chúng phụ 

thuộc vào giá trị đầu vào.  

Nếu (trạng thái của hệ) là Ei thì (tín hiệu điều khiển) = ui 

Trong đó i = 1, 2,..., n; Ei là biến ngôn ngữ của tín hiệu vào, ui là các hàm với các 

tham số của tác động điều khiển. Nếu tại mỗi vùng điều chỉnh, tác động điều khiển là 

do bộ điều chỉnh PIDi với: 

= + +
0

( )( ) ( ) ( )
t

i Pi Ii Di

de t
u t K e t K e t dt K

dt
 

Như vậy, các hệ số của bộ điều chỉnh PIDi mới phụ thuộc các tín hiệu đầu vào 

tổng quát hơn là phụ thuộc vào trạng thái của hệ. Nếu coi các hệ số KPi, KDi Và Kli 

chính là kết quả giải mờ theo phương pháp trung bình trọng tâm từ ba hệ mờ hàm: 

Hệ mờ hàm tính hệ số KP với hệ luật:  if E is Ei and DE is DEi then Kp = Kpi.  

Hệ mờ hàm tính hệ số KD với hệ luật: if E is Ei and DE is DEi then KD = KDi.  

Hệ mờ hàm tính hệ số KI với hệ luật: if E is Ei and DE is DEi then KI = KIi.  
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� Điều khiển công tắc chuyển đổi “thích nghi” bằng khóa mờ 

Điều khiển hệ thống theo kiểu chuyển đổi khâu điều khiển có tham số và cấu 

trúc phù hợp với điểm làm việc của đối tượng đòi hỏi thiết bị điều khiển phải chứa 

đựng tất cả các khâu có cấu trúc và tham số khác nhau cho từng trường hợp (hình 

2.23). Hệ thống sẽ tự chọn khâu điều khiển có tham số phù hợp với đối tượng. Điều 

khiển công tắc chuyển đổi vị trí để chọn khâu điều khiển phù hợp được thực hiện bằng 

khóa mờ. Thông thường thì các khâu điều khiển được dùng trong trường hợp này là 

các khâu có cấu trúc như nhau nhưng tham số khác nhau. Khác với việc chỉnh định 

thông số thích nghi trong các hệ tự chỉnh, các thông số ở đây được chỉnh định cứng 

qua công tắc chuyển đổi. Ưu điểm chính của hệ thống này là các bộ điều khiển làm 

việc độc lập với nhau, do vậy có thể kiểm tra tính ổn định của hệ ứng với từng trường 

hợp riêng biệt. Các đại lượng vào của hệ mờ được xác định cho từng ứng dụng cụ thể. 

M
M

M

 

Hình 2.23. Chọn bộ điều khiển “thích nghi” bằng khóa mờ 

2.4. CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ MỜ PID 

Từ khi xuất hiện bộ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID, cho tới nay xuất hiện 

rất nhiều các phiên bản khác nhau của nó. Sau đây ta sẽ làm quen với một vài trong số 

các phiên bản đó. 

2.4.1. Bộ điều khiển PID mờ Madani 

Hình 2.24 biểu diễn vai trò của bộ chỉnh định tham số PID, nói cách khác logic 

mờ được sử dụng ở đây là để xác định 3 tham số kp, kI, kD của PID kinh điển: 

0

( )( ) ( ) ( )
t

P I D

de t
u t k e t k e d k

dt
τ τ= + +  

sao cho hệ kín có được chất lượng mong muốn, bao gồm ổn định, độ quá điều chỉnh 

nhỏ (thậm chí là không có) và thời gian quá độ ngắn. 
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Hình 2.24. Vị trí bộ chỉnh định mờ tham số PID 

a. Chỉnh định mờ Zhao – Tomizuka - Isaka 

Trước tiên các tham số cần chỉnh định được chuẩn hóa như sau. Đặt: 
2( )

I D p
k k kα =  

Sau đó thay các giá trị kp, kD có giới hạn min max min max,
p p p D D D

k k k k k k≤ ≤ ≤ ≤  bởi: 

min min

max min max min,   p p D D
p D

p p D D

k k k k
k k

k k k k

− −
= =

− −
 

Với những giá trị chuẩn hóa này, bộ chỉnh định mờ sẽ có 2 đầu vào (e, de/dt) và 

3 đầu ra (KP, KD, α). Từ 3 đầu ra đó ta xác định ngược: 
max min min

max min min 2

( )

( )   ,   ( )
p p p p p

D D D D D I p D

k k k K k

k k k K k k k kα

= − +

= − + =
 

Để có kp, kI, kD. 

1. Khâu mờ hóa được mô tả ở hình 2.25. 

 
Hình 2.25. Mờ hóa bộ chỉnh định mờ cho PID 

2. Luật hợp thành sau được thực hiện bởi thiết bị hợp thành max–min hoặc max-

prod. 
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3. Giải mờ theo phương pháp điểm trong tâm hoặc theo phương pháp cực đại 

(bên trái, bên phải, trung bình). 

b. Chỉnh định mờ Mallesham – Rajani 

Sử dụng lại công thức chuẩn hóa nhưng cho cả ba tham số kp, kI, kD với giả thiết 

là cả đều bị chặn  min max min max min max, ,
p p p D D D I I I

k k k k k k k k k≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤  , tức là  

min min min

max min max min max min,   ,   p p D D I I
p D I

p p D D I I

k k k k k k
k k k

k k k k k k

− − −
= = =

− − −
 

Khi đó bộ chỉnh định mờ của Mallesham – Rajani sẽ như sau: 

1. Mờ hóa hai đầu vào (e, de/dt) và 3 đầu ra (KP, KD, KI) như ở hình 2.26 

 
Hình 2.26. Mờ hóa bộ chỉnh định mờ cho PID 

2. Luật hợp thành chung cho ba đầu ra KP, KD, KI là:  

 
3. Giải mờ theo phương pháp điểm trọng tâm. 

2.4.2. Bộ điều khiển PID mờ Sugeno 

Bộ điều khiển PID kinh điển được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống điều 

khiển ổn định hóa hệ tuyến tính do có khả năng làm hệ thống đáp ứng nhanh, triệt tiêu 
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sai số xác lập. Tuy nhiên, khi áp dụng bộ điều khiển PID kinh điển để điều khiển đối 

tượng phi tuyến thì chất lượng của hệ thống thường không tốt trong mọi điểm làm 

việc. Lý do là vì mô hình tuyến tính của đối tượng phi tuyến tại mọi điểm làm việc là 

khác nhau, do đó để đảm bảo chất lượng thông số bộ điều khiển PID cần thay đổi theo 

điểm làm việc. Cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để thiết kế bộ điều khiển PID có 

thông số thay đổi theo điểm làm việc là sử dụng bộ điều khiển mờ Sugeno có mệnh đề 

kết luận là luật điều khiển PID ứng với các điểm làm việc. Quy tắc điều khiển thứ k có 

dạng: 

NẾU x1 là A1k và … xn là Ank THÌ  
( )( ) ( ) ( )

k Pk Ik Dk

de t
u t K e t K e t dt K

dt
= + +            (2.1)

  

Trong quy tắc trên, mệnh đề điều kiện xác định điểm làm việc của bộ điều khiển 

PID thứ k. Gọi βk là độ đúng của mệnh đề điều kiện của quy tắc thứ k, tín hiệu ra của 

bộ điều khiển PID mờ gồm R quy tắc dạng (2.1) xác định bởi công thức giải mờ trung 

bình có trọng số: 

1

1

( )
( )

R

k k
k

R

k
k

u t

u t

β

β

=

=

=



                   (2.2) 

Thay uk(t) ở mệnh đề kết luận của quy tắc (2.1) vào (2.2) ta được: 

( )( ) ( ) ( )
P I D

de t
u t K e t K e t dt K

dt
= + +% % %  

Trong đó: 1 1 1

1 1 1

; ;

R R R

k Pk k Ik k Dk
k k k

P I DR R R

k k k
k k k

K K K

K K K

β β β

β β β

= = =

= = =

= = =
  

  
% % %  

Công thức trên chứng tỏ bộ điều khiển PID có thông số 
P

K% , 
I

K% , 
D

K%  thay đổi 

theo điều kiện làm việc và có thể xem bộ điều khiển mờ như là bộ giám sát thay đổi 

thông số bộ điều khiển PID như sơ đồ khối hình 2.27. 

 

Hình 2.27. Bộ điều khiển PID mờ Sugeno 
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� Ví dụ thiết kế bộ điều khiển PID mờ Sugeno: Điều khiển mực chất lỏng 

trong bồn chứa dùng bộ điều khiển PI mờ. 

 
Hình 2.28. Hệ bồn chứa chất lỏng 

Xét hệ bồn chứa chất lỏng có tiết diện ngang thay đổi theo độ cao như hình 2.28. 

Phương trình vi phân mô tả hệ thống là: 

( )
max min

min
max

1( ) ( ) 2 ( )
( )

( )

D
h t ku t C a gh t

A h

A A
A h h A

h

= −

−
= +

&

 

Trong đó: 

( )u t - điện áp điều khiển máy bơm (0 ( ) 12u t V≤ ≤ ) 

( )h t - độ cao mực chất lỏng trong bồn (cm)  

maxh - độ cao cực đại của bồn chứa 

max min,A A  - tiết diện ngang cực đại và cực tiểu 

k – hệ số tỷ lệ với công suất máy bơm 

a – tiết diện van xả 2( )cm  

g – gia tốc trọng trường 2(981 / sec )cm  

CD – hệ số xả. 

Thông số của hệ bồn đơn được chọn như sau: hmax=50cm, Amax=200 cm2, 

Amin=100cm2, a=1cm2, k=300cm3/sec, CD=0,6. Bài toán đặt ra là điều khiển mực chất 

lỏng trong bồn bám theo tín hiệu đặt. 

Do hệ bồn chứa là đối tượng phi tuyến nên nếu ta sử dụng bộ điều khiển PI kinh 

điển để điều khiển mực chất lỏng trong bồn thì chất lượng hệ thống không thể tồn tại 

mọi điểm làm việc. Hình 2.29 là đáp ứng của hệ thống với thông số bộ điều khiển PI 

được chỉnh phù hợp với điểm làm việc h=20cm. Rõ ràng tại các điểm làm việc cách 

xa điểm h=20cm, chất lượng hệ thống rất kém, đáp ứng của hệ thống rất chậm hoặc có 

độ quá điều chỉnh. 
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Hình 2.29. Kết quả điều khiển hệ bồn đơn dùng PI kinh điển 

Ta thiết kế hệ thống điều khiển PI mờ theo sơ đồ khối hình 2.30. Ngõ vào của bộ 

giám sát mờ là điểm làm việc, các tập mờ mô tả các giá trị ngôn ngữ của biến vào và 
ngõ ra của bộ giám sát mờ là giá trị của các hệ số  

P
K% và 

I
K%  thay đổi theo luật điều 

khiển được khai báo như sau: 

 

 

Sơ đồ Simulink mô phỏng hệ thống như hình 2.30 và kết quả mô phỏng minh 

họa như hình 2.31. 

 
Hình 2.30. Mô phỏng điều khiển mực 

chất lỏng trong bồn chứa dùng bộ điều 

khiển PI mờ Sugeno 

 

Hình 2.31. Kết quả mô phỏng điều khiển 

mực chất lỏng trong bồn chứa dùng bộ 

điều khiển PI mờ Sugeno 
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Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển PI mờ có thể điều khiển mực chất lỏng 

trong bồn chứa với chất lượng đạt yêu cầu tại mọi điểm làm việc. 

2.5. THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG PIIẦN MỀM MATLAB 

2.5.1. Giới thiệu hộp công cụ lôgic mờ 

Hộp công cụ Lôgic mờ (The Fuzzy Logic Toolbox) là tổ hợp các hàm được xây 

dựng trên nền Matlab giúp cho việc thiết kế, mô phỏng, kiểm tra và hiệu chỉnh bộ điều 

khiển mờ một cách dễ dàng. Để thiết kế bộ điều khiển mờ trong hộp công cụ này, ta 

có thể thực hiện thông qua dòng lệnh hoặc thông qua giao diện đồ hoạ. Trong khuôn 

khổ cuốn sách này chỉ giới thiệu những thao tác cơ bản để thiết kế bộ điều khiển mờ 

thông qua giao diện đồ hoạ. Phần thiết kế thông qua dòng lệnh, ta có thể đọc trong 

phần "Fuzzy Logic Toolbox" của Malab. 

Tại cửa sổ Command Window của Matlab, ta nhập “fuzzy” và nhấn Enter để 

mở giao diện thiết kế “Fuzzy Logic Designed” 

 
Mở cửa số Fuzzy của Matlab với cấu trúc mặc định SISO (hình 2.32) gồm một 

biến ngôn ngữ đầu vào Input1, một biến ngôn ngữ đầu ra Output1, rồi chọn động cơ 

suy diễn bao gồm phép hội (And), phép giao (Or), phép suy diễn (Implication) và 

phép giải mờ (Defuzzification). 

Các thực đơn cho phép soạn 
thảo, lưu trữ, mở file … hệ mờ 

Kích đúp vào đây để mở và soạn 
thảo các hàm thuộc đầu vào

Kích đúp vào đây để mở và 
soạn thảo các luật điều khiển

Kích đúp vào 
đây để mở và 
soạn thảo các 

hàm thuộc 
đầu ra

Hiển thị tên, 
loại và miền 
xác định của 

biến hiện thời

Hiển thị tên 
và kiểu của 

bộ điều khiển

Hiển thị tên 
các nguyên 

tắc xây dựng 
luật hợp 
thành và 

phương pháp 
giải mờ

Hiển thị trạng 
thái đang 
thao tác 

 

Hình 2.32. Cửa sổ Fuzzy Logic Designer 
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Để khai báo thêm đầu vào, ta chọn Edit → Add variable → Input (hoặc 

Output). Ta có thể thay lại tên của các biến ngôn ngữ vào ra này bằng cách kích hoạt 

biến cần đổi tên tương ứng rồi sửa thành tên mới tại ô Name. (hình 2.33) 

 
Hình 2.33. Chèn thêm biến vào hoặc ra bộ điều khiển mờ 

Sau khi đã có cấu trúc của bộ điều khiển mờ, ta tiến hành soạn thảo: các hàm liên 

thuộc đầu vào, hàm liên thuộc đầu ra và các luật điều khiển. Để soạn thảo giá trị ngôn 

ngữ (tập mờ) cho biến ngôn ngữ ta kích chuột tại biểu tượng (icon) của biến cần soạn 

thảo. Mặc định, mỗi biến ngôn ngữ luôn được gán sẵn 3 giá trị ngôn ngữ. Ta có thể 

khai báo thêm giá trị mới cho nó bằng cách kích đúp chuột vào biểu tượng Input và 

chọn Edit → Add MFs hoặc Add Custom MF thêm hàm liên thuộc, chọn Remov 
Select MF để gỡ bỏ một hàm liên thuộc nào đó, nếu chọn Remov All MFs sẽ gỡ bỏ 

tất cả các hàm liên thuộc của biến đã chọn. Tập nền của từng tập mờ (giá trị ngôn ngữ) 

được soạn thảo tại ô Range. Kiểu của tập mờ là tam giác (trimf), hình thang 

(trapmf), hình chuông (gbellmf) … được chọn tại ô Type. Tham số chi tiết của các 

tập mờ đó được soạn thảo tại ô Params. Đóng cửa sổ màn hình soạn thảo bằng cách 

chọn File → Close (hình 2.34). 
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Đặt tên và miền xác định 
của hàm liên thuộc

Nhập dải giá trị miền xác 

định và miền giá trị hiển thị 
của biến ngôn ngữ

 

Hình 2.34. Cửa sổ soạn thảo hàm thuộc 

Membership Function Editor 

Xóa luật 

điều 
khiển

Xác nhận 

trọng số của 
luật điều khiển

Thêm hay 

xác nhận luật 
điều khiển

Thay đổi luật 

điều khiển

 

Hình 2.35. Cửa sổ soạn thảo luật điều 

khiển Rule Editor 

Để soạn thảo luật điều khiển: Edit →→→→ Rules hoặc nháy chuột tại ô Mamdani, 
trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ để soạn thảo như hình 2.35.  

Sau mỗi lần soạn xong một luật ta ấn Add rule để xác nhận. Để thay đổi một 

luật hợp thành ta ấn Change rule. Để xoá một luật điều khiển ta ấn Delete rules. 

Muốn quan sát hoạt động của các luật ta chọn View →→→→ Rules (2.36a) và chọn View →→→→ 
Surface để quan sát quan hệ vào – ra của bộ điều khiển  (2.36b) 

 
a) 

 

b) 

Hình 2.36. Quan sát hoạt động các luật điều khiển và quan hệ vào ra bộ điều khiển 

mờ 

Sau khi thiết kế xong bộ điều khiển, ta cần đặt tên và lưu chúng bằng cách File 
→→→→ Export → → → → To Disk để cất vào đĩa hoặc File → → → →  Export →→→→To Workspase để lưu 

vào vùng làm việc của Matlab (Hình 2.37). 
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Hình 2.37. Lưu và xuất file bộ điều khiển mờ 

Muốn mở một bộ điều khiển mờ đã lưu trên đĩa, chọn  File →→→→ Import → → → → From 
disk, chọn file cần mở. 

Sau khi thiết kế xong bộ điều khiển mờ bằng cửa sổ Edit GUI, ta chuyển về cửa 

sổ mô phỏng SIMULINK, mở một file mới với đuôi '.mat', xây dựng mô hình mô 

phỏng cho hệ, tiến hành chạy mô phỏng và hiệu chỉnh hệ thống. Hoặc chọn bộ điều 

khiển mờ trong thư viên Simulink như hình 2.38 và nhập tên file .fis đã xuất ra 

Workspase. 

 
Hình 2.38. Bộ điều khiển mờ trong Simulink 

2.5.2. Ví dụ minh họa 

Thiết kế bộ điều khiển mờ PI để điều khiển đối tượng 
2

2 1

( )
1DT

k
W s

a s a s
=

+ +
, với 

1 21,5 ;  0,5 ;  0,5a a k= = = . Cho biết tín hiệu đặt phạm vi r = [0  1], tín hiệu điều khiển 

u= [0  4]. Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ trên Matlab Simulink.  

Các bước thực hiện: 

Sơ đồ cấu trúc bài toán điều khiển  
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K1 ĐỐI TƯỢNG
r

E

-+

BỘ ĐIỀU KHIỂN PI MỜ

y

U

K2d/dt

DE

 K3
E

DE

DU U

 

Hình 2.39. Cấu trúc bài toán điều khiển cho ví dụ 2.5.2 

� Thiết kế bộ điều khiển mờ 

1. Xác định các ngõ vào/ ra: 

+ Có 2 ngõ vào gồm: sai lệch E, đạo hàm sai lệch DE 

+ Có 1 ngõ ra : DU 

2.  Xác định tập mờ: 

a. Miền giá trị vật lý của các biến ngôn ngữ vào/ra: 

Sai lệch E được chọn trong miền giá trị từ -1 đến 1, tốc độ biến đổi DE của sai 

lệch có giá trị biến đổi từ 0 tới 1 và tốc độ biến đổi tín hiệu ra DU nằm trong khoảng 0 

đến 4. Chọn K1=1, K2 = 1, K3=4. 

b. Số lượng tập mờ (giá trị ngôn ngữ): 

Sai lệch: E = {NB, NS, ZE, PS, PB} 

Đạo hàm sai lệch: DE = {NB, NS, ZE, PS PB} 

Tín hiệu điều khiển DU:  DU = {NB, NM, NS, ZE, PS, PM, PB} 

3. Xác định hàm thuộc và xây dựng các luật điều khiển 

  

  

5. Thiết bị hợp thành: Sử dụng thiết bị hợp thành max - MIN 
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6. Giải mờ: Giải mờ theo phương pháp điểm trọng tâm. 

� Thiết kế bộ điêu khiển mờ trên Matlab Simulink 

1. Xác định cấu trúc bộ điều khiển mờ 

 

2. Mờ hóa đầu vào E 

 

3. Mờ hóa đầu vào DE 

 

4. Mờ hóa đầu vào DU 

 

Xây dựng các luật điêu khiển và chọn thiết bị hợp thành MAX-MIN, với phương 

pháp giải mờ điểm trọng tâm: 
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Quan sát hoạt động của các luật điều khiển và quan hệ vào ra bộ điều khiển mờ:   

  

Chương trình Simulink mô phỏng hệ thống điều khiển với bộ điều khiển mờ đã 

thiết kế: 

 

Kết quả mô phỏng với tín hiệu đặt là 1 và với tín hiệu đặt dạng Step: 
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2.6. BÀI TẬP CHƯƠNG 2 

Bài tập 1. Chọn các tập mờ cho biến vào x và biến ra y để có được bộ điều khiển mờ 

có đặc tính vào/ra tĩnh như hình dưới: 

 

Bài tập 2. Cho các tập mờ đầu vào của biến sai lệch e và các tập mờ đầu ra của biến 

ra u của bộ điều khiển mờ có dạng như sau: 

( )eµ

e

( )uµ

u
 

 

Luật hợp thành được xây dựng 

theo quan hệ: 

R1: Nếu e=e1 thì u=u1 

R2: Nếu e=e2 thì u=u2 

….. 

R7: Nếu e=e7 thì u=u7 
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Hãy xác định quan hệ vào/ra tĩnh của bộ điều khiển mờ và giá trị rõ u0 biết giá trị rõ 

đầu vào là e0=-250,  

1. Nếu luật hợp thành được xây dựng theo quy tắc max-MIN và giải mờ theo 

phương pháp trung bình có trọng số. 

2. Nếu luật hợp thành được xây dựng theo quy tắc max-MIN và giải mờ theo 

phương pháp cực đại với nguyên lý cận trái. 

3. Nếu luật hợp thành được xây dựng theo quy tắc max-PROD và giải mờ theo 

phương pháp điểm trọng tâm. 

4. Nếu luật hợp thành được xây dựng theo quy tắc max-PROD và giải mờ theo 

phương pháp điểm cực đại. 

Bài tập 3. Cho hệ thống nâng bi trong từ trường như 

hình vẽ. 

Tín hiệu vào là điện áp u(t) cấp cho cuộn dây, tín 

hiệu ra là vị trí y(t) của viên bi trong từ trường. Cho 

biết điện áp cấp cho cuộn dây nằm trong miền 0 ≤ u(t 

)≤24V. Hãy thiết kế bộ điều khiển mờ (gồm tối thiểu 

25 luật) điều khiển vị trí viên bi cân bằng tại vị trí 

yd=0,2(m) với sai số xác lập bằng 0.  

 

 

Vẽ sơ đồ khối hệ thống điều khiển gồm đầy đủ các khối tiền xử lý, hậu xử lý và khối 

bão hòa. Vẽ hình minh họa và giải thích lý do đưa ra 5 quy tắc điều khiển bất kỳ. Cho 

biết khi áp dụng bộ điều khiển cần chỉnh định những thông số nào? 

Bài tập 4: Cho bộ điều khiển mờ con tàu với các tập mờ đầu vào của biến sai lệch e 

và de, tập mờ đầu ra của biến u có dạng như sau: 

-0.4 0 0.4 11

NE ZE PO

e

1

µ(e)

 -0.5 0.5 1-1

NB NS ZE

u

1

µ(u)
PS PB
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0 11

NE ZE PO

de

1

µ(de)

 

Bảng quy tắc: 

 

Hãy xác định tập mờ đầu ra của bộ điều khiển mờ và giá trị rõ u0, biết giá trị rõ đầu 

vào là e0=0.1 và de0=-1/3 nếu luật hợp thành được cài đặt theo nguyên tắc MAX-MIN 

và giải mờ theo phương pháp trung bình có trọng số. 

Bài tập 5.  Điều khiển giữ cân bằng hệ con lắc ngược 

Hệ thống gồm một con lắc có trục quay tự do được gắn vào xe kéo bởi động cơ 

điện. Chúng ta chỉ xét bài toán trong không gian hai chiều, nghĩa là con lắc chỉ di 

chuyển trong mặt phẳng. Con lắc không ổn định vì nó luôn ngã xuống trừ khi có lực 

tác động thích hợp. Giả sử khối lượng con lắc tập trung ở đầu thanh như hình vẽ (khối 

lượng thanh không đáng kể). Lực điều khiển u tác động vào xe. Yêu cầu bài toán là 

điều khiển vị trí của xe và giữ cho con lắc luôn thẳng đứng. Bài toán điều khiển hệ 

con lắc ngược chính là mô hình của bài toán điều khiển định hướng tàu vũ trụ khi 

được phóng vào không gian. 

 

M-trọng lượng xe 1[Kg];  

m – trọng lượng con lắc 0,1[Kg];  

l – chiều dài con lắc 1[m];  

u – lực tác động vào xe (N);  

g – gia tốc trọng trường 9,8[m/s2]; x – vị trí xe [m];  

θ – góc giữa con lắc và phương thẳng đứng [rad]. 

Mô hình toán học của con lắc ngược cho bởi phương trình sau: 
2

2

2

(sin ) os sin
( os )

os ( ) (sin ) ( os sin )
( os ) ( )

u ml mgc
x

M m m c

uc M m g ml c

ml c M m l

θ θ θ θ

θ

θ θ θ θ θ
θ

θ

+ −
=

+ −

− + +
=

− +

&
&&

&
&&

 

Yêu cầu: 

1. Hãy trình bày các bước thiết kế bộ điều khiển mờ giữ cân bằng con lắc ở vị trí 

thẳng đứng từ điều góc lệch ban đầu bất kỳ nằm trong miền –π/6 ≤ θ ≤ π/6.  Vẽ hình 

minh họa ý tưởng đưa ra 5 luật điều khiển mờ khác nhau. 
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2. Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ vừa thiết kế dùng Matlab. Chỉnh định 

thông số bộ điều khiển mờ sau cho hệ thống đáp ứng nhanh và ít dao động nhất có thể 

được. Trình bày đồ thị tín hiệu điều khiển u(t) và tín hiệu ra �(t) ứng với 3 điều kiện 
đầu khác nhau: ) (0) / 6,  (0) 0a θ π θ= =&  , ) (0) / 6,  (0) 1b θ π θ= = −& , 

) (0) / 6,  (0) 1c θ π θ= =& . 

Bài tập 6. Điều khiển vị trí cánh tay máy một bậc tự do 

 

 

u(t) : moment tác động lên trục quay của cánh tay máy 

( )tφ  : góc quay (vị trí) của cánh tay máy. 

J : moment quán tính của cánh tay máy (J=0.05 kg.m2) 
M : Khối lượng của cánh tay máy (M=1.0kg) 
m : Khối lượng vật nặng (m=0.1kg) 
l : Chiều dài cánh tay máy (l=0.4m) 
lC : Khoảng cách từ trọng tâm cánh tay máy đến trục          
quay (lC=0.15m) 
B : Hệ số ma sát nhớt (B=0.2 kg.m2/s) 
g : Gia tốc trọng trường (g=9.81 m/s2) 

 

Đặc tính động học của hệ tay máy một bậc tự do cho bởi phương trình: 
2( ) ( ) ( ) ( ) sin ( ) ( )

C
J ml t B t ml Ml g t u tφ φ φ+ + + + =&&  

Yêu cầu: Hãy trình bày các bước thiết kế bộ điều khiển mờ điều khiển vị trí 

cánh tay máy.  Vẽ hình minh họa ý tưởng đưa ra 5 luật điều khiển mờ khác nhau. Mô 

phỏng hệ thống điều khiển mờ vừa thiết kế dùng Matlab.  

Bài tập 7. Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều 

 
Cho động cơ DC có đặc tính mô tả bởi hai phương trình vi phân: 

( ) 1
( ) ( ) ( )bKdi t R

i t t u t
dt L L L

ω= − − +   

( )
( ) ( )mKd t B

i t t
dt J J

ω
ω= − −  

( )u t  - điện áp phần ứng (tín hiệu vào) 

( )tω - tốc độ quay của động cơ (tín hiệu ra) 

( )i t  - dòng điện phần ứng 

Các thông số của động cơ như sau: Điện trở phần ứng R=1Ω, điện cảm phần ứng 

L=0.33 H, hằng số moment Km=0.2, hằng số sức điện động Kb=0.2, moment quán tính 

của tải J=0.02 kg.m2, hệ số ma sát nhớt B=0.2 Nms. 
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Giả sử: Điện áp u(t) cấp cho phần ứng động cơ tối đa 120V. Md(t) có trung bình 

bằng 0, phương sai bằng 10. e(t) có trung bình bằng 0, phương sai bằng 0.01. 

Yêu cầu:  

1. Hãy trình bày các bước thiết kế bộ điều khiển mờ điều khiển mực chất lỏng. 

Vẽ hình minh họa ý tưởng đưa ra 5 luật điều khiển mờ khác nhau. 

2. Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ vừa thiết kế dùng Matlab trong các trường 

hợp: 

(a) Không có nhiễu moment tải, có nhiễu đo lường 

(b) Có nhiễu moment tải, không có nhiễu đo lường 

(c) Đồng thời có nhiễu moment tải và nhiễu đo lường 

Bài tập 8: Cho hệ thống điều khiển bồn nước đơn (single tank) với bộ điều khiển PI 

mờ được thiết kế như sau: 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 500

0.5

1
RatThap Thap TrungBinh Cao

Biến vào “Điểm làm việc”

 

 

Chú thích:  Rth: Rất thấp; Th: Thấp; TB: Trung 

bình; C: Cao 

0.6 0.7 0.8 0.90

1
Rth Th TB C

Biến ra Kp

Kp

 

0.08 0.2 0.35 0.550

1
Rth Th TB C

Biến ra Ki

KI

 

Hãy xác định giá trị rõ đầu ra của bộ điều khiển mờ biết giá trị rõ đầu vào là điểm làm 

việc =19, luật hợp thành được cài đặt theo nguyên tắc MAX-MIN và giải mờ theo 

phương pháp trung bình có trọng số. 
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Bài tập 9: Cho xe – lò xo - con lắc như hình vẽ 

 

τ(t): Moment tác động vào trục quay con lắc (tín hiệu 

vào) 

θ(t): góc lệch của con lắc (tín hiệu ra) 

x(t): Dịch chuyển của xe 

m1: Khối lượng xe 

m2: Khối lượng vật nặng (bỏ qua khối lượng thanh) 

l:chiều dài con lắc 

b: Hệ số ma sát ở trục quay con lắc (bỏ qua ma sát 

xe và đường chạy) 

k: Độ cứng lò xo 

Hẫy thiết kế bộ điều khiển PI hoặc PID mờ dùng quy tắc Sugeno để điều khiển 

hệ thống xe-con lắc bám theo tín hiệu đặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

CHƯƠNG 3 
MẠNG NƠRON NHÂN TẠO 

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về mạng nơron nhân tạo: Các khái niệm 

cơ bản, cấu trúc và phương pháp huấn luyện các mạng nơron truyền thẳng sử dụng 

luật học giám sát, xây dựng một số mạng nơron trên Matlab -Simulink 

3.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG NƠRON 

Bộ não con người là hệ thống xử lý thông tin phức hợp, phi tuyến và song song 

có khả năng học, ghi nhớ, tổng quan hóa và xử lý lỗi. Bộ não con người gồm khoảng 

1011 tế bào nơron liên kết với nhau thành mạng. Tế bào nơron sinh học có cấu tạo như 

hình 3.1, mỗi tế bào nơron sinh học gồm ba thành phần chính là thân tế bào (soma), 

một hệ thống hình cây các đầu dây thần kinh vào (dendrite) và một trục (axon) dẫn 

đến đầu dây thần kinh ra. Tại đầu của các dây thần kinh có các khớp thần kinh 

(synapse) để kết nối với các dây thần kinh khác. Mỗi tế bào nơron trong bộ não con 

người có khoảng 104 khớp thần kinh. Có hai loại khớp nối: Khớp nối kích thích 

(excitatory) hoặc khớp nối ức chế (inhibitory). 

 
Hình 3.1. Tế bào nơron sinh học 

Tín hiệu truyền trong các dây thần kinh vào và dây thần kinh ra của các tế bào 

nơron là tín hiệu điện phát sinh thông qua các quá trình phản ứng và giải phóng các 

chất hữu cơ. Các chất này được phát ra từ các khớp nối dẫn tới các dây thần kinh vào 

sẽ làm tăng hay giảm điện thế của nhân tế bào. Khi điện thế này đạt đến một ngưỡng 

nào đó, sẽ tạo ra một xung điện dẫn đến trục dây thần kinh ra. Xung này được truyền 

theo trục, tới các nhánh rẽ khi chạm tới các khớp nối với các tế bào nơron khác sẽ giải 

phóng các chất truyền điện. Quá trình lan truyền tín hiệu cứ tiếp tục như vậy cho đến 

khi đến đầu ra cuối cùng. 

Mạng nơron nhân tạo là một mô hình toán học đơn giản của bộ não con người, 

bản chất mạng nơron nhân tạo là mạng tính toán phân bố song song. Trái với các mô 
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hình tính toán thông thường, hầu hết các mạng nơron phải được huấn luyện trước khi 

sử dụng. Các nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo đã bắt đầu từ thập niên 1940. Năm 

1944, McCulloch và Pitts công bố về công trình nghiên cứu về liên kết của các tế bào 

nơron. Năm 1949, Hebb công bố công bố nghiên cứu về tính thích nghi của mạng 

nơron. Cuối những năm 1950, Rosenblatt đưa ra mạng Perceptron. Nghiên cứu về 

mạng nơron chỉ phát triển mạnh từ sau những năm 1980 sau giai đoạn thoái trào từ 

năm 1969, khi Minsky và Papert chỉ ra một số khuyết điểm của mạng Perceptron. 

Năm 1985, mạng Hopfield ra đời và sau đó một năm là mạng lan truyền ngược. Đến 

nay đã có rất nhiều cấu hình mạng và các thuật toán huấn luyện tương ứng được công 

bố để giải quyết các bài toán khác nhau. 

3.1.1. Tế bào nơron 

Mạng nơron nhân tạo (hay gọi tắt là mạng nơron) có thể xem như là mô hình 

toán học đơn giản của bộ não con người. Mạng nơron bao gồm các tế bào nơron (đơn 

vị xử lý) kết nối với nhau bởi các liên kết. Mỗi liên kết kèm theo một trong số, đặc 

trưng cho đặc tính kích thích hay ức chế giữa các tế bào nơron. 

x1

x2

xm-1

a(.)

xm=+1

w1

w2

wm-1
wm=b

yf

  

Hình 3.2. Tế bào nơron nhân tạo 

Tín hiệu đầu vào 
Có m tín hiệu đầu vào. Trong đó (m-1) tín hiệu là tín hiệu kích thích ở đầu vào là 

(x1, x2, …, xm-1), chúng được lấy từ đầu ra của các nơron được đặt trước nơron này 

hoặc được lấy từ các nguồn tín hiệu đầu vào khác. Các tín hiệu kích thích đầu vào này 

được đưa qua một bộ trọng số (weight) w đặc trưng cho mức độ liên kết giữa các 

nơron đứng trước liên kết với nó. Trọng số liên kết có giá trị dương tương ứng với 

khớp thần kinh bị kiềm chế. 

Riêng thành phần tín hiệu vào thứ m là xm được gọi là ngưỡng (threshold) có giá 

trị xm = +1. Tín hiệu xm được đưa qua thành phần dịch chuyển (bias) bi : wm = b.  

Hàm xử lý ở ngõ vào:  là hàm tổng có dạng như sau. 

- Hàm tuyến tính (linear function): 
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1 1

w ) w w )
m m

j j m j j
j j

f net x b x b
= =

       = = + = +        
∑ ∑               (3.1) 

- Hàm toàn phương (quadratic function): 

2

1

w )
m

j j
j

f net x b
=

  = = +  
∑                (3.2) 

- Hàm cầu (spherical function): 

2 2

1

( w )
m

j j
j

f net x bρ−

=

  = = − +  
∑                 (3.3) 

Thường hàm tổng ở ngõ vào được sử dụng nhiều nhất là hàm tuyến tính.  

Ngõ ra của tế bào nơron  

Ngõ ra tế bào nơron được cho bởi biểu thức: ( ) ( )y a net a f= =  

Trong đó a(.) là ký hiệu của hàm chuyển đổi. Hàm chuyển đổi (transfer 

function), có tài liệu còn gọi là hàm tác động (activation function) hay hàm truyền 

(transfer function), có nhiệm vụ biến đổi tổng trọng f (hoặc net) thành tín hiệu đầu ra 

y. 

Các dạng hàm chuyển đổi thường dùng là: 

- Hàm chuyển đổi giới hạn cứng (H.3.3a)  

Hàm chuyển đổi dạng giới hạn cứng (hard limit transfer function), còn có tên gọi 

là hàm chuyển đổi dạng bước nhảy (step transfer function) có biểu thức: 

( )
1 0

( )
0 0

if f
a f step f

if f





≥
= =

<
                (3.4) 

- Hàm chuyển đổi giới hạn cứng đối  (H.3.3b) 

Hàm chuyển đổi dạng giới hạn cứng đối xứng (symmetric hard limit transfer 

function), còn gọi là hàm dấu có biểu thức như sau: 

( )
1 0

sgn( )
1 0

if f
a f f

if f




≥
= =

− <
                (3.5) 

Các nơron có hàm chuyển đổi a(.) ở dạng hàm giới hạn cứng đối xứng được gọi 

là phần tử ngưỡng tuyến tính (Linear Threshold Unit – LTU). 

- Hàm tuyến tính: 

Hàm chuyển đổi dạng tuyến tính (linear transfer function, có biểu thức như sau:  

( )a f f=                    (3.6) 

- Hàm dốc bão hòa (H.3.3c) 
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- Hàm tuyến tính bão hòa (H.3.3d): 

( )

1 1

0 1

1 1

if f

a f f if

if f

f




>

= ≤ ≤

− <−

                (3.8) 

- Hàm sigmoid đơn cực (H.3.3e): 

 ( )
fe

fa
λ−

+
=

1

1
  (trong đó λ > 0)               (3.9) 

- Hàm sigmoid lưỡng cực (H.3.3f): 

 ( ) 1
1

2
−

−
+

=
fe

fa
λ

  (trong đó λ > 0)             (3.10) 

Các nơron có hàm chuyển đổi a(.) ở các dạng hàm sigmoid đơn cực hoặc 

sigmoid lưỡng cực được gọi là phần tử mức tuyến tính (Linear Graded Unit – LGU). 

 

 

 

 

 

a)                                      c)                                       e) 

 

 

 

 

 

 

 b)                                      d)                                         f) 

Hình 3.3. Các dạng hàm tác động thường dùng 

a) Hàm bước nhảy; b) Hàm dấu; c) Hàm dốc; d) Hàm tuyến tính bão hòa; e) 

Hàm sigmoid đơn cực; f) Hàm sigmoid lưỡng cực 

Hình 3.4 minh họa cho trường hợp tổng quát của tế bào nơron thứ i và được biểu 

diễn dưới dạng ký hiệu mô hình đơn giản. Trong đó tế bào nơron được ký hiệu là một 

a

f 

0 1 

1 

a

f 

0 

a

f 

0 

1 

a

f 

0 

- -

a

f 

-

a
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vòng tròn được, nó có các mối liên kết với các nơron khác qua các trọng số wij; j = (1, 

2, …, m); có m đầu vào là [x1, x2 ,…, xm] và có một đầu ra là yi. Trong đó thành phần 

trọng số thứ m là wim = bi được nối với tín hiệu đầu vào thứ m là xm = +1, nhưng 

không nhất thiết nơron nào cần cũng phải có phần tử này. 

Trong nhiều trường hợp ký hiệu tế bào nơron như hình 3.4b. Với ký hiệu này, 

chúng ta thấy ngay được tế bào nơron sử dụng hàm chuyển đổi dạng nào. 

x1

xj

xm=+1

wi1

wij

wim=bi

Nơron thứ i

yi

 

a. Mô hình đơn giản của tế bào nơron 

thứ i 

x1

xj

xm=+1

wi1

wij

wim=bi

Nơron thứ i

xm-1

wi(m-1)
yi

a

 

b. Ký hiệu thay thế của tế bào nơron thứ i 

Hình 3.4. Mô hình tế bào nơron 

Ví dụ 3.1 

Cho nơron được trình bày trên các hình 3.5a và 3.5b.  

x1=0.9

x2=0.1

x3=+1

a(.)

w1=1

w2=-3

w3=0.1

f

a) 

x1=0.9

x2=0.1

x3=+1

w1=1

w2=-3

w3=0.1

y

b) 

Hình 3.5. Ví dụ 3.1 

Hãy tính giá trị tín hiệu ra của nó với các trường hợp: hàm chuyển đổi a(.) có các 

dạng hàm tuyến tính và hàm sigmoid (khi λ = 1). 

Giải: Tìm giá trị tín hiệu ra y của nơron theo các bước như sau. 

Bước 1 

Tổng trọng đầu vào của nơron: 

( ) ( )1 1 2 2 3
1

3

3

  0.9 1 0.1 -3 1 0.1 0.7
=

+= = = + = × + × + + × = ii
i

w x w x w x wnet f x  

 Bước 2 
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Tín hiệu ra y, với hàm chuyển đổi a(.) có dạng hàm tuyến tính: 

( ) ( ) ( )0.7 0.7y a net a f a= = = =   

Tín hiệu ra y, với hàm chuyển đổi a(.) có dạng hàm sigmoid, với λ = 1: 

( ) ( ) ( ) ( 1) 0.7

1 10.7 0,6681
1 1f

y a net a f a
e eλ − ×

= = = = = =
+ +

  

Từ kết quả của ví dụ này đã cho thấy giá trị tín hiệu đầu ra y của mỗi nơron 

không những phụ thuộc vào giá trị của tín hiệu vào x và trọng số liên kết mà còn phụ 

thuộc vào dạng hàm chuyển đổi a(.). Nơron có tổng trọng f như nhau, sẽ có tín hiệu ra 

y khác nhau nếu hàm chuyển đổi a(.) ở các dạng khác nhau. 

3.1.2. Các loại mô hình cấu trúc mạng nơron 

Mạng nơron bao gồm sự liên kết của nhiều nơron. Đầu ra của mỗi nơron kết nối 

với các nơron khác thông qua các trọng số, hoặc tự phản hồi trở về đầu vào của chính 

nó. 

Cấu trúc của mạng nơron là kiểu kết nối hình học của mỗi nơron liên kết trong 

mạng, đây là một đặc điểm quan trọng của từng mạng nơron, dựa vào đó tiến hành 

phân loại chúng. Hình 3.6 mô tả một số loại mạng nơron thường gặp. 

Hình 3.6a mô tả mạng truyền thẳng một lớp (single – layer feedforward 

networks). Lớp vào (input layer) gồm các nơron nhận trực tiếp các tín hiệu vào lấy từ 

bên ngoài. Lớp ra (output layer) gồm có các nơron có các tín hiệu ra, đưa ra bên ngoài. 

Lớp ẩn (hidden layer) gồm cac nơron còn lại không nhận trực tiếp các tín hiệu vào lấy 

từ bên ngoài và không cung cấp tín hiệu ra cho bên ngoài mạng, nó chỉ có nhiệm vụ 

truyền tín hiệu từ các nơron ở lớp vào đến các nơron ở lớp ra. 

Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp có một lớp vào, một lớp ra, có thể không có 

hoặc có nhiều lớp ẩn. Một mạng được gọi là liên kết đầy dủ nếu mỗi nơron ở các lớp 

trước có liên kết với tất cả các lớp ngay sau nó. Mạng nơron ở hình 3.6b là loại nơron 

truyền thẳng có 3 lớp, có liên kết không đầy đủ. 

Nếu mạng nơron có các tín hiệu đầu ra được đưa ngược trở lại đầu vào của các 

nơron ở các lớp trước nó hoặc chính nó thì mạng đó được gọi là mạng phản hồi 

(feedback networks). 

Nếu tín hiệu ra của một nơron được đưa phản hồi thành các tín hiệu vào của các 

nơron ở cùng một lớp với nơron đó thì mạng đó gọi là mạng phản hồi bên (lateral 

feedback networks). 

Mạng phản hồi có các vòng kín được gọi là mạng hồi quy (recurrent networks). 

Mạng một lớp có liên kết hồi quy như hình 3.6c có đặc điểm tín hiệu đầu ra của mỗi 

nơron được đưa ngược trở lại đầu vào của chính nó hoặc của các nơron khác được gọi 

là mạng hồi quy một lớp. Hình 3.6d mô tả mạng hồi quy nhiều lớp. 
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   a)                                                                             b) 

    

                c)                                                                       d) 

Hình 3.6.  Các loại mạng nơron nhân tạo thường gặp 

a) Mạng nơron truyền thẳng một lớp; b) Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp; c) 

Mạng nơron hồi quy một lớp; d) Mạng nơron hồi quy nhiều lớp 

3.1.3. Các tính chất của mạng nơron 

Mạng nơron có một số tính chất sau đây: 

Là hệ phi tuyến. 

Là hệ xử lý song song:  mạng nơron có cấu trúc song song, do đó tốc độ tính 

toán rất cao, rất phù hợp với các lĩnh vực nhận dạng và điều khiển. 

Là hệ học và thích nghi: mạng được luyện từ các số liệu quá khứ, có khả năng tự 

chỉnh khi số kiệu đầu vào bị mất, có thể điều khiển on-line. 

Là hệ có nhiều biến, là hệ nhiều đầu vào, nhiều đầu ra (MIMO) rất tiện dùng khi 

điều khiển đối tượng có nhiều biến số. 

3.1.4. Các luật học  

Mạng nơron nhân tạo phải được huấn luyện trước khi sử dụng. Có hai nhóm luật 

học: 
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- Học thông số (Parameter Learning): có nhiệm vụ tính toán cập nhật giá trị của 

trọng số liên kết các nơron trong mạng. 

- Học cấu trúc (Structure Learning): có nhiệm vụ đưa ra cấu trúc hợp lý của 

mạng nơron như thay đổi số lượng nơron  hoặc thay đổi số lượng liên kết của các 

nơron  có trong mạng 

Hai nhóm luật học trên có thể sử dụng đồng thời học cả cấu trúc và thông số (khi 

đó gọi là các luật học lai) hoặc được áp dụng riêng lẻ.  

Sau đây trình bày các luật học thông số với các giả thiết: 

- Cấu trúc mạng nơron  gồm có số lượng lớp nơron, số lượng nơron và cách thức 

liên kết của các trọng số có trong mạng đã hợp lý. 

- Ma trận trọng số đã bao gồm tất cả các phần tử thích ứng. 

Nhiệm vụ của học thông số là đưa ra phương pháp nào đó để tìm ma trận trọng 

số điều chỉnh từ ma trận trọng số tùy chọn ban đầu với cấu trúc của mạng nơron  đã 

được xác định từ trước, thỏa mãn điều kiện sai lệch trong phạm vi cho phép. 

Để làm được điều đó, mạng nơron  sử dụng các phương pháp học thích ứng để 

tính toán được các ma trận trọng số điều chỉnh w đặc trưng cho mạng. Có ba kiểu học 

là: học có giám sát, học củng cố và học không có giám sát. 

a. Học có giám sát (Supervised Learning) 

Trong phương pháp học có giám sát, dữ liệu huấn luyện mạng nơron là tập các 

mẫu (dữ liệu vào – dữ liệu ra) mong muốn. Giả sử có K mẫu dữ liệu huấn luyện mạng: 

{( (1), (1));( (2), (2));...; ( ( ), ( ))}x d x d x K d K   

Ban đầu các trọng số của mạng được khởi động giá trị bất kỳ. Lần lượt từng dữ 

liệu vào x(k) được đưa vào các ngõ vào của mạng, mạng nơron tính được dữ liệu ở 

ngõ ra là y(k). Dữ liệu y(k) được so sánh với dữ liệu ra mong muốn d(k). Sai số e(k) = 

d(k) – y(k) được sử dụng để cập nhật trọng số của mạng (H.3.7). 

 
Hình 3.7. Học có giám sát 
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b. Học củng cố (Reinforcement Learning) 

Trong phương pháp học có giám sát vừa đề cập ở trên, chúng ta cần biết dữ liệu 

ở ngõ ra của mạng tương ứng với mỗi mẫu tín hiệu vào. Tuy nhiên trong thực tế, 

không phải lúc nào chúng ta cũng có được thông tin đầy đủ như vậy. Ví dụ, trong một 

số trường hợp chúng ta chỉ biết ngõ ra thực của mạng là ‘đúng’ hay ‘sai’ so với ngõ ra 

mong muốn. Phương pháp học dựa trên thông tin đánh giá như trên gọi là học củng 

cố. Thông tin đánh giá chỉ cho biết mức độ ‘đúng’ hay ‘sai’của ma trận trọng số mà 

không chỉ dẫn được phải thay đổi ma trận trọng số như thế nào để đi đến kết quả đúng 

(H.3.8). 

 
Hình 3.8.  Học củng cố 

c. Học không có giám sát (Unsupervised Learning) 

Trong phương pháp học không có giám sát, không có thông tin phản hồi cho biết 

ngõ ra của mạng là đúng hay sai. Mạng nơron phải tự phát hiện các đặc điểm, các mối 

tương quan, hay các nhóm của tập mẫu dữ liệu vào và mã hóa chúng thành dữ liệu ra 

của mạng. Trong khi phát hiện ra các đặc điểm này, mạng thần kinh thay đổi thông số 

của nó, quá trình này gọi là tự tổ chức (H.3.9). 

 
Hình 3.9 . Học không có giám sát 

Có thể so sánh ba phương pháp học của mạng nơron với ba cách học của bộ não 

con người (bảng 3.1). 
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Bảng 3.1  So sánh các phương pháp học của mạng nơron  nhân tạo 

Bộ não con người Mạng nơron nhân tạo 

 Học có sự hướng dẫn của giáo viên Học có giám sát 

Học có sự đánh giá của giáo viên Học củng cố 

Tự học Học không có giám sát 

Chúng ta vừa xét ba phương pháp huấn luyện mạng nơron  nhân tạo. Dù huấn 

luyện mạng nơron nhân tạo theo phương pháp nào thì sơ đồ tổng quát để huấn luyện 

một tế bào nơron cũng có dạng như hình 3.10. 

Trong hình 3.10, tín hiệu vào xj (j = 1, 2, … , m) có thể là tín hiệu ra của một tế 

bào nơron khác hoặc có thể là tín hiệu vào từ bên ngoài. Chú ý rằng mức ngưỡng của 

tế bào nơron cũng bao gồm trong quá trình học như là một trọng số của ngõ vào xm có 

giá trị cố định bằng -1. Tín hiệu ra mong muốn di chỉ tồn tại trong phương pháp học 

có giám sát, hoặc trong phương pháp học củng cố, di là tín hiệu đánh giá. Tổng quát 

vector trọng số của tế bào nơron  thay đổi theo quy luật sau: 

w ( 1) w ( ) w ( )i i ik k k+ = +∆              (3.11)   

trong đó w ( )i k∆  là biến thiên của vector trọng số tại bước lặp thứ k. 

w ( ) .r. ( )i k x kη∆ =               (3.12) 

η là một số dương quyết định tốc độ học, gọi là hằng số học; r là tín hiệu học, 

tổng quát là hàm của wj, x và tín hiệu mong muốn di (nếu tồn tại). 

(w ( ), ( ), )r i ir f k x k d=              (3.13) 

Kết hợp (3.11) và (3.12) ta được: 

w ( 1) w ( ) .r. ( )i ik k x kη+ = +             (3.14) 

M

M

η

w
i

∆

 
Hình 3.10.  Sơ đồ tổng quát huấn luyện một tế bào nơron nhân tạo 
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Trong các mục sau chúng ta sẽ xét thuật toán học cụ thể cho từng mạng nơron 

nhân tạo như thuật toán học perceptron, thuật toán học Widrow – Hoff, thuật toán học 

delta, thuật toán lan truyền ngược… 

3.2. CÁC MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG SỬ DỤNG LUẬT HỌC GIÁM 
SÁT 

3.2.1. Mạng Perceptron  

a. Cấu trúc mạng 

Cấu trúc một nơron Perceptron như hình 3.11a, trong đó hàm tổng là hàm tuyến 

tính và có hàm chuyển đổi là hàm giới hạn cứng (hàm bước nhảy hoặc hàm dấu).  

Mạng Perceptron là mạng truyền thẳng một lớp gồm nhiều nơron perceptron như 

hình 3.11b. Thuật toán huấn luyện mạng gọi là thuật toán học Perceptron. Perceptron 

được quan tâm nghiên cứu rất nhiều vì nó có khả năng tổng quát hóa từ những vector 

mẫu huấn luyện và khả năng học từ các trọng số và mức ngưỡng ngẫu nhiên bất kỳ. 

Perceptron đặc biệt thích hợp với những phân loại mẫu đơn giản. Mạng Perceptron có 

ưu điểm là mạng nhanh và tin cậy. Ngoài ra, việc hiểu hoạt động của perceptron cung 

cấp kiến thức cơ bản tốt để hiểu các mạng phức tạp hơn. 

Xét mạng Perceptron có m ngõ vào và n ngõ ra (H.3.11b). Tổng trọng số ngõ vào 

Perceptron  thứ i: 

ij
1

w w      ( 1, )
m

T
i j i

j

net x x i n
=

= = =∑               (3.15) 

Ngõ ra của Perceptron thứ i (giả sử hàm chuyển đổi là hàm giới hạn cứng): 

1   0
( ) ( )=      ( 1, )

0   0
i

i i i
i

if net
y a net step net i n

if net

 ≥= = =
 <

          (3.16) 

x1

x2

xm

wi1

wi2

yi

a

wim

       

                               a)                                                                b) 

Hình 3.11.  Nơron Perceptron và mạng Perceptron 

b. Luật học Perceptron 

Cho K mẫu dữ liệu vào – ra: {( (1), (1));( (2), (2));...;( ( ), ( ))}x d x d x K d K   
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Trong đó [ ]1 2, ,...,
T

mx x x x=  và [ ]1 2, ,...,
T

nd d d d=  (m là số ngõ vào, n là số ngõ 

ra). Thuật toán học Perceptron là một trường hợp đặc biệt của thuật toán học tổng quát 

(3.14), trong đó tín hiệu học ri để cập nhật trọng số của Perceptron thứ i ở bước lặp 

thứ k được xác định bởi: 

( ) ( ) ( )    ( 1, )
i i i

r k d k y k i n= − =                (3.17) 

Vì ( )
i

r k chính là sai số giữa ngõ ra mong muốn và ngõ ra thực của mạng nên ta 

còn sử dụng ký hiệu ( ) ( )
oi i

k r kδ = , do đó thuật toán học Perceptron còn được gọi là 

thuật toán học sửa sai (Error Correction Learning Rule).  

Ta có: giá trị 
1

y ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )     ( 1, )
=

 
= = = 

 


m
T

i i ij j
j

k step w k x k step w k x k i n         (3.18) 

Cập nhật các vector trọng số theo biểu thức: 

[ ]w ( ) ( ) ( )

( 1) ( ) w

η∆ = − −

+ = + ∆

ij i i j

ij ij ij

d k y k x k

w k w k
   ( 1, ; 1, )i n j m= =              (3.19) 

Thuật toán Perceptron để huấn luyện mạng Perceptron được tóm tắt như sau: 

Bước 1: Chọn tốc độ học η>0. 

Bước 2: Khởi động 

- Gắn sai số E=0. 

- Gán biến chạy k=1. 

- Gán các vector trọng số w ( ) ( 1, )i k i n=  bằng các giá trị ngẫu nhiên bất kỳ. 

Bước 3: Quá trình huấn luyện bắt đầu, tính: 

1

y ( ) ( ( ) ( )) ( ) ( )     ( 1, )
=

 
= = = 

 


m
T

i i ij j
j

k step w k x k step w k x k i n  

Bước 4: Cập nhật các vector trọng số: 

[ ]w ( ) ( ) ( )

( 1) ( ) w

η∆ = − −

+ = + ∆

ij i i j

ij ij ij

d k y k x k

w k w k
 

Bước 5: Tính sai số tích lũy: 
21

( ) ( )
2

E E d k y k= + −  

Bước 6: Nếu k < K thì gán k=k+1 và trở lại bước 3. Nếu k = K thì tiếp tục bước 

7. 

Bước 7: Kết thúc một chu kỳ huấn luyện (epoch) 

- Nếu E=0 thì kết thúc quá trình học. 
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- Nếu E # 0 thì gán E=0, k=1 và trở lại bước 3 bắt đầu một chu kỳ huấn luyện 
mới 

Vấn đề đặt ra là thuật toán học Perceptron có hội tụ hay không. Định lý hội tụ 
perceptron cho phép đánh giá tính hội tụ của thuật toán học Perceptron. Trước khi 
trình bày định lý này chúng ta cần tìm hiểu khái niệm khả phân tuyến tính. 

� Khái niệm khả phân tuyến tính (linearly separable) 

Để đơn giản, trước tiên chúng ta xét trường hợp mạng chỉ có một Perceptron. 
Gọi tập mẫu vector vào huấn luyện Perceptron là: 

{ }(1), (2),..., ( )S x x x K=  

Gọi S0 là tập hợp các vector vào có ngõ ra mong muốn là 0: 

{ }0 ( ) ( ) 0S x k S d k= ∈ =  

Gọi S1 là tập hợp các vector vào có ngõ ra mong muốn là 1: 

{ }1 ( ) ( ) 1S x k S d k= ∈ =  

Nếu tồn tại một đường thẳng (trường hợp mạng có hai ngõ vào), một mặt phẳng 
(trường hợp mạng có ba ngõ vào) hay một mặt siêu phẳng (hyper – plane, trường hợp 
mạng có nhiều hơn ba ngõ vào) phân chia không gian vector thành hai miền riêng 
biệt: một miền chứa S0, một miền chứa S1 thì bài toán được gọi là khả phân tuyến tính. 

Mở rộng khái niệm khả phân tuyến tính cho trường hợp mạng có nhiều 

Perceptron. Tập vector dùng để huấn luyện mạng có nhiều Perceptron được gọi là khả 
phân tuyến tính nếu tập vector vào đó khả phân tuyến tính đối với từng Perceptron 
trong mạng. 

Để hiểu rõ hơn khái niệm khả phân tuyến tính, ta xét hai ví dụ sau đây. 

Ví dụ 3.1:  Giả sử cần huấn luyện một Perceptron có hai ngõ vào và một ngõ ra 
để thực hiện phép toán logic OR. Dữ liệu huấn luyện mạng được cho ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Quan hệ vào ra của phép toán logic OR 

x1 x2 d 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

Ta có: { } { } { }0 1(0,0);(0,1);(1,0);(1,1) ; (0,0) ; (0,1);(1,0);(1,1)S S S= = =  
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Biểu diễn hai tập hợp trên trong một mặt phẳng. Dễ thấy rằng tồn tại một đường 
thẳng chia mặt phẳng thành hai miền: một miền chứa S0, một miền chứa S1 nên bài 
toán OR là bài toán khả phân tuyến tính. 

 
Hình 3.12. Tập mẫu vector vào của bài toán OR khả phân tuyến tính 

Ví dụ 3.2:  Giả sử cần huấn luyện một Perceptron có hai ngõ vào và một ngõ ra 

để thực hiện phép toán logic XOR. Dữ liệu huấn luyện mạng được cho ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Quan hệ vào ra của phép toán logic XOR 

x1 x2 d 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Ta có: { } { } { }0 1(0,0);(0,1);(1,0);(1,1) ; (0,0);(1,1) ; (0,1);(1,0)S S S= = =  

Biểu diễn hai tập hợp trên trong một mặt phẳng. Dễ thấy rằng không thể vẽ một 
đường thẳng chia mặt phẳng thành hai miền: một miền chứa S0, một miền chứa S1 nên 
bài toán XOR không khả phân tuyến tính. 

 
Hình 3.13. Tập mẫu vector vào của bài toán XOR không khả phân tuyến tính 
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� Định lý hội tụ Perceptron  

Nếu bài toán khả phân tuyến tính thì thuật toán Perceptron sẽ lặp lại bước 3 một 
số hữu hạn lần. 

c. Ứng dụng mạng Perceptron 

Mạng perceptron thích hợp để giải các bài toán phân loại đơn giản. Sau đây là 

một ví dụ: 

Ví dụ 3.3. Trở lại ví dụ 3.1, huấn luyện một Perceptron có hai ngõ vào và một 

ngõ ra để thực hiện phép toán logic OR. 

Ta có cấu trúc mạng perceptron: 

x3=1

x1

x2

w3

w1

w2 y

 

Trong đó tín hiệu mức ngưỡng xem như trọng số w3 (b=-w3). Như vậy mạng 
nơron có 3 tín hiệu vào, 1 ngõ ra với 4 mẫu dữ liệu. Chọn ngẫu nhiên giá trị các trọng 

số như sau: w 0.1 0.1 0.1
T

 =   , Tốc độ học: η=1. 

Chu kỳ huấn luyện thứ 1 

Mẫu 1: 

Giá trị đầu ra của nơron: 

( ) ( )
0

(1) (1) (1) 0.1 0.1 0.1 0 0.1 1
1

Ty step w x step step d

  
  
 = = = = ≠    
  

  

  

Cập nhật vetor trọng số: 

0 0
w(1) ( (1)) (1) 1 (0 1) 0 0

1 1
d y xη

   
   

∆ = − = × − × =   
   −   

 

w(2) w(1) w(1) 0.1 0.1 0.9
T

 = + ∆ = −    

Sai số tích lũy: 
21 1

(1) (1) 0 0.5
2 2

= + − = + =E E d y       
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Mẫu 2: 

Giá trị đầu ra của nơron: 

( ) ( )
0

(2) (2) (2) 0.1 0.1 0.9 1 0.8 0
1

Ty step w x step step d

  
  
 = = − = − = ≠    
  

  

  

Cập nhật vetor trọng số: 

 

0 0
w(2) ( (2) (2)) (2) 1 (1 0) 1 1

1 1
d y xη

   
   

∆ = − = × − × =   
   
   

  

w(3) w(1) w(2) 0.1 1.1 0.1
T

 = + ∆ =     

Sai số tích lũy: 
21 1

(2) (2) 0.5 1
2 2

= + − = + =E E d y  

Mẫu 3: 

Giá trị đầu ra của nơron: 

( ) ( )
1

(3) (3) (3) 0.1 1.1 0.1 0 0.2 1
1

Ty step w x step step d

  
  
 = = = = =    
  

  

  

Cập nhật vetor trọng số: 

w(3) ( (3) (3))x(3) 0d yη∆ = − =   

w(3) w(2) w(3) 0.1 1.1 0.1
T

 = + ∆ =     

Sai số tích lũy: 
21

(3) (3) 1 0 1
2

= + − = + =E E d y  

Mẫu 4: 

Giá trị đầu ra của nơron: 

( ) ( )
1

(4) (4) (4) 0.1 1.1 0.1 1 1.3 1
1

Ty step w x step step d

  
  
 = = = = =    
  

  

  

Cập nhật vetor trọng số: 



86 

 

0
w(4) 0

0

 
 

∆ =  
 
 

  

w(4) w(3) w(4) 0.1 1.1 0.1
T

 = + ∆ =     

Sai số tích lũy: 
21

(4) (4) 1 0 1
2

= + − = + =E E d y  

Sau 4 chu kỳ huấn luyện như trên, mạng nơron đã học được hàm OR. Kết quả 

thu được mạng nơron các trọng số như sau: w 1.1 1.1 0.9
T

 = −  . 

3.2.2. Mạng Adaline  

a. Cấu trúc mạng 

Phần tử Adaline (Adaptive Linear Element – phần tử tuyến tính thích nghi) được 
Widrow và Hoff đề xuất vào năm 1960 và được coi là hệ thống tự học thông minh đơn 

giản nhất. Cấu trúc phần tử Adaline minh họa như hình 3.14a, trong đó hàm tổng là 
hàm tuyến tính và có hàm chuyển đổi là hàm tuyến tính.  

Mạng Adaline (Linear Network) là mạng truyền thẳng một lớp gồm các phần tử 
thích nghi tuyến tính Adaline  (Adaptive Linear Element). Adaline là hàm tuyến tính 
chứ không phải hàm giới hạn cứng. Điều này cho phép ngõ ra của Adaline có thể nhận 
một giá trị bất kỳ. Trong mục này chúng ta xét thuật toán học Widrow – Hoff để huấn 

luyện Adaline. Thuật toán học Widrow – Hoff, thực chất là thuật toán trung bình bình 
phương tối thiểu (LMS – Least Mean Squares) nên hiệu quả hơn thuật toán học 
Perceptron và di chuyển giới hạn phân loại ra xa nhất có thể được so với các mẫu 
phân loại. Vì ngõ ra của Adaline có thể nhận biết một giá trị bất kỳ nên có thể sử dụng 

Adaline trong các bài toán điều khiển. 

x1

x2

xm

wi1

wi2

yi

a

wim

       
                                        a)                                                        b) 

Hình 3.14.  Adaline (a) và Mạng Adaline (b) 
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Xét mạng Adaline có m ngõ vào và n ngõ ra (hình 3.14b). Tổng trọng số của các 
ngõ vào Adaline thứ i là: 

ij
1

m
T

i j i
j

net w x w x
=

= =                 (3.20) 

Ngõ ra của Adaline thứ i: 

ij
1

( )
m

i i i j
j

y a net net w x
=

= = =                (3.21) 

b. Luật học Adaline 

Cho K mẫu dữ liệu vào – ra: 

{ }( (1), (1); (2), (2);...; ( ), ( ))x d x d x K d K  

Trong đó [ ]1 2, ,...,
T

mx x x x= và [ ]1 2, ,...,
T

nd d d d=  (m là số ngõ vào, n là số ngõ ra), 

ta cần tìm các vector trọng số iw sao cho: 

ij
1

( ) ( ),       ( 1,..., )
m

j i
j

w x k d k k K
=

= =               (3.22) 

Dễ thấy rằng phương trình trên là hệ gồm K phương trình tuyến tính. Lời giải 
*
iw của hệ phương trình trên chỉ tồn tại nếu các mẫu dữ liệu huấn luyện x(1), x(2), …, 

x(K) độc lập tuyến tính, điều này xảy ra chỉ khi K ≤ m. Do đó chúng ta chỉ lưu trữ tối 
đa m quan hệ bất kỳ trong một Adaline. 

Nếu các mẫu dữ liệu huấn luyện không thỏa mãn điều kiện độc lập tuyến tính, ta 
tìm các vector trọng số iw  sao cho tối thiểu tổng bình phương sai số giữa ngõ ra mong 

muốn và ngõ vào của mạng: 

2

1

( ) ( ) min
n

i i
i

E w d y
=

= − →                (3.23) 

Có thể tìm được lời giải của bài toán tìm cực trị bằng thuật toán suy giảm độ 
dốc: 

( )
( 1) ( 1)ij ij

ij

E k
w k w k

w
η

∂
+ = + −

∂
               (3.24) 

Ta có: 

[ ]
( ) ( )

( ) ( ) .1. ( )i i
i i j

ij i i ij

y netE k E k
d k y k x k

w y net w

    ∂ ∂∂ ∂
= = − −    

∂ ∂ ∂ ∂      
           (3.25) 

Thay biểu thức 3.24 vào biểu thức 3.26 ta được: 

[ ]( 1) ( ) ( ) ( ) ( )ij ij i i jw k w k d k y k x kη+ = − −              (3.26) 
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Thuật toán 3.26 được gọi là thuật toán học Adaline hay thuật toán học Widrow – 
Hoff. Đối với thuật toán học Adaline trọng số ban đầu có thể khởi động giá trị bất kỳ.  
Thuật toán Adaline để huấn luyện mạng Adaline được tóm tắt như sau: 

Bước 1: Chọn tốc độ học η>0, chọn sai số cực đại Emax 

Bước 2: Khởi động 

- Gắn sai số E = 0. 

- Gán biến chạy k=1. 

- Gán các vector trọng số ( ) ( 1, ; 1, )ijw k i n j m= =  bằng các giá trị ngẫu nhiên bất 

kỳ. 

Bước 3: Quá trình huấn luyện bắt đầu, tính: 

1

y ( ) ( ) ( )   ( 1,
m

i ij j
j

k w k x k i n
=

= =  

Bước 4: Cập nhật các vector trọng số theo biểu thức: 

[ ]( 1) ( ) ( ) ( ) ( )ij ij i i jw k w k d k y k x kη+ = − −    ( 1, ; 1, )i n j m= =  

Bước 5: Tính sai số tích lũy: 

2

1

1
[ ( ) ( )]

2
= + −

n

E E d k y k  

Bước 6: Nếu k < K thì gán k=k+1 và trở lại bước 3. Nếu k = K thì tiếp tục bước 7. 

Bước 7: Kết thúc một chu kỳ huấn luyện (epoch) 

- Nếu E < Emax thì kết thúc quá trình học. 

- Nếu maxE E≥ thì gán E=0, k=1 và trở lại bước 3 bắt đầu một chu kỳ huấn luyện 

mới. 

Chú ý: Thoạt nhìn ta tưởng rằng hai luật học Perceptron và luật học Adaline là 
như nhau vì biểu thức cập nhật ở bước 4 như nhau. Tuy nhiên về bản chất hai thuật 
toán trên khác nhau: Luật học Perceptron không phải là thuật toán tối ưu, trong khi 
luật học Adaline là thuật toán tối ưu, quá trình học theo luật học Adaline làm cực tiểu 

hóa sai số. 

3.2.3. Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp 

a. Cấu trúc mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp 

Mạng truyền thẳng nhiều lớp là mạng truyền thẳng có từ hai lớp tế bào nơron xử 
lý trở lên. Lớp tế bào nơron  nối với ngõ vào gọi là lớp vào (thường lớp vào không 

thực hiện các phép toán xử lý), lớp tế bào nơron nối với ngõ ra gọi là lớp ra, lớp tế bào 
nơron không nối trực tiếp với ngõ và ngõ ra gọi là lớp ẩn. Kết nối giữa các tế bào 
nơron ở các lớp có thể đầy đủ hoặc không đầy đủ. Thuật toán huấn luyện mạng truyền 
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thẳng nhiều lớp là thuật toán lan truyền ngược. Thuật toán lan truyền ngược thực hiện 
hai bước truyền thông tin. Thứ nhất, mẫu dữ liệu vào x(k) được truyền từ ngõ vào đến 
ngõ ra, kết quả của việc truyền dữ liệu theo hướng thuận là tạo ra tín hiệu y(k) ở ngõ ra 

của mạng. Sau đó sai số là sai lệch giữa d(k) và y(k) được truyền ngược từ lớp ra trở 
về lớp trước đó để cập nhập trọng số của mạng. Do thuật toán huấn luyện mạng truyền 
thẳng là thuật toán lan truyền ngược nên mạng này còn được gọi là mạng lan truyền 
ngược. 

 
Hình 3.15. Mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp 

b. Luật học lan truyền ngược (Back Propagation – BP) 

Xét mạng nơron  truyền thẳng ba lớp có m tế bào nơron ở lớp vào, l tế bào nơron  
ở lớp ẩn và n tế bào nơron ở lớp ra (H.3.16). Ký hiệu trọng số của tế bào nơron thứ q 

của lớp ẩn là vq , trọng số của tế bào thần kinh thứ i ở lớp ra là wi . Gọi hàm tác động 

của các tế bào ở lớp ẩn là ah(.), của lớp ra là ao(.). Quan hệ giữa các tín hiệu truyền 
trong mạng như sau: 

x1

xj

xm

y1

yi

yn

z1

zq

zl

v11

vq1

vqj

vqm

vlm

w11

wi1

wiq

wnl

wil

 

                         Lớp vào                    Lớp ẩn            Lớp ra 

Hình 3.16. Mạng nơron truyền thẳng ba lớp 
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Tổng có trọng số của các tín hiệu vào tế bào nơron thứ q ở lớp ẩn là: 

1

m

q qj j
j

net v x
=

=∑                 (3.27) 

Tín hiệu ra của tế bào nơron thứ q ở lớp ẩn là: 

1

( ) ( )
m

q h q h qj j
j

z a net a v x
=

= = ∑              (3.28) 

Tổng trọng số của các tín hiệu vào tế bào nơron thứ i ở lớp ra là: 

1 1 1 1

w w ( ) w ( )
l l l m

q iq q iq h q iq h qj j
q q q j

net z a net a v x
= = = =

= = =∑ ∑ ∑ ∑         (3.29) 

Tín hiệu ra của tế bào nơron thứ i ở lớp ra là: 

0 0
1

0 0
1 1 1

( ) ( w )

                      = w ( ) w ( )

l

i i iq q
q

l l m

iq h q iq h qj j
q q j

y a net a z

a a net a a v x

=

= = =

= =

       =        

∑

∑ ∑ ∑
 (3.30) 

Giả sử ta có tập dữ liệu huấn luyện mạng gồm K mẫu ( ( ), ( )),  1...x k d k k K= . Tiêu 

chuẩn để huấn luyện mạng là làm tối thiểu sai số: 

( ) [ ]
22

0
1 1

1 1
( ( )

2 2
, )

n n

i i i i
i i

d y d aE netw v
= =

= − = −∑ ∑   

2 2

0 0
1 1 1 1

1 1
w w ( )

2 2

n l n l

i iq q i iq h q
i q i q

d a z d a a net
= = = =

             = − = −                 
∑ ∑ ∑ ∑         (3.31) 

Áp dụng thuật toán suy giảm độ dốc, trọng số của lớp ra được cập nhật: 

( )
w ( 1) w ( )

wiq iq
iq

E k
k k η

∂
+ = −

∂              (3.32) 

[ ] '
0

( ) ( )
( ( ) ( )) ( ( )) ( )

w w
i i

i i i q
iq i i iq

y netE k E k
d k y k a net k z k

y net

    ∂ ∂∂ ∂         = = − −           ∂ ∂ ∂ ∂      
(3.33) 

Đặt: [ ] '
0

( ) ( )
( ) ( ( ) ( )) ( ( ))i

oi i i i
i i i

yE k E k
k d k y k a net k

net y net
δ

   ∂∂ ∂     =− = = −       ∂ ∂ ∂   
         (3.34) 

Thay (3.33) và  (3.34) vào (3.32), ta được: 
*w ( 1) w ( ) ( ) ( )iq iq oi qk k k z kηδ+ = −            (3.35) 

Tương tự, trọng số của lớp ẩn được cập nhật bởi công thức: 
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( )
v ( 1) v ( 1)

vqj qj
qj

E k
k k η

∂
+ = + −

∂             (3.36) 

' '
0

1

( ) ( )

v v

          ( ( ) ( )) ( ( ))w ( ) ( ( )) ( )

q q

qj q q qj

n

i i i iq h q j
i

z netE k E k

z net

d k y k a net k k a net k x k
=

     ∂ ∂∂ ∂     =      ∂ ∂ ∂ ∂          
 

    = − −       
 
∑

      (3.37) 

Đặt:  
( ) ( )

( ) q
hq

q q q

zE k E k
k

net z net
δ

   ∂∂ ∂   =− =−   ∂ ∂ ∂      
            (3.38) 

       
' '
0

1

( ( ) ( )) ( ( ))w ( ) ( ( ))
n

i i i iq h q
i

d k y k a net k k a net k
=

 
  = − −    

 
∑  

Thay (3.34) vào (3.38), ta được: 

'

1

( ) (k)w ( ) ( ( ))
n

hq oi iq h q
i

k k a net kδ δ
=

 
  =    

 
∑            (3.39) 

Kết hợp (3.36), (3.37) và (3.39) ta được: 

v ( 1) v ( ) ( ) ( )qj qj hq jk k k x kηδ+ = −             (3.40) 

Do trọng số của mạng được cập nhật dựa vào tín hiệu sai số ( ( ), ( ))oi hqk kδ δ  và có 

thể mở rộng được cho mạng có nhiều lớp tế bào nơron tính toán hơn nên thuật toán 

lan truyền ngược còn được gọi là thuật toán học Delta tổng quát.  

Thuật toán lan truyền ngược để huấn luyện mạng truyền thẳng ba lớp được tóm 
tắt như sau: 

Bước 1: Chọn tốc độ học 0η>  , chọn sai số cực đại Emax 

Bước 2: Khởi động: 

- Gán sai số E= 0. 

- Gán biến chạy k =1. 

- Gán các trọng số w ( ), ( )  ( 1,  ; 1,  ; 1,  )iq qjk v k i n j m q l= = =  bằng giá trị ngẫu 

nhiên nhỏ bất kỳ. 

Bước 3: (Truyền thuận dữ liệu) Tính ngõ ra của mạng với tín hiệu vào là x(k): 

Lớp ẩn:  
1

( ) ( ) ( )        ( 1,  )
m

q qj j
j

net k v k x k q l
=

= =∑   

( )( ) ( )         ( 1,  )q h qz k a net k q l= =  
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Lớp ra:  
1

( ) w ( ) ( )        ( 1,  )
l

i iq q
q

net k k z k i n
=

= =∑   

( )( ) ( )         ( 1,  )i o iy k a net k i n= =  

Bước 4: (Lan truyền ngược sai số) Cập nhật trọng số của mạng: 

Lớp ra:   [ ] '
0( ) ( ( ) ( )) ( ( ))         ( 1,  )oi i i ik d k y k a net k i nδ  = − =    

w ( 1) w ( ) ( ) ( )        ( 1,  ;  1, )iq iq oi qk k k z k i n q lηδ+ = + = =  

 Lớp ẩn:  

'

1

( ) ( ( )w ( ) ( ( ))         ( 1,  )
n

hq oi iq h q
i

k k k a net k q lδ δ
=

 
  = =   

 
∑  

v ( 1) v ( ) ( ) ( )        ( 1,  ;  1, )qj qj hq jk k k x k j m q lηδ+ = + = =  

Bước 5: Tính sai số tích lũy: 
2

1

1
( ( ) ( ))

2

n

i i
i

E E d k y k
=

= + −∑  

Bước 6: Nếu k < K thì gán k = k+1 và trở lại bước 3. 

   Nếu k = K thì tiếp tục bước 7. 

Bước 7: Kết thúc một chu kỳ huấn luyện 

- Nếu E < Emax thì kết thúc quá trình học 

- Nếu E ≥ Emax thì gán E = 0, k = 1 và trở lại bước 3 bắt đầu một chu kỳ huấn 

luyện mới. 

Ví dụ. Xét mạng nơron ba lớp với hàm tác động ở lớp ẩn là hàm S lưỡng cực và 

hàm tác động ở lớp ra là hàm tuyến tính. 

2
( ) 1

1h f
a f

e−
= −

+
               (3.41)  

( )oa f f=                 (3.42) 

Do:      
' 21
( ) 1 ( )

2ha f a f = −                 (3.43)  

' ( ) 1oa f =                (3.44) 

Nên tín hiệu sai số ở lớp ra là:  

[ ] '
0( ) ( ( ) ( )) ( ( )) ( ) ( )oi i i i i ik d k y k a net k d k y kδ  = − = −              (3.45) 

và tín hiệu sai số lớp ẩn là: 
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( )

( )

'

1

2

1

2

1

( ) ( ( )w ( ) ( ( ))

1
( ( )w ( ) 1 ( ( ))

2

1
( ( )w ( ) 1 ( )

2

n

hq oi iq h q
i

n

oi iq h q
i

n

oi iq q
i

k k k a net k

k k a net k

k k z k

δ δ

δ

δ

=

=

=

 
  =    

 
    = −     

    = −     

∑

∑

∑

             (3.46) 

Thuật toán huấn luyện mạng là thuật toán lan truyền ngược với tín hiệu sai số 
xác định bởi biểu thức (3.45) và (3.46). 

Tương tự, có thể rút ra được tín hiệu học cho mạng thần kinh ba lớp có hàm tác 
động ở lớp ẩn và lớp ra đều là hàm S lưỡng cực như sau: 

[ ] ( )
21

( ) ( ( ) ( )) 1 ( )
2oi i ik d k y k y kδ  = − −                (3.47)  

( )
2

1

1
( ) ( ( )w ( ) 1 ( )

2

n

hq oi iq q
i

k k k z kδ δ
=

    = −     
∑             (3.48) 

c. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện mạng  

� Trọng số khởi động 

Trọng số ban đầu của mạng truyền thẳng nhiều lớp ảnh hưởng rất nhiều đến lời 
giải của thuật toán lan truyền ngược. Thường trọng số ban đầu được khởi động là giá 
trị ngẫu nhiên nhỏ. Nếu khởi động trọng số ban đầu bằng nhau thì không thể huấn 
luyện được mạng trong trường hợp lời giải đúng là các trọng số khác nhau. Trọng số 

ban đầu phải nhỏ vì nếu trọng số lớn sẽ làm cho hàm tác động dạng S bão hòa ngay từ 
đầu và thuật toán sẽ rơi vào cực trị cục bộ. Nên chọn các trọng số wij ban đầu ngẫu 
nhiên nằm trong đoạn [ 3 / ,3 / ]i ik k− , trong đó ki là số tín hiệu vào của tế bào nơron 

thứ i. 

� Hệ số học 

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng mạnh đến tốc độ học và tính hội tụ của 
thuật toán lan truyền ngược là hệ số học η . Không có cách chọn η  thích hợp cho các 
trường hợp khác nhau, thường η  được chọn dựa vào kinh nghiệm của mỗi bài toán. 

Giá trị η  lớn sẽ làm tăng tốc độ học, nhưng nếu lớn quá thì có thể làm cho thuật toán 
không hội tụ, ngược lại giá trị η  nhỏ bảo đảm thuật toán luôn hội tụ nhưng tốc độ học 
lại rất chậm. Thực nghiệm cho thấy giá trị η  nằm trong khoảng 0,001 đến 10 là thích 

hợp trong nhiều trường hợp huấn luyện mạng. 

Phương pháp hiệu quả nhất để đảm bảo thuật toán lan truyền ngược vừa hội tụ 
vừa huấn luyện mạng nhanh là dùng hệ số học thích nghi. Ý tưởng cơ bản của phương 

pháp học thích nghi như sau: ở mỗi bước lặp ta kiểm tra xem trọng số vừa được cập 
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nhật có làm giảm tiêu chuẩn huấn luyện mạng không, nếu không có nghĩa là đã xảy ra 
vọt lố, trong trường hợp này nên giảm η ; ngược lại nếu trong vài bước lặp liên tiếp 
tiêu chuẩn huấn luyện mạng đều giảm thì η  quá nhỏ, trong trường hợp này nên tăng 
η . 

Cụ thể thuật toán học thích nghi được mô tả bởi các biểu thức: 

( 1) ( )k kη η η+ = +∆                (3.61) 

 ( )

0

a

b kη η

 +∆ = −


                (3.62) 

� Tiêu chuẩn huấn luyện mạng 

Tiêu chuẩn huấn luyện mạng thường dùng là chuẩn toàn phương L2 (tổng bình 
phương của sai số), tổng quát ta có thể sử dụng chuẩn Lp. 

1

1
( )    (1 )

n
p

i i
i

E d y p
p =

= − ≤ <+∞∑                (3.63) 

Dễ thấy rằng khi thay đổi tiêu chuẩn huấn luyện mạng thì chỉ có tín hiệu học oiδ  

của lớp ra là thay đổi, các biểu thức khác của thuật toán lan truyền ngược vẫn giữ 
nguyên. 

� Xung lượng 

Phương pháp suy giảm độ dốc có thể rất chậm nếu hệ số học quá nhỏ và có thể 
dao động mạnh nếu hệ số học quá lớn. Hiện tượng này thường xảy ra nếu điểm cực 
tiểu có dạng thung lũng có độ dốc lớn ở sườn và độ dốc nhỏ ở đáy. Một phương pháp 
hiệu quả thường dùng cho phép hệ số học lớn mà không xảy ra dao động phân kỳ là 

cộng thêm một xung lượng vào phương pháp suy giảm độ dốc thông thường. 

ijw ( 1) w ( ) w ( )ij ijk k k+ = +∆               (3.64) 

( )
w ( ) w ( 1)

wij ij
ij

E k
k kη α

∂
∆ =− + ∆ −

∂
             (3.65) 

Trong công thức (3.65) α gọi là hệ số xung lượng (0≤α≤1), giá trị α thường 

dùng là 0,9. Nhờ xung lượng cộng vào mà mỗi trọng số sẽ thay đổi theo hướng độ dốc 
trung bình, do đó thuật toán không bị giao động. 

� Luật cập nhật trọng số 

Phương pháp suy giảm độ dốc là một trong những phương pháp tối ưu hóa đơn 

giản nhất nhưng không phải là phương pháp đơn giản nhất. Phương pháp hiệu quả hơn 
để cập nhật trọng số của mạng nơron là phương pháp Newton: 
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1
2

2

( ) ( )
( 1) ( )ij ij

ij ij

E k E k
w k w k

w w

−   ∂ ∂   + = −    ∂ ∂      
             (3.66) 

Phương pháp Newton hội tụ nhanh nhưng dễ rơi vào điểm cực trị cục bộ. Mặt 
khác tính toán đạo hàm bậc hai rất khó khăn nên thực tế phương pháp này ít được sử 

dụng. 

� Dữ liệu huấn luyện mạng 

Dữ liệu huấn luyện mạng cần đủ và đúng. Không có quy tắc chung nào chỉ rõ 
cách chọn dữ liệu huấn luyện thích hợp trong mọi trường hợp. Thực nghiệm cho thấy 

dữ liệu huấn luyện mạng cần chọn ngẫu nhiên và bao hàm toàn bộ không gian của tín 
hiệu vào. Gọi K là số mẫu dữ liệu huấn luyện mạng, để huấn luyện mạng nơron  phân 
loại mẫu tín hiệu vào cần chọn K M≫ , với M là số nhóm dữ liệu cần phân loại. 

� Số nút ẩn 

Số lượng tế bào nơron  ở lớp ẩn ảnh hưởng rất lớn đến tính hội tụ của thuật toán 
lan truyền ngược và chất lượng của mạng. Thường số lượng tế bào nơron  ở lớp ẩn 
được chọn dựa vào kinh nghiệm. Nên bắt đầu với mạng có ít tế bào ở lớp ẩn, nếu thuật 

toán không hội tụ thì tăng dần số tế bào đến khi thuật toán hội tụ. 

3.3. XÂY DỰNG MỘT SỐ MẠNG NƠRON TRÊN MATLAB-SIMULINK  

3.3.1. Thiết lập và mô phỏng mạng Perceptron trên Matlab 

+ Mô hình mạng nơron Perceptron trên Matlab 

 
Hình 3.17. Mô hình mạng nơron Perceptron trên Simulink 

+ Thiết lập mạng Perceptron 

Để thiết lập mạng nơron perceptron trên Matalb ta dùng lệnh newp với cú pháp:  

net=newp(RS,S) 
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Trong đó PR là ma trận Rx2 vùng các giá trị của tín hiệu vào (min và max), S là 
số nơron. Perceptron tạo ra với ma trận trọng số và vector phân cực bằng 0.  

Lưu ý: Khi dùng lệnh này mà ta không dùng dấu (;) ở cuối câu lệnh thì trên cửa 
sổ CommandWindow của Matlab sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về cấu trúc mạng vừa 
khởi tạo và các hàm lệnh liên quan. Dưới đây sẽ trình bày một số lệnh đó. 

Ví dụ: Tạo perceptron có hai ngõ vào tầm [-2,2] và một nơron:  
net=newp([-2 2;-2 2],1) 

Muốn đặt trước các trọng số và bias ta dùng lệnh sau: 
net.IW{1,1}=[-1 1]; 

net.b{1}=1; 

Muốn tìm đáp ứng ra của mạng net theo ngõ vào P, dùng lệnh sim(net,P) 
P1=[1;1]; a1=sim(net,P1) 

Kết quả: a1=1 
P2=[1;1]; a2=sim(net,P2) 

Kết quả: a2=0 

Muốn đọc trị số của các trọng số và bias ta viết: 
Wts=net.IW{1,1} 

Kết quả: 

Wts= 

-1 1 
Bias=net.b{1} 

Kết quả: Bias=1 

Muốn xóa các trị trên về zero dùng lệnh net=init(net) 

+ Huấn luyện mạng Perceptron 

Thuật toán perceptron được thực hiện nhờ hàm learnp. Quy luật học như sau: 

Wmới=wcũ +ePT   

bmới= bcũ +e; E=T-P 

Ví dụ: Trở lại mạng ở trên với trọng số [1 -0.8] và ta muốn huấn luyện mạng để khi 
ngõ vào là [1 2] thì ngõ ra là -1. 

net.b{1}=0; 

w=[1 -0.8]; 

net.IW{1,1}=w 

P=[1;2]     %Ngo vao 

T=[1]      %Ngo ra 

a=sim(net,P)     %Tinh ngõ ra và sai số 

e=T-a       %Kết quả bằng 1 

dw=learnp(w,P,[],[],[],[],e,[],[],[],[],[]]) % học và tìm sự thay đổi 
của trọng số 
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Kết quả: dw= 

1   2 
w=w+dw   %Trọng số mới 

Kết quả: w= 

2.0000   1.20000 

+ Hàm huấn luyện mạng train 

[NET,TR] = train(NET,X,T) 

Hàm huấn luyện cho mạng nơron NET, với tập dữ liệu vào X và dữ liệu ra Y. 
Kết thúc quá trình huấn luyện mạng hàm trả về giá trị là mạng nơron NET đã được 
huấn luyện và các giá trị huấn luyện TR. 

Chú ý: Hàm train huấn luyện mạng theo thuật toán học của mạng nơron được 
thiết lập 

Các tham số cài đặt cơ bản cho hàm train: 

net.trainParam.epochs          -chu kỳ huấn luyện 

net.trainParam.goal  -sai số huấn luyện 

net.trainParam.lr  -hệ số học 

net.trainParam.show  -vùng hiển thị trong quá trình huấn luyện 

 

Thay vì dùng hàm learnp nhiều lần ta có thể dùng hàm train, trở lại mạng trên 
với tập huấn luyện:  

{[2;2] .0} ; {[1;-2],1] ; {[2;-2],0] ; {[-1;1],1] 
net=newp([-2 2;-2 2],1);   %khởi tạo mạng có trọng số và bias 0 

net.trainParam.epochs=1;   %thử một chu kỳ huấn luyện 

P=[[2;2] [1;-2] [-2;2] [-1;1]]; %tập huấn luyện 

T=[0 1 0 1]; 

net=train(net,P,T);   %huấn luyện 1 bước 

a=sim(net,P)     % kiểm tra thấy sai tăng lên 3 chu kỳ 

Kết quả: a= 

   0 0 1 1 
net.trainParam.epochs=3;   %thử một chu kỳ huấn luyện 

net=train(net,P,T); 

a=sim(net,P) 

Kết quả: a= 

   0 1 0 1 
w=net.IW{1,1} 

b=net.b{1} 
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Khi cần xem cấu trúc mạng ta dùng lệnh view(net). Hoặc khi cần truy suất mạng 
sang mô hình Simulink ta dùng lệnh: 

 gensim(net,st) trong đó st là thời gian lấy mẫu (mặc định bằng 1), thông thường 
ở dạng số thực dương. Nếu mạng không có trễ thì giá trị đó là -1. 

Kết quả hiện ra cấu trúc mạng Perceptron như sau: 

    
Trong trường hợp trị số vector P chênh lệch nhiều có thể gây khó khăn cho quá 

trình học, ta có thể dùng thuật toán: Wmới=Wcũ+e(PT||p||) với hàm tương ứng là 

learnpn 

3.3.2. Thiết lập và mô phỏng mạng Adaline  

+ Mô hình mạng Adaline trên Matlab 

 
Hình 3.18. Mô hình mạng nơron Adaline trên Simulink 

+ Thiết lập mạng Adaline 

Để thiết lập mạng Adaline trên Matlab ta dùng lệnh newlin. Với cú pháp tương 
tự như lệnh newp. Ví dụ tạo mạng hai ngõ vào, một nơron:  

net=newlin([-1 1;-1 1],1) 
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Với trọng số và bias khởi đầu là giá trị 0. 

Ta có thể tự tạo mạng thỏa mãn yêu cầu với dữ liệu vào bằng lệnh newlind: 
P=[1 2 3];   % dữ liệu vào 

T=[2.0  4.1  5.9]; % dữ liệu ra 

net=newlind(P,T);  % tạo mạng theo yêu cầu 

y=sim(net,P);  % kiểm tra 

+ Huấn luyện mạng Adaline 

Các thông số mạng được tính theo thuật toán cực tiểu trung bình bình phương sai 
số LMS. Bài toán cực tiểu được giải nhờ thuật toán lặp Widrow – Hoff. Lệnh learnwh 
tính sự thay đổi của w và b ở mỗi bước. Lệnh train dùng huấn luyện mạng. 

Ví dụ: Huấn luyện mạng tuyến tính 
P=[2 1 -2 -1;2 -2 2 1];   %tập dữ liệu vào 

T=[0 1 0 1];     % tập đích mong muốn 

net=newlin([-2 2;-2 2],1);  % tạo mạng  

net.trainParam.goal=0.001; % sai số tối đa 

[net,tr]=train(net,P,T); 

Weight=net.IW{1,1}    %đọc thông số mạng 

Bias=net.b(1) 

A=sim(net,P);    %Kiểm tra 

Err=T- sim(net,P);   %Kiểm tra sai lệch 

3.3.3. Thiết lập và mô phỏng mạng truyền thẳng nhiều lớp 

+ Mô hình mạng truyền thẳng nhiều lớp trên Matlab 

 
Hình 3.19. Mô hình mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp trên Simulink 

+ Thiết lập mạng truyền thẳng nhiều lớp 
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Để thiết lập mạng truyền thẳng nhiều lớp trên Matlab ta dùng lệnh newff, có bốn 
đối số vào, đầu tiên là ma trận Rx2 cho biết tầm của biến vào, kế đến là các mảng cho 
biết số lượng nơron mỗi lớp, rồi đến mảng cho biết tên các hàm chuyển đổi dùng 

trong mỗi lớp, và cuối cùng là tên hàm dùng để huấn luyện mạng. 

Ví dụ: Tạo mạng hai lớp, hai đầu vào có tầm [-1 2] và [0 5], lớp một có ba 

nơron, lớp ra có một nơron, hàm chuyển đổi lớp đầu vào là tan-sigmoid, lớp ra là lớp 
tuyến tính, hàm huấn luyện là traingd, các thông số của mạng được khởi động theo 
thuật toán đặt trước. 

net=newff([-1 2;0 5],[3,1],{'tansig','purelin'},'traingd');  

 

+ Huấn luyện mạng  

Việc huấn luyện mạng dùng luật học lan truyền ngược để cập nhật thông số 
mạng, điểm cơ bản của thuật toán là LMS, việc cập nhật được tiến hành ngược rừ lớp 
ra lùi lại đến các lớp trước, có nhiều lệnh của Matlab huấn luyện mạng theo thuật toán 
lan truyền ngược. 

traingd - Gradient descent backpropagation 

raingdm - Gradient descent with momentum 

backpropagation 

raingdx - Variable Learning Rate Gradient Descent 

trainrp - Resilient Backpropagation 

traincgf - Fletcher-Powell Conjugate Gradient 

traincgp - Polak-Ribiére Conjugate Gradien 

traincgb - Conjugate Gradient with 

Powell/Beale Restarts 

trainscg - Scaled Conjugate Gradient 

trainbfg - BFGS Quasi-Newton 

trainoss - One Step Secant 

trainlm - Levenberg-Marquardt 

trainbr - Bayesian Regularization 

Ví dụ: Huấn luyện mạng  
P=[-1 -1 2 2;0 5 0 5]; %tập dữ liệu vào 

T=[-1 -1 1 1]; % tập đích mong muốn 

net=newff(minmax(P), [3,1],{'tansig','purelin'},'traingd');   %tạo mạng  

net.trainParam.show=50; 

net.trainParam.lr=0.05; %Hệ số học 

net.trainParam.epochs=300; %Chu kỳ huấn luyện 

net.trainParam.goal=1e-5; %Sai so huan luyen 

[net,tr]=train(net,P,T); 

A=sim(net,P); %Kiểm tra 
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3.4. BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

Bài tập 1: Cho cấu trúc mạng nơron như hình vẽ, hãy tính toán giá trị đầu ra y của 
mạng nơron. Cho biết các tham số của mạng như sau: x=[1; 2]; v11=1; v12=2; v21=1; 
v22=2; w11=0,5; w21=0,2. Hàm chuyển đổi dạng sigmoid đơn cực ( 1λ = ): 

( )
1

1 f
a f

e λ−
=

+
. 

x1

x2

v11

1

2

1

y
w11

v22

1

2

v21

w12

v12

 
Bài tập 2: Cho mạng nơron 2 lớp dưới đây: 

x1

x2

v11

v22

w11

w2

2

v12

v21 1

y

b2

b1

b3

 
Hàm kích hoạt ở lớp ẩn là hàm tansig, hàm chuyển đổi ở lớp ra là hàm tuyến 

tính. Tính giá trị ngõ ra của mạng, biết rằng: 11 21 12 22v 0.5;  v 1;  v 1;  v 0.4;= = − = =  

1 2 1 2 3w 0.8;  w 0.6;  b 0.1;  b 0.3;  0.2b= − = = = = − ; 1 2x 1;  x 0.5= = − . 

Bài tập 3 

Trong dây chuyền phân loại sản phẩm người ta thu thập số liệu để phát hiện các 
sản phẩm bị lỗi với bảng dữ liệu sau: 
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1. Với tập dữ liệu như trên thì mạng 

nơron nào là phù hợp nhất dùng để 
huấn luyện, giải thích ? 

2. Hãy dùng tập dữ liệu trên để huấn 
luyện mạng nơron (1 chu kỳ) hai ngõ 
vào, một ngõ ra với trọng số khởi 
động w1=-0.5, w2=0.5 và tốc độ học 

là 0.5. 

3. Mạng có hội tụ hay không? Giải 

thích? 

4. Sử dụng Matlab huấn luyện mạng 

nơron 

 

Bài tập 4 

Trong dây chuyền phân loại sản phẩm người ta thu thập số liệu để phát hiện các 
sản phẩm bị lỗi với bảng dữ liệu sau: 

1. Với tập dữ liệu như trên thì mạng 

nơron nào là phù hợp nhất dùng để 
huấn luyện, giải thích ? 

2. Hãy dùng tập dữ liệu trên để huấn 
luyện mạng nơron (1 chu kỳ) hai ngõ 
vào, một ngõ ra với trọng số khởi 
động w1=-0.1, w2=0.1 và tốc độ học 

là 0.1. 

3. Mạng có hội tụ hay không? Giải 
thích? 

4. Sử dụng Matlab huấn luyện mạng 
nơron 

 

Bài tập 5 

Cho phần tử Adaline có 2 đầu vào, vector tín hiệu vào: [ ]1 2,
T

x x x=  và có một tín 

hiệu ra là y. Sử dụng phần tử Adaline này lưu trữ (học) hai bộ mẫu tín hiệu vào – ra:  

Mẫu 1: [ ](1) (1) (1) (1)
1 2, 0.1,  0.2 ; 0.5

T T
x x x d = = =    

Mẫu 2: [ ](2) (2) (2) (1)
1 2, 0.5,  0.25 ; 1.0

T T
x x x d = = =    

Chọn giá trị vector trọng số ban đầu: [ ] [ ]1 2w w , w 0.5,  0.2
T T

= =   
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Chọn hệ số học 1η = . Hãy sử dụng luật học Adaline tìm giá trị ma trận trọng số 

điều chỉnh sau một chu kỳ huấn luyện. Sử dụng Matlab để huấn luyện mạng sau 500 
chu kỳ học. 

Bài tập 6 

Cho phần tử Adaline có 3 đầu vào, vector tín hiệu vào: [ ]1 2 3, ,
T

x x x x=  và có một 

tín hiệu ra là y. Hãy sử dụng phần tử Adaline này lưu trữ (học) hai bộ mẫu tín hiệu 
vào – ra:  

Mẫu 1: [ ](1) (1) (1) (1) (1) (1)
1 2 3, , 0.1,0.2,0.3 ; y 0.5

T T
x x x x d = = = =    

Mẫu 2: [ ](2) (2) (2) (2) (1) (1)
1 2 3, , 0.5,0.25,0.1 ; y 1.0

T T
x x x x d = = = =    

Bài tập 7 

Cho mạng Adaline có 2 phần tử Adaline, có 2 tín hiệu vào là x1 và x2 , có 2 tín 
hiệu ra là y1 và y2, hàm chuyển đổi là dạng tuyến tính. Mạng Adaline này lưu trữ (học) 
hai bộ mẫu tín hiệu vào – ra:  

w11

w22

1

2

w12

w21

y1

y2

 

Mẫu 1:  
[ ]

[ ]

(1) (1) (1)
11 12

(1) (1) (1) (1) (1)
11 12 11 12

, 0.1,  0.2

, , 0.5,  0.8

T T

T T T

x x x

y y y d d

 = = 

   = = =   

  

Mẫu 2:  
[ ]

[ ]

(2) (2) (2)
21 22

(1) (2) (2) (2) (2)
21 22 21 22

, 0.5,  0.25

, , 1.0,  0.4

T T

T T T

x x x

y y y d d

 = = 

   = = =   

 

Chọn giá trị vector trọng số ban đầu: 11 12

21 22

w w 0.5 0.1
w

w w 0.2 0.3

T T
   

= =   
  

  

Chọn hệ số học 1η = . Hãy sử dụng luật học Adaline tìm giá trị ma trận trọng số 

điều chỉnh sau một chu kỳ huấn luyện. Sử dụng Matlab để huấn luyện mạng sau 500 
chu kỳ học. 

Bài tập 8 

Cho mạng Adaline có 3 phần tử Adaline, có 3 tín hiệu vào là x1, x2 , x3; có 3 tín 
hiệu ra là y1, y2, y3; hàm chuyển đổi là dạng tuyến tính. Hãy sử dụng mạng Adaline 
này lưu trữ (học) hai bộ mẫu tín hiệu vào – ra:  
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Mẫu 1:  
[ ]

[ ]

(1) (1) (1) (1)
11 12 13

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
11 12 13 11 12 13

, , 0.1,  0.2,0.5

, , , , 0.5,  0.8,0.1

T T

T T T

x x x x

y y y y d d d

 = = 

   = = =   

  

Mẫu 2:  
[ ]

[ ]

(2) (2) (2) (2)
11 12 13

(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
11 12 13 11 12 13

, , 0.5,  0.3,0.1

, , , , 0.2,  0.4,0.6

T T

T T T

x x x x

y y y y d d d

 = = 

   = = =   

 

Bài tập 9 

Hãy viết chương trình cho thuật toán lan truyền ngược để huấn luyện mạng 
nơron truyền thẳng có một lớp ẩn với hàm chuyển đổi là dạng sigmoid lưỡng cực có 

1λ = để học hàm số dạng hai đầu vào – một đầu ra sau đây: 

1 1 2

2 1 2

4sin( ) 2cos( )

sin( ) cos(0.5 )

y x x

y x x

π π

π π

= +

=
  

với các bước sau đây: 

a. Thiết lập hai bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu có 20 cặp vào ra, trong đó một bộ dữ 

liệu cho quá trình học và một bộ dữ liệu khác cho quá trình kiểm tra. Dữ liệu vào ra 
được xác định bởi các biến của đầu vào là ( ) [ ]1 2, 1,1x x ∈ −  có giá trị ngẫu nhiên. Dữ 

liệu đầu ra mong muốn là [ ]1,1d ∈ − . 

b. Áp dụng dữ liệu học cho chương trình tìm trọng số thích hợp cho mạng trong 
quá trình học. 

c. Sử dụng dữ liệu kiểm tra để đánh giá sự chính xác của mạng nơron đã tìm 
được ở quá trình học. 
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CHƯƠNG 4 
ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU 

KHIỂN 
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các ứng dụng mạng nơron: Ứng dụng mạng 
nơron trong nhận dạng, ứng dụng mạng nơron trong điều khiển.  

4.1. ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON  TRONG NHẬN DẠNG  

4.1.1.Nhận dạng đối tượng 

 Đối tượng phi tuyến 

Các bài toán quan trọng trong lý thuyết điều khiển thường là các thuật toán điều 

khiển và các phương pháp nhận dạng mô hình. Đối tượng điều khiển nói chung là phi 
tuyến, có độ phức tạp cao, độ bất định lớn.  

Xét hệ thống có phương trình trạng thái ở dạng sau đây: 

[ ]( ) ( ), ( )

( ) [ ( )]

x t x t u t

y t x t

= Φ

= Ψ

&
                                     (4.1) 

với 
1 2

( ) [ ( ), ( ),..., ( )]T

n
x t x t x t x t= ; 

1 2
( ) [ ( ), ( ),..., ( )]T

p
u t u t u t u t= ; 

1 2
( ) [ ( ), ( ),..., ( )]T

m
y t y t y t y t= ;  p, m tương ứng là số đầu vào, đầu ra của hệ thống bậc 

n; ui(t),  yi (t) tương ứng là các tín hiệu vào, tín hiệu ra;  xi (t) là các biến trạng thái; 
Φ(.) và Ψ(.) là các hàm phi tuyến dừng được định ngĩa tương ứng với: Rn × Rp → Rn 
và Rn  → Rm. 

Viết lại (4.1) ở dạng rời rạc, ta có: 
( 1) [ ( ), ( )]

( ) [ ( )]

x k x k u k

y k x k

+ =Φ

= Ψ
                  (4.2) 

với u(k), x(k), y(k) là các đại lượng cho ở dạng dãy rời rạc. 

Giả thiết hệ rời rạc (4.2) là tuyến tính và bất biến, có thể viết lại ở dạng: 
( 1) ( ) ( )

( ) ( )

x k Ax k Bu k

y k Cx k

+ = +

=
               (4.3) 

với  A, B và C  tương  ứng  là  các  ma  trận  có  kích  thước:  (n × n) , (n × p)  và (m × 

n). 

*. Đối tượng tuyến tính 

Xét hệ một vào – một ra (SISO), dạng rời rạc, có thông số tuyến tính bất biến với 
thời gian được cho ở dạng: 

        
1 1

1 0

( 1) ( ) ( )
n m

P i p j
i j

y k y k i u k jα β
− −

= =

+ = − + −                                    (4.4) 
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trong đó: αi , βi là các hằng số chưa biết; m ≤ n. 

Tín  hiệu  ra  yp (k + 1)  là  tổ hợp tuyến tính của các giá trị quá khứ của cả tín 
hiệu  đầu vào u (k – j)  (j  =  0, 1, …, (m – 1)) và tín  hiệu  đầu ra  yp(k – i)  (i = 1, 2, 
…, (n-1)). 

*. Đối tượng phi tuyến 

Đối  tượng  phi  tuyến được biểu diễn theo mô hình rời rạc theo bốn dạng sau 
đây: 

- Dạng 1: 
1

0

( 1) ( ) [u(k), ( 1),..., ( 1)]
n

P i p
i

y k y k i g u k u k mα
−

=

+ = − + − − +             (4.5) 

yp(k + 1) phụ   thuộc  tuyến  tính  vào các giá trị quá  khứ  yp (k – i)  (i = 0, 1,…, (n-1))  
và phụ  thuộc  phi  tuyến  vào  giá  trị  quá   khứ  đầu  vào u(k), …, u(k – m + 1). 



 
Hình 4.1. Mô hình đối tượng phi tuyến dạng 1 

- Dạng 2: 
1

0

( 1) [ ( ), ( 1),..., ( 1)] ( )β
−

=

+ = − − + + −
m

P P P P i
i

y k f y k y k y k n u k i                  (4.6) 

yp(k + 1) phụ thuộc tuyến tính vào giá  trị  quá  khứ  đầu  vào  u(k – i) (i = 0, 1,…,(m-
1))  và  phụ  thuộc  phi tuyến vào giá trị quá khứ  ra  yp(k), …, yp(k – n + 1). 

z-1

z-1
f(.)

u(k-(m-1))

u(k-1)

u(k)

 z-1
yp(k+1) yp(k)

z-1

z-1

yp(k-1)

yp(k-(n-1))

yp(k)

βT

 
Hình 4.2. Mô hình đối tượng phi tuyến dạng 2 
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- Dạng 3: ( 1) [ ( ),..., ( 1)] [ ( ),..., ( 1)]p p py k f y k y k n g u k u k m+ = − + + − +                  (4.7) 

yp (k + 1) phụ  thuộc  phi   tuyến vào các giá   trị quá khứ đầu vào  u(k), …,u(k – m + 
1),  phụ  thuộc  phi  tuyến  vào  giá  trị  quá  khứ  đầu  ra  yp(k), …, yp(k – n + 1). 



 
Hình 4.3. Mô hình đối tượng phi tuyến dạng 3 

- Dạng 4: 

( 1) [ ( ), ( 1),..., ( 1); ( ), ( 1),..., ( 1)]+ = − − + − − +p p p py k f y k y k y k n u k u k u k m            (4.8) 

yp (k +1)  phụ  thuộc phi tuyến vào các giá trị quá khứ đầu ra và phụ thuộc vào các  giá 

trị đầu vào cùng với các giá trị quá khứ của nó, [u(k), yp(k)] là các cặp tín hiệu vào – 

ra của đối tượng tại thời điểm k, với m ≤  n. 

 

Hình 4.4. Mô hình đối tượng phi tuyến dạng 4 
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Các hàm f(.), g(.) là các hàm phi tuyến chưa biết trước của đối tượng, chúng cần 

được nhận dạng với độ chính xác mong muốn.  

 Các bước nhận dạng đối tượng 

Nhận dạng hệ thống là xây dựng mô hình toán của hệ thống dựa trên dữ liệu 

quan sát được. Quá trình giải bài toán nhận dạng hệ thống là quá trình lặp theo sơ đồ 

trình bày ở hình 4.5. Bốn vấn đề cần giải quyết trong bài toán nhận dạng là thí nghiệm 

thu thập dữ liệu, chọn cấu trúc mô hình, chọn tiêu chuẩn ước lượng thông số và đánh 

giá chất lượng mô hình. 

 

Hình 4.5. Vòng lặp giải bài toán nhận dạng hệ thống 

Thí nghiệm thu thập dữ liệu 

Để có thể nhận dạng được mô hình toán của hệ thống, trước tiên ta phải chọn tín 

hiệu thử có biên độ và băng thông thích hợp đặt vào các ngõ vào và quan sát đáp ứng 

ở các ngõ ra của hệ thống, bước này gọi là thí nghiệm thu thập dữ liệu. Tín hiệu thử 

ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của mô hình, nếu tín hiệu thử được chọn không tốt 

thì không thể lấy được đặc tính của hệ thống, điều này dẫn đến sai số mô hình nhận 

dạng ở các bước tiếp theo sẽ lớn. Dữ liệu vào ra của hệ thống được thu thập, xử lý sơ 

bộ (loại mức DC, lọc nhiễu, …) và lưu trữ để sử dụng trong các bước ước lượng thông 

số và đánh giá mô hình. 

Chọn cấu trúc mô hình 

Vấn đề quan trọng nhất và khó nhất trong các bước giải bài toán nhận dạng hệ 

thống là đưa ra được cấu trúc mô hình phù hợp với hệ thống cần nhận dạng. Có thể 

chia bài toán chọn cấu trúc mô hình thành ba bài toán nhỏ: 
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- Bài toán thứ nhất là chọn loại mô hình. Dựa vào quan hệ giữa tín hiệu vào và 

tín hiệu ra cũng như những thông tin biết trước về hệ thống mà ta có thể chọn 

lựa giữa mô hình tuyến tính hay phi tuyến; mô hình hộp đen, hộp xám hay mô 

hình thông số vật lý, … 

- Bài toán thứ hai là chọn bậc của mô hình. 

- Bài toán thứ ba là làm thế nào để thông số hóa mô hình để các thuật toán ước 

lượng cho kết quả tốt nhất. 

Cấu trúc mô hình là hàm toán học được thông số hóa, hàm này có thể liên quan 

hoặc không liên quan gì đến các định luật vật lý. Thường người ta sử dụng thông tin 

biết trước về hệ thống hoặc đưa ra một số giả thiết về hệ thống cần nhận dạng để chọn 

cấu trúc mô hình. Khi chỉ biết trước (rất) ít thông tin người ta sử dụng mô hình hộp 

đen. Mô hình hộp đen là cấu trúc mô hình chuẩn linh động có thể dùng để xấp xỉ 

nhiều hệ thống khác nhau. Không thể xây dựng được cấu trúc mô hình có khả năng 

mô tả hệ thống thực tế chính xác hoàn toàn, thay vào đó người ta đưa ra một số giả 

thiết về hệ thống để cấu trúc mô hình gần với hệ thống thật. Giả thiết thường được đưa 

ra nhiều nhất là hệ thống cần nhận dạng là hệ tuyến tính. Thực tế tất cả các hệ thống 

đều phi tuyến, vì vậy giả thiết trên chỉ “đúng” trong trường hợp hệ thống có thể tuyến 

tính hóa, hay nói cách khác hệ thống hoạt động trong miền tín hiệu nhỏ xung quanh 

điểm tĩnh. Nếu hệ thống cần nhận dạng có độ phi tuyến cao, giả thiết hệ thống là tuyến 

tính không thảo mãn, ta phải chuyển sang sử dụng cấu trúc mô hình phi tuyến và mọi 

việc trở lên phức tạp hơn. Dù cấu trúc mô hình được chọn là loại gì chăng nữa thì về 

nguyên tắc từ cấu trúc mô hình đã chọn ta có thể xây dựng được bộ dự báo tín hiệu ra 

tương lai dựa vào các tín hiệu đã biết tại thời điểm hiện tại. Thông số mô hình sau đó 

được thay đổi bằng các thuật toán ước lượng thông số sao cho mô hình có khả năng tái 

tạo lại dữ liệu thực nghiệm. 

Ước lượng thông số 

Ở bước này chúng ta phải giải một bài toán tối ưu hóa để tìm thông số mô hình 

sao cho tối thiểu một hàm xác định dương đánh giá sai lệch giữa tín hiệu ra của bộ dự 

báo và tín hiệu ra thực nghiệm. Tùy theo cấu trúc mô hình và chỉ tiêu đánh giá mà bài 

toán ước lượng thông số có thể giải được dễ dàng hoặc có thể giải rất khó khăn. Nếu 

cấu trúc mô hình tuyến tính theo thông số và tiêu chuẩn ước lượng là chuẩn bình 

phương thì thông số mô hình có thể tính được dễ dàng bằng cách giải bài toán bình 

phương tối thiểu tuyến tính. Trong trường hợp mô hình phi tuyến theo thông số thì bài 

toán tối ưu hóa cần giải là bài toán quy hoạch không lồi, trong đa số trường hợp chỉ có 

khả năng tìm được lời giải tối ưu cục bộ bằng các thuật toán lặp. 
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Đánh giá mô hình 

Sau khi ước lượng thông số ta có được mô hình toán của hệ thống, câu hỏi đặt ra 

là chất lượng của mô hình vừa nhận dạng như thế nào? Bước đánh giá mô hình trả lời 

câu hỏi này. Phương pháp cơ bản để đánh giá mô hình là khảo sát khả năng tái tạo đáp 

ứng của hệ thống với một tập dữ liệu mới không dùng ở bước ước lượng thông số 

bằng cách mô phỏng mô hình vừa thu được với tín hiệu vào mới và so sánh tín hiệu ra 

mô phỏng với tín hiệu ra thực nghiệm, phương pháp này gọi là phương pháp đánh giá 

chéo. Một phương pháp khác cũng hay dùng để đánh giá mô hình phương pháp phân 

tích thặng dư, theo đó nếu mô hình nhận dạng được có chất lượng tốt thì tương quan 

giữa thặng dư (sai lệch giữa tín hiệu ra thực nghiệm và tín hiệu ra của mô hình) và tín 

hiệu vào phải xấp xỉ bằng 0. 

4.1.2. Mô hình nhận dạng dùng mạng nơron 

 Tổng quát chung về hệ thống nhận dạng sử dụng mạng nơron 

Nếu biết trước rất ít (thậm chí không biết) thông tin về đối tượng ta phải giải bài 

toán nhận dạng hệ thống chủ yếu dựa vào dữ liệu vào – ra thực nghiệm quan sát được. 

Trong trường hợp này, mạng nơron là cấu trúc mô hình phi tuyến được chọn lựa đầu 

tiên để mô hình hóa hệ thống vì mạng nơron có tính linh hoạt rất cao, có thể xấp xỉ 

hàm phi tuyến trơn với sai số nhỏ tùy ý nếu số tế bào thần kinh ở lớp ẩn đủ lớn, đồng 

thời trọng số của mạng có thể huấn luyện hoàn toàn dựa vào dữ liệu mà không cần 

thêm bất cứ thông tin gì khác về đối tượng cần nhận dạng. 

Hệ thống nhận dạng được mô tả tại hình 4.6, trong đó mô hình nhận dạng có 

cùng đầu vào u(k) với đối tượng cần nhận dạng, đầu ra của mô hình nhận dang là ỹp(k) 

là biểu diễn tính toán gần đúng của đầu ra đối tượng cần nhận dạng là yp(k). 

Tín hiệu sai số 
ˆ( ) ( ) ( )e k y k y k= −
)

 là cơ sở cho quá trình luyện mạng. Mạng 

nơron ở đây có thể là mạng truyền thẳng nhiều lớp hoặc các dạng khác. Thuật toán 

luyện mạng cũng rất đa dạng, có thể sử dụng thuật luyện mạng có giám sát. 

 
Hình 4.6.  Mô hình nhận dạng cơ bản 

Dạng thông tin vào mạng nơron có thể bổ sung, ví dụ như hình 4.7, trong đó ∆ là 

thời gian trễ. Lưu ý rằng số lượng các trễ đầu vào và đầu ra của đối tượng điều khiển 

cần chọn ít nhất cũng phải bằng bậc của đối tượng điều khiển. 
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Hình 4.7. Bổ xung thông tin đầu vào cho mạng nơron 

Nguyên tắc cơ bản khi giải bài toán nhận dạng hệ thống là xây dựng mô hình 

càng đơn giản càng tốt, điều này có nghĩa nên chọn cấu trúc mạng đơn giản, số phần 

tử hồi quy và số nơron ở lớp ẩn càng ít càng tốt, miễn sao sai lệch giữa ngõ ra của 

mạng và ngõ ra của hệ thống cần nhận dạng đủ nhỏ chấp nhận được.  

 Mô hình nhận dạng song song 

Trên cơ sở các dạng phương trình của đối tượng tuyến tính và phi tuyến ta lựa 

chọn cấu trúc mạng nơron phù hợp và đối tượng thuộc đối tượng phi tuyến dạng nào, 

mà ta đưa ra các phần tử đầu vào cho mạng nơrơn.  

Cấu trúc mô hình nhận dạng song song minh họa như hình 4.8. 

ĐỐI TƯỢNG

MẠNG NƠRON

_

 

Hình 4.8 . Cấu trúc của mô hình nhận dạng song song sử dụng mạng nơron 

 Mô hình nhận dạng nối tiếp – song song 

Cấu trúc mô hình nhận dạng nối tiếp – song song minh họa như hình 4.9. 
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ĐỐI TƯỢNG

MẠNG NƠRON

_

 

Hình 4.9. Cấu trúc của mô hình nhận dạng nối tiếp - song song sử dụng mạng nơron 

Mô hình nhận dạng nối tiếp – song song có ưu điểm tốc độ hội tụ cao hơn so với 

mô hình nhận dạng song song. 

 Ví dụ ứng dụng 

� Ví dụ 1. Nhận dạng hệ thống bồn đơn 

Xét hệ bồn chứa chất lỏng có tiết diện ngang thay đổi theo độ cao như hình 4.10. 

 

Hình 4.10. Đối tượng bồn chứa chất lỏng 

Phương trình vi phân mô tả hệ thống là: 

( )
max min

min
max

1( ) ( ) 2 ( )
( )

( )

D
h t ku t C a gh t

A h

A A
A h h A

h

= −

−
= +

&

 

Trong đó: 

( )u t - điện áp điều khiển máy bơm (0 ( ) 12u t V≤ ≤ ) 

( )h t - độ cao mực chất lỏng trong bồn (cm)  

maxh - độ cao cực đại của bồn chứa 

max min,A A  - tiết diện ngang cực đại và cực tiểu 

k – hệ số tỷ lệ với công suất máy bơm 
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a – tiết diện van xả 2( )cm  

g – gia tốc trọng trường 2(981 / sec )cm  

CD – hệ số xả. 

Thông số của hệ bồn đơn được chọn như sau: hmax=50cm, Amax=200 cm2, 

Amin=100cm2, a=1cm2, k=300cm3/sec, CD=0,6.  

Bước 1: Thí nghiệm thu thập dữ liệu 

Sơ đồ mô phỏng thí nghiệm thu thập dữ liệu vào ra của hệ bồn chứa như hình 

4.11, trong đó khối [Single Tank] mô tả động học của bồn và giả thiết tín hiệu đo độ 

cao mực chất lỏng trong bồn chứa bị ảnh hưởng bởi nhiễu cộng ngẫu nhiên có trung 

bình bằng 0 và phương sai bằng 0,1.  

 

Hình 4.11a. Sơ đồ mô phỏng thí nghiệm 

thu thập dữ liệu hệ bồn chứa chất lỏng 

 

Hình 4.11b. Mô hình Simulink mô tả đối 

tượng bồn chứa chất lỏng 

Dữ liệu vào ra của đối tượng dùng để huấn luyện và đánh giá như hình 4.12. 

 

a) Dữ liệu huấn luyện 

 

b) Dữ liệu đánh giá 

Hình 4.12. Thu thập dữ liệu bồn chứa chất lỏng 

Bước 2: Lựa chọn cấu trúc mạng nơron 

Mạng nơron có 2 ngõ vào là u(k-1), y(k-1), và có một ngõ ra y(k).  
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Sử dụng mạng nơron 2 lớp (5x1): Lớp vào có 5 nơron, lớp ra 1 nơron, tốc độ học 

η=0.01, hàm chuyển đổi lớp vào dạng sigmoid lưỡng cực, hàm hàm chuyển đổi lớp ra 

dạng tuyến tính. Ta có cấu trúc mạng nơron như hình 4.13. 

 

Hình 4.13. Cấu trúc mạng nơron nhận dạng hệ bồn chứa chất lỏng 

Bước 3: Huấn luyện mạng nơron 

Huấn luyện theo luật học lan truyền ngược. Sai số huấn luyện sau 500 chu kỳ 

học là 0,232 (xem hình 4.14). Kết quả đánh giá mô hình sau khi huấn luyện như hình 

4.15. 

 

Hình 4.14. Sai số huấn luyện mạng nhận dạng hệ bồn chứa chất lỏng 

Các trọng số và bias của mạng là: 

 20.7997 8.0504 1.0404

 0.0625 0.0519 -0.4412

{1,1} ;b{1}15.0484 -16.8947 55.6856

0.0022 0.0165 -0.6646

18.2689 16.4207 -164.0711

IW

   
   
   
   = =
   
   
      

  

[ ]{2,1} 19.1492 3.7210 0.0277 58.7812 0.0770 ;b{2} 16.6232LW = =  
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Hình 4.15. So sánh tín hiệu giữa mô hình nhận dạng và đối tượng hệ bồn chứa chất 

lỏng 

Bước 4: Đánh giá mô hình 

Sử dụng phương pháp đánh giá chéo để đánh giá mô hình và kết quả thu được 

như hình 4.16. 

 
Hình 4.16. Kết quả đánh giá mô hình nhận dạng hệ bồn chứa chất lỏng 

Thiết lập chương trình mô phỏng Simulink đánh giá mô hình mạng nơron với tín 

hiệu vào bất kỳ minh họa như hình 4.17. Kết quả chương trình Simulink minh họa như 

hình 4.18. 

 

Hình 4.17. Mô hình Simulink đánh giá kết quả nhận dạng hệ bồn chứa chất lỏng 
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Hình 4.18. Quan sát sai lệch mô hình nhận dạng hệ bồn chứa chất lỏng 

� Ví dụ 2. Nhận dạng cho cho hàm phi tuyến dạng 2  

Áp dụng cụ thể nhận dạng hệ cho bởi hàm phi tuyến:  

( 1) [ ( ), ( 1)] ( )
P P P
y k f y k y k u k+ = − +  

Với 
2 2

( ) ( 1) ( ) 2,5
[ ( ), ( 1)]=

1 ( ) ( 1)
P P P

P P

P P

y k y k y k
f y k y k

y k y k

 − + −
+ + −

 

Hàm phi tuyến ( 1)
P
y k +  ở dạng 2. Sử dụng mô hình nhận dạng nối tiếp – song 

song, tín hiệu ra của mạng nơron  có dạng: ( 1) [ ( ), ( 1)] ( )
P P P
y k N y k y k u k+ = − +
)

. Với 

tín hiệu vào: ( ) sin(2 k/ 25)u k π= , k=100. 

Sử dụng mạng nơron 3 lớp (20x10x1): Lớp vào 20 nơron, lớp ẩn 10 nơron, lớp 

ra 1 nơron, tốc độ học η=0.01, hàm chuyển đổi lớp vào và lớp ẩn dạng sigmoid lưỡng 

cực, hàm hàm chuyển đổi lớp ra dạng tuyến tính.  

Quá trình thu thập dữ liệu và nhận dạng được thiết lập trên phần mềm Matlab, cụ 

thể chương trình như sau: 
%Nhan dang doi tuong phi tuyen dang 2 
%Tinh tin hieu vao u 
for i=2:101 
    u(i)=sin(2*pi*i/25); 
end 
%Tinh ham phi tuyen g 
for k=2:101 
    yp(2)=0; 
    f(k)=yp(k)*yp(k-1)*(yp(k)+2.5)/(1+(yp(k)^2)+(yp(k-1)^2)); 
    yp(k+1)=f(k)+u(k); 
    out(k-1)=f(k); 
    in(k-1)=yp(k); 
end 
%Tinh tin hieu ra va tin hieu vao cua mang noron  
    T=out(1:99); 
    P=[in(1:99);in(2:100)]; 
    a1=min(P(1,:));a2=max(P(1,:)); 
    a3=min(P(2,:));a4=max(P(2,:)); 
%Thiet lap mang NN nhan dang  
net=newff([a1 a2;a3 a4],[20,10,1],{'tansig','tansig','purelin'}); 
net.trainParam.epochs=1000; 
net.trainParam.lr=0.01; 
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[net,tr]=train(net,P,T); 
t=sim(net,P); 
E=t-T;x=1:99; 
subplot(2,2,1);plot(x,T);grid on;title('Do thi tin hieu ra thuc yp(k+1)') 
subplot(2,2,2);plot(x,t);grid on;title('Do thi tin hieu ra y^^p(k+1)'); 
subplot(2,2,3);plot(x,E);grid on;title('Do thi tin hieu sai lech nhan 

dang') 
subplot(2,2,4);plot(x,T,'-b');hold all;plot(x,t,'.r'); grid on;title('Do 

thi so sanh'); 

Ta có cấu trúc mạng nơron như hình 4.19. 

 
Hình 4.19. Cấu trúc mạng nơron nhận dạng hàm phi tuyến dạng 2   

Sai số huấn luyện mạng minh họa như hình 4.20. 

 

Hình 4.20. Sai số huấn luyện mạng nơron 

nhận dạng hàm phi tuyến dạng 2   

 
Hình 4.21. Kết quả nhận dạng nhận 

dạng hàm phi tuyến dạng 2 sử dụng 

mạng nơron 

Kiểm tra sai lệch giữa ( 1)
P
y k + và ( 1)

P
y k +
)

  minh học như hình 4.21 

4.2. ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRONG ĐIỀU KHIỂN 

4.2.1. Một số ứng dụng của mạng nơron trong điều khiển 

1. Điều khiển theo vòng hở 

 Hình 4.22 là sơ đồ điều khiển sử dụng mạng nơron  trong cấu trúc vòng hở. Sai 

số e được sử dụng để luyện mạng. Vì vậy thông tin về sai số phải được lan truyền 

ngược qua cả đối tượng điều khiển và mạng nơron để hiệu chỉnh lại thông số mạng. 

Như vậy học có giám sát không được sử dụng ở đây. Đầu ra mong muốn không biết 

trước nhưng phải được xác định để sử dụng thuật lan truyền ngược sai số. Khi sử dụng 

phương pháp này để luyện mạng có thể coi đối tượng như “lớp đầu ra” của mạng 
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nơron . Nhưng cũng có thể tránh quá trình lan truyền ngược qua đối tượng bằng cách 

sử dụng thêm mô hình mạng nơron của đối tượng. Mô hình mạng nơron  này nhận 

được sau khi nhận dạng mô hình đối tượng. Như vậy sai số có thể dễ dàng lan truyền 

ngược qua mô hình mạng của ĐTĐK. Nếu sử dụng được mô hình mạng nơron  mô 

phỏng động học nghịch của đối tượng thì mạng này cho phép lan truyền trực tiếp sai 

số sang mô hình mạng nơron  của bộ điều khiển. 

 

Hình 4.22.  Bộ điều khiển thể hiện bằng mạng nơron trong cấu trúc điều khiển vòng 

hở 

2. Điều khiển theo vòng kín 

Hình 4.23 là sơ đồ cấu trúc điều khiển theo vòng kín sử dụng mạng nơron. 

Trường hợp này đầu ra mong muốn của mạng u thể hiện bộ điều khiển phải được xác 

định từ đầu ra mong muốn của đối tượng yd trước khi sử dụng mọi thuật học có giám 

sát như lan truyền ngược sai số. 

 
Hình 4.23. Bộ điều khiển bằng mạng nơron trong cấu trúc điều khiển vòng kín 

 Có thể có các quan điểm khác nhau về bộ điều khiển bằng mạng nơron  là 

mạng nơron  được luyện “bắt chiếc” bộ điều khiển hiện tại như hình 4.24. Trường hợp 

này hay xảy ra khi bộ điều khiển hiện tại đang sử dụng quá đắt hoặc không tin cậy. 

Sau khi bộ điều khiển bằng mạng nơron  thay thế bộ điều khiển hiện tại, nó có thể 

được hiệu chỉnh qua quá trình luyện mạng bám theo sự biến đổi động học của đối 

tượng và môi trường. 

Việc sử dụng mạng nơron như trên tương đương với việc thiết kế và sử dụng một 

hệ chuyên gia. Cần thận trọng với tiệm cận này vì phải rất linh hoạt. Có thể thay thế 

cho bộ điều khiển hiện tại theo từng giai đoạn sao cho hợp lý và kinh tế. 
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Hình 4.24. Mạng nơron được luyện bắt trước bộ điều khiển 

3. Điều khiển với mô hình chuẩn 

 Sơ đồ điều khiển theo mô hình mẫu sử dụng hai mạng nơron: một mạng là bộ 

điều khiển và một mạng là mô hình mạng nơron nhận dạng đối tương như 4.25. 

 

Hình 4.25.  Hệ thống điều khiển theo mô hình mẫu dùng mạng nơron 

Trước tiên phải nhận dạng được đối tượng, tức là tìm được một mạng nơron  NN 

model với cấu trúc phù hợp, sao cho sai lệch mse giữa đầu ra của nó so với đầu ra của 

đối tượng là nhỏ nhất. 

Khi có được mô hình thay thế đối tượng là NN model, ta sẽ kết hợp nó với mạng 

NN controller thành một mạng duy nhất gọi tên là NN system, sau đó huấn luyện 

mạng nơron NN system này với tập tín hiệu vào và ra mẫu. Tập mẫu này được lấy từ 

đầu vào và đầu ra của mô hình mẫu. Trong quá trình huấn luyện, các tham số của NN 

model được giữ cố định, chỉ có các tham số của NN controller là được chỉnh định sao 

cho sai lệch mse giữa đầu ra của NN system và mô hình mẫu là nhỏ nhất. Sơ đồ hệ 

thống dùng để huấn luyện bộ điều khiển NN controller. 

Như vậy, việc thiết kế bộ điều khiển nơron  về bản chất là một bài toán nhận 

dạng và đối tượng cần nhận dạng ở đây là mô hình mẫu. 

4. Mô hình điều khiển dự báo    
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Mô hình điều khiển dự báo (hình 4.26) sử dụng để tối ưu hóa dáp ứng đầu ra của 

đối tượng trong khoảng thời gian dự kiến. Đây là cấu trúc phụ thuộc nhiều vào mạng 

nơron mô tả đối tượng , bộ điều khiển sử dụng mạng nơron, hàm biểu diễn phản ứng 

đầu ra của hệ thống và thực hiện tối ưu hóa để lựa chọn tín hiệu điều khiển tốt nhất. 

Ý tưởng chủ đạo của hệ thống điều khiển dự báo 

- Dùng một mô hình để dự báo đáp ứng của đối tượng tại các thời điểm rời rạc 

trong tương lai trong một phạm vi dự báo (prediction horizon) nhất định. 

- Tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tương lai trong phạm vi điều khiển (control 

horizon) bằng cách tối thiểu hóa một hàm mục tiêu. Hàm mục tiêu thường dùng là yêu 

cầu làm cho tín hiệu dự báo đáp ứng của đối tượng phải càng gần quỹ đạo đáp ứng 

mong muốn càng tốt, trong điều kiện ràng buộc cho trước. 

- Dời phạm vi dự báo theo thời gian, sao cho tại mỗi thời điểm lấy mẫu quá trình 

tối ưu hóa được lặp lại với tín hiệu đo vừa thu được, và chỉ có tác động điều khiển đầu 

tiên trong chuổi tác động điều khiển đã tính toán được xuất ra để điều khiển đối tượng. 

 

Hình 4.26. Mô hình hệ thống điều khiển dự báo 

Phạm vi dự báo và phạm vi điều khiển: 

Bằng cách dùng một mô hình đối tượng, có thể dự báo trước đáp ứng của hệ 

thống ở tương lai trong phạm vi dự báo HP. Giá trị ngõ ra dự báo ( ),( 1... )
P

y t k k H+ =
)

 

phụ thuộc vào đáp ứng của hệ thống trong quá khứ và tín hiệu điều khiển tương lai 
( )u t k+ trong phạm điều khiển HC định trước, giả sử rằng 

C P
H H≤  và ( )u t k+ giữ giá 

trị là hằng số trong khoảng ( ... )
C P

k H H=  (Hình 4.16). 
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Hình 4.27. Nguyên tắc điều khiển dự báo 

- HC thường được chọn bằng bậc của mô hình. Giá trị HC nhỏ sẽ làm giảm đáng 

kể số phép tính trong bước tối ưu hóa. 

- HP thường được chọn liên quan đến thời gian đáp ứng của quá trình (đáp ứng 

bậc thang đơn vị). Đối với hệ phi tuyến việc chọn giá trị HP phù hợp thường 

mang tính thử sai do thời gian đáp ứng của hệ phi tuyến thay đổi đáng kể tùy 

theo điểm lầm việc. 

Hàm mục tiêu và quỹ đạo chuẩn: 

Chuỗi tín hiệu điều khiển trong tương lai được rút ra bằng cách tối ưu hóa một 

hàm mục tiêu mô tả mục đích của chiến lược điều khiển. Hàm mục tiêu thường có 

dạng tổng bình phương của sai số dự báo và tín hiệu điều khiển: 

2 2

1 1

( ) [ ( ) ( )] [ ( 1)]
CP HH

k k
k k

J u t k y t k u t kσ ω ρ
= =

= + − + + + − 
)

             (4.1) 

hoặc tổng bình phương của sai số dự báo và biến thiên tín hiệu điều khiển: 

2 2

1 1

( ) [ ( ) ( )] [ ( 1)]
CP HH

i k
k k

J u t k y t k u t kσ ω ρ
= =

= + − + + ∆ + − 
)

             (4.2) 

trong đó các hệ số 
k

σ và 
k

ρ là trọng số của các thành phần trong hàm mục tiêu. 

Vector tín hiệu điều khiển cần tìm là: ( ) ( 1) ... ( 1)
T

C
u u t u t u t H = + + −    (4.3) 

Vì phương pháp điều khiển dự báo sử dụng mô hình của đối tượng và phương 

pháp tối ưu hóa nên có thể áp dụng cho hệ thống phức tạp như hệ đa biến, hệ không 

ổn định vòng hở, hệ phi tuyến hay hệ có trễ lớn. Ngoài ra phương pháp này cũng rất 

hiệu quả trong trường hợp phải giải các bài toán điều khiển có điều kiện ràng buộc tín 

hiệu vào và tín hiệu ra của đối tượng. 

5. Phản hồi tuyến tính hóa thích nghi dùng mạng nơron 
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Phương pháp phản hồi tuyến tính hóa thích nghi dùng mạng nơron dựa vào 

nguyên tắc thiết kế bộ điều khiển phản hồi tuyến tính hóa (hình 4.28). Phương pháp 

phản hồi tuyến tính hóa có đặc điểm là tín hiệu điều khiển có hai thành phần. 

Hệ thống phi tuyến được mô tả bởi quan hệ: 

                ( ) ( ) ( )n
p p px f x g x u= +                                          (4.4) 

với :   
( 1), ,...,

Tn
p p p px x x x − =  & &                                           (4.5) 

trong đó có n biến trạng thái và u là tín hiệu điều khiển. 

Để tìm được hệ tuyến tính hóa từ hệ thống phi tuyến mô tả bởi công thức (4.4), 

sử dụng tín hiệu u ở dạng: 

             
1

( )
( )

T
p p

p

u f x k x r
g x

 = − − +                                  (4.6) 

với k là hệ số phản hồi và r là tín hiệu đầu vào. 

Thay (4.6) vào (4.4) hệ tuyến tính có dạng: 
T

p px k x r= − +                                                                   (4.7) 

Hệ thống được điều chỉnh bởi mạch phi tuyến phản hồi tuyến tính. 

 
Hình 4.28.  Phương pháp phản hồi tuyến tính hóa thích nghi dùng mạng nơron 

Có  thể  sử  dụng  mạng  nơron  để  thực  hiện  chiến lược phản hồi tuyến tính . 
Thực hiện xấp xỉ các hàm f (.) và g (.) bởi hai mạng NNf  và  NNg ’   khi đó tín hiệu 
điều khiển có dạng: 

      
1

(
( )

T
f p p

g p

u NN x k x r
NN x

 = − − +                                         (4.8) 

Chọn mô hình mẫu ở dạng: 

       n T
m mx k x r= − +                                                                      (4.9) 

Thay công thức (4.9) vào công thức (4.8) ta được: 
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( ) 1

( ) (
( )

n T
p p f p p

g p

x f x NN x k x r
NN x

 = + − − +     (4.10) 

Sai lệch điều khiển được định nghĩa như sau: 

               p me e x= −                                                                       (4.11) 

Phương trình vi phân sai lệch có dạng: 

 
( ) { ( ) ( )}+{g( ) ( )}n T

p f p p g pe k e f x NN x x NN x u= − + − −        (4.12) 

Với sự huấn luyện hợp lý ,phương trình vi phân sai lệch sẽ dần đến trạng thái ổn 
định, sai lệch sẽ hội tụ tới điểm không. 

6. Bộ điều khiển với hỗ trợ quyết định của mạng nơron 

 Khi bộ tới hạn thích nghi là mạng nơron có thể xây dựng được bộ điều khiển 
thông minh mức thấp. Trong đó mạng nơron đóng vai trò bộ lịch trình sẽ quyết định 
luật điều khiển nào được sử dụng, xem hình 4.29. 

 
Hình 4.29.  Điều khiển với bộ lịch trình 

Mạng nơron cũng có thể được luyện để xác định giá trị của các thông số trong bộ 
điều khiển công nghiệp PID thông thường. Ngoài ra mạng nơron  có thể đóng vai trò 

bộ tối ưu tìm giá trị tối ưu của hàm mục tiêu điều khiển. Đầu ra của mạng nơron  là 
giá trị thông số của bộ điều khiển làm cực tiểu hàm giá. Mạng nơron  còn cung cấp 
những thông tin làm việc sai lệch cho bộ điều khiển, giúp bộ điều khiển hoạt động 
chính xác. 

4.2.2. Một số ví dụ ứng dụng của mạng nơron trong điều khiển 

1. Điều khiển cánh tay máy theo mô hình chuẩn 

Phương trình động học của tay máy một 
khâu có dạng :  

2

2
10sin 2

φ φ
φ= − − +

d d
u

dt dt
 

Với φ là góc của tay máy, u là mômen 
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do động cơ tác động lên trục quay của cánh 
tay.  

Hình 4.30. Hệ tay máy một bậc tự do 

Bài toán đặt ra là bộ điều khiển có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu điều khiển sao cho 

góc của tay máy bám theo tín hiệu đặt r(t) theo mô hình chuẩn sau: 
2

22
9 6 9r rd y dy

r r
dt dt

= − − + . Với r và yr tương ứng là các tín hiệu vào và ra của mô 

hình mẫu.  

Viết lại dưới dạng hàm truyền: 2

9
( )

6 9
=

+ +
mG s

s s
 

Hình 4.31 là sơ đồ Simulink mô phỏng hệ thống điều khiển cánh tay máy theo 
mô hình chuẩn dùng mạng nơron  dựa theo chương trình mẫu mrefrobotarm.mdl của 
Matlab Neural Network Toolbox.  

 
Hình 4.31. Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển cánh tay máy theo mô hình mẫu 

Trong khối [Model Reference Controller] có hai mạng nơron: 

- Một mạng nơron dùng để nhận dạng mô hình của cánh tay máy (k)φ
)

. Mạng có 

4 tín hiệu vào là ( 1), ( 2), ( 1), ( 2)φ φ− − − −k k u k u k ; số nơron ở lớp ẩn là 10. Trọng số 

của mạng được huấn luyện dựa vào dữ liệu vào-ra của cánh tay máy trình bày ở hình 

4.32.  

- Một mạng nơron  có chức năng điều khiển u(k). Mạng có 5 tín hiệu vào là 
( 1), ( 2), ( 1), ( 2), ( -1)φ φ− − − −k k r k r k u k ; số nơron ở lớp ẩn là 13. Trọng số của mạng 

được huấn luyện dựa vào dữ liệu vào-ra của mô hình chuẩn hình 4.33. 

Hình 4.34 là kết quả điều khiển cánh tay máy dùng bộ điều khiển nơron  theo mô 

hình mẫu vừa huấn luyện. Ta thấy rằng cánh tay máy bám theo tín hiệu đặt, không có 

độ quá điều chỉnh và sai số xác lập. Tuy nhiên, cũng cần chú ý mô men điều khiển tác 
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động lên trục quay của cánh tay máy có biến động đột ngột, thực tế nên tránh tín hiệu 

điều khiển dạng này vì nó làm giảm tuổi thọ của các thiết bị phần cứng. 

 
Hình 4.32. Dữ liệu huấn luyện mạng nơron 

nhận dạng mô hình tay máy 

 
Hình 4.33. Dữ liệu huấn luyện mạng 

nơron điều khiển theo mô hình chuẩn 

 
Hình 4.34. Kết quả điều khiển cánh tay máy theo mô hình chuẩn 

2. Điều khiển dự báo hệ bồn phản ứng dùng mô hình mạng nơron 

Cho hệ bồn phản ứng có sơ đồ ở hình 4.35. Hệ thống gồm một bồn khuấy liên 

tục trộn dòng sản phẩm có nồng độ cao Cb1 với dòng sản phầm có nồng độ thấp Cb2 để 

thu được sản phẩm có nồng độ Cb ở đầu ra. Đặc tính động học của hệ thống được mô 

tả bởi các phương trình sau: 

 

Hình 4.35. Bồn phản ứng 
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Trong đó  h(t) là độ cao mực chất lỏng trong bồn, Cb(t) là nồng độ sản phẩm ở 

đầu ra của quá trình, w1(t) là lưu lượng vào bồn của dòng sản phẩm có nồng độ cao 

Cb1, và w2(t) là lưu lượng vào bồn của dòng sản phẩm có nồng độ thấp Cb2. Giả sử 

nồng độ sản phẩm vào là Cb1=24,9 và Cb2=0,1. Các hằng số liên quan đến mức độ tiêu 

hao là k1=1 và k2=1. Bài toán đặt ra là điều khiển nồng độ sản phẩm ở đầu ra theo giá 

trị đặt bằng cách điều chỉnh lưu lượng vào w1(t). Để đơn giản, giả sử w2(t)=0,1 và 

không quan tâm đến việc điều khiển độ cao h(t) của sản phẩm trong bồn chứa. 

 

Hình 4.36. Sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển dự báo bồn phản ứng dùng mạng 

nơron 

Bài toán đặt ra ở trên có thể giải bằng phương pháp điều khiển dự báo. Hình 4.36 

là sơ đồ mô phỏng hệ thống điều khiển dự báo bồn phản ứng dùng mô hình mạng 

nơron (chương trình mẫu predcstr.mdl của Matlab Neural Network Toolbox).  

Trong khối [NN Predictive Controller] có sử dụng một mô hình mạng nơron  

nhận dạng đặc tính động học của đối tượng. Mạng nơron có các ngõ vào là: 

1 1w ( 1),w ( 2),C ( 1),C ( 2)
b b

k k k k− − − −  và có 7 nơron ở lớp ẩn.  

Dữ liệu vào ra của đối tượng dùng để huấn luyện mạng nơron trình bày ở hình 

4.37.  
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Hình 4.37. Dữ liệu vào ra của bồn phản 

ứng 

 

Hình 4.38. Kết quả điều khiển dự báo bồn 

phản ứng dùng mạng nơron 

Thuật toán điều khiển dự báo tính toán tín hiệu điều khiển w1(t) sao cho tối thiểu 

chỉ tiêu chất lượng đã cho với các thông số được chọn như sau: HC=2, HP=7, σ=1, 

ρ=0,05. Kết quả điều khiển dự báo minh họa ở hình 4.38, ta thấy nồng độ sản phẩm ra 

bám theo tín hiệu đặt sau thời gian quá độ khoảng 15 giây. 

4.4. BÀI TẬP CHƯƠNG 4 

Trình bày các bước xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo để nhận dạng và 

điều khiển các mô hình đối tượng dưới đây. Thực hiện quá trình huấn luyện mạng và 

kiểm chứng chất lượng mô hình trên Matlab-Simulink.  

Bài tập 1.  Hệ thống giữ cân bằng hệ con lắc ngược 

 

M-trọng lượng xe 1[Kg];  

m – trọng lượng con lắc 0,1[Kg]; 

 l – chiều dài con lắc 1[m];  

u – lực tác động vào xe (N);  

g – gia tốc trọng trường 9,8[m/s2];  

x – vị trí xe [m];  

θ – góc giữa con lắc và phương thẳng đứng [rad]. 

 

Hệ thống gồm một con lắc có trục quay tự do được gắn vào xe kéo bởi động cơ 

điện. Chúng ta chỉ xét bài toán trong không gian hai chiều, nghĩa là con lắc chỉ di 

chuyển trong mặt phẳng. Con lắc không ổn định vì nó luôn ngã xuống trừ khi có lực 

tác động thích hợp. Giả sử khối lượng con lắc tập trung ở đầu thanh như hình vẽ (khối 

lượng thanh không đáng kể). Lực điều khiển u tác động vào xe. Yêu cầu bài toán là 

điều khiển vị trí của xe và giữ cho con lắc luôn thẳng đứng. Bài toán điều khiển hệ 
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con lắc ngược chính là mô hình của bài toán điều khiển định hướng tàu vũ trụ khi 

được phóng vào không gian. 

Mô hình toán học của con lắc ngược cho bởi phương trình sau: 
2

2

2

(sin ) os sin
( os )

os ( ) (sin ) ( os sin )
( os ) ( )

u ml mgc
x

M m m c

uc M m g ml c

ml c M m l

θ θ θ θ

θ

θ θ θ θ θ
θ

θ

+ −
=

+ −

− + +
=

− +

&
&&

&
&&

 

Bài tập 2. Hệ thống điều khiển vị trí cánh tay máy một bậc tự do 

 

u(t) : moment tác động lên trục quay của cánh tay máy 

( )tφ  : góc quay (vị trí) của cánh tay máy. 

J : moment quán tính của cánh tay máy (J=0.05 kg.m2) 
M : Khối lượng của cánh tay máy (M=1.0kg) 
m : Khối lượng vật nặng (m=0.1kg) 
l : Chiều dài cánh tay máy (l=0.4m) 
lC : Khoảng cách từ trọng tâm cánh tay máy đến trục          
quay (lC=0.15m) 
B : Hệ số ma sát nhớt (B=0.2 kg.m2/s) 
g : Gia tốc trọng trường (g=9.81 m/s2) 

 

Đặc tính động học của hệ tay máy một bậc tự do cho bởi phương trình: 
2( ) ( ) ( ) ( ) sin ( ) ( )

C
J ml t B t ml Ml g t u tφ φ φ+ + + + =&&  

Bài tập 3. Hệ thống điều khiển mực chất lỏng trong bồn chứa  

 

Xét hệ bồn chứa chất lỏng có tiết diện ngang thay đổi theo độ cao. Phương trình 

vi phân mô tả hệ thống: 

( )
max min

min
max

1( ) ( ) 2 ( )
( )

( )

D
h t ku t C a gh t

A h

A A
A h h A

h

= −

−
= +

&

 

Trong đó: 

( )u t - điện áp điều khiển máy bơm (0 ( ) 12u t V≤ ≤ ) 

( )h t - độ cao mực chất lỏng trong bồn (cm)  

maxh - độ cao cực đại của bồn chứa 



129 

 

max min,A A  - tiết diện ngang cực đại và cực tiểu 

k – hệ số tỷ lệ với công suất máy bơm 

a – tiết diện van xả 2( )cm  

g – gia tốc trọng trường 2(981 / sec )cm  

CD – hệ số xả. 

Thông số của hệ bồn đơn được chọn như sau: hmax=50cm, Amax=200 cm2, 

Amin=100cm2, a=1cm2, k=300cm3/sec, CD=0,6.  

Bài tập 4. Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều 

 
Cho động cơ DC có đặc tính mô tả bởi hai phương trình vi phân: 

        
( ) 1

( ) ( ) ( )bKdi t R
i t t u t

dt L L L
ω= − − +   

        
( )

( ) ( )mKd t B
i t t

dt J J

ω
ω= − −  

( )u t  - điện áp phần ứng (tín hiệu vào) 

( )tω - tốc độ quay của động cơ (tín hiệu ra) 

( )i t  - dòng điện phần ứng 

Các thông số của động cơ như sau: Điện trở phần ứng R=1Ω, điện cảm phần ứng 

L=0.33 H, hằng số moment Km=0.2, hằng số sức điện động Kb=0.2, moment quán tính 

của tải J=0.02 kg.m2, hệ số ma sát nhớt B=0.2 Nms. 

Giả sử: Điện áp u(t) cấp cho phần ứng động cơ tối đa 120V. Md(t) có trung bình 

bằng 0, phương sai bằng 10. e(t) có trung bình bằng 0, phương sai bằng 0.01. 

Yêu cầu:  

1. Trình bày các bước xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo để nhận dạng và 

điều khiển đối tượng trong các trường hợp không có nhiễu moment tải, có nhiễu đo 

lường 

2. Thực hiện quá trình huấn luyện mạng và kiểm chứng chất lượng mô hình trên 

Matlab-Simulink. 
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Bài tập 5. Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều  

Cho đối tượng và thông số động cơ như bài tập 4. 

Yêu cầu:  

1. Trình bày các bước xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo để nhận dạng và 

điều khiển đối tượng trong các trường hợp có nhiễu moment tải, không có nhiễu đo 

lường 

2. Thực hiện quá trình huấn luyện mạng và kiểm chứng chất lượng mô hình trên 

Matlab-Simulink. 

Bài tập 6. Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều 

Cho đối tượng và thông số động cơ như bài tập 4. 

Yêu cầu:  

1. Trình bày các bước xây dựng mô hình mạng nơron nhân tạo để nhận dạng và 

điều khiển đối tượng trong các trường hợp đồng thời có nhiễu moment tải và nhiễu đo 

lường 

2. Thực hiện quá trình huấn luyện mạng và kiểm chứng chất lượng mô hình trên 

Matlab-Simulink. 
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CHƯƠNG 5 
KẾT HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ MẠNG NƠRON TRONG 

ĐIỀU KHIỂN 
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 

Giới thiệu cho sinh viên một số mô hình kết hợp giữa điều khiển mờ và mạng 

nơron ứng dụng trong điều khiển. 

5.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Sau khi đã tìm hiểu rõ bản chất cũng như nguyên lý làm việc của các bộ điều 

khiển mờ và của mạng nơron thì bây giờ đã đến lúc chúng ta có thể thực hiện được 

việc phân tích điểm mạnh và điểm yếu của chúng trong các ứng dụng điều khiển: 

1. Trước tiên ta thấy ngay được rằng cả hai bộ điều khiển mờ và bộ điều khiển sử 

dụng mạng nơron, về nguyên tắc đều là những bộ điều khiển tĩnh, phi tuyến. Chúng có 

thể được thiết kế với chất lượng hệ thống cho trước theo một độ chính xác tùy ý và 

làm việc theo nguyên lý tư duy của con người. 

2. Tính năng của mạng nơron được quyết định bởi chủng loại nơron sử dụng và 

cấu trúc mạng ghép nối các nơron đó với nhau. Nó hoàn toàn độc lập với đối tượng 

được điều khiển. Thậm chí những người thiết kế nếu có kiến thức và hiểu biết về đối 

tượng thì điều đó cũng không giúp ích gì cho việc lựa chọn nơron và xây dựng cấu 

trúc mạng. Ngược lại đối với người thiết kế bộ điều khiển mờ thì những kiến thức, 

những hiểu biết về đối tượng lại rất cần thiết. Tuy rằng các hiểu biết này không nhất 

thiết phải được biểu diễn dưới dạng mô hình toán học mô tả đối tượng mà có thể chỉ là 

những kinh nghiệm thu thập được trong quá trình tiếp cận đối tượng, song không có 

chúng, người thiết kế không thể xây dựng được luật hợp thành, không thể mờ hóa giá 

trị tín hiệu (xác định hàm thuộc). Thực tế thiết kế bộ điều khiển mờ cho thấy người 

thiết kế luôn lúng túng nhất khi xây dựng hàm thuộc mô tả giá trị ngôn ngữ. Lý do là 

trong khi luật hợp thành được xây dựng trên cơ sở chỉ cần có những hiểu biết định 

tính về đối tượng (vốn là ưu điểm cơ bản của nguyên lý điều khiển mờ) thì việc xác 

định hàm thuộc cho từng giá trị ngôn ngữ lại đòi hỏi các hiểu biết chi tiết mang tính 

định lượng (tuy rằng chỉ giới hạn ở giá trị tín hiệu vào – ra của đối tượng) mà điều này 

lại là điểm mấu chốt để phân biệt điều khiển mờ với điều khiển kinh điển và cũng là 

điểm cơ bản của mạng nơ ron. 

3. Ngay khi mới được thiết kế, mạng nơron chưa có tri thức. Tri thức của nó 

được hình thành qua giai đoạn học qua các mẫu học. Mẫu học càng tốt, càng đa dạng 

và bao nhiêu trường hợp thì tri thức ban đầu của mạng càng gần với thực tế. Song nếu 

điều đó là chưa đủ thì tri thức của mạng vẫn có thể được bổ sung, và hoàn thiện thêm 

trong quá trình làm việc với đối tượng. Với bộ điều khiển mờ thì hoàn toàn ngược lại. 
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Khi được thiết kế xong, bộ điều khiển mờ đã có ngay một cơ chế làm việc nhất định 

và cơ chế này sẽ không thay đổi và được giữ cố định trong suốt thời kỳ làm việc. Nói 

cách khác mạng nơron có khả năng học còn bộ điều khiển mờ thì không. 

4. Mạng nơron vẫn được xem như giải pháp ứng dụng mà ở đó người thiết kế 

“mù tịt” về đối tượng (giải pháp black – box). Tri thức của mạng nằm ở các trọng số 

được rải đều khắp trong mạng. Một thay đổi nhỏ giá trị các trọng số chưa đủ làm thay 

đổi tính năng của mạng nơron, do đó khó đánh giá được tri thức hiện có của mạng nếu 

không có mẫu so sánh. Bộ điều khiển mờ thì lại khác, một thay đổi nhỏ ở hàm thuộc, 

hay luật hợp thành sẽ kéo theo ngay một sự thay đổi tương ứng rất dễ nhận biết về bản 

chất của nó. Bởi vậy bộ điều khiển mờ có tính thích nghi thời gian thực cao hơn mạng 

nơron. 

Như vậy, rõ ràng những ưu điểm của mạng nơron lại là nhược điểm của bộ điều 

khiển mờ và ngược lại. Bảng sau trình bày tóm tắt lại ưu nhược điểm của hai bộ điều 

khiển.  

STT Tính chất Mạng nơron Bộ điều khiển mờ 

1 Thể hiện tri thức (hình 

thức của tri thức) 

Thông qua trọng số, 

được thể hiện ẩn trong 

mạng 

Được thể hiện ngay tại 

luật hợp thành 

2 Nguồn của tri thức Từ các mẫu học Từ kinh nghiệm 

chuyên gia 

3 Xử lý thông tin không 

chắc chắn 

Định lượng Định tính và định 

lượng 

4 Lưu giữ tri thức Trong nơron và trọng số 

của từng đường ghép nối 

nơ ron 

Trong luật hợp thành 

và hàm thuộc 

5 Khả năng cập nhật và 

nâng cao tri thức 

Thông qua quá trình học Không có 

6 Tính nhạy cảm với các 

thay đổi của mô hình 

Thấp Cao 

5.2. KẾT HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ MẠNG NƠRON TRONG ĐIỀU 
KHIỂN  

Từ mong muốn có được ưu điểm của cả nguyên lý mờ và mạng nơron trong một 

bộ điều khiển, người ta đã ghép chung bộ điều khiển mờ với mạng nơron thành bộ 
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điều khiển mờ - nơron (và nơron – mờ). Hình 5.1 mô tả các nguyên lý ghép đôi 

thường gặp. 

Việc ghép nối bộ điều khiển mờ với mạng nơron có thể được thực hiện song 

song hoặc nối tiếp. Hình 5.1a là một ví dụ về hình thức ghép nối song song mà ở đó 

bộ điều khiển mờ giữ trọng trách điều khiển trực tiếp đối tượng còn mạng nơron 

không điều khiển trực tiếp song lại có nhiệm vụ theo dõi sự thay đổi của hệ thống để 

chỉnh định lại tham số cho bộ điều khiển mờ. Nguyên lý ghép nối này đã được ứng 

dụng thành công trong thực tế, chẳng hạn như bộ điều khiển là PID mờ có các tham số 

được chỉnh định theo nguyên lý tối ưu độ lớn và được thực hiện thích nghi bởi mạng 

nơron RBF (mạng xuyên tâm). 

Mạng nơron

Điều khiển mờ
Đối tượng 
điều khiển

K

-

Mạng nơron

Điều khiển mờ

Đối tượng 
điều khiển

-

a)

b)

Mạng nơron Điều khiển mờ Điều khiển mờ Mạng nơron

c) d)

Hình 5.1. Kết nối điều khiển mờ và mạng nơron 

Tất nhiên rằng cấu trúc ghép nối song song ở hình 5.1a chỉ là một ví dụ. Một 

hình thức ghép nối song song khác là hai bộ điều khiển mờ và mạng nơron làm việc 

độc lập với nhau cho ở hình 5.1b. Hệ thống sẽ có thêm khâu quyết định sự chuyển đổi 

công tắc từ mờ sang nơ ron hoặc ngược lại. 

Hình 5.1c và 5.1d minh họa cấu trúc ghép nối nối tiếp. Hình thức ghép nối này 

rất phù hợp cho các bài toán mà ở đó mạng nơ ron có nhiệm vụ xử lý các tín hiệu vào 

– ra cho bộ điều khiển mờ. 
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