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Tóm tắt: 

Điều khiển vị trí bàn trượt trong các máy gia công cơ khí là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt trong 

các máy CNC đòi hỏi vị trí bàn trượt cần phải có độ chính xác cao. Đa số trong các máy gia công 

cơ khí, bộ điều khiển tốc độ, vị trí… đều sử dụng bộ điều khiển PID nên ít có khả năng thích 

nghi với nhiễu cũng như sự thay đổi tham số của mô hình. Bài báo này đề xuất một giải pháp 

ứng dụng bộ điều khiển NARMA-L2 (Nonlinear Autoregressive-Moving Average) là bộ điều 

khiển nơ-ron thích nghi. Ý tưởng của bộ điều khiển loại này là xấp xỉ gần đúng hệ thống động 

lực học phi tuyến thành hệ thống động lực học tuyến tính. Ban đầu là việc xây dựng mô hình hệ 

thống, sau đó dùng bộ điều khiển NARMA-L2 để nhận dạng hệ thống và tạo ra tín hiệu điều 

khiển cung cấp cho đối tượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng thích nghi với nhiễu và sự 

thay đổi của tham số mô hình trong quá trình vận hành của bộ NARMA-L2 tốt hơn bộ PID. 

         Từ khóa : PID; NARMA-L2; Mạng nơ-ron; Điều khiển thông minh; Bàn trượt; Động cơ 

DC. 

Abstract: 

Control of sliding table position in mechanical work machines is very important, especially in 

CNC machines because it requires high accuracy. In most mechanical machines, speed or 

position controllers have used PID controllers, so they are less adaptable to the noise as well as 

the parameter changes of the model. This paper proposes a solution that uses a feedback 

linearization control and a nonlinear autoregressive-moving (NARMA-L2) adaptive neuron 

controller. The idea of this type of controller is to approximate the nonlinear dynamical system 

into a linear dynamical system. Initially, the system model is built, then the NARMA-L2 

controller is used to identify the system and generate control signals for the object. The results of 

this study show that the ability to adapt to noise and the change in model parameters during 

operation of the NARMA-L2 is better than that of the PID controller. 
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