
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON ĐỂ NHẬN DẠNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁNH 

TAY ROBOT - MỘT ĐỐI TƯỢNG ĐỘNG HỌC PHI TUYẾN 

RESEARCH ON THE APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN IDENTIFICATION 

AND CONTROL OF ROBOT ARMS – A NONLINEAR DYNAMIC OBJECT 

 Tác giả: Nguyễn Hữu Công 

Đại học Thái Nguyên; conghn@tnu.edu.vn 

Tóm tắt: 

Mạng nơ ron có khả năng xấp xỉ vạn năng, nên trong những năm gần đây chúng được sử dụng 

rộng rãi và có hiệu quả trong việc nhận dạng và điều khiển các đối tượng động học phi tuyến. 

Tuy nhiên, khi thiết kế hệ thống, việc chọn mô hình mạng như thế nào cho đơn giản nhất và phù 

hợp với lớp đối tượng cụ thể vẫn là bài toán khó khăn. Bài báo này nghiên cứu việc ứng dụng mô 

hình mạng nơ ron để nhận dạng và điều khiển cánh tay robot - một đối tượng động học phi 

tuyến. Bài báo cũng giới thiệu các bước và bản chất của việc thiết kế bộ điều khiển bằng mạng 

nơ ron theo mô hình mẫu. Các kết quả mô phỏng đã thể hiện sự đúng đắn của phương pháp và 

mở ra khả năng ứng dụng vào thực tiễn. 
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robot. 

Abstract: 

 Neural networks can have approximate multipower, so in recent years they have been used 

widely and effectively in identification and control of nonlinear dynamic objects. However, 

when a systems is designed, choosing a network model which is simple and suitable for a 

specific object is still a difficult problem. This article studies the application of neural 

network models to identify and control robot arm – a nonlinear dynamic object. This article 

also introduces the procedure and nature of designing a neural network controller following 

the models. The simulation results shows the correctness of the method  and opens up the 

possibility for practical application. 
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