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Tóm tắt:  
Trong bài báo trước, chúng tôi đã trình bày về một phương pháp điều khiển giảm lắc 
ngang cho tàu thủy bằng bánh lái dùng hai mạng nơron nhân tạo.Các kết quả mô 
phỏng trên máy tính khi đó đã chứng tỏ tính khả thi của phương pháp này. Bài báo này 
sẽ trình bày một bộ điều khiển (BĐK) nơron khác thay thế. BĐK mới này chỉ dùng một 
mạng nơron cho hai nhiệm vụ điều khiển hướng và điều khiển giảm lắc một cách đồng 
thời. Phương pháp mới mang lại tín hiệu điều khiển tối ưu hơn và nâng cao chất lượng 
điều khiển so với phương pháp trước. Phần cuối là các kết quả mô phỏng trên máy 
tính, tiếp theo là các kết luận. 

Từ khóa: Mạng nơron nhân tạo thích nghi, Điều khiển hướng, Điều giảm lắc. 
 
Abstract:  

Previously we introduced an artificial neural network-based control scheme of Rudder-
Roll Damping for ships with two neural controllers. The simulations have shown the 
feasibility of using neural network controller to design Rudder-Roll Damping control 
systems. This paper presents an alternative design. It uses only one neural network 
controller for heading and roll damping control simultaneously. Using this method 
obtains more optimal control output and improves control performance compared to the 
previous study. We present some computer simulation results at the end of this paper 
followed by the discussions and conclusions. 

 

Keywords: Adaptive neural networks, Heading control, Rudder-roll damping control. 

1. Giới thiệu 

Trong khi tàu hành trình trên biển, vấn đề giảm dao động lắc ngang của tàu rất quan trọng. Bởi 
vì dao động lắc ngang mạnh sẽ làm hư hại cấu trúc tàu, ảnh hưởng xấu đến hàng hóa, sức khỏe 
thuyền viên cũng như hành khách. Một số tác giả đã đề cập đến vấn đề giảm lắc ngang của tàu 
thủy bằng vây giảm lắc, két ba-lat treo và dùng bánh lái của tàu. Cũng có một số nghiên cứu đề 
cập đến sự kết hợp của các phương pháp trên. 

Từ trước đến nay, chưa có hoặc rất ít những nghiên cứu đề cập đến vấn đề điều khiển giảm lắc 
ngang cho tàu bằng phương pháp “điều khiển thông minh”, đặc biệt là ứng dụng mạng nơron nhân 
tạo [3]. Trong nghiên cứu trước, chúng tôi đã giới thiệu một BĐK nơron giảm lắc ngang cho tàu. 
BĐK đó sử dụng hai mạng nơron để điều khiển hướng tàu và điều khiển giảm lắc ngang một cách 
riêng biệt. Các kết quả mô phỏng trên máy tính đã chứng minh tính khả thi của BĐK nơron đối với 
chức năng điều khiển này. 

Bài báo này trình bày một thiết kế khác của BĐK nơron cho nhiệm vụ điều khiển giảm lắc 
ngang của tàu thủy. Thay vì sử dụng hai mạng nơron điều khiển như bài báo trước [3], BĐK mới 
này chỉ dùng một mạng nơron duy nhất để điều khiển hướng tàu và điều khiển giảm lắc ngang một 
cách đồng thời. Phương pháp này có ưu điểm hơn và cho kết quả tối ưu hơn phương pháp sử 
dụng hai mạng nơron điều khiển riêng biệt [6]. Trong phần tiếp theo chúng tôi trình bày các thí 
nghiệm mô phỏng trên máy tính và các kết quả mô phỏng. Cuối cùng là các kết luận và so sánh 
với BĐK đã đề xuất ở [3]. 
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2. Nguyên lý cấu tạo chung của BĐK nơron 

Trong bài, các ký hiệu cho mạng nơron (với i, j 
 N) được sử dụng như sau [2]: 

Oi  – tín hiệu ra của nơron i; 
Ii  – tín hiệu vào của nơron i; 
i – giá trị ngưỡng của nơron i; 
wij – hàm trọng lượng của liên kết từ nơ-ron j 

tới nơron i; wij = 0 nếu j không nối với i. 
g(x) – hàm kích hoạt của một nơron; 
Oi

d – tín hiệu ra mong muốn của nơron i (đối 
với nơron của lớp ra); 

 – bước học; 
BĐK nơron được chọn là một mạng nơ-ron 

nhiều lớp truyền thẳng có một lớp ẩn (Hình 1). 
Trong đó wij là ký hiệu hàm trọng lượng của nơron lớp ra, wjp là ký hiệu hàm trọng lượng của 
nơron lớp ẩn. Các chỉ số p, i và j tương ứng là số lượng nơron lớp vào, lớp ra và lớp ẩn. Xem 
thêm chi tiết về BĐK này tại [2], [3] và [6]. 

3. BĐK nơron giảm lắc ngang tàu thủy bằng bánh lái 
Dựa trên BĐK nơron trong hình 1, hệ 

thống điều khiển giảm lắc cho tàu thủy được 
thiết kế với sơ đồ nguyên lý như hình 2. 
Trong đó đối tượng điều khiển là con tàu. d

k  
và d

k  lần lượt là giá trị mong muốn của 
hướng đi và góc nghiêng ngang của tàu tại 
thời điểm k; k  và k  là hướng đi và góc 
nghiêng thực tế của tàu tại k; c

k  và k  là góc 
lệnh bẻ lái (tín hiệu ra của BĐK) và góc bẻ lái 
thực tế tác động lên con tàu; kr  và kq  là tốc 
độ góc của hướng đi và tốc độ góc của góc 
nghiêng ( kkr  , kkq  ); i , i , i  (i = 1, 
2) là các hằng số dương sử dụng trong hàm 
trọng lượng (1) của BĐK. Mục tiêu điều khiển 
là đồng thời giữ hướng tàu (  d

kk  constant) và giảm lắc ngang của tàu ( 0dq , 0d ). 
 
Dựa theo tài liệu [2] và [5], hàm mục tiêu cho BĐK nơron có dạng sau: 
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Biến đổi toán học phương trình (1) theo cách tương tự như trong [2] và sử dụng thuật toán 
Brandt-Lin [4] ta thu được luật cập nhật trọng số của các nơron lớp ẩn của BĐK nơron như sau: 

            
)( jijijpjp IsigwwOw    ,                               (3) 

và luật cập nhật trọng số của các nơron lớp ra của BĐK nơron như sau: 

            
)( 212211 kkkkkjij qreeOw    ,                       (4) 
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Hình 1: Cấu trúc BĐK nơron 
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Hình 2: Hệ thống giảm lắc một BĐK nơron 
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trong đó: 
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và pO  là vectơ tín hiệu vào của các nơron ở lớp vào của BĐK. Độ lệch của hướng mũi tàu thực tế 

với hướng mong muốn và độ lệch của góc nghiêng thực tế với góc nghiêng mong muốn được định 
nghĩa như sau: 

 k
d
kke  1 ,                                      (8) 

 k
d
kke  2 .                                      (9) 

Các luật điều khiển (hay luật cập nhật) trọng số (3) và (4) đảm bảo cho hàm mục tiêu (1) được 
cực tiểu trong mỗi chu trình điều khiển, nhờ đó mà tín hiệu ra của BĐK (ở đây là c

k ) làm cho 
hướng mũi tàu bám sát hướng đi mong muốn đồng thời làm giảm lắc ngang của tàu. 

4. Kết quả mô phỏng hoạt động của BĐK 
Phần này sẽ trình bày kết quả mô 

phỏng hoạt động của BĐK nói trên và BĐK 
đã công bố trong [3]. Khác với BĐK trong 
[3] sử dụng hai mạng nơron điều khiển 
hướng đi và điều khiển giảm lắc một cách 
riêng biệt (hình 3), BĐK trong bài báo này 
chỉ sử dụng một mạng nơron cho hai nhiệm 
vụ đó một cách đồng thời. Mô hình toán học 
phi tuyến của một con tàu được sử dụng để 
thí nghiệm với chiều dài tàu L=175 m, thể 
tích chiếm nước 21.222 m3. Tàu di chuyển 
với tốc độ thiết kế u0=7.0 m/s. Giới hạn góc 
bẻ lái và tốc độ góc bẻ lái lần lượt là 

20max   deg và 20max   deg/s. Các thông số của BĐK được chọn để mô phỏng như sau: 
p = 4, j = 6, i = 1; 
 

]25.9,5.23,25.0,55.0,5.0[],,,,[ 2121   
 
Thí nghiệm mô phỏng trong bài này sử dụng hệ số học của BĐK nơron 8925.0 và số lần 

huấn luyện mạng nơron trong mỗi chu trình điều khiển là 60n . Hướng đi ban đầu của tàu là 0° 
và hướng đi mong muốn là 10°. Trong 1000 giây đầu tiên, chỉ có chức năng điều khiển hướng 
được sử dụng, trong 1000 giây tiếp theo, chức năng điều khiển giảm lắc cũng được sử dụng đồng 
thời. 

 
Kết quả mô phỏng BĐK dùng hai mạng nơron riêng biệt giới thiệu trong [3] được trình bày lại 

trong hình 4, và kết quả mô phỏng BĐK trong bài báo này được trình bày trong hình 5. Để đánh 
giá mức độ giảm lắc, chỉ số giảm lắc theo phần trăm của Oda (trích dẫn trong [1]) được sử dụng 
như sau:                     
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AP

RRDAP

d
dd

                                                           (10) 

d
k  

d
k  

SHIP 

Rudder 
Limiter e2k 

 

k  

c
k  

k1  

k2  
z-

k  

 

k

- 
+ 

e1k 
 

z-

m 

ANNAI
1 

ANNAI

+ 

- 

Disturbances 

Hình 3: Hệ thống giảm lắc hai BĐK nơron [3] 
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Trong đó APd , RDDd  lần lượt là độ lệch tiêu chuẩn của tốc độ lắc ngang khi không có và khi có 

BĐK giảm lắc. Để so sánh rõ hơn, các thông số đánh giá giới thiệu trong [5] cũng được áp dụng 
như sau : 
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Trong đó E là tổng bình phương độ lệch hướng đi, E là tổng bình phương độ thay đổi góc bẻ 
lái. 

Trong hình 4, như đã trình bày trong [2], trong 1000 giây đầu tiên BĐK hướng hoạt động tốt 
nhưng độ lắc ngang lớn. Trong 1000 giây tiếp theo, BĐK giảm lắc được sử dụng. Bánh lái hoạt 
động tích cực để khử độ lắc ngang, do vậy góc lắc ngang và tốc độ lắc được giảm đáng kể. 

 
Tương tự như vậy trong hình 5, ở 1000 giây đầu tiên chỉ có BĐK hướng được sử dụng 

( 022   ). Phương trình (1) có dạng phương trình của hàm mục tiêu đã được giới thiệu trong 
[5] và ứng dụng trong [2], [3] để điều khiển hướng tàu. Trong 1000 giây tiếp theo, BĐK giảm lắc 
được sử dụng. Thông số về mức độ giảm lắc và các giá trị E và E của hình 4 và hình 5 được tóm 
tắt trong bảng 1. 

Hình 6: Kết quả mô phỏng hệ thống giảm 
lắc hai BĐK nơron khi sóng mạnh 

Hình 7: Kết quả mô phỏng hệ thống giảm lắc     
     một BĐK nơron khi sóng mạnh 

Hình 4: Kết quả mô phỏng hệ thống giảm lắc 
hai BĐK nơron [3] 

Hình 5: Kết quả mô phỏng hệ thống giảm   
lắc một BĐK nơron 
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Để thử nghiệm hoạt động của hai hệ thống điều khiển (hình 2 và hình 3) trong điều kiện ngoại 

cảnh tác động mạnh, ảnh hưởng của sóng đến chuyển động của tàu được tăng lên. Kết quả mô 
phỏng trong trường hợp này được trình bày trên hình 6 và hình 7. Có thể thấy rằng dao động trong 
hướng mũi tàu ở hình 7 nhỏ hơn hình 6 và dao động lắc cũng ít hơn. Trong hình 7, tàu sử dụng 
bánh lái ít hơn trong hình 6. Thông số về mức độ giảm lắc và các giá trị E và E của hình 6 và 
hình 7 được tóm tắt trong bảng 2. 

Qua các tình huống mô phỏng từ hình 4 đến 7, cả hai hệ thống điều khiển đều cho thấy khả 
năng điều khiển hướng tốt và giảm lắc có hiệu quả. Tuy nhiên các thí nghiệm cũng cho thấy hệ 
thống điều khiển giảm lắc với một BĐK nơron giới thiệu trong bài này có những ưu điểm trội hơn 
so với hệ thống đã trình bày ở nghiên cứu trước. Những ưu điểm này có được là do sự tối ưu hóa 
điều khiển hướng đi và điều khiển giảm lắc được tích hợp vào cùng một hàm mục tiêu (1). 
5. Kết luận 

Các kết quả mô phỏng ở trên đã cho thấy có thể thiết kế hệ thống điều khiển giảm lắc ngang 
cho tàu thủy bằng bánh lái dùng một BĐK nơron khi kết hợp quá trình tối ưu hóa điều khiển hướng 
và điều khiển giảm lắc vào cùng một hàm mục tiêu của BĐK. Giải pháp này đã làm tăng khả năng 
tối ưu hóa toàn bộ quá trình điều khiển khi BĐK thực hiện cùng lúc hai mục tiêu. 

Như đã nhận định trong [3], chất lượng điều khiển hướng tàu bị suy giảm khi chức năng điều 
khiển giảm lắc được sử dụng. Biên độ dao động hướng mũi tàu tăng thêm từ 1 đến 2 độ khi chức 
năng điều khiển giảm lắc được thêm vào hệ thống điều khiển hướng tàu. Qua các thí nghiệm mô 
phỏng trên máy tính ở bài báo này, tính khả thi của việc áp dụng mạng nơron nhân tạo trong điều 
khiển giảm lắc cho tàu thủy được củng cố thêm. Bằng phương pháp này, mô hình toán học của 
đối tượng điều khiển là con tàu là không cần thiết trong quá trình thiết kế hệ thống. Tính năng 
“học” trực tuyến của mạng nơron, như đã trình bày trong [2] và [5], giúp cho BĐK có thể đối phó tốt 
với các tính năng động học phi tuyến của con tàu cũng như tác động của môi trường. 

Trong tương lai, các nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi sẽ hướng tới việc kết hợp các kỹ thuật 
điều khiển truyền thống với các kỹ thuật điều khiển thông minh để khai thác tối đa các ưu điểm của 
mỗi loại, nhằm làm tăng hơn nữa chất lượng của các hệ thống điều khiển nói chung và điều khiển 
giảm lắc nói riêng. 
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Bảng 2: Thông số so sánh hình 6, hình 7 
 Fig. 6 Fig. 7 
Roll reduction(%) 33.0  35.4 

E 6.0 3.0 
E 679.7 376.1 

 

Bảng 1: Thông số so sánh hình 4, hình 5 
 Fig. 4 Fig. 5 
Roll reduction (%)    36.8  40.6 

E   2.62   1.48 
E 313.30 237.50 

 


