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Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày một thuật toán tự tổ chức nhằm xây dựng
đội hình chiến đấu cho biên đội tàu tên lửa. Mục tiêu chính của bài báo là xây dựng một
hệ thống tính toán tự động trợ giúp cho người chỉ huy ra quyết định bố trí đội hình, số
lượng và thứ tự tên lửa được sử dụng đảm bảo xác suất tên lửa đánh trúng tàu mục tiêu
cũng như khả bảo tồn sức chiến đấu của biên đội là lớn nhất. Bài báo tập trung xây dựng
thuật toán tối ưu số lượng tên lửa đảm bảo khả năng vượt tường lửa và rơi trúng mục tiêu
; thuật toán nhận dạng phương pháp bắn tên lửa từ các tàu trong biên đội. Kết quả được
mô phỏng, kiểm chứng bằng phần mềm Matlab và hệ thống mô phỏng tác chiến Action
Speed Tactical Trainer (ASTT) của hãng Thales.
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Stabilizing Quadcopter is a main point needed to be solved before making this track
along a desired trajectory. This paper present an explicit procedure to design a Propotional
– Integral – Derivative (PID) regulator for stablizing Quadcopter. For more details, the
mathematical model of Quadcopter is described under an engineering point of view, based
on which a digital PID controller is designed and programmed on STM32
microcontroller. Besides, effects of sensor noises are reduced by the proposed digital
complement filter. The performances of the stability of Quadcopter and how sensor noises
are well eliminated are going to be demonstrated by experimental results.
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Ứng dụng đại số gia tử trong lĩnh vực điều khiển đã được nghiên cứu trong nhiều năm
gần đâ . Các kết quả đều cho thấy tiếp cận này có nhiều ưu điểm. Robot công nghiệp
đang được phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt trong cuộc cách mạng
hoa Điện tử, ĐH ỹ thuật c ng
công nghiệp 4.0. Điều khiển chính xác robot công nghiệp là lớp bài toán được nhiều nhà
nghiệp Thái Ngu ên
khoa học đang rất quan tâm. Trong bài báo này, chúng tôi thiết kế bộ điều khiển đại số gia
tử cho robot chuỗi. Luật điều khiển được cho bằng hệ luật ngôn ngữ. Mục tiêu là điều
Email: duy.infor@tnut.edu.vn;
khiển chính xác cánh tay robot di chuyển bám quỹ đạo cho trước. Việc tối ưu các tham số
0913573435
mờ của bộ điều khiển được thực hiện bằng giải thuật di truyền. Đâ là lần đầu tiên chúng
tôi ứng dụng đại số gia tử trong điều khiển robot. Hệ thống đã được mô phỏng trên phần
mềm Matlab-Sinulink. Kết quả mô phỏng cho thấy sai lệch quỹ đạo là rất nhỏ. Bộ điều
khiển đã làm việc tốt với chất lượng điều khiển là chính xác. Kết quả này, một lần nữa
cho thấ tính đơn giản và hiệu quả của tiếp cận đại số gia tử trong điều khiển.
Nghiêm Văn Tính,
Trong những năm gần đâ , nhiều phương pháp dự báo dựa trên mô hình chuỗi thời
Nguyễn Tiến Duy
gian mờ được đề xuất nhằm phân tích chuỗi thời gian. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ
chính xác dự báo của các m hình nà là độ dài của khoảng chia tập nền và việc thiết lập
các nhóm quan hệ mờ. Trong bài báo nà , chúng t i đề xuất mô hình dự báo chuỗi thời
BM Tin học c ng nghiệp, hoa Điện gian mờ mới kết hợp giữa kỹ thuật tối ưu bà đàn (PSO) và đại số gia tử (ĐSGT). Trong
tử, Trường ĐH TCN Thái Ngu ên
đó, đại số gia tử được sử dụng như một công cụ để chia tập nền thành các khoảng có độ
dài khác nhau bằng việc định lượng ngữ nghĩa của các hạng từ ngôn ngữ thành các giá trị
Email:
của chuỗi thời gian. Sau quá trình tạo khoảng, các giá trị quan sát được phân hoạch thành
nghiemvantinh@tnut.edu.vn, 0
các khoảng mờ và được biểu diễn bởi các tập mờ. Sau đó sử dụng các tập mờ nà để thiết
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lập các nhóm quan hệ mờ. Cuối cùng, m hình đề xuất được kết hợp với kỹ thuật PSO để
tìm ra khoảng chia phù hợp nhằm tăng độ chính xác dự báo của m hình. Đánh giá hiệu
quả của mô hình trên hai tập dữ liệu kinh điển về số lượng sinh viên nhập học tại Đại học
Alabama và thị trường chứng khoán Đài Loan (TAIFEX). Thực nghiệm cho thấy mô hình
đề xuất đưa ra kết quả dự báo chính xác hơn một số mô hình dự báo đã được công bố gần
đâ dựa vào chuỗi thời gian mờ bậc 1 và bậc cao.
Tóm tắt: Trong thực tế hiện nay hầu hết các bài toán điều khiển trong các dây
chuyền công nghệ là bài toán tìm tham số tối ưu cho bộ điều khiển PID. Việc
ứng dụng các giải thuật tính toán tiến hóa hứa hẹn nhiều triển vọng trong tương
lai. Bài báo này tác giả trình bày một ứng dụng mới để giải bài toán tìm tham số
ỹ của bộ điều khiển PID sử dụng thuật toán giải thuật di truyền (GA-Genetic
Algorithm) và đối chứng lại kết quả trên mô hình quạt gió cánh phẳng. Kết quả
đạt được rất khả quan, có thể ứng dụng GA để tìm tham số bộ điều khiển PID
nói chung.
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Từ khóa: Bộ điều khiển PID, Giải thuật di truyền, Quạt gió cánh phẳng.
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Bài báo đề xuất một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho một lớp đối tượng phi
tuyến bất định trên cơ sở điều khiển trượt và mạng nơ ron RBF, đã thu được luật cập nhật
trọng số mạng nơ ron và luật điều khiển đảm bảo hệ bám tín hiệu đầu vào mong muốn.
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Điều khiển mờ loại 2 khắc phục được những nhược điểm của điều khiển mờ truyền
thống và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực điều khiển. Nhưng khi xâ dựng hệ
thống nhúng lại gặp những khó khăn như số lượng mệnh hợp thành lớn rễ gây ra nhầm
lẫn và thời gian xử lý tăng dẫn tới hệ thống làm việc không hiệu quả ở thời gian thực. Bài
báo nà đề xuất việc kết hợp mới là bộ điều khiển mờ loại 2 dựa trên khối mờ.Nghiên cứu
1
Bộ môn tự động và kỹ thuật tính, này nhằm làm giảm số lượng mệnh hợp thành, giảm độ phức tạp và tăng độ tin cậy cho hệ
Khoa kỹ thuật điều khiển, HVKTQS
thống điều khiển.Bộ điều khiển được đề xuất xây dựng bởi một số bộ điều khiển mờ với ít
2
Công nghệ phần mềm, Khoa công
quy tắc mờ hơn. Hiệu quả của bộ điều khiển đề xuất được mô phỏng, xây dựng trên hệ
nghệ thông tin, HVKTQS
nhúng và được minh họa trên đồ thị và so sánh với bộ điều khiển mờ loại 2 th ng thường.
Email :
Với độ phức tạp tính toán thấp, kết quả cho thấy các bộ điều khiển mờ loại 2 dựa trên khối
nguyenxuanchiem83@gmail.com
mờ được đề xuất có hiệu quả tốt cho hệ thống điều khiển.
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Trên cơ sở các kết quả gần đâ từ động lực học giải tích, phương trình chu ển động
dưới dạng tường minh dựa trên dạng thức Udwadia – alaba được thiết lập. Bài báo này
trình bày một phương pháp đơn giản để được các bộ điều khiển liên tục và phát triển một
lớp các bộ điều khiển bám quỹ đạo cho các cơ hệ để hệ phi tuyến bám chính xác quỹ đạo
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
mong muốn. Không giống như hầu hết các phương pháp điều khiển mà phải tuyến tính
2 Trường Đại học Kỹ thuật Công hóa hoặc bỏ qua thành phần phi tuyến, phương pháp được phát triển ở đâ xem bài toán
nghiệp, Đại học Thái Nguyên
điều khiển phi tuyến từ một góc độ khác. Phương pháp nà đòi hỏi rất ít tính toán so với
Email:
các phương pháp chuẩn. Do đó, nó hữu ích cho việc điều khiển thời gian thực các hệ phi
hoang.nguyenquang@hust.edu.vn
tuyến. Một ví dụ được đưa ra để minh họa phương pháp điều khiển.
, 0986950258
Ngô Nam Trung
Bài báo đưa ra phương pháp xâ dựng mô hình toán học cho bài toán điều khiển quá
trình nung kim loại về dạng hệ phương trình vi phân thường phi tuyến. Sau đó ứng dụng
BM ĐLĐ - hoa Điện tử, ĐH ỹ nguyên lý cực đại để tìm ra tín hiệu điều khiển tối ưu tác động nhanh. Các kết quả mô
thuật c ng nghiệp Thái Ngu ên
phỏng được so sánh với các kết quả đã c ng bố đã chứng tỏ sự đúng đắn của các thuật
toán đã xâ dựng.
Email: trungac@tnut.edu.vn
*Hoàng Mạnh Tưởng (1) , Trần
Ngọc Quý (2) ) ,
Trần Ngọc Hưởng (3)

Để xác định độ lệch phương thẳng đứng rotor trong nhà má điện trong chúng t i đưa ra
phương án sử dụng các thiết bị quán tính. Thiết bị này bao gồm hai gia tốc kế dùng để
hiệu chỉnh phương ngang, ba con qua quang với độ chính xác cao đặt vuông góc với

THẲNG ĐỨNG TRỤC
ROTOR NHÀ MÁY
THỦY ĐIỆN
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A PROPOSED REALTIME AND RELIABLE
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nhau để xác định hướng của thiết bị trong quá trình đo. Nhờ sử dụng các thuật toán xử lý
các tín hiệu thu được từ các cảm biến con quay và gia tốc kế thiết bị đưa ra độ lệch trục
rotor so với phương thẳng đứng. Bài báo đưa ra thuật toán xử lý tín hiệu sử dụng trong
thiết bị đưa ra nhằm xác định độ lệch trục rotor so với phương thẳng đứng. Thuật toán đưa
ra sử dụng trong thiết bi đo được kiểm tra nhờ việc mô phỏng trên máy tính. Ngoài ra,
trong công trình nghiên cứu thực hiện mô phỏng đánh giá sai số của việc xác định độ lệch
so với phương thẳng đứng khi tiến hành đo. ết quả mô phỏng chứng tỏ khả năng có thể
áp dụng thuật toán cho việc xác định độ lệch phương thẳng đứng rotor trong nhà máy thủy
điện.
Advanced driver assistance systems (ADASs) play an important role in camera-only
active safety systems and intelligent autonomous vehicles. For these applications, realtime and reliable detection performance is required. This paper aims to optimize the
automobile detection speed and false alarm decrement for blind spot detection systems.
Accordingly, we first propose the cascade-AdaBoost classifier along with our own sample
datasets and training algorithm. In addition, in order to improve the detection speed, a
regions of interests (ROIs) technique is also used to avoid extracting regions such as sky
or regions of interests inconsistent with perspective, which generate the potential number
of false alarms. The proposed method respectively achieves a speedup of at least 1.90x
and 2.24x false alarm decrement compared to the conventional approach for high
resolution images (720 x 480), with detection rate of 99.40% and a minor false detection
rate of 4.08%. This makes the proposed method possible to be applied to real-time
Intelligent autonomous vehicles.
Bài báo trình bầ kết quả nghiên cứu về cải tiến hệ tru ền động PP 37mm-2N theo
hướng tự động hoàn toàn. Trong đó tập trung nhấn mạnh giải pháp sử dụng hệ tru ền
bánh răng có khử rơ (Anti backlash Gear) vào cải tiến các hệ tru ền động nhằm nâng cao
chất lượng tru ền động cho các hệ dẫn động.
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Bài báo trình bầ kết quả m phỏng đánh giá và kiểm chứng phương pháp tổng hợp bộ
điều khiển bỏm cho hai kênh tru ền động tà và tru ền động phương vị Pháo phòng kh ng
37mm-2N trên phần mềm m phỏng Matlab Simulink.
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Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng thuật toán tổng hợp bộ điều khiển
trượt tựa prox PBSMC được đề xuất bởi Kikuuwe và Fujimoto cho hệ bám của súng
pháo phòng không. Kết quả mô phỏng trên MATLAB Simulink và thực nghiệm trên
dSPACE1103 mở ra khả năng phát triển ứng dụng những thuật toán điều khiển hiện đại,
đảm bảo chất lượng hệ thống và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt đối trong việc cải
tiến vũ khí khí tài.
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