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tổng quát                                                                                                                                    6 
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4.1. Xây dựng mô hình của hệ thống trên matlab-simulink                                         22 
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hàm cơ sở xuyên tâm 
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Hình 5.13. Sơ đồ kết nối của cả hệ thống 76 
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1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy robot 

song song phẳng 
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- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 12 năm 2018 

2. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát: 

- Thiết kế được bộ điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy robot song song phẳng. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được các phương trình toán học mô tả động học, động lực học của tay máy 

robot song song phẳng có xét đến ma sát và các thành phần bất định để làm cơ sở thiết kế thuật 

toán điều khiển đồng bộ thích nghi.  

- Xây dựng được các phương trình phân tích cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song 

phẳng. Để từ đó thiết kế được một vùng không gian làm việc của khâu chấp hành cuối của tay 

máy robot song song phẳng trong đó không có xảy ra cấu hình kỳ dị. 

- Xây dựng được thuật toán điều khiển đồng bộ thích nghi mới cho robot song song phẳng 

khắc phục được những nhược điểm của các phương pháp hiện có về hiện tượng rung của tín 

hiệu điều khiển, giảm nhỏ sai số quỹ đạo dưới 3% và bền vững với các tác động của nhiễu 

loạn. 

 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Qua tổng hợp những công bố nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay, có thể thấy chưa có cá nhân 

và đơn vị nào nghiên cứu về vấn đề điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy robot song song 

phẳng. Với yêu cầu rút ngắn khoảng cách trình độ nghiên cứu về tay máy robot trong nước và 

thế giới, thì cần phải có những nghiên cứu theo hướng mới, bắt kịp với sự phát triển của lĩnh 

vực điều khiển tay máy robot song song trên thế giới.  

Đối với tình hình nghiên cứu trên thế giới, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về điều khiển tay 

máy robot song song phẳng nhưng các bộ điều khiển đã đề xuất vẫn còn tồn tại những nhược 

điểm cần khắc phục. Bên cạnh đó, thuật toán điều khiển đồng bộ cho tay máy robot song song 

vẫn đang là một lĩnh vực mới, có nhiều vấn đề đang bỏ ngỏ cần nghiên cứu. Vì vậy việc nghiên 

cứu đề xuất thuật toán đồng bộ thích nghi là cần thiết để khắc phục những hạn chế của các 

thuật toán điều khiển hiện tại, nâng cao hơn nữa chất lượng điều khiển cho tay máy robot song 

song phẳng.  

Trong đề tài này, nhóm thực hiện đã nghiên cứu đề xuất một thuật toán điều khiển đồng bộ 

thích nghi mới nâng cao chất lượng bám quỹ đạo cho robot song song phẳng. Thuật toán điều 

khiển mới được xây dựng dựa trên mô hình động lực học của tay máy robot, kết hợp giữa điều 

khiển đồng bộ với điều khiển thích nghi và có xét đến đầy đủ các sai số mô hình, các thành 

phần bất định cũng như các nhiễu loạn từ bên ngoài tác động lên robot. Như vậy, bộ điều khiển 

mà đề tài nghiên cứu đề xuất có tính mới và tính sáng tạo, khắc phục được các nhược điểm của 

các thuật toán điều khiển tay máy robot song song phẳng trước đó.  

4. Kết quả nghiên cứu: 

Đề tài đã nghiên cứu, đề xuất được một bộ điều khiển đồng bộ thích nghi mới cho tay máy 

robot song song phẳng ở dạng tổng quát. Bộ điều khiển được xây dựng trên cơ sở kết hợp sử 
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dụng phương pháp điều khiển đồng bộ, trong đó thực hiện các tính toán về sai số đồng bộ, sai 

số đồng bộ chéo của các khớp chủ động, kết hợp với thuật toán điều khiển tính mô-men, và 

điều khiển thích nghi sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo kết hợp với các bộ bù sai số. Kết quả của 

sự kết hợp này là bộ điều khiển mới có các ưu điểm như mang lại độ chính xác cao cho tay 

máy robot, giải quyết được vấn đề phức tạp của việc bù các thành phần bất định và nhiễu loạn 

từ bên ngoài. Trong bộ điều khiển đề xuất, tham số của mạng nơ-ron nhân tạo và đầu ra của 

các bộ bù sai số được chỉnh định online trong quá trình robot hoạt động để bù chính xác và 

thích nghi với các thành phần bất định cũng như nhiễu loạn từ bên ngoài. Sự ổn định của hệ 

thống kín được đảm bảo bằng chứng minh toán học dựa theo lý thuyết ổn định Lyapunov. Các 

kết quả mô phỏng đã chứng minh sự hiệu quả của phương pháp. Bên cạnh đó, đề tài cũng thực 

hiện chế tạo thử nghiệm một mô hình và đạt được kết quả bước đầu khả quan. 
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Mechatronics and Robotics Engineering. ACM, 2018. 

- 01 bài báo được đăng trong kỷ yếu Hội nghị trong nước: 

[1] Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh, Dương Tấn Quốc, “Thiết kế thuật toán Điều khiển 

trượt đồng bộ cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do trong hệ tọa độ khớp chủ động”, 

Kỷ yếu Hội nghị-Triển lãm quốc tế lần thứ 4 về Tự động hóa, VCCA 2017, TP HCM. 

- Đào tạo 01 Thạc sỹ bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp: 

Dương Tấn Quốc, lớp K31.TĐH, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Tên 

đề tài luận văn: “Thiết kế thuật toán điều khiển đồng bộ cho tay máy robot song song phẳng ba 

bậc tự do” dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Tiến Dũng (Quyết định giao đề tài số 162/QĐ-

ĐHBK-ĐT, quyết định bảo vệ số 1227/QĐ-ĐHBK-ĐT). 

- Đào tạo 01 chuyên đề Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh: 

Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Trúc, khóa 2016, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tên chuyên đề: “Tham số hóa và mô phỏng tay máy công 

nghiệp sử dụng Blockset SimMechanics”. 

- Hướng dẫn 4 sinh viên bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp đại học năm 2018: 

1, Nguyễn Khánh Hiệu, Nguyễn Quyền Anh, lớp 13TDH1, tên đề tài: “Nhận dạng tham số 

động lực học và hệ số ma sát cho tay máy robot song song phẳng ba bậc tự do RRR”, bảo vệ 

tháng 6/2018. 

2, Trương Thanh Nguyên, Lê Thị Trang, lớp 13TDH1, tên đề tài: “Nghiên cứu bộ điều 

khiển đồng bộ và thực nghiệm trên mô hình tay máy robot song song phẳng ba bậc tự do 3-

RRR”, bảo vệ tháng 6/2018. 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

Project title: Research on designing of adaptive synchronized controller for planar 

parallel robotic manipulators 

Code number: KYTH - 17 

Coordinator: Le Tien Dung 

Implementing institution: The University of Danang 

Duration: from 01st January 2017 to 30th December 2018 

2. Objective(s): 

a) General objective: 

- Design of adaptive synchronized controller for planar parallel robotic manipulators. 

b) Detail objectives: 

- Built of mathematical equations of kinematics, dynamic model of planar parallel 

manipulator considering friction forces and uncertainties. Based on these equations, the 

adaptive synchronized controller for planar parallel robotic manipulators will be designed. 

- Built of mathematical equations for singularity analysis of parallel robotic manipulators. 

Based on this, a workspace of end-effector without singularity will be designed. 

- Developed new adaptive synchronized control algorithm for planar parallel robotic 

manipulators which overcome the disadvantages of previous methods about the chattering, 

reduce the error under 3% and robust with external disturbances. 

3. Creativeness and innovativeness: 

Based on the current study published in Vietnam, there are no individuals or organizations 

that study adaptive synchronous controller for planar parallel robotic manipulators. With the 

need to shorten the research gap between Vietnam and developed countries, new research is 

needed in the the field of parallel manipulator control. 

On the world, although there have been many studies in the field of control palanar parallel 

manipulators, proposed controllers still have shortcomings to overcome. In addition, 

synchronized control algorithm for parallel robotic manipulators is still a new field, there are 

many issues that need to be researched. Thus, the proposed study of adaptive synchronized 

control algorithms is necessary to overcome the limitations of the current control algorithms, 

to further improve the control quality for planar parallel robotic manipulators. 

In this study, the research team proposed a new adaptive synchronized control algorithm 

that enhances the trajectory tracking control quality for planar parallel robotic manipulators. 

The new control algorithm is based on the dynamic model, combining synchronized control 

with adaptive control and taking full account of model errors, uncertainties of the robot. Thus, 

the proposed controller in this project has novelty and creativity, overcome the disadvantages 

of previous control algorithms for planar parallel robotic manipulators. 

4. Research results: 

An adaptive synchronized computed torque control algorithm based on neural networks 

and error compensators has been proposed in this project. By integrating the definitions of 

synchronization error, cross-coupling error of active joints with an adaptive computed torque 

control algorithm, the results inherit the advantages of both methods, such as the high accuracy 

and low online computational burden. The proposed control algorithm handles the 

uncertainties and external disturbances by using a bank of neural networks and error 

compensators. The weights of neural networks and error compensators are adaptively tuned 

online during the tracking trajectory of the parallel manipulator. The stability of the closed-

loop control system is theoretically proven by the Lyapunov method. The results of computer 

simulations verified the effectiveness of the proposed control algorithm. 

5. Products: 
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- 01 SCIE paper: 

[1] Quang Vinh Doan, Tien Dung Le, Quang Dan Le and Hee-Jun Kang, "A neural 

network–based synchronized computed torque controller for three degree-of-freedom planar 

parallel manipulators with uncertainties compensation." International Journal of Advanced 

Robotic Systems 15.2 (2018): 1729881418767307. 

- 02 paper in national journal: 

[1] Lê Tiến Dũng, Lê Quang Dân, “Synchornized Computed Torque Control for 3 DOF 

planar parallel robotic manipulators”, Journal of Science and Technology – The University of 

Danang, Volume 7(116).2017 

[2] Dương Tấn Quốc, Lê Tiến Dũng, “Analysis of kinematics and singularities of 3 DOF 

planar parallel robotic manipulator”, Journal of Science and Technology – The University of 

Danang, Volume 5(114).2017- Issue 1. 

- 01 paper in proceeding of international conference: 

[1] Le, Tien Dung, and Quang Vinh Doan. "Fuzzy Adaptive Synchronized Sliding Mode 

Control Of Parallel Manipulators." Proceedings of the 2018 4th International Conference on 

Mechatronics and Robotics Engineering. ACM, 2018. 

- 01 paper in proceeding of national conference: 

[1] Lê Tiến Dũng, Đoàn Quang Vinh, Dương Tấn Quốc, “Design of Synchronized sliding 

mode control for 3 DOF planar parallel robotic manipulator in active joint space”, Proceeding 

of The 4th Vietnam International Conference And Exhibition On Control And Automation, 

VCCA 2017, Tp HCM. 

- 01 master student who successfully defend his thesis: 

Dương Tấn Quốc, K31.TĐH, major in Control Engineering and Automation. Name of 

thesis: “Design of synchronized control algorithm for 3 DOF planar parallel robotic 

manipulator” under the supervise of Dr. Lê Tiến Dũng (Decision number 162/QĐ-ĐHBK-ĐT, 

Thesis defend by decision number 1227/QĐ-ĐHBK-ĐT). 

- Advise 01 research topic for PhD student: 

PhD student name: Lê Ngọc Trúc, course 2016, major in Control Engineering and 

Automation, Hanoi University of Science and Technology. Research topic: “Parameter 

identification and simulation of industrial robot arm using Blockset SimMechanics”. 

- Supervise 4 students who successfully defend their thesis on June 2018: 

1, Nguyễn Khánh Hiệu, Nguyễn Quyền Anh, class 13TDH1, thesis topic: “Identification 

of dynamics and friction parameters for 3 DOF planar parallel robotic manipulator”. 

2, Trương Thanh Nguyên, Lê Thị Trang, class13TDH1, thesis topic: “Research on 

synchronized controller and implement on hardware of 3 DOF planar parallel robotic 

manipulator. 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: 

The research project has the contribution in improving the capacity of scientific research in 

Vietnam in the field of parallel robotic manipulator control. Research results are the basis for further 

expansion of the research content and application into practice. 

The summary report of the research results is a useful for undergraduate students, graduate 

students in the field of Control Engineering and Automation, Mechatronics, Electrical Engineering. 

The research results have the contribution in improving the quality of training and education. This 

is a new research trend which is urgent not only in the Vietnam but also in the world.
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PHẦN MỞ ĐẦU 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Tại Việt Nam, tay máy robot đã được triển khai trong các ngành sản xuất vật liệu xây dựng, 

luyện kim, chế tạo cơ khí, công nghiệp đóng tàu và một vài lĩnh vực khác. Trong chiến lược 

phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2035, chính phủ đã đặt mục tiêu giá 

trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 

đạt khoảng 45% tổng GDP, sau năm 2025 đạt trên 50%. Trong đó, định hướng đến năm 2020 

Việt Nam có thể nghiên cứu, thiết kế và sản xuất robot công nghiệp. Để làm được điều này, 

Việt Nam cần tập trung phát huy nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ về robot - lĩnh vực 

trung tâm của cuộc cách mạng công nghệ lớn. 

Hiện nay, yêu cầu về độ chính xác, tốc độ và độ cứng vững trong các ứng dụng gia công 

cơ khí chính xác cao, trong robot phẫu thuật y tế, robot giống người, trong các hệ thống mô 

phỏng chuyển động,… ngày càng cao. Các yêu cầu công nghệ này không thể đáp ứng được khi 

sử dụng các loại robot nối tiếp truyền thống. Nhằm đáp ứng các yêu cầu trên, trong những năm 

gần đây, loại tay máy robot song song đã thu hút nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức nghiên 

cứu. Vấn đề thiết kế, chế tạo và điều khiển các loại tay máy robot song song trở thành vấn đề 

cấp thiết, có tính thời sự trong cộng đồng nghiên cứu cũng như sản xuất robot công nghiệp trên 

thế giới cũng như tại Việt Nam.  

    

                                      (a)                                       (b)                                          (c) 

     

                              (d)                                         (e)                                             (f) 

Hình I. Một số tay máy robot song song: (a) Tay máy song song DexTAR (ÉTS, Montreal, 

Canada); (b) Tay máy song song 3 bậc tự do (Đại học Western Ontario); (c) Tay máy song 

song phẳng 3 bậc tự do (Viện cơ điện tử, đại học Leibniz); (d) Tay máy FlexPicker IRB 340 

của hãng ABB; (e) Robot phẫu thuật (Viện công nghệ và Tự động hóa - IPA) and (f) Tay máy 

6 bậc ALMA điều khiển chuyển động kính thiên văn. 
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Một số mô hình và ứng dụng của tay máy robot song song được thể hiện như trên Hình I. 

Như đã phân tích tổng quan ở mục 10, tay máy robot song song có những ưu điểm vượt trội 

như có tốc độ cao, độ cứng vững lớn, độ chính xác rất cao, khả năng chịu được tải trọng lớn 

và mô-men quán tính bé hơn hẳn các loại tay máy robot nối tiếp truyền thống. Tuy nhiên, việc 

điều khiển tay máy robot song song gặp nhiều khó khăn và thách thức do mô hình động lực 

học phức tạp, nhiều cấu hình kỳ dị và sự giới hạn về không gian làm việc. 

Trong các loại tay máy robot song song thì loại tay máy robot song song phẳng có những 

đặc thù riêng, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn và được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên 

cứu. Trong đó, vấn đề điều khiển bám quỹ đạo có tính thiết yếu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp 

đến hiệu quả và khả năng hoạt động của robot. Gần đây, phương pháp điều khiển đồng bộ cho 

tay máy robot song song phẳng được chú trọng phát triển bởi ưu điểm về việc xét đến ảnh 

hưởng động học giữa các khớp có gắn cơ cấu truyền động (active joints). Điểm khác biệt giữa 

thuật toán điều khiển đồng bộ và thuật toán điều khiển phản hồi truyền thống là việc đề xuất 

một đại lượng gọi là sai số đồng bộ. Sai số này khác với sai số về quỹ đạo thông thường và có 

ảnh hưởng lớn đến độ chính xác bám quỹ đạo của robot. Thuật toán điều khiển đồng bộ được 

đề xuất đầu tiên bởi Y. Koren cho việc điều khiển một máy công cụ 2 trục. Sau đó, một số công 

trình khác đã phát triển và ứng dụng thuật toán này trong điều khiển chuyển động cho các máy 

công cụ nhiều trục, cho hệ thống gồm nhiều tay nối tiếp phối hợp làm việc, cho hệ thống nhiều 

robot và gần đây là cho tay máy robot song song. 

Qua tổng hợp những công bố nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay, có thể thấy chưa có cá nhân 

và đơn vị nào nghiên cứu về vấn đề điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy robot song song 

phẳng. Với yêu cầu rút ngắn khoảng cách trình độ nghiên cứu về tay máy robot trong nước và 

thế giới, thì cần phải có những nghiên cứu theo hướng mới, bắt kịp với sự phát triển của lĩnh 

vực điều khiển tay máy robot song song trên thế giới. Việc thực hiện nghiên cứu đề xuất thuật 

toán đồng bộ thích nghi là cần thiết để khắc phục những hạn chế của các thuật toán điều khiển 

hiện tại, nâng cao hơn nữa chất lượng điều khiển cho tay máy robot song song phẳng.  

Trong đề tài này, nhóm thực hiện nghiên cứu đề xuất một phương pháp điều khiển đồng 

bộ thích nghi mới nhằm nâng cao chất lượng bám quỹ đạo cho robot song song phẳng. Trước 

hết các mô hình và cơ sở lý thuyết cho các vấn đề cần nghiên cứu được xây dựng. Sau đó các 

phương pháp điều khiển dựa theo mô hình của tay máy robot song song phẳng hiện có được 

đánh giá và chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Dựa trên những kết quả này, thuật toán điều khiển 

mới được xây dựng dựa trên mô hình động lực học của tay máy robot, kết hợp giữa điều khiển 

đồng bộ với điều khiển thích nghi và có xét đến đầy đủ các sai số mô hình, các thành phần bất 

định cũng như các nhiễu loạn từ bên ngoài tác động lên robot. Thuật toán điều khiển mà đề tài 

nghiên cứu đề xuất có tính mới, khắc phục được các nhược điểm của các thuật toán điều khiển 

tay máy robot song song phẳng trước đó, đủ hàm lượng khoa học để công bố bằng bài báo trên 

tạp chí quốc tế thuộc SCIe. Kết quả của đề tài sẽ góp phần hoàn thiện kỹ thuật điều khiển bám 

quỹ đạo cho tay máy robot song song phẳng, rút ngắn trình độ về KH&CN trong nước và quốc 

tế. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

a) Mục tiêu tổng quát: 

- Thiết kế được bộ điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy robot song song phẳng. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được các phương trình toán học mô tả động học, động lực học của tay máy 

robot song song phẳng có xét đến ma sát và các thành phần bất định để làm cơ sở thiết kế thuật 

toán điều khiển đồng bộ thích nghi.  

- Xây dựng được các phương trình phân tích cấu hình kỳ dị của tay máy robot song song 

phẳng. Để từ đó thiết kế được một vùng không gian làm việc của khâu chấp hành cuối của tay 

máy robot song song phẳng trong đó không có xảy ra cấu hình kỳ dị. 



3 

 

- Xây dựng được thuật toán điều khiển đồng bộ thích nghi mới cho robot song song phẳng khắc 

phục được những nhược điểm của các phương pháp hiện có về hiện tượng rung của tín hiệu 

điều khiển, giảm nhỏ sai số quỹ đạo dưới 3% và bền vững với các tác động của nhiễu loạn. 

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

a) Đối tượng nghiên cứu 

- Mô hình động lực học dạng tổng quát cho một tay máy robot song song phẳng có n 

bậc tự do. 

- Mô hình mô tả động học của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. Các phương 

pháp phân tích, tìm kiếm vùng không gian làm việc tối ưu và loại trừ các cấu hình kỳ 

dị của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do. 

- Phương pháp điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy robot song song phẳng. 

b) Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài này giới hạn phạm vi nghiên cứu cho tay máy robot song song phẳng, là loại tay máy 

hoạt động trên một mặt phẳng của hệ tọa độ Đề-các. Đối với loại tay máy này thì tay máy robot 

song song phẳng 3 bậc tự do RRR (sử dụng các khớp xoay) là một trường hợp điển hình có thể 

áp dụng để kiểm nghiệm cho các kết quả nghiên cứu. Trong đề tài, giả thiết các biến khớp và 

tốc độ của biến khớp là đo được và đưa phản hồi về bộ điều khiển chuyển động của robot. Giả 

thiết các thành phần bất định như sai số mô hình, các lực ma sát và nhiễu loạn từ bên ngoài là 

hữu hạn và bị chặn trên. Các giả thiết này đều phù hợp và sát với thực tế. 

CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

a) Cách tiếp cận 

- Khảo sát các kết quả nghiên cứu đi trước trong lĩnh vực liên quan. 

- Kế thừa các kết quả của các đề tài, công trình khoa học đã thực hiện của chủ nhiệm đề tài 

và các thành viên đề tài. 

- Tổng hợp, phát triển cơ sở lý thuyết, phân tích các mô hình toán học để từ đó đề xuất giải 

pháp thiết kế thuật toán điều khiển đồng bộ thích nghi mới cho tay máy robot song song phẳng. 

- Mô phỏng các thành phần cơ khí của tay máy robot trên các phần mềm chuyên dụng, sát 

với thực tiễn, thay thế cho mô hình thật và có thể sử dụng để kiểm nghiệm giải pháp đề xuất. 

- Mô phỏng kiểm nghiệm. 

- Phân tích ổn định, đánh giá các kết quả. 

b) Phương pháp nghiên cứu 

- Xem xét các vấn đề nghiên cứu liên quan, nghiên cứu tổng quan, so sánh và đánh giá các 

ưu điểm, khuyết điểm của các phương pháp điều khiển bám quỹ đạo khác nhau cho tay máy 

robot song song phẳng để từ đó đề xuất ý tưởng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng. 

- Sử dụng các công cụ toán học phù hợp để xây dựng các mô hình toán học phục vụ cho 

mục đích phân tích, thiết kế tối ưu động học và xây dựng mô hình động lực học làm cơ sở thiết 

kế thuật toán điều khiển mới. 

-  Sử dụng các công cụ phần mềm: Phần mềm Solidworks để xây dựng chính xác mô hình 

của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do RRR sát với thực tiễn; phần mềm Matlab-

Simulink để lập trình, mô phỏng kiểm nghiệm thuật toán. 

- Thiết kế thuật toán điều khiển và thực hiện các thử nghiệm trên mô hình mô phỏng. 

- Áp dụng các lý thuyết ổn định để phân tích và xác định miền ổn định của hệ thống điều 

khiển. 

- Kiểm tra độ chính xác của kết quả điều khiển bám quỹ đạo và đánh giá chất lượng điều 

khiển dựa trên việc phân tích các dữ liệu kết quả. 



4 

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY 

ROBOT SONG SONG PHẲNG 

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Nhìn dưới góc độ cấu trúc hình học, có 2 loại tay máy robot phổ biến đó là tay máy robot 

nối tiếp (còn gọi là tay máy robot có cấu trúc hở) và tay máy robot song song (còn gọi là tay 

máy robot có cấu trúc kín). Một tay máy robot được gọi là nối tiếp hoặc cấu trúc hở nếu như 

từ khâu nền (base) đến khâu chấp hành (end-effector) được liên kết với nhau bằng chỉ một 

chuỗi động học nối tiếp (Hình 1.1a). Mặt khác, một tay máy robot được gọi là song song hoặc 

cấu trúc kín nếu như khâu chấp hành cuối được liên kết với khâu nền (base) bằng một số các 

chuỗi động học nối tiếp tạo thành cấu trúc khép kín (Hình 1.1b). 

 

Hình 1.1. Cấu trúc hình học của robot nối tiếp và song song 

a) Cấu trúc chuỗi động học hở của robot nối tiếp  

b) Cấu trúc chuỗi động học kín của robot song song 
 

Trong các loại tay máy robot song song thì loại tay máy robot song song phẳng có ưu điểm 

đơn giản, có những đặc thù riêng và nhiều ứng dụng trong thực tiễn cho những điều khiển 

chuyển động trên mặt phẳng. Chính vì vậy, tại Việt Nam cũng như trên thế giới có nhiều nhà 

khoa học, nhiều công ty, trường đại học đã thực hiện các công trình nghiên cứu về điều khiển 

tay máy robot song song phẳng.  

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY ROBOT SONG 

SONG PHẲNG TRÊN THẾ GIỚI 

Vấn đề điều khiển tay máy robot song song phẳng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà 

nghiên cứu trên thế giới để nghiên cứu nâng cao thế mạnh của chúng. Có thể chia các phương 

pháp điều khiển truyền thống cho tay máy robot song song phẳng đã công bố thành 2 nhóm 

chính: Phương pháp điều khiển dựa theo sai số và Phương pháp điều khiển dựa theo mô hình. 

Đối với nhóm phương pháp thứ nhất, có thể kể đến các công trình điển hình như điều khiển 

đồng bộ lồi (convex synchronized control) [1], điều khiển PD, PID phi tuyến [2, 3] và điều 

khiển chuyển mạch thích nghi [4] đã được đề xuất cho tay máy robot song song phẳng. Các bộ 

điều khiển này có ưu điểm đơn giản và dễ thực hiện nhưng chúng không mang lại chất lượng 
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điều khiển tốt bởi vì chúng chỉ được thiết kế dựa trên sai số về động học, còn các thành phần 

động lực học của robot không được tính đến để bù. Để đạt được chất lượng điều khiển robot 

tốt nhất, các phương pháp điều khiển phải được thiết kế với sự phân tích và xét đến các yếu tố 

động lực học của robot. Hay nói cách khác, các thành phần động lực học của robot phải được 

bù đầy đủ trong bộ điều khiển. Các bộ điều khiển này thuộc nhóm phương pháp điều khiển dựa 

theo mô hình (Model-based controller). Tuy nhiên, vấn đề phân tích động lực học cũng như 

việc thiết kế các bộ điều khiển dựa theo mô hình động lực học của tay máy robot song song 

gặp nhiều khó khăn do sự tồn tại của các cấu trúc động học kín và các cấu hình kỳ dị. Các công 

trình nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển dựa theo mô hình cho robot song song đã được công 

bố như bộ điều khiển phi tuyến dựa theo mô hình [5-7], điều khiển tính mô-men [8], bộ điều 

khiển bền vững [9], điều khiển trượt ứng dụng mạng neural [10] và bộ điều khiển thích nghi 

[11].  
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CHƯƠNG 2 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC 

2.1. GIỚI THIỆU  

Phân tích và xây dựng mô hình động lực học của tay máy robot song song là một bài toán 

phức tạp do đặc điểm cấu tạo nhiều vòng động học khép kín và nhiều cấu hình kỳ dị của loại 

robot này. Vì vậy, so với trường hợp tay máy robot nối tiếp, có ít các công trình khoa học đề 

cập đến việc xây dựng mô hình động lực học tổng quát cho tay máy robot song song, đặc biệt 

là đối với trường hợp tay máy robot song song phẳng. 

Sau khi tổng quan lại các công trình nghiên cứu đi trước, chúng ta thấy có những cách tiếp 

cận cơ bản sau đây để xây dựng mô hình động lực học của tay máy robot song song: Phương 

pháp sử dụng các phương trình Newton-Euler để phân tích lực, phương pháp Lagrange, nguyên 

lý D’Alembert và nguyên lý dịch chuyển khả dĩ. Để xây dựng mô hình động lực học của một 

tay máy robot song song ở dạng tổng quát, sẽ cần 3 bước sau đây: 

1. Cấu trúc động học kín được chuyển thành một cấu trúc động học hở tương đương bằng 

cách giả thiết các nhát “cắt ảo” tại các khớp liên kết của cơ cấu động học kín cho đến khi không 

còn vòng kín nào. Các khớp thụ động lúc đó đều được xem là các khớp chủ động với các “cơ 

cấu truyền động ảo”. 

2. Mô hình động lực học được tính toán cho cấu trúc động học hở với tất cả các “cơ cấu 

truyền động ảo” tại các khớp thụ động và các cơ cấu truyền động thật tại các khớp chủ động. 

Chuyển động của hệ hở tương đương với chuyển động của hệ kín ban đầu. 

3. Chuyển mô hình động lực học của hệ sang trên hệ quy chiếu chỉ gắn với các khớp chủ 

động (đưa về hệ kín ban đầu) bằng cách xét đến các mối ràng buộc về động học vào mô hình. 

2.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CHO MỘT TAY MÁY 

ROBOT SONG SONG PHẲNG DẠNG TỔNG QUÁT 

Chúng ta xét một tay máy robot song song được tạo thành từ một số chuỗi 

động học nối tiếp gồm các thanh liên kết cứng và các khớp như minh họa ở Hình 

2.1. 

 

Hình 2.1. Một tay máy robot song song dạng tổng quát 

Đặt: 

• Na là số khớp chủ động 

• aRNa là vector biến khớp chủ động 

Base

End-effector
Active joints

Passive joints
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• aRNa là vector của mô-men truyền động tại các khớp chủ động 

• Np là số khớp bị động 

• pRNp là vector biến khớp thụ động. 

Các khớp chủ động được truyền động bởi các cơ cấu truyền động, trong khi đó các khớp 

bị động là các khớp tự do không có cơ cấu truyền động. Tay máy robot song song chuyển động 

nhờ lực/mô-men truyền động ở các khớp chủ động, vì vậy chúng ta cần thiết phải xây dựng mô 

hình động lực học của tay máy robot trong hệ tọa độ các khớp chủ động. 

Đầu tiên, một số khớp thụ động được thực hiện “cắt ảo” để hệ thống động học khép kín trở 

thành hệ thống hở tương đương. Lưu ý rằng có thể có nhiều hơn một cách thực hiện công việc 

này, như được thể hiện ở Hình 2.2a và Hình 2.2b. Lúc này, gọi NO là tổng số khớp của hệ thống 

hở tương đương, ORNo là vector biến khớp, và ORNo là vector mô-men đầu vào.  
 

      
                                    (a)                                                (b) 

Hình 2.2. Hai cách khác nhau (a và b) để thực hiện cắt ảo tạo nên hệ thống hở tương 

đương từ hệ thống kín ban đầu 

 

Tiếp theo, giả thiết rằng không có lực hoặc mô-men tác động tại các khớp đã được “cắt 

ảo”. Bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích lực Newton-Euler hoặc sử dụng phương 

trình Lagrange, chúng ta xây dựng được mô hình động lực học cho hệ thống hở với dạng tổng 

quát như sau: 

                               OOOOOOO τFGθCθM =+++               (2.1) 

trong đó MORNoNo là ma trận quán tính; CORNoNo là ma trận Coriolis và các lực hướng tâm; 

GORNo là vector lực trọng trường; và FORNo là vector của lực ma sát. 

Dựa theo nguyên lý D’Alembert và nguyên lý dịch chuyển khả dĩ chúng ta có mối quan hệ 

giữa O và a như sau [22, 23]: 

                                                  O
T

a τΨτ =      (2.2) 

trong đó  = O/a  RNoNa là ma trận Jacobian thể hiện mối quan hệ giữa tất cả các khớp 

trong hệ thống hở tương đương với các khớp chủ động trong hệ thống kín ban đầu. Phương 

pháp để tìm ma trận Jacobian được trình bày trong tài liệu [25]. 

Bên cạnh đó, chúng ta có những mối quan hệ sau: 

              aa
a

O
O θΨθ

θ

θ
θ  =




=                 (2.3) 

                                            aaO θΨθΨθ  +=                           (2.4) 

Base

joints being 
cut

Base

joints being 
cut
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Bằng cách nhân cả 2 vế của phương trình (2.1) với T, và sau đó thay các phương trình 

(2.2), (2.3) và (2.4) vào phương trình mới chúng ta có: 

       ( ) aO
T

O
T

aO
T

O
T

aO
T

τFΨGΨθΨCΨΨMΨθΨMΨ =++++ 
  (2.5) 

Chúng ta định nghĩa: 

+ 
NaNa

RΨMΨM
= O

T
a

ˆ  là ước lượng tính toán của ma trận quán tính, 

+ 
NaNa

O
T

O
T

a
+= RΨCΨΨMΨC ˆ  là ước lượng tính toán của lực Coriolis và ma trận 

hướng tâm, 

+ 
Na

O
T

a RGΨG =ˆ  là ước lượng tính toán của trọng lực, và 

+ 
Na

O
T

a RFΨF =  là vector tổng các lực ma sát tác động vào các khớp của tay máy robot 

song song. 

Khi đó, mô hình động lực học dạng tổng quát của tay máy robot song song được biểu diễn 

bởi phương trình sau: 

                            aaaaaaa τFGθCθM =+++ ˆˆˆ 
           (2.6) 

Trong thực tế, do tính chất phức tạp, phi tuyến và xen kênh, mô hình động lực học tuyệt 

đối chính xác của tay máy robot song song không thể xây dựng được. Vì vậy các ma trận thành 

phần có sự tồn tại của các thành phần bất định được biểu diễn như sau: 

                                    aaa MMM += ˆ
                                               (2.7) 

                aaa CCC += ˆ
                                    (2.8) 

                                   aaa GGG += ˆ
                                               (2.9) 

trong đó Ma, Ca và Ga là các thành phần sai số mô hình, có tính chất hữu hạn và bị chặn 

trên. 

Đối với trường hợp tay máy robot song song phẳng chỉ hoạt động trên mặt phẳng ngang, 

thành phần trọng lực bị triệt tiêu. Do đó mô hình động lực học dạng tổng quát của tay máy 

robot song song phẳng được biểu diễn bằng phương trình sau: 

                    
ˆˆ

a a a a a a+ +  =M θ C θ τ τ                          (2.11) 

trong đó: ( )a a a a a a a t =  + + +τ M θ C θ F d  là vector chứa các thành phần bất định, sai số 

mô hình và các nhiễu loạn từ bên ngoài. 

2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CHO TAY MÁY ROBOT SONG SONG 

PHẲNG 3 BẬC TỰ DO 

2.3.1. Mô hình động học của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do 

Mô tả hình học tay máy robot song song phẳng ba bậc tự do 3-RRR như Hình 2.3. Khâu 

chấp hành cuối duy chuyển được liên kết bởi ba tay máy động học độc lập nối với mỗi khớp 

tích cực. Góc 𝒒𝒂 và 𝒒𝒑 là góc chủ động và góc bị động của các khớp, theo thứ tự của ba tay 

máy 𝑖 =  1,2,3. Chiều dài tay máy 𝑙𝑖 và khâu chấp hành cuối 𝐶1𝐶2𝐶3 xoay góc 𝜙𝑃. Hệ thống 

tọa độ (x, y) đưa ra để xác định vị trí khâu chấp hành cuối. Điểm O trùng A1 là điểm gốc, điểm 

P(xP, yP) và 𝜙𝑃 là vị trí và góc xoay của khâu chấp hành cuối di chuyển dựa theo tọa độ (x, y). 
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Hình 2.3. Tay máy robot song song phẳng ba bậc tự do 3-RRR 

Xét mô hình tay máy robot song song phẳng 3-RRR như trên Hình 2.3 hoạt động trên 

mặt phẳng nằm ngang trong hệ tọa độ Descartes. Có các véc tơ như sau: 

𝒒𝒂 = [𝑞𝑎1, 𝑞𝑎2, 𝑞𝑎3]
𝑇 là véc tơ góc chủ động. 

𝒒𝒑 = [𝑞𝑝1, 𝑞𝑝2, 𝑞𝑝3]
𝑇
 là véc tơ góc bị động. 

𝑿 = [𝑥𝑃, 𝑦𝑃, 𝜙𝑃]
𝑇 là véc tơ tọa độ và góc xoay của khâu chấp hành cuối. 

a) Động học thuận 

Theo mô tả hình học như Hình 1.2 có được:  

[𝑥𝑃 − 𝑥𝐴𝑖 − 𝑙1 𝑐𝑜𝑠 𝒒𝒂𝒊 − 𝑙3𝑐𝑜𝑠 (𝜙𝑃 + 
𝒊
)]
2
+ [𝑦𝑃 − 𝑦𝐴𝑖 − 𝑙1 𝑠𝑖𝑛 𝒒𝒂𝒊 − 𝑙3𝑠𝑖𝑛 (𝜙𝑃 +


𝒊
)]
2
= 𝑙2

2 (2.12) 

Với: 
𝒊
= [7𝜋 6⁄  ;  11𝜋 6⁄  ;  𝜋 2⁄ ];  𝑖 =  1,2,3. 

Trong quá trình tính toán để điều khiển bám quỹ đạo đặt, cần thêm giá trị tham số tính 

toán đó là véc tơ góc bị động 𝒒𝒑. Để tìm góc bị động 𝒒𝒑, tương tự như trên, dựa vào mô tả hình 

học thu được: 

 𝒒𝒑 = 𝜋 − 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑙1
2+𝑙2

2−𝑥𝐶𝑖
2 −𝑦𝐶𝑖

2

2𝑙1𝑙2
) (2.13) 

Với tọa độ điểm Ci được tính từ (𝑖 =  1,2,3): 

 𝑥𝐶𝑖 = 𝑥𝑃 − 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(𝜙𝑃 + 
𝒊
) − 𝑥𝐴𝑖 (2.14) 

 𝑦𝐶𝑖 = 𝑥𝑃 − 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(𝜙𝑃 + 
𝒊
) − 𝑦𝐴𝑖 (2.15) 

b) Động học ngược 

Tương tự mô hình động học thuận, mô hình động học ngược được tính dựa vào mô tả 

hình học, góc chủ động 𝒒𝒂 được tính là góc được tạo ra từ đoạn thẳng nối vị trí điểm 𝐴𝑖 đến 𝐶𝑖 
và trục x cộng với góc được tạo ra từ đoạn thẳng nối vị trí điểm 𝐴𝑖 đến 𝐶𝑖 và đoạn thẳng nối vị 

trí điểm 𝐴𝑖 đến 𝐵𝑖. Như vậy ta có được: 

𝑙1 

𝑙2 

𝑙2 

𝑙2 

𝑙1 

𝑙1 

𝑙3 

𝑙3 

𝑙3 

𝑃 

𝑞𝑎1 𝑞𝑎2 

𝑞𝑎3 

𝑥 

𝑦 

𝜙 

𝑞𝑝1 

𝑞𝑝2 

𝑞𝑝3 

𝐴1 ≡ 𝑂 𝐴2 

𝐴3 

𝐵1 

𝐵2 

𝐵3 

𝐶1 

𝐶2 

𝐶3 

Góc chủ động 

Góc bị động 
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 𝒒𝒂 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑦𝐶𝑖

𝑥𝐶𝑖
) + 𝑐𝑜𝑠−1 (

𝑙1
2−𝑙2

2+𝑥𝐶𝑖
2 +𝑦𝐶𝑖

2

2𝑙1√𝑥𝐶𝑖
2 +𝑦𝐶𝑖

2
) (2.16) 

Với 𝑖 =  1,2,3. 

c) Các ma trận Jacobian 

Từ mô tả hình học tay máy robot song song phẳng ba bậc tự do 3-RRR, ta có: 

[
𝑥𝑃
𝑦𝑃
] = [

𝑥𝑜𝑖 + 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝒒𝒂𝒊 + 𝑙2 𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊) + 𝑙3𝑐𝑜𝑠(𝒊 + 𝜙𝑃)

𝑦𝑜𝑖 + 𝑙1𝑠𝑖𝑛𝒒𝒂𝒊 + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊) + 𝑙3𝑠𝑖𝑛(𝒊 +𝜙𝑃)
]  (2.17) 

Đạo hàm phương trình (2.17) theo thời gian ta được: 

[
�̇�𝑃
�̇�𝑃
] = [

−𝑙1�̇�𝒂𝒊𝑠𝑖𝑛𝒒𝒂𝒊 − 𝑙2(�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊) 𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊) − 𝑙3�̇�𝑃𝑠𝑖𝑛(𝒊 + 𝜙𝑃)

𝑙1�̇�𝒂𝒊𝑐𝑜𝑠𝒒𝒂𝒊 + 𝑙2(�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊) 𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊) + 𝑙3�̇�𝑃𝑐𝑜𝑠(𝒊 +𝜙𝑃)
] 

  (2.18) 

Với 𝑖 =  1,2,3. 

Từ (2.18) ta rút gọn để loại bỏ �̇�𝒑 thì thu được phương trình thể hiện quan hệ giữa �̇�𝒂 

theo ma trận �̇�: 

 𝑱𝒛𝟏�̇� = 𝑱𝒐�̇�𝒂 (2.19) 

Với : �̇� = [

�̇�𝑃
�̇�𝑃
�̇�𝑃

], �̇�𝒂 = [

�̇�𝑎1
�̇�𝑎2
�̇�𝑎3

], 𝑖 =  1,2,3.  

Trong đó các ma trận Jacobian như sau: 

 𝑱𝒛𝟏 = [

𝑎𝑧11 𝑏𝑧11 𝑐𝑧11
𝑎𝑧12 𝑏𝑧12 𝑐𝑧12
𝑎𝑧13 𝑏𝑧13 𝑐𝑧13

] (2.20) 

 𝑱𝒐 = [

𝑑𝑧11 0 0
0 𝑑𝑧12 0
0 0 𝑑𝑧13

] (2.21) 

Với: 

{
 
 

 
 

𝑎𝑧1𝑖 = 𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑏𝑧1𝑖 = 𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑐𝑧1𝑖 = −𝑙3𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊 − 
𝒊
− 𝜙𝑃)

𝑑𝑧1𝑖 = 𝑙1𝑠𝑖𝑛𝒒𝒑𝒊

, 𝑖 =  1,2,3. 

Từ phương trình (2.19) có thể viết lại : 

 �̇�𝒂 = 𝑱𝒐𝒛�̇� (2.22) 

Với:  

 𝑱𝒐𝒛 = 𝑱𝒐
−𝟏𝑱𝒛𝟏 (2.23) 

Từ đó có thể suy ra thêm các ma trận khác khi đạo hàm tiếp theo thời gian, được các 

ma trận như sau: 

 �̇�𝒛𝟏 = [

𝑎𝑧1̇ 1 𝑏𝑧1̇ 1 𝑐𝑧1̇ 1
𝑎𝑧1̇ 2 𝑏𝑧1̇ 2 𝑐𝑧1̇ 2
𝑎𝑧1̇ 3 𝑏𝑧1̇ 3 𝑐𝑧1̇ 3

] (2.24) 

 �̇�𝒐 = [

𝑑𝑧1̇ 1 0 0

0 𝑑𝑧1̇ 2 0

0 0 𝑑𝑧1̇ 3

] (2.25) 

 �̇�𝒐𝒛 =
�̇�𝒛𝟏𝑱𝒐−𝑱𝒛𝟏�̇�𝒐

𝑱𝒐
𝟐  (2.26) 
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Với: 

{
 
 

 
 

𝑎𝑧1̇ 𝑖 = −(�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊)𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑏𝑧1̇ 𝑖 = (�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊)𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑐𝑧1̇ 𝑖 = −𝑙3(�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊 − �̇�𝑃)𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊 − 
𝒊
− 𝜙𝑃)

𝑑𝑧1̇ 𝑖 = 𝑙1�̇�𝒑𝒊𝑐𝑜𝑠𝒒𝒑𝒊

, 𝑖 =  1,2,3. 

Tương tự, từ (2.18) ta rút gọn để loại bỏ �̇�𝒂 thì thu được phương trình thể hiện quan hệ 

giữa �̇�𝒑 theo ma trận �̇�: 

 𝑱𝒛𝟐�̇� = 𝑱𝒑�̇�𝒑 (2.27) 

Với: �̇�𝒑 = [

�̇�𝑝1
�̇�𝑝2
�̇�𝑝3

], 𝑖 =  1,2,3. 

Và các ma trận Jacobian như sau: 

 𝑱𝒛𝟐 = [

𝑎𝑧21 𝑏𝑧21 𝑐𝑧21
𝑎𝑧22 𝑏𝑧22 𝑐𝑧22
𝑎𝑧23 𝑏𝑧23 𝑐𝑧23

] (2.28) 

 𝑱𝒑 = [

𝑑𝑧21 0 0
0 𝑑𝑧22 0
0 0 𝑑𝑧23

] (2.29) 

{
 
 

 
 

𝑎𝑧2𝑖 = 𝑙1𝑐𝑜𝑠𝒒𝒂𝒊 + 𝑙2𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑏𝑧2𝑖 = 𝑙1𝑠𝑖𝑛𝒒𝒂𝒊 + 𝑙2𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑐𝑧2𝑖 = 𝑙2𝑙3𝑠𝑖𝑛(𝒊 + 𝜙𝑃 − 𝒒𝒂𝒊 − 𝒒𝒑𝒊) + 𝑙1𝑙3𝑠𝑖𝑛(𝒊 + 𝜙𝑃 − 𝒒𝒂𝒊)

𝑑𝑧2𝑖 = −𝑙1𝑙2𝑠𝑖𝑛𝒒𝒑𝒊

 

Với: 𝑖 =  1,2,3. 

Từ phương trình (2.27) có thể viết lại : 

 �̇�𝒑 = 𝑱𝒑𝒛�̇� (2.30) 

Với:  

 𝑱𝒑𝒛 = 𝑱𝒑
−𝟏𝑱𝒛𝟐 (2.31) 

Từ đó có thể suy ra thêm các ma trận khác khi đạo hàm tiếp theo thời gian, được các 

ma trận như sau: 

 �̇�𝒛𝟐 = [

𝑎𝑧2̇ 1 𝑏𝑧2̇ 1 𝑐𝑧2̇ 1
𝑎𝑧2̇ 2 𝑏𝑧2̇ 2 𝑐𝑧2̇ 2
𝑎𝑧2̇ 3 𝑏𝑧2̇ 3 𝑐𝑧2̇ 3

] (2.32) 

 �̇�𝒑 = [

𝑑𝑧2̇ 1 0 0

0 𝑑𝑧2̇ 2 0

0 0 𝑑𝑧2̇ 3

] (2.33) 

 �̇�𝒑𝒛 =
�̇�𝒛𝟐𝑱𝒑−𝑱𝒛𝟐�̇�𝒑

𝑱𝒑
𝟐  (2.34) 

Với: 

{
  
 

  
 
𝑎𝑧2̇ 𝑖 = −𝑙1�̇�𝒂𝒊𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊) − 𝑙2(�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊)𝑠𝑖𝑛(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑏𝑧2̇ 𝑖 = 𝑙1�̇�𝒂𝒊𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊) + 𝑙2(�̇�𝒂𝒊 + �̇�𝒑𝒊)𝑐𝑜𝑠(𝒒𝒂𝒊 + 𝒒𝒑𝒊)

𝑐𝑧2̇ 𝑖 = 𝑙1𝑙3(�̇�𝑃 − �̇�𝒂𝒊)𝑐𝑜𝑠(𝒊 + 𝜙𝑃 − 𝒒𝒂𝒊)

+𝑙2𝑙3(�̇�𝑃 − �̇�𝒂𝒊 − �̇�𝒑𝒊)𝑐𝑜𝑠(𝒊 + 𝜙𝑃 − 𝒒𝒂𝒊 − 𝒒𝒑𝒊)

𝑑𝑧2̇ 𝑖 = −𝑙1𝑙2�̇�𝒑𝒊cos (𝒒𝒑𝒊)

, 𝑖 =  1,2,3. 

Bây giờ để tính ma trận gia tốc góc chủ động ta đạo hàm tiếp phương trình (2.22) theo 

thời gian thu được phương trình như sau: 

 �̈�𝒂 = �̇�𝒐𝒛�̇� + 𝑱𝒐𝒛�̈� (2.35) 
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Với : �̈� = [

�̈�𝑃
�̈�𝑃
�̈�𝑃

], �̈�𝒂 = [

�̈�𝑎1
�̈�𝑎2
�̈�𝑎3

], 𝑖 =  1,2,3. 

Tương tự, đạo hàm phương trình (2.30) theo thời gian thu được phương trình sau: 

 �̈�𝒑 = �̇�𝒑𝒛�̇� + 𝑱𝒑𝒛�̈� (2.36) 

Với : �̈�𝒑 = [

�̈�𝑝1
�̈�𝑝2
�̈�𝑝3

], 𝑖 =  1,2,3. 

d) Các cấu hình kỳ dị 

Đối với tay máy robot được nghiên cứu trong đề tài này, khi xảy ra cấu hình kỳ dị thì 

phương trình (2.23) trở nên vô nghiệm. Tức là 𝑱𝒐 vô nghiệm hoặc 𝑱𝒛𝟏 vô nghiệm hoặc cả 𝑱𝒐 và 

𝑱𝒛𝟏 vô nghiệm. Như vậy dẫn đến có tất cả là ba khả năng xảy ra cấu hình kỳ dị [27, 28]. 

• Cấu hình kỳ dị loại 1 

Cấu hình kỳ dị loại 1 xảy ra khi 𝑑𝑒𝑡(𝑱𝒐) = 0 và 𝑑𝑒𝑡(𝑱𝒛𝟏) ≠ 0. Điều này xảy ra khi 

thanh 𝑙1 và 𝑙2 xếp thẳng hàng hoặc bị gập lại như Hình 2.4 và Hình 2.5. 

Trong trường hợp này, lực tác động vào khớp chủ động có thể làm lệch tay máy robot, 

dẫn tới các thanh hoặc bị căng ra hoặc bị gập lại. 

 
Hình 2.4. Cấu hình kỳ dị loại 1 khi ít nhất 1 thanh bị duỗi thẳng ra 

 
Hình 2.5. Cấu hình kỳ dị loại 1 khi ít nhất 1 thanh bị gập lại 

• Cấu hình kỳ dị loại 2 

Cấu hình kỳ dị loại 2 xảy ra khi 𝑑𝑒𝑡(𝑱𝒐) ≠ 0 và 𝑑𝑒𝑡(𝑱𝒛𝟏) = 0. Điều này xảy ra khi tất 

cả các chuỗi nối tiếp cắt nhau tại một điểm hoặc các tay máy song song nhau như Hình 2.6 và 

Hình 2.7. 
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Hình 2.6. Cấu hình kỳ dị loại 2 khi các tất cả các chuỗi nối tiếp cắt nhau tại một điểm 

 
Hình 2.7. Cấu hình kỳ dị loại 2 khi các thanh song song nhau 

• Cấu hình kỳ dị loại 3 

Cấu hình kỳ dị loại 3 xảy ra khi đồng thời cả 𝑑𝑒𝑡(𝑱𝒐) = 0 và 𝑑𝑒𝑡(𝑱𝒛𝟏) = 0. Điều này 

xảy ra khi các thanh vừa bị căng vừa cắt nhau tại một điểm hoặc vừa bị căng vừa song song 

nhau như Hình 2.8 và Hình 2.9. 

 
Hình 2.8. Cấu hình kỳ dị loại 3 khi các thanh vừa bị căng vừa cắt nhau tại một điểm 
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Hình 2.9. Cấu hình kỳ dị loại 3 khi các thanh vừa bị duỗi thẳng vừa song song nhau 

 

e) Kiểm tra không gian làm việc loại trừ điểm kỳ dị 
Từ việc tìm kiếm vùng kỳ dị như trên để tìm không gian làm việc loại trừ điểm kỳ dị, trước 

tiên tìm cấu hình kỳ dị dựa vào các ma trận Jacobian Jo và Jz1 với điều kiện det(𝑱𝒐) = 0 và 

det(𝑱𝒛𝟏) = 0. Sau đó cho tay máy robot 3-RRR làm việc trong vùng không gian không có cấu 

hình kỳ dị, tức là quỹ đạo đặt, quỹ đạo chuyển động tay máy robot 3-RRR chỉ nằm trong vùng 

không có cấu hình kỳ dị. 

Trong đề tài này, mô hình tay máy robot 3-RRR được lựa chọn có kích thước với chiều dài 

các thanh như sau: l1 = 0.2 m; l2 = 0.2 m; l3 = 0.0722 m; khoảng cách giữa hai khớp chủ 

động là 0.5 m. Kết quả mô phỏng không gian làm việc trên Matlab được trình bày từ Hình 2.10 

đến Hình 2.13 tương ứng độ thay đổi góc ϕP ban đầu của khâu chấp hành cuối tăng dần. 

 

Hình 2.10. Không gian làm việc khi 𝜙𝑃 = 00 
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Hình 2.11. Không gian làm việc khi 𝜙𝑃 = 300 

 

Hình 2.12. Không gian làm việc khi 𝜙𝑃 = 600 

 

Hình 2.13. Không gian làm việc khi 𝜙𝑃 = 900 
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2.3.2. Mô hình động học lực học của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do 

Các phương trình Lagrange như sau: 

 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳𝒊

𝜕�̇�𝒊
) − (

𝜕𝑳𝒊

𝜕𝒒𝒊
) = 𝒒 (2.37) 

 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳𝒊

𝜕�̇�
) − (

𝜕𝑳𝒊

𝜕𝑿
) = 𝑿 (2.38) 

Trong đó: 

𝑳𝒊 là hàm Lagrange cho mỗi khớp của robot, 𝑖 =  1,2,3, 

𝒒 = [𝑞𝑎𝑖 , 𝑞𝑝𝑖]
𝑇
 là véc tơ góc quay các khớp, 

𝐪 = [𝑎𝑖  , 𝑝𝑖]
𝑇
là véc tơ lực tác động, 

𝑿 = [𝑥𝑃 , 𝑦𝑃 , 𝜙𝑃 ]
𝑇 là vị trí khâu chấp hành cuối theo trục tọa độ Descartes, 

𝑿 = [𝑥𝑃 , 𝑦𝑃 , 𝜙𝑃]
𝑇
 là véc tơ lực tác động vào khâu chấp hành cuối. 

 

Hình 2.14. Mô hình hệ thổng hở tương đương 3-RRR 

 

Từ (2.37) và (2.38) ta có thể viết lại: 

(
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒂
) −

𝜕𝑳

𝜕𝒒𝒂
− 𝒂) 𝛿𝒒𝒂 + (

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒑
) −

𝜕𝑳

𝜕𝒒𝒑
− 𝒑)𝛿𝒒𝒑 

 +(
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒑
) −

𝜕𝑳

𝜕𝑿𝒑
− 𝑿) 𝛿𝑿𝒑 = 0 (2.39) 

Viết lại phương trình (2.39) theo các bước biến đổi như sau: 

[(
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒂
) −

𝜕𝑳

𝜕𝒒𝒂
) , (

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒑
) −

𝜕𝑳

𝜕𝒒𝒑
) , 

 (
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒑
) −

𝜕𝑳

𝜕𝑿𝒑
)]

[
 
 
 
𝑰
𝜕𝒒𝒑

𝜕𝒒𝒂
𝜕𝑿𝒑

𝜕𝒒𝒂]
 
 
 

= 𝒂
𝑻 + 𝒑

𝑻 𝜕𝒒𝒑

𝜕𝒒𝒂
+ 𝑿

𝑻 𝜕𝑿𝒑

𝜕𝒒𝒂
 (2.42) 

Phương trình (242) có thể được viết lại như sau: 
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 [
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒂
) −

𝜕𝑳

𝜕𝒒𝒂
,
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒑
) −

𝜕𝑳

𝜕𝒒𝒑
,
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝑳

𝜕�̇�𝒑
) −

𝜕𝑳

𝜕𝑿𝒑
]

[
 
 
 
𝑰
𝜕𝒒𝒑

𝜕𝒒𝒂
𝜕𝑿𝒑

𝜕𝒒𝒂]
 
 
 

= 𝒂  (2.43) 

Từ phương trình (2.42) và (2.43), ta có thể kết hợp lại theo dạng sau: 

 𝑾𝑻 = 𝒂 (2.44) 

Với:  = [𝒂, 𝒑, 𝑿]
𝑻
 là ma trận lực tác động lên tay máy robot 3-RRR có kích thước 

9x1. 𝑾 = [𝑰, 𝝏𝒒𝒑 𝝏𝒒𝒂⁄ , 𝝏𝑿𝑷 𝝏𝒒𝒂⁄ ]
𝑻
 là ma trận góc và vận tốc góc chủ động được viết như 

sau: 

 𝑾 =

[
 
 
 
𝑰
𝝏𝒒𝒑

𝝏𝒒𝒂
𝝏𝑿𝒑

𝝏𝒒𝒂]
 
 
 

= [
𝑰
𝑱𝟏
𝑱𝟐

] = [

𝑰
𝑱𝒐𝒛
−𝟏𝑱𝒑𝒛

𝑱𝒐𝒛
−𝟏

] (2.45) 

Với: 𝑰 là ma trận đơn vị có kích thước 3x3 và các ma trận: 

  𝑱𝟏 = 𝑱𝒐𝒛
−𝟏𝑱𝒑𝒛 (2.46) 

                                                 𝑱𝟐 = 𝑱𝒐𝒛
−𝟏                                                (2.47) 

Mô hình động lực học hệ thống hở tương đương của tay máy robot song song phẳng 3-

RRR có thể được viết theo dạng tổng quát: 

 𝑴𝒕(𝒒)�̈� + 𝑪𝒕(𝒒, �̇�)�̇� =  (2.48) 

Trong đó: 

𝒒 = [𝒒𝒂, 𝒒𝒑, 𝑿𝑷]
𝑻
 là véc tơ góc tại các khớp và vị trí khâu chấp hành cuối, 

𝑴𝒕(𝒒) là ma trận quán tính có kích thước 9x9, 

𝑪𝒕(𝒒, �̇�) là ma trận Coriolis và lực hướng tâm có kích thước 9x9. 

𝑴𝒕 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 0 휀1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 휀2 0 0 0 0
0 0 3 0 0 휀3 0 0 0

1

0 0 𝛽1 0 0 0 0 0

0 
2

0 0 𝛽2 0 0 0 0

0 0 
3

0 0 𝛽3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 𝑚𝑃 0 0
0 0 0 0 0 0 0 𝑚𝑃 0
0 0 0 0 0 0 0 0 𝐼𝑃]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝑪𝒕 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜗1 0 0 𝜇1 0 0 0 0 0
0 𝜗2 0 0 𝜇2 0 0 0 0
0 0 𝜗3 0 0 𝜇3 0 0 0
𝜌1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 𝜌2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 𝜌3 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]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trong đó: 𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 + 2𝛾𝑖𝑐𝑜𝑠𝒒𝒑𝒊; 휀𝑖 = 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖𝑐𝑜𝑠𝒒𝒑𝒊; 

𝜗𝑖 = −2𝛾𝑖�̇�𝒑𝒊𝑠𝑖𝑛𝒒𝒑𝒊;  𝜇𝑖 = −𝛾𝑖�̇�𝒑𝒊𝑠𝑖𝑛𝒒𝒑𝒊; 𝜌𝑖 = 𝛾𝑖�̇�𝒂𝒊𝑠𝑖𝑛𝒒𝒑𝒊; 


𝑖
= 𝛽𝑖 + 𝛾𝑖𝑐𝑜𝑠𝒒𝒑𝒊;   𝑖 =  1,2,3. 

Phương trình lực tác động vào các khớp chủ động: 

 𝑾𝑻(𝑴𝒕(𝒒)�̈� + 𝑪𝒕(𝒒, �̇�)�̇�) = 𝒂 (2.58) 

Từ mối quan hệ động học của hệ kín ban đầu, ta có: 
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 �̇� = [𝑰, 𝝏𝒒𝒑 𝝏𝒒𝒂⁄ , 𝝏𝑿𝑷 𝝏𝒒𝒂⁄ ]
𝑻
�̇�𝒂 = 𝑾�̇�𝒂 (2.59) 

Tiếp tục đạo hàm (2.59) theo thời gian ta được: 

 �̈� = �̇��̇�𝒂 +𝑾�̈�𝒂 (2.60) 

Với : �̇� = [
�̇�
�̇�𝟏
�̇�𝟐

] 

Trong đó: �̇� là ma trận chứa giá trị hằng số bằng 0 có kích thước 3x3, và các ma trận: 

  �̇�𝟏 =
�̇�𝒛𝒑𝑱𝒐𝒛−𝑱𝒛𝒑�̇�𝒐𝒛

𝑱𝒐𝒛
𝟐  (2.61) 

 �̇�𝟐 =
�̇�𝒐𝒛

𝑱𝒐𝒛
𝟐  (2.62) 

Bây giờ thay (2.59) và (2.60) vào (2.58) ta thu được mô hình động lực học của tay máy 

robot song song phẳng 3-RRR theo không gian khớp chủ động : 

 𝑴𝒂�̈�𝒂 + 𝑪𝒂�̇�𝒂 = 𝒂 (2.63) 

Với:  

𝑴𝒂 = 𝑾𝑻𝑴𝒕𝑾, là ma trận quán tính có kích thước 3x3. 

𝑪𝒂 = 𝑾
𝑻𝑴𝒕�̇� +𝑾𝑻𝑪𝒕𝑾, là ma trận Coriolis và lực hướng tâm có kích thước 3x3. 
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CHƯƠNG 3 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ THÍCH 

NGHI CHO TAY MÁY ROBOT SONG SONG PHẲNG 

3.1. GIỚI THIỆU VỀ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ 

Nguyên lý cơ bản của thuật toán điều khiển đồng bộ được thể hiện trên hình 3.1 [34]. Như 

trên hình này ta có thể thấy, điểm khác biệt giữa thuật toán điều khiển đồng bộ và thuật toán 

điều khiển phản hồi truyền thống là việc đề xuất một đại lượng gọi là sai số đồng bộ. Sai số 

này khác với sai số về quỹ đạo thông thường và có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác bám quỹ 

đạo của robot.  

 

Hình 3.1. Nguyên lý cơ bản điều khiển đồng bộ nhiều trục của robot song song 

3.2. MẠNG NƠ-RON XUYÊN TÂM 

Cấu trúc của mạng nơ-ron xuyên tâm mà đề tài sử dụng được biểu diễn như trên Hình 3.2, 

trong đó các nơ-ron trong lớn ẩn được xác định là các hàm xuyên tâm cục bộ. Hàm cơ sở của 

các nơ-ron trong lớp ẩn được biểu diễn bởi phương trình: 

                    LjR

j

j

j ,...,2,1,
2

exp)(
2

2

=














 −
−=



cx
x                             (3.1) 

trong đó x là vector đầu vào có kích thước tổng quát N, cj là vector tọa độ tâm của hàm có kích 

thước bằng với x; j là tham số về sợ thay đổi của hàm cơ bản; L là số nơ-ron trong lớp ẩn; và 

.  là ký hiệu của chuẩn Euclidean. 

Đầu ra của mạng nơ-ron xuyên tâm được tính bằng phương pháp trọng tâm theo công 

thức: 

                          ( ) )(
1


=

==
L

j

T

jj Rwy xRWx                            (3.3) 

trong đó jw  là trọng số tương ứng với nơ-ron thứ jth; W là vector của tất cả các trọng số kết 

nối giữa lớp ẩn và lớp ra; và R(x) là vector của các hàm xuyên tâm ở lớp ẩn. 
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1w

Lw
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Hình 3.2. Cấu trúc của một mạng nơ-ron xuyên tâm 3 lớp, có L nơ-ron ở lớp ẩn 

3.3. ĐỀ XUẤT BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ THÍCH NGHI CHO TAY MÁY ROBOT 

SONG SONG PHẲNG DẠNG TỔNG QUÁT 

Để thiết kế bộ điều khiển cho tay máy robot song song, đầu tiên chúng ta định nghĩa sai số 

bám quỹ đạo góc của các khớp chủ động như sau: 

                                                       𝒆 = 𝒒𝑑𝑎(𝑡) − 𝒒𝑎(𝑡)                                    (3.4) 

trong đó 𝒒𝑑𝑎(𝑡) ∈ ℝ
𝑁𝑎𝑥1 là quỹ đạo mong muốn của các khớp chủ động; 𝒒𝑎(𝑡) ∈ ℝ

𝑁𝑎𝑥1 là 

quỹ đạo thực của các khớp chủ động; Na là số bậc tự do (cũng là số khớp chủ động) của tay 

máy robot song song. 

Đối với phương pháp điều khiển đồng bộ, mục tiêu điều khiển để tất cả các sai số của các 

khớp chủ động cùng bằng nhau trong quá trình bám quỹ đạo của robot: 

                                       𝑒𝑎1(𝑡) = 𝑒𝑎2(𝑡) = ⋯ = 𝑒𝑎𝑁𝑎(𝑡)                           (3.5) 

Với mục tiêu nêu trên, các sai số đồng bộ được định nghĩa như sau: 

                                          {

ℰ1(𝑡) = 𝑒𝑎1(𝑡) − 𝑒𝑎2(𝑡)

ℰ2(𝑡) = 𝑒𝑎2(𝑡) − 𝑒𝑎3(𝑡)
⋯

ℰ𝑁𝑎(𝑡) = 𝑒𝑎𝑁𝑎(𝑡) − 𝑒𝑎1(𝑡)

                             (3.6) 

Vector sai số đồng bộ được định nghĩa: 𝓔 =  [ℰ1(𝑡), ℰ2(𝑡), … , ℰ𝑁𝑎(𝑡)]
𝑇.  

Sai số xen kênh được định nghĩa như sau: 

                       

{
 
 

 
 𝑒𝑎1

∗ = 𝑒𝑎1 + 𝜎 ∫ (휀1 − 휀𝑎𝑁𝑎)𝑑𝑤
𝑡

0

𝑒𝑎2
∗ = 𝑒𝑎2 + 𝜎∫ (휀2 − 휀1)𝑑𝑤

𝑡

0
⋯

𝑒𝑎𝑁𝑎
∗ = 𝑒𝑎𝑁𝑎 + 𝜎 ∫ (휀𝑁𝑎 − 휀𝑎𝑁𝑎−1)𝑑𝑤

𝑡

0

                           (3.7) 

trong đó  là tham số dương, w là biến thời gian.  

Tiếp theo, vector vận tốc tham chiếu và gia tốc tham chiếu đồng bộ được định nghĩa như 

sau: 

                                       �̇�𝑑𝑎
𝑟 = �̇�𝑑𝑎 + 𝜎∆𝜺                                                                    (3.8) 

                                       �̈�𝑑𝑎
𝑟 = �̈�𝑑𝑎 + 𝜎∆�̇�                                                                   (3.9) 

trong đó ∆𝜺 = [휀1 − 휀𝑁𝑎, 휀2 − 휀1, 휀3 − 휀2, … , 휀𝑁𝑎 − 휀𝑁𝑎−1]
𝑇 và ∆�̇� = [휀1̇ − 휀�̇�𝑎, 휀2̇ − 휀1̇, 휀3̇ −

휀2̇, … , 휀�̇�𝑎 − 휀�̇�𝑎−1]
𝑇. 

Bộ điều khiển đồng bộ thích nghi đề xuất cho tay máy robot song song phẳng ở dạng tổng 

quát được biểu diễn bởi phương trình sau: 

                  𝝉𝑎 = �̂�𝑎(�̈�𝑑𝑎
𝑟 +𝑲𝑣�̇�𝑎

∗ +𝑲𝑝𝒆𝑎
∗ ) + �̂�𝒂�̇�𝒂 + 𝝉𝑐𝑝 + 𝝉𝑒𝑟              (3.10) 

trong đó 𝒆𝑎
∗ = [𝑒𝑎1

∗ , 𝑒𝑎2
∗ , … , 𝑒𝑎𝑁𝑎

∗ ]𝑇 là vector của các sai số xen kênh; 𝑲𝑣 =
𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑣1, 𝑘𝑣2, … , 𝑘𝑣𝑁𝑎} và 𝑲𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{𝑘𝑝1, 𝑘𝑝2, … , 𝑘𝑝𝑁𝑎} là các ma trận tham số dương; 

cp
Nax1 là bộ điều khiển bù các thành phần bất định trong đó chứa một dãy các mạng nơ-ron 
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xuyên tâm để ước lượng vector a. Bởi vì bộ điều khiển cp không thể ước lượng được hoàn 

hảo a, nên thành phần 𝝉𝑒𝑟 được them vào bộ điều khiển để bù cho các sai số của ước lượng. 

Sơ đồ khối của thuật toán điều khiển đề xuất được biểu diễn như trên Hình 3.3. 

Từ các phương trình (2.63) và (3.10) chúng ta có: 

                   �̈�𝑎
∗ +𝑲𝑣�̇�𝑎

∗ +𝑲𝑝𝒆𝑎
∗ = �̂�𝑎

−1(∆𝝉𝑎 − 𝝉𝑐𝑝 − 𝝉𝑒𝑟)                        (3.11) 

Trong phương trình (3.11), chúng ta định nghĩa:    

                                               𝜌 = �̂�𝑎
−1∆𝝉𝑎                                                              (3.12) 

Khi đó bộ điều khiển bù sẽ được viết như sau: 

                                   𝝉𝑐𝑝 = �̂�𝑎�̂�                                                                (3.13) 

trong đó �̂� là vector gồm một dãy các mạng nơ-ron xuyên tâm để ước lượng online cho thành 

phần ∆𝝉𝑎. Cấu trúc của mạng nơ-ron xuyên tâm đã được trình bày ở mục 3.2.  

Hàm cơ sở của các nơ-ron ở lớp ẩn được chọn là hàm Gaussion và được biểu diễn bởi 

phương trình: 

       𝑅𝑖𝑗(𝒙𝑖) = 𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝒙𝑖−𝒄𝑖𝑗‖

2

2𝑚𝑖𝑗
2 ) , 𝑗 = 1,2, … , 𝐿; 𝑖 = 1,2, . . , 𝑁𝑎                (3.14) 

trong đó x là vector đầu vào có kích thước gồm N phần tử,; cij là vector tâm của hàm cơ sở và 

có cùng kích thước với vector x; mij là tham số đặc trưng cho sự lan tỏa của hàm cơ sở; L là số 

nơ-ron trong lớp ẩn; và .  là ký hiệu của chuẩn Euclidean. 

Tín hiệu ra của mạng nơ-ron xuyên tâm được tính bằng các công thức sau theo phương 

pháp trọng tâm: 

                                     �̂�𝑖 = ∑ �̂�𝑖𝑗𝑅𝑖𝑗(𝒙𝑖)
𝐿
𝑗=1 = �̂�𝑖

𝑇𝑹𝑖(𝒙𝑖)                       (3.15) 

                                     �̂�𝑖 = [�̂�𝑖1, �̂�𝑖2, … , �̂�𝑖𝐿]
𝑇 , 𝑖 = 1,2, . . , 𝑁𝑎              (3.16) 

               𝑹𝑖(𝒙𝑖) = [𝑅𝑖1(𝒙𝑖), 𝑅𝑖2(𝒙𝑖),… , 𝑅𝑖𝐿(𝒙𝑖)]
𝑇, 𝑖 = 1,2, . . , 𝑁𝑎          (3.17) 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ khối cấu trúc của bộ điều khiển đồng bộ thích nghi mà đề tài đề xuất 

Vector đầu vào của mỗi mạng nơ-ron xuyên tâm: 

                         𝒙𝑖 = [𝑒𝑎𝑖
∗ , 𝑒𝑎𝑖

∗ ]𝑇 , 𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑎                                       (3.18) 

trong đó 𝑒𝑎𝑖
∗  và 𝑒𝑎𝑖

∗  lần lượt là sai số đồng bộ chéo và đạo hàm của sai số đồng bộ chéo của mỗi 

khớp chủ động của tay máy robot song song. 

Khi đó, vector 
3ˆ ρ có thể được viết lại như sau: 
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1 1 11

2 2 2 2

ˆˆ ( )

ˆˆ ( )
ˆ

ˆ ˆ ( )a

T

T

T
N

Na Na Na







  
  
  = =   
  
     

W R x

W R x
ρ

W R x

                                          (3.19) 

Nếu với một số lượng đủ lớn số nơ-ron trong lớp ẩn, sẽ tồn tại các giá trị trọng số và tham 

số lý tưởng của mạng nơ-ron ước lượng được chính xác các thành phần bất định của tay máy 

robot. Khi đó vector  được biểu diễn như sau: 

                                  

*
11 1 1

*
22 2 2

*

( )

( )

( )

T

T

T
NaNa Na Na







   
   
   = +
   
   
    

W R x

W R x
ρ

W R x

                                   (3.20) 

trong đó  Wi
* là các vector trọng số lý tưởng bị chặn trên của lớp ra của mạng nơ-ron; i là 

sai số ước lượng. 

3.4. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CHỈNH ĐỊNH ONLINE VÀ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH 

CỦA HỆ THỐNG 

Từ các công thức (3.12), (3.13), (3.19) và (3.20) thay vào phương trình (3.11) chúng ta có: 

               �̈�𝑎
∗ +𝑲𝑣�̇�𝑎

∗ +𝑲𝑝𝒆𝑎
∗ = [

�̃�1
𝑇𝑹1(𝒙1)

�̃�2
𝑇𝑹2(𝒙2)
⋯

�̃�𝑁𝑎
𝑇 𝑹𝑁𝑎(𝒙𝑁𝑎)

] + 𝝑 − �̂�𝑎
−1𝝉𝑒𝑟                                 (3.21) 

trong đó WWW ˆ~
−= *

ii là sai số của các trọng số ước lượng; 𝝑 = [𝜗1, 𝜗2, … , 𝜗𝑁𝑎]
𝑇 là vector 

của các sai số. 

Tiếp theo, chúng ta định nghĩa sai số ước lượng như sau: 

                                                             ̂ˆ
aer Mτ =                                                        (3.22) 

trong đó �̂� là giá trị ước lượng của sai số 𝝑. 

Sau đó, thay (3.22) và (3.21) chúng ta có: 

                               �̈�𝑎
∗ +𝑲𝑣�̇�𝑎

∗ +𝑲𝑝𝒆𝑎
∗ = [

�̃�1
𝑇𝑹1(𝒙1)

�̃�2
𝑇𝑹2(𝒙2)
⋯

�̃�𝑁𝑎
𝑇 𝑹𝑁𝑎(𝒙𝑁𝑎)

] + �̃�                                    (3.23) 

trong đó �̃� = 𝝑 − �̂�. 

Nếu viết triển khai thành các phương trình cụ thể, phương trình (3.23) sẽ là một hệ các 

phương trình: 

          

{
 

 
�̈�𝑎1
∗ + 𝑘𝑣1�̇�𝑎1

∗ + 𝑘𝑝1𝑒𝑎1
∗ = �̃�1

𝑇𝑹1(𝒙1) + �̃�1

�̈�𝑎2
∗ + 𝑘𝑣2�̇�𝑎2

∗ + 𝑘𝑝2𝑒𝑎2
∗ = �̃�2

𝑇𝑹2(𝒙2) + �̃�2
⋯

�̈�𝑎𝑁𝑎
∗ + 𝑘𝑣𝑁𝑎�̇�𝑎𝑁𝑎

∗ + 𝑘𝑝𝑁𝑎𝑒𝑎𝑁𝑎
∗ = �̃�𝑁𝑎

𝑇 𝑹𝑁𝑎(𝒙𝑁𝑎) + �̃�𝑁𝑎

                                     (3.24) 

Với mỗi khớp chủ động, chúng ta định nghĩa các vector trạng thái như sau: 𝑿𝒊 =
 [𝑒𝑎𝑖

∗ , �̇�𝑎𝑖
∗ ]𝑇 , 𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑎. Khi đó, chúng ta có phương trình trạng thái: 

                 �̇�𝑖 = 𝑨𝑖𝑿𝑖 + 𝑩𝑖(�̃�𝑖
𝑇𝑹𝑖(𝒙𝑖) + �̃�𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑎                                            (3.25) 

trong đó:  
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                                    𝑨𝑖 = [
0 1

−𝑘𝑝𝑖 −𝑘𝑣𝑖
] ;  𝑩𝑖 = [

0
1
]                                                (3.26) 

Phương trình Lyapunov cho mỗi khớp chủ động được viết như sau: 

                                       𝑨𝑖
𝑇𝑷𝑖 + 𝑷𝑖𝑨𝑖 = −𝑸𝑖                                                              (3.27) 

trong đó Pi và Qi là các ma trận xác định dương (i = 1,2,…,Na). Với mỗi phương trình, chúng 

ta có thể chọn một ma trận xác định dương Qi, rồi sau đó giải phương trình (3.27) để tìm ma 

trận xác định dương Pi. 

Để phân tích sự ổn định của hệ thống điều khiển, một hàm Lypanov xác định dương được 

chọn như sau: 

           𝑉 = ∑ 𝑿𝑖
𝑇𝑷𝑖𝑿𝑖

3
𝑖=1 +

1

2
∑ 𝜇𝑖

−1�̃�𝑖
𝑇�̃�𝑖

3
𝑖=1 +

1

2
∑ 𝜂𝑖

−1�̃�𝑖
23

𝑖=1                                     (3.28) 

trong đó iii  ˆ~
−= ; i và i là các hệ số học có giá trị dương; i = 1,2,…,Na. 

Đạo hàm V theo thời gian chúng ta có: 

        �̇� = ∑ (�̇�𝑖
𝑇𝑷𝑖𝑿𝑖 +𝑿𝑖

𝑇𝑷𝑖�̇�𝑖)
3
𝑖=1 − ∑ 𝜇𝑖

−1�̃�𝑖
𝑇�̇̂�𝑖

3
𝑖=1 − ∑ 𝜂𝑖

−1�̃�𝑖 �̇̂�𝑖
3
𝑖=1                      (3.29) 

Thay các phương trình (3.24) và (3.27) vào phương trình (3.29) chúng ta có: 

         �̇� = −∑ 𝑿𝑖
𝑇𝑸𝒊𝑿𝑖

3
𝑖=1 + ∑ 𝑿𝑖

𝑇𝑷𝑖𝑩𝑖�̃�𝑖
𝑇𝑹𝑖(𝒙𝑖)

3
𝑖=1 + ∑ 𝑿𝑖

𝑇𝑷𝑖𝑩𝑖
3
𝑖=1 �̃�𝑖 − 

                                  −∑ 𝜇𝑖
−1�̃�𝑖

𝑇�̇̂�𝑖
3
𝑖=1 − ∑ 𝜂𝑖

−1�̃�𝑖 �̇̂�𝑖
3
𝑖=1                                               (3.30) 

Từ phương trình (3.30), chúng ta chọn luật chỉnh định online cho các trọng số đầu ra của 

các mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm và luật chỉnh định online của các bộ ước lượng sai số 

như sau: 

                               �̇̂�𝑖 = 𝜇𝑖𝑿𝑖
𝑇𝑷𝑖𝑩𝑖𝑹𝑖(𝒙𝑖)                                                                    (3.31)               

                               �̇̂�𝑖 = 𝜂𝑖𝑿𝑖
𝑇𝑷𝑖𝑩𝑖                                                                                 (3.32) 

Bây giờ, thay các luật chỉnh định (3.21) và (3.32) vào phương trình (3.30) chúng ta có 

được kết quả: 

                              �̇� = −∑ 𝑿𝑖
𝑇𝑸𝒊𝑿𝑖

3
𝑖=1  ≤ 0                                                                  (3.33) 

Bởi vì 𝑸𝒊 là một ma trận xác định dương, 0=V  chỉ khi Xi = 0, i = 1,2,…,Na. Vì vậy, hệ 

thống ổn định tiệm cận theo Xi. Điều đó có nghĩa là: 

                                         lim
𝑡→∞

𝑿𝑖 = 𝟎, 𝑖 =  1,2, … ,𝑁𝑎 

Hoặc tương đương với (i = 1,2,…,Na): 

{
lim
𝑡→∞

𝑒𝑖 = 0 => lim
𝑡→∞

𝑞𝑎𝑖 = 𝑞𝑑𝑎𝑖

lim
𝑡→∞

�̇�𝑖 = 0 => lim
𝑡→∞

�̇�𝑎𝑖 = �̇�𝑑𝑎𝑖
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CHƯƠNG 4 

MÔ PHỎNG VÀ KIỂM NGHIỆM 

4.1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỦA HỆ THỐNG TRÊN MATLAB-SIMULINK 

Sơ đồ khối cấu trúc của hệ thống mô phỏng được thể hiện như trên Hình 4.1.  

 

Hình 4.1. Sơ đồ khối cấu trúc mô phỏng hệ thống 
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Hình 4.2. Kết quả xây dựng thuật toán trên Matlab 
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4.2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH TAY MÁY ROBOT SONG SONG PHẲNG 3 BẬC TỰ DO 

TRÊN SOLIDWORKS  

Bằng cách sử dụng phần mềm SolidWorks và tiện ích Simscape Mutibody Link, chúng ta 

có thể xây dựng mô hình cơ khí của robot 3RRR như trên Bảng 4.1. 

Bảng 4.2. Mô phỏng các thành phần cơ khí của robot 

Tên 
Số 

lượng 
Thông tin Hình ảnh 

Đế 3 

Vật liệu: Thép  

Khối lượng: 0.3 kg 

Màu sắc: Xám 

 

Thanh 

L1 
3 

Vật liệu: Thép 

Khối lượng: 0.5 kg 

Màu sắc: Xanh lá cây 

Độ dài: 0.2 m 
 

Thanh 

L2 
3 

Vật liệu: Thép  

Khối lượng: 0.5 kg 

Màu sắc: Xanh cỏ 

Độ dài: 0.2 m  

Cơ cấu 

chấp 

hành 

1 

Vật liệu: Thép 

Khối lượng: 1.2 kg 

Màu sắc: Màu nâu. 

Bán kính: 0.1 m 

 

 

 Sau khi đã hoàn thành thiết kế các thành phần của robot, chúng ta sử dụng chức năng 

“Assembly” để tiến hành lắp ghép các chi tiết với nhau. 
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Hình 4.3. Mô hình robot đã được lắp ghép 

 

 

Hình 4.5. Mô hình cơ khí của Tobot 3RRR từ Solidworks đã tích hợp vào trên 

Simulink 

4.3. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐỒNG BỘ THÍCH NGHI 

Trong mô hình mô phòng, các tham số của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do 

được xác định từ phần mềm SolidWorks. Các tham số này được thể hiện như trên Bảng 4.2.  

Bảng 4.2. Giá trị các tham số của tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do  

Tên tham số Mô tả Giá trị Đơn vị 

l1 Chiều dài của thanh nối phía nối với 

khớp chủ động 

0.2 m 
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l2 Chiều dài của thanh nối phía nối với 

khâu chấp hành cuối 

0.2 m 

l3 Kích thước của tấm nối đầu cuối 0.0722 m 

lc1 Vị trí trọng tâm của thanh nối phía nối 

với khớp chủ động 

0.1 m 

lc2 Vị trí trọng tâm của thanh nối phía nối 

với khâu chấp hành cuối 

0.1 m 

mi1 Khối lượng của thanh nối phía nối với 

khớp chủ động 

0.502832 kg 

mi2 Khối lượng của thanh nối phía nối với 

khâu chấp hành cuối 

0.551218 kg 

mp Khối lượng của tấm nối đầu cuối 1.19851 kg 

Ii1 Mômen quán tính của thanh nối thứ i 

phía nối với khớp chủ động 

1.997 x 10-3 kg.m2 

Ii2 Mômen quán tính của thanh nối thứ i 

phía nối với khâu chấp hành cuối 

2.482 x 10-3 kg.m2 

Ip Mômen quán tính của tấm nối đầu 

cuối 

6.074s x 10-3 kg.m2 

 

Để đánh giá sự hiệu quả của bộ điều khiển đồng bộ thích nghi mà đề tài đề xuất, kết quả 

mô phỏng của bộ điều khiển được thực hiện cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do 

và so sánh với 2 bộ điều khiển nổi tiếng đã được công bố trước đây: 

1) Bộ điều khiển tính mô-men cho tay máy robot song song đã được công bố trong tài liệu 

[46]: 

               𝝉𝑎 = �̂�𝑎(�̈�𝑑𝑎 +𝑲𝑣�̇�𝑎 +𝑲𝑝𝒆𝑎) + �̂�𝒂�̇�𝒂                                    (4.4) 

trong đó các ma trận tham số Kv và Kp được chọn bằng: 𝑲𝑣 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{25,25,25}, 𝑲𝑝 =

𝑑𝑖𝑎𝑔{50,50,50}. 

2) Bộ điều khiển đồng bộ thích nghi chưa có bù thích nghi các thành phần bất định và 

nhiễu loạn: 

               𝝉𝑎 = �̂�𝑎(�̈�𝑑𝑎
𝑟 +𝑲𝑣�̇�𝑎

∗ +𝑲𝑝𝒆𝑎
∗ ) + �̂�𝒂�̇�𝒂                                        (4.5) 

trong đó Kv và Kp được chọn bằng: 𝑲𝑣 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{25,25,25}, 𝑲𝑝 = 𝑑𝑖𝑎𝑔{50,50,50}. 

3) Bộ điều khiển đồng bộ thích nghi mà đề tài đề xuất mô tả bởi phương trình tổng quát 

(3.10). Các ma trận Kv và Kp có cùng giá trị với hai trường hợp 1) và 2) ở trên. Các 

tham số khác được chọn là:  = 0.1; Số nơ-ron trong lớp ẩn là L = 25; các tham số 

vector tâm của hàm cơ sở xuyên tâm là 𝒄𝑗𝑘 = [−0.5, −0.25,0,0.25,0.5]𝑇 , 𝑗 =

1,2,3,4,5; 𝑘 = 1,2,3,4,5. Những tham số này có được bằng cách chỉnh định nhiều lần 

để chọn tham số tốt nhất. 
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Hình 4.6. So sánh kết quả điều khiển bám quỹ đạo giữa 3 trường hợp: Điều khiển tính 

mô-men (đường màu xanh lá cây), Điều khiển đồng bộ tính mô-men (đường màu xanh da 

trời) và bộ điều khiển đồng bộ thích nghi của đề tài đề xuất (đường màu đỏ) 

   
                                            a)                                                              b) 

 
c) 

Hình 4.7. So sánh sai số bám quỹ đạo của các khớp chủ động: 

a) Sai số của khớp chủ động 1; b) Sai số của khớp chủ động 2 và c) Sai số của khớp chủ 

động 3 
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Quỹ đạo mong muốn của khâu chấp hành cuối của tay máy robot song song phẳng là đường 

tròn có phương trình như sau: 

                 {

𝑥 = 0.49 + 0.03cos (
𝜋𝑡

3
)

𝑦 = 0.37 + 0.03sin (
𝜋𝑡

3
)

𝜙 = 𝜋 2⁄

                                                  (4.6)               

Các lực ma sát tác dụng lên các khớp chủ động của tay máy robot được mô phỏng theo 

công thức: 

            𝐹𝑎𝑖 = 0.5𝑠𝑖𝑔𝑛(�̇�𝑎𝑖) + 0.4�̇�𝑎𝑖 , i = 1,2,3                                        (4.7) 

Kết quả điều khiển quỹ đạo của khâu chấp hành cuối của tay máy robot song song phẳng 

3 bậc tự do bám theo được tròn được thể hiện như trên Hình 4.6. Khâu chấp hành cuối được 

điều khiển để bám theo đường tròn lặp lại nhiều lần trong vòng 20 giây. Điểm khởi đầu của 

khâu chấp hành cuối năm bên ngoài đường tròn và có tọa độ là A0(0.528,0.368). Từ Hình 4.6, 

chúng ta có thể thấy rằng kết quả điều khiển của bộ điều khiển đồng bộ thích nghi mà đề tài đề 

xuất có tốc độ hội tụ và kết quả bám quỹ đạo tốt nhất trong 3 bộ điều khiển.  

Hình 4.7 là kết quả điều khiển bám của các khớp chủ động 1, 2 và 3 của tay máy robot song 

song phẳng 3 bậc tự do trong hệ tọa độ khớp chủ động. Sai số của khâu chấp hành cuối theo 

trục X, theo trục Y và sai số góc quay của khâu chấp hành cuối được biểu diễn như trên Hình 

4.8. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng bộ điều khiển đồng bộ thích nghi mà đề tài 

đề xuất mang lại hiệu quả tốt cho việc điều khiển tay máy robot song song phẳng, và bù được 

các thành phần bất định cũng như nhiễu loạn từ bên ngoài. 

   
a)                                                                           b) 

 
c) 

Hình 4.8. So sánh sai số bám quỹ đạo của khâu chấp hành cuối 

a) Error in the X-direction; b) Error in the Y-direction; and c) Error of rotary angle 
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Trên Hình 4.9a là đồ thị của kết quả tự động chỉnh định online các tham số của mạng nơ-

ron hàm cơ sở xuyên tâm trong quá trình robot hoạt động.  

    

     a)                                                                   b) 

Hình 4.9. a) Kết quả chỉnh định online các tham số của mạng nơ-ron hàm cơ sở xuyên tâm 

b) Kết quả chỉnh định online các tham số của các bộ bù sai số 
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CHƯƠNG 5 

THỬ NGHIỆM CHẾ TẠO MÔ HÌNH PHẦN CỨNG CỦA ROBOT 

 
5.1. MÔ TẢ MÔ HÌNH PHẦN CỨNG 

5.1.1.  Sơ đồ tổng quát của mô hình. 

 Dưới đây là sơ đồ cấu trúc phần cứng của tay máy robot song song phẳng mà đề tài thực 

hiện chế tạo thử nghiệm. 

 

Hình 5.1. Sơ đồ tổng quát của mô hình phần cứng robot 

5.1.2. Máy tính giám sát 

 Máy tính được sử dụng để nhận giữ liệu gửi lên từ MCU STM32F407 thông qua phương 

thức giao tiếp USART. Các giá trị nhận là thông số X  và a . Sau khi đã nhận dữ liệu, máy 

tính tiến hành xử lý và xuất dữ liệu để so sánh kết quả và đánh giá ra màn hình dưới dạng đồ 

thị. 
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5.1.3. MCU xử lý và tính toán dữ liệu 

5.1.4. MCU xuất dữ liệu 

5.1.5. Bộ DAC 

5.1.6. Động cơ và driver 

 Là thiết bị truyền động chính cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do qua các 

khớp chủ động. Trong đề tài sử dụng động cơ Servo của hãng Omron và có driver SDGA đi 

kẻm. Các đặc điểm, thông số của động cơ được trình bày chi tiết như sau: 

 

Hình 5.10. Động cơ servo Omron và driver SDGA                                  

 

Bảng 5.1. Thông số của động cơ 

STT Thông số Giá trị Đơn vị 

1 Tên động cơ Omron R88M-UE1100VS1  

2 Công suất định mức 100 W 

3 Momen định mức 0.318 N.m 

4 Tốc độ định mức 3000 v/p 

5 Dòng điện định mức 0.87 A 

6 Tốc độ cực đại 4500 v/p 

7 Momen cực đại 0.96 N.m 
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5.1.7. Sơ đồ kết nối của cả hệ thống 

 

Hình 5.13. Sơ đồ kết nối của cả hệ thống 
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5.1.8. Chế tạo phần cơ khí 

Bộ phận cuối cùng của robot đó chính là các cánh tay và cơ cấu chấp hành ở giữa. Các cánh 

tay có cùng chiều dài và kích thước cũng như trọng lượng dể dễ dàng trong việc tính toán và 

vận hành. Để truyền động cho cơ cấu chấp hành ở giữa thì mô hình sử dụng các ổ bi có  trục 

quay cố định cho các khớp bị động còn đối với khớp chủ động thì nối trực tiếp cánh tay vào 

trục hộp số . 

 

 
Hình 5.14. Mô hình thực tế của robot 

  

 

 

5.2. CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Trên Hình 5.17 là kết quả đồ thị điều khiển khâu chấp hành cuối của tay máy robot bám 

theo quỹ đạo đường tròn. Kết quả cho thấy khâu chấp hành cuối đã bám gần như sát với quỹ 

đạo đường tròn mong muốn. Các sai số sẽ được thể hiện trong các đồ thị tiếp theo.  
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Hình 5.15. Đồ thị kết quả thực nghiệm khâu chấp hành cuối bám theo quỹ đạo đường tròn 

 
Hình 5.16. Đồ thị sai số của mô hình theo phương X 

 
Hình 5.17. Đồ thị sai số của mô hình theo phương Y 
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Hình 5.18. Đồ thị sai số góc quay của khâu chấp hành cuối 

 

Hình 5.19. Đồ thị kết quả điều khiển khớp chủ động 1 

 
Hình 5.20. Phóng to kết quả tại vị trí đỉnh của góc chủ động 1 
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Hình 5.21. Đồ thị sai số góc điều khiển của khớp chủ động 1 

 

 
Hình 5.22. Đồ thị kết quả điều khiển khớp chủ động 2 

 
Hình 5.23. Phóng to kết quả tại vị trí đỉnh của góc chủ động 2 
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Hình 5.24. Đồ thị sai số góc điều khiển của khớp chủ động 1 

 

 

Hình 5.25. Đồ thị kết quả điều khiển khớp chủ động 3 

 
Hình 5.26. Phóng to kết quả tại vị trí đỉnh của góc chủ động 3 
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Hình 5.27. Đồ thị sai số góc điều khiển của khớp chủ động 3 

 

 

Hình 5.28. Sai số tương đối của điều khiển bám quỹ đạo (%) 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

 
KẾT LUẬN 

Đóng góp chính của đề tài là đã nghiên cứu, đề xuất được một bộ điều khiển đồng bộ thích 

nghi mới cho tay máy robot song song phẳng ở dạng tổng quát. Bộ điều khiển được xây dựng 

trên cơ sở kết hợp sử dụng phương pháp điều khiển đồng bộ, trong đó thực hiện các tính toán 

về sai số đồng bộ, sai số đồng bộ chéo của các khớp chủ động, kết hợp với thuật toán điều 

khiển tính mô-men, và điều khiển thích nghi sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo kết hợp với các bộ 

bù sai số. Kết quả của sự kết hợp này là bộ điều khiển mới có các ưu điểm như mang lại độ 

chính xác cao cho tay máy robot, giải quyết được vấn đề phức tạp của việc bù các thành phần 

bất định và nhiễu loạn từ bên ngoài. Trong bộ điều khiển đề xuất, tham số của mạng nơ-ron 

nhân tạo và đầu ra của các bộ bù sai số được chỉnh định online trong quá trình robot hoạt động 

để bù chính xác và thích nghi với các thành phần bất định cũng như nhiễu loạn từ bên ngoài. 

Sự ổn định của hệ thống kín được đảm bảo bằng chứng minh toán học dựa theo lý thuyết ổn 

định Lyapunov. Các kết quả mô phỏng đã chứng minh sự hiệu quả của phương pháp. Bên cạnh 

đó, đề tài cũng thực hiện chế tạo thử nghiệm một mô hình và đạt được kết quả bước đầu khả 

quan. 

 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

Với xu hướng phát triển mới về sử dụng tay máy robot song song trong nhiều lĩnh vực sản 

xuất, gia công cơ khí và cả dân dụng như hiện nay thì các tay máy robot song song đã và đang 

được ứng dụng rất phổ biến trong công nghiệp cũng như trong dân dụng. Bên cạnh đó, các ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo, máy học vào trong điều khiển tay máy robot cũng đang được triển khai 

mạnh mẽ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 

sẽ tập trung vào việc áp dụng các phương pháp điều khiển thông minh, mạng nơ-ron nhân tạo 

với các thuật toán chỉnh định online để nâng cao chất lượng hoạt động và độ chính xác của tay 

máy robot song song. Nhóm tác giả cũng sẽ tìm kiếm các nguồn kinh phí để chế tạo hệ thống 

thật, thử nghiệm các bộ điều khiển đề xuất trên hệ thống thật.  
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