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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong một số lĩnh vực đòi hỏi cánh tay robot phải có trọng 

lượng nhẹ bằng cách giảm bớt một số cơ cấu dẫn động và đo lường 

nhưng vẫn đảm bảo được tính điều khiển.Vậy nên,cánh tay robot 

thiếu dẫn động thường nhỏ gọn và tiêu thụ ít  năng lượng hơn.Nhưng 

với những hệ thống thiếu dẫn động này thường có tính phi tuyến và 

bất ổn định cao nên vấn đề điều khiển và ổn định nó đã được nghiên 

cứu từ lâu.Để điều khiển được các hệ thống thiếu dẫn động n bậc 

thực tế như khớp tay chân của robot người và robot động 

vật…thường phải trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài. Chính vì vậy 

các hệ thống với số lượng bậc ít hơn được tạo ra trong phòng thí 

nghiệm để thử nghiệm các luật điều khiển từ đó ứng dụng vào điều 

khiển hệ thống có bậc cao hơn.Mô hình cánh tay robot thiếu dẫn 

động 2 bậc tự do cũng được khởi xướng và chế tạo từ đó.Vì tính độc 

đáo và phức tạp nên từ khi ra đời nó đã thu hút được sự quan tâm của 

những người nghiên cứu điều khiển tự động.Với mong muốn được 

nghiên cứu các luật điều khiển cho hệ thống này.Tôi đã chọn đề tài :” 

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT THIẾU DẪN 

ĐỘNG 2 BẬC TỰ DO-PENDUBOT”. 

2. Mục đích nghiên cứu  

-Nắm bắt được lí thuyết điều khiển tuyến tính hóa phản hồi cục 

bộ ,PID, LQR, khâu quan sát Luenberger và giải thuật di truyền GA. 

-Từ đó ứng dụng phương pháp tuyến tính hóa phản hồi cục bộ 

vào thiết kế bộ điều khiển Swing_up; phương pháp PID,LQR, điều 

khiển phản hồi trạng thái có khâu quan sát Luenberger và giải thuật 

GA để tối ưu hóa tham số PID để tổng hợp bộ điều khiển Balancing 

cho hệ thống Pendubot từ đó tiến hành so sánh và đánh giá các bộ 

điều khiển. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

- Cánh tay robot thiếu dẫn động 2 bậc tự do_Pendubot. 

- Các lý thuyết về điều khiển phi tuyến và tuyến tính.  

- Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn ở việc đánh giá đáp ứng góc 

lệch của hệ thống sao cho tốt nhất và thời gian tiến về vị trí cân bằng 

nhanh nhất. 

 4. Phƣơng pháp nghiên cứu  

- Nghiên cứu lý thuyết : nghiên cứu tổng quan về lý thuyết các 

bộ điều khiển tuyến tính và phi tuyến. 

- Từ kết quả tính toán, mô hình hóa và sử dụng các công cụ mô 

phỏng để trình bày kết quả nghiên cứu đạt được. 

5. Ý nghĩa của đề tài 

Đề tài đã xây dựng mô hình toán học cho hệ thống cánh tay 

thiếu dẫn động 2 bậc tự do. Khi lý thuyết về các bộ điều khiển hiện 

đại ngày càng hoàn thiện thì đối tượng có tính phi tuyến cao như 

Pendubot là một trong những lựa chọn để áp dụng kiểm tra các lý 

thuyết đó.Trên cơ sở đó tìm ra được nhiều phương pháp điều khiển 

cho các hệ thiếu dẫn động n bậc khác phức tạp hơn như robot người. 

6. Bố cục đề tài 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THIẾU DẪN 

ĐỘNG 

Chương 2: ĐỘNG LỰC H C C A HỆ THỐNG PENDUBOT 

Chương 3: TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN SWING-UP 

Chương 4 :  TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN BALANCING 

Chương 5 : SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
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CHƢƠNG 1 

 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THIẾU DẪN ĐỘNG 

1.1 GIỚI THIỆU VỀ CÁC HỆ THỐNG THIẾU DẪN ĐỘNG 

1.2 PHÂN LOẠI HỆ CÁNH TAY ROBOT THIẾU DẪN ĐỘNG  

1.3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG CÁNH TAY ROBOT THIẾU DẪN 

ĐỘNG 2 BẬC TỰ DO_ PENDUBOT 

Cấu trúc điều khiển hệ thống Pendubot: 

 

Hình 1.7: Cấu trúc điều khiển hệ thống Pendubot. 

- Bộ điều khiển Swing_up có nhiệm vụ  khớp 1 và khớp 2 từ vị 

trí cân bằng ổn định Down lên lân cận vị trí cân bằng mới không ổn 

định Top và Mid_L. 

- Bộ điều khiển Balancing có nhiệm vụ ổn định hệ thống tại 

các điểm cân bằng Top và Mid_L. 

- Bộ chuyển mạch ”Switch” có nhiệm vụ chuyển từ bộ điều 

khiển Swing_up sang bộ điều khiển Balancing khi tới lân cận vị trí 

cân bằng. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Tổng quan về hệ thống thiếu dẫn động ,phân loại hệ cánh tay 

robot thiếu dẫn động và cấu trúc điều khiển của hệ thống thiếu dẫn 

động 2 bậc tự do_Pendubot. 
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CHƢƠNG 2 

ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ THỐNG PENDUBOT 

2.1 ĐỘNG LỰC HỌC HỆ THỐNG PENDUBOT 

 

Hình 2.1 M  hình hệ thống Pendubot  ng v i  tr c toạ đ  Dec c  xy 

5 tham số trong hệ thống Pendubot được thiết đặt như sau : 

  

2 2

1 1 1 2 1 1

2

2 2 2 2

3 2 1 2

4 1 1 2 1

5 2 2

c

c

c

c

c

m l m l I

m l I

m l l

m l m l

m l

    (2.13) 

( ) ( , ) ( )D q q C q q q g q                   (2.27) 

Đây là phương trình động lực học của Pendubot với ng  vào là vec tơ 

moment  và ng  ra là các vec tơ 
1 2,q q . 

1

2

q
q

q
     và       

1

0
       (2.28)  (2.29) 
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Động lực học của hệ thống Pendubot có thể viết lại như sau : 

1 111 1 1

2 2

1 111

2 2

1 111

2 2

11

11 12

21 22

( ) ( ). ( , ) ( ). ( )
0

( ) ( , )
0

( )
0

( )
0

q q
q D q D q C q q D q g q

q q

q
D q C q q

q

q
D q

q

D q

g

g

C C g

C C g

11 1 12 2 1

21 1 22 2 2

1 11 1 12 2 11

21 1 22 2 2

1

2

( )

11 12

21 22

( )

0 ( )

C q C q

C q C q

C q C q
D q

C q C q

D D

D D

g

g

g

g

h

h

  (2.36) 

2.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI CỦA 

HỆ THỐNG PENDUBOT 

Đặt các biến trạng thái của hệ thống  như sau: 

1 1 2 1 3 2 4 2 5 1; ; ; ;x q x q x q x q x    (2.40) 

Ta có thể định nghĩa lại các biến trạng thái như sau: (2.41) 

1 1 2( )x f x x  

2

2 2 1 2 1 2 3 2 2 42 2

1 2 3 3

2 2

3 3 3 2 2 4 1 3 5 3 1 3

1
( ) [ sin( )( )

cos ( )

cos( )sin( ) cos( ) cos( )cos( )]

x f x q x x x
x

x x x g x g x x x

 

3 3 4( )x f x x  

4 4 2 2 2

1 2 3 3

2

2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 4

2

1 3 3 3 3 2 2 3 3 4 1

1 3 3 5 1 3

1
( )

cos ( )

[ ( cos( )) ( cos( ))sin( )( )

( cos( )) sin( ) ( cos( )) cos( )

( cos( )) cos( )]

x f x q
x

x x x x x

x x x x g x

x g x x
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Mô hình  không gian trạng thái của hệ thống được diễn tả  như sau 

1 12 2 2

1 32 2

3 3

4 44 4 4

1 3

0 1 0 0 0

0 0

0 0 0 1 0

0 0

x xf f f

x xx x u
u Ax Bu

x x

x xf f f

x x u

  (2.42) 

2.3 THUỘC TÍNH CÂN BẰNG CỦA HỆ THỐNG PENDUBOT 

2.3.1 Những điểm cân bằng của hệ thống Pendubot 

Từ (2.31),(2.32) điều kiện cân bằng của hệ thống được cho bởi : 

          
4 1 5 1 2 1

5 1 2

cos cos( )

cos( ) 0

eq eq eq eq

eq eq

g q g q q

g q q
  (2.43) 

Hệ thống có 4 điểm cân bằng có thể điều khiển được như sau 

Down :  ( ,0,0,0)
2                     Top :      ( ,0,0,0)

2  

Mid_H :  ( ,0, ,0)
2     Mid_L :  ( ,0, ,0)

2   

Những vị trí cân bằng không điều khiển được:( phần 2.33) 

a. 1 2 / 2)( ,eq eqq q   b. 1 2 / 2)( 0,eq eqq q  

c. 1 2 / 2)( ,eq eqq q    d. 1 2 / 2)( 0,eq eqq q  

2.3.2 Tuyến tính hóa hệ thống xung quanh điểm cân bằng 

a. Tuyến tính hóa hệ thống xung quanh điểm cân bằng Top 

   

1 12 4 3 5 3 5 2

22 2

1 2 31 2 3 1 2 32 2

3 3

4 4 2 35 1 3 4 2 3 5 1 3

22 2

1 2 31 2 3 1 2 3

0 1 0 0 0

( )
0 0

00 0 0 1

( ) ( ) ( )
0 0

x xg g

x x

x x

x xg g g

u

Ax Bu

  (2.49) 

b. Tuyến tính hóa hệ thống xung quanh điểm cân bằng Mid_L     
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1 12 4 3 5 3 5 2

22 2

1 2 31 2 3 1 2 32 2

3 3

4 4 3 25 1 3 4 2 3 5 1 3

22 2

1 2 31 2 3 1 2 3

0 1 0 0 0

( )
0 0

00 0 0 1

( ) ( ) ( )
0 0

x xg g

x x

x x

x xg g g

u

Ax Bu

  (2.50) 

2.3.3 Tính điều khiển đƣợc và quan sát đƣợc của hệ thống 

Pendubot 

a.Tính điều khiển được tại vị trí cân bằng Top và Mid_L  

Tại vị trí cân bằng Top/Mid_L 

Rank( B ; AB ; A
2
B ; A

3
B) = 4  hạng của ma trận A 

Vậy,tại 2 vị trí cân bằng Top và Mid_L  có thể điều khiển được. 

Tại những vị trí cân bằng không điều khiển được: 

Rank( B ; AB ; A
2
B ; A

3
B) = 2 <4 Hạng củ  m  trận A 

Vậy đã chứng mình được những vị trí cân bằng trên là những vị trí 

cân bằng không điều khiển được của hệ thống Pendubot. 

b.Tính quan sát được tại vị trí cân bằng Top và Mid_L : 

Theo [2],ta có điều kiện để hệ thống Pendubot quan sát được tại điểm  

Tại vị trí cân bằng Top/Mid_L:
2

3

4

C

CA
Rank

C A

C A

  

Vậy,tại 2 vị trí cân bằng Top và Mid_L  có thể quan sát được. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Xây dựng phương trình động lực học cho hệ thống 

Pendubot,mô hình không gian trạng thái của hệ thống và tuyến tính 

hóa hệ thống xung quanh điểm cân bằng Top và Mid_L. Giải tìm 

được các điểm cân bằng của hệ thống,đánh giá tính điều khiển được 

và quan sát được của hệ thống thống tại những điểm cân bằng đó.  
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CHƢƠNG 3 

TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN SWING-UP 

3.1 BỘ ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH HÓA PHẢN HỒI CỤC BỘ  

3.1.1 Tuyến tính hóa phản hồi cục bộ bậc dẫn động  

3.1.2 Tuyến tính hóa phản hồi cục bộ bậc không dẫn động  

3.2 TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN SWING-UP CHO HỆ 

THỐNG PENDUBOT 

Từ phương trình động lực học của hệ thống (2.27),ta có: 

11 1 12 2 11 1 12 2 1 1
D q D q C q C q g   (3.46) 

21 1 22 2 21 1 2
0D q D q C q g    (3.47) 

3.2.1 Tuyến tính hóa phản hồi cục bộ khớp 1 

Từ (3.47),ta tính được gia tốc của khớp không dẫn động 2: 

21 1 21 1 2

2

22

D q C q g
q

D
         (3.48) 

Thay (3.48) vào (3.46) ,ta được: 

11 1 11 1 12 2 1 1
D q C q C q g    (3.49) 

Trong đó: 

12 21

11 11

22

D D
D D

D
 

12 21

11 11

22

D C
C C

D
 

12 12
C C   

12 2

1 1

22

D g
g g

D
   (3.50) 

Bộ điều khiển vòng trong tuyến tính hoá q1 được thiết kế như sau: 

1 11 1 11 1 12 2 1D v C q C q g    (3.51) 

Hệ thống được mô tả lại: 

1 1
q v       (3.52) 

22 2 21 1 2 21 1
D q C q g D v       (3.53) 

Ta thiết kế thêm một bộ điều khiển vòng ngoài để bám theo quỹ đạo 

của khớp dẫn động 1.Như đã phân tích ở trên đối với hệ thống 
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Pendubot ta sử dụng bộ điều khiển PD với thành phần gia tốc truyền 

thẳng như sau: 

1 1 1 11 1( ) ( )
d

D P

d d
q K q q K q q   (3.54) 

Sơ đồ khối của bộ điều khiển Swing-up như hình sau: 

 

Hình 3.1:S  đ  khối b  điều khiển Swing-up 

3.2.2 Tuyến tính hóa phản hồi cục bộ khớp 2 

3.2.3 Swing-up hệ thống Pendubot lên vị trí cân bằng Top 

swing-up lên vị trí cân bằng Top, ta sử dụng quỹ đạo bước 1
2

dq  . 

Bộ điều khiển Swing-up hệ thống lên vị trí cân bằng Top được xây 

dựng trên Simulink: 

Mô phỏng với thông số bộ điều khiển PD : Kp= 350 , Kd= 24.3 

 

Hình 3.3:  Đáp  ng góc lệch q1,q2 khi Swing_up lên vị trí Top 
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Ta thấy trong thời gian 1.2s bộ điều khiển đã swing-up 2 khớp lên 

khoảng lân cận  của vị trí cân bằng Top ( 1 0.1
2

q  và 2 0 0.15q ). 

3.2.4 Swing-up hệ thống lên vị trí cân bằng Mid_L 

Để swing-up dùng thiết kế quỹ đạo đặt như sau: 

1

1

2
1,65sin(5,55 )

2 5,55
2

2 5,55

d

d

q t khi t

q khi t
  (3.66) 

Mô phỏng vớithông số bộ điều khiển PD : Kp= 150 , Kd= 25 

 

Hình 3.6:  Đáp  ng góc lệch q1,q2 khi Swing_up lên vị trí Mid_L 

T=1.2s bộ điều khiển đã swing-up khớp1 bám theo quỹ đạo đặt 

1 1,65sin(5,55 )
2

dq t ,sau 1.2s khớp1 bám theo quỹ đạo đặt 1
2

dq . 

T=1.5s bộ điều khiển đã swing-up 2 khớp lên khoảng lân cận  của vị 

trí cân bằng Mid_L ( 1 0.1
2

q  và 2 0.1q ). 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Bằng cách áp dụng phương pháp tuyến tính hóa phản hồi cục 

bộ ta đã xây dựng được bộ điều khiển Swing-up hệ thống Pendubot 

lên 2 khoảng lân cận của vị trí cân bằng Top và Mid_L Mô phỏng bộ 

điều khiển trên Matlab-Simulink đã cho đáp ứng sai lệch bám,góc 

lệch của 2 khớp 1 và khớp 2 đúng theo yêu cầu. 
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CHƢƠNG 4  

TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN BALANCING 

4.1 BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 

     4.1.1. Tổng quan về bộ điều khiển PID 

      4.1.2 Bộ điều khiển Balancing hệ thống Pendubot dùng PID 

Sơ đồ khối điều khiển PID cho hệ thống Pendubot như sau: 

 

Hình 4.7: S  đ  khối b  điều khiển B l ncing hệ thống Pendubot 

dùngPID 

a. Bộ điều khiển Balancing tại vị trí  Top : 

Bộ PID 1:  Kp = 2.5; KI = 7.25; KD = 3.2 

Bộ PID 2:      Kp = 86.5; KI = 1.81; KD = 15.3 

-Tại lân cận vị trí Top ( 1 0.1
2

q , 2 0 0.15q ) [rad]  

 
Hình 4.10: Đáp  ng góc lệch q1,q2 tại lân cận vị trí Top. 
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Bộ điều khiển đưa hệ thống về vị trí cân bằng Top sau khoảng thời 

gian 9.5s 

b. Bộ điều khiển Balancing tại vị trí  Mid_L : 

 Bộ PID 1:  Kp = 20.5; KI = 2.23; KD = 4.5 

 Bộ PID 2:  Kp = 96.7; KI = 5.05; KD = 16.4 

-Tại lân cận vị trí Mid_L ( 1 0.1
2

q , 2 0.15q ) [rad]  

 

Hình 4.13: Đáp  ng góc lệch q1,q2 tại lân cận vị trí Mid_L. 

Bộ điều khiển đưa hệ thống về vị trí cân bằng Mid_L sau khoảng thời 

gian là 7.5s 

 Một bộ PID không thể được sử dụng điều khiển hệ thống 

Pnedubot với một đầu vào và hai đầu ra ,cho  nên cần sử dụng 2 bộ 

điều khiển PID. Các bộ PID đã điều khiển cân bằng thành công hệ 

thống Pendubot. 

4.2 BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƢU LQR  

      4.2.1 Tổng quan về bộ điều khiển tối ƣu LQR [3] 

      4.2.2 Bộ điều khiển Balancing hệ thống Pendubot dùng LQR 

a . Bộ điều khiển Balancing tại vị Top 
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Hình 4.16: M  hình simulink củ  b  điều khiển LQR tại vị trí Top. 

Ma trận [ ] -121.3652   -20.4488  -121.3133   -15.8995TopK =  

-Tại lân cận vị trí Top ( 1 0.1
2

q , 2 0 0.15q ) [rad] : 

 

Hình 4.18: Đáp  ng góc lệch q1,q2 tại lân cận vị trí Top. 

Bộ điều khiển đưa hệ thống về vị trí cân bằng Top sau khoảng thời 

gian à 0.8s. 

b. Bộ điều khiển Balancing tại vị trí  Mid_L : 

 Ma trận [122.6112  13.1133  152.2921  19.8846]MidK =  

-Tại lân cận vị trí cân bằng Mid_L( 1 0.1
2

q , 2 0.15q ) [rad]: 
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Hình 4.21 : Đáp  ng góc lệch q1,q2 tại lân cận vị trí Mid_L. 

        Bộ điều khiển đưa hệ thống về vị trí cân bằng Mid_L sau 

khoảng thời gian là 0.7s. 

          Khi sử dụng bộ điều khiển LQR, chỉ một bộ ta có thể điều 

khiển hệ thống.Bộ điều khiển LQR đã thành công trong việc điều 

khiển giữ cho hệ thống Pendubot cân bằng tại 2 vị trí Top và Mid_L.  

4.3 BỘ ĐIỀU KHIỂN TRẠNG THÁI SỬ DỤNG KHÂU QUAN 

SÁT LUENBERGER 

      4.3.1 Tổng quan về khâu quan sát Luenberger [2] 

     4.3.2 Bộ điều khiển Balancing hệ thống Pendubot dùng điều 

khiển phản hồi trạng thái sử dụng khâu quan sát Luenberger 

a. Bộ điều khiển Balancing tại vị trí  Top : 

 

Hình 4.24: M  hình simulink củ  b  điều khiển phản h i trạng thái 

có sử d ng khâu qu n sát Luenberger tại vị trí Top. 

Với các điểm cực  của khâu quan sát được gán như sau:  
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[s1 = -65;s2 = -66;s3 = -35;s4 = -36] 

Ma trận 

100.6 0.4

2425.2 44.2

0.5 101.4

148.7 2453.2

L  

-Tại lân cận vị trí Top ( 1 0.1
2

q , 2 0 0.15q ) [rad]  

 

Hình 4.26 : Đáp  ng góc lệch q1, q2 tại lân cận vị trí  Top. 

Bộ điều khiển đưa hệ thống về vị trí cân bằng Top sau khoảng thời 

gian 0.9s. 

b. Bộ điều khiển Balancing tại vị trí  Mid_L : 

Với các điểm cực của khâu quan sát được gán như sau:  

[s1 = -50;s2 = -55;s3 = -20;s4 = -25] 

Kết quả khi chạy file MidLuenberger.m ở phần phụ lục B4,ta được : 

Ma trận 

114.83 1.1777

35.346

2.9682 115.17

47.

3116.1

3350.8995

L  

-Tại lân cận vị trí Mid_L ( 1 0.1
2

q , 2 0.15q ) [rad]  
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Hình 4.29: Đáp  ng góc lệch q1,q2 tại lân cận vị trí Mid_L. 

Bộ điều khiển đưa hệ thống về vị trí cân bằng MidL sau khoảng thời 

gian 0.7s 

Bộ điều khiển phản hồi trạng thái sử dụng khâu quan sát 

Luenberger đã thành công trong việc điều khiển giữ cho hệ thống 

Pendubot cân bằng tại 2 vị trí Top và Mid_L. 

4.4 TỐI ƢU CÁC THAM SỐ BỘ PID DÙNG GIẢI THUẬT DI 

TRUYỀN (GA) 

4.4.1 Tổng quan về bài toán tối ƣu và GA  

4.4.2 Bộ điều khiển Balancing cho hệ thống Pendubot dùng 

PID đƣợc tối ƣu các tham số bằng GA 

 

Hình 4.40:S  đ  khối b  điều khiển B l ncing hệ thống Pendubot 

dùng PID tối ưu th m số bằng GA. 
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Hình 4.46-4.52 : Đáp  ng góc lệch q1,q2 giữ  b  PID_GA10 và 

PID_GA10 

Nhận xét: 

Bộ PID_ GA cho dao động ít hơn hẳn so với bộ điều khiển 

PID kinh điển. 

Với thế thệ GA ít hơn thì mức độ dao động nhiều  hơn vì các 

tham số chưa tối ưu.Với số thế hệ GA càng nhiều thì giá trị càng đạt 

tối ưu nên việc tìm kiếm sẽ càng trở nên lâu hơn. Điều này còn chứng 

tỏ ở giá trị hàm tiêu chuẩn J ban đầu giảm rất nhanh nhưng càng về 

sau thì không thay đổi nhiều. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

Đã tổng quan được lý thuyết các bộ điều khiển làm cơ sở để 

tổng hợp các bộ điều khiển Balancing cho hệ thống Pendubot tại 2 

điểm cân bằng Top và Mid_L :  

-Bộ điều khiển PID kinh điển. 

-Bộ điều khiển tối ưu LQR. 

-Bộ điều khiển phản hồi trạng thái sử dụng khâu quan sát 

Luenberger. 

Bằng cách áp dụng giải thuật GA vào chỉnh định các tham số 

của bộ điều khiển PID đã cho đáp ứng góc lệch tốt hơn so với bộ PID 

kinh điển. 
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CHƢƠNG 5 

SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

5.1 SO SÁNH CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN THEO GÓC LỆCH BAN 

ĐẦU TẠI LÂN CẬN VỊ TRÍ CÂN BẰNG, KHÔNG CÓ LỰC 

TÁC ĐỘNG BÊN NGOÀI 

a.Vị trí Top: 

 

Hình 5.1:So sánh đáp  ng góc lệch q1,q2 giữ  các b  điều khiển 

Balancing_Top. 

Nhận xét:  

- Bộ điều khiển LQR cho đáp ứng góc lệch tốt q1= - 0.075 

[rad],q2= + 0.1 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh sau 

1.3s. 

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái có sử dụng khâu quan sát 

Luenberger cho đáp ứng tốt nhất về góc lệch q1= - 0.075 [rad],q2= + 

0.1 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh nhất 0.8s 

- Bộ điều khiển PID_GA100 cho đáp ứng góc lệch lớn nhất 

q1= - 0.14 [rad] ,q2= + 0.18 [rad] ,thời gian tiến về vị trí cân bằng 

chậm nhất sau 3s và còn dao động quanh vị trí cân bằng nên hệ thống 

sẽ rung lắc hơn. 
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b. Vị trí Mid_L: 

 

Hình 5.2:So sánh đáp  ng góc lệch q1, q2 giữ  các b  điều khiển 

Balancing_Mid_L 

Nhận xét:  

- Bộ điều khiển LQR cho đáp ứng góc lệch tốt q1= - 0.3 

[rad],q2= + 0.26 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh nhất 

sau 0.7s. 

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái có sử dụng khâu quan sát 

Luenberger cho đáp ứng tốt nhất về góc lệch q1= - 0.35 [rad],q2= + 

0.3 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh nhất 0.8s 

- Bộ điều khiển PID_GA100 cho đáp ứng góc lệch nhỏ q1= - 

0.2 [rad] , q2= + 0.2 [rad] ,thời gian tiến về vị trí cân bằng chậm nhất 

sau 4.5s và còn dao động quanh vị trí cân bằng nên hệ thống sẽ rung 

lắc hơn. 

5.2 SO SÁNH CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN KHI HỆ THỐNG 

PENDUBOT ĐÃ CÂN BẰNG VÀ CHỊU LỰC TÁC ĐỘNG BÊN 

NGOÀI. 
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a. Vị trí Top: 

 

Hình 5.4:So sánh đáp  ng góc lệch q1, q2 giữ  các b  điều khiển 

B l ncing tại vị trí Top khi có lực tác đ ng ngoài . 

Nhận xét:  

Khi cho lực tác động 0.3 N tác động vào hệ thống vào thời 

điểm t=1s 

- Bộ điều khiển LQR cho đáp ứng góc lệch tốt nhất q1= - 0.1 

[rad],q2= + 0.1 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh nhất 

sau 1s. 

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái có sử dụng khâu quan sát 

Luenberger cho đáp ứng tốt về góc lệch q1= - 0.3 [rad],q2= + 0.3 

[rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh 1.2s 

- Bộ điều khiển PID_GA100 cho đáp ứng góc lệch nhỏ q1= - 

0.2 [rad] ,q2= + 0.2 [rad] ,thời gian tiến về vị trí cân bằng chậm nhất 

1.8s ,ít dao động quanh vị trí cân bằng. 

Khi cho lực tác động 0.6 N tác động vào hệ thống vào thời 

điểm t=3s 

- Bộ điều khiển PID_GA100 cho đáp ứng góc lệch nhỏ q1= - 

0.12 [rad] ,q2= + 0.12 [rad] ,thời gian tiến về vị trí cân bằng chậm và 

dao động quanh vị trí cân bằng nhưng khi có lực tác động tiếp 0.3 N 

vào thời điểm t = 5s,bộ điều khiển vẫn giữ hệ thống cân bằng. 
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b. Tại vị trí Mid_L: 

 

Hình 5.6:So sánh đáp  ng góc lệch q1, q2 giữ  các b  điều khiển 

B l ncing tại vị trí Mid_L khi có lực tác đ ng ngoài . 

Nhận xét:  

Khi cho lực tác động 0.3 N tác động vào hệ thống vào thời 

điểm t=1s 

- Bộ điều khiển LQR cho đáp ứng góc lệch tốt nhất q1= - 0.1 

,q2= + 0.12 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh nhất sau 

0.7s. 

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái có sử dụng khâu quan sát 

Luenberger cho đáp ứng tốt nhất về góc lệch q1= - 0.11 [rad],q2= + 

0.13 [rad] và thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh 0.9s 

- Bộ điều khiển PID_GA100 cho đáp ứng góc lệch nhỏ q1= - 

0.09 [rad] ,q2= + 0.07 [rad] ,thời gian tiến về vị trí cân bằng chậm 

nhất và dao động quanh vị trí cân bằng nên hệ thống sẽ rung lắc. 

Khi cho lực tác động 0.6 N tác động vào hệ thống vào thời 

điểm t=3s 

- Bộ điều khiển PID_GA100 cho đáp ứng góc lệch nhỏ q1= - 

0.1 [rad] ,q2= + 0.11 [rad] ,thời gian tiến về vị trí cân bằng chậm và 

dao động quanh vị trí cân bằng. 
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Tại thời điểm t=5s tác động vào hệ thống một lực 0.3N bộ điều 

khiển vẫn giữ hệ thống cân bằng nhưng hệ dao động quanh vị trí cân 

bằng nên hệ thống sẽ rung lắc mạnh. 

5.3 KẾT HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN SWING_UP VÀ BỘ ĐIỀU 

KHIỂN BALANCING 

5.3.1 Kết hợp bộ điều khiển Swing_up và bộ điều khiển 

Balancing dùng LQR: 

 

Hình 5.7-5.8:Kết hợp b  điều khiển Swing_up và b  điều khiển 

Balancing_LQR_Top /Mid_L 

          5.3.2 Kết hợp bộ điều khiển Swing_up và bộ điều khiển 

Balancing phản hồi trạng thái có sử dụng khâu quan sát Luenberger 

 

Hình 5.9-5.10:Kết hợp b  điều khiển Swing_up và b  điều khiển 

Balancing phản h i trạng thái có sử d ng khâu qu n sát 

Luenberger_ Top/Mid_L 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Những đóng góp của luận văn 

Qua quá trình nghiên cứu đề tài, đã hoàn thành theo đúng thời 

gian với những kết quả nghiên cứu như sau:  

- Tìm hiều và nghiên cứu về hệ thống thiếu dẫn động,từ đó xây 

dựng được mô hình toán học và mô hình trạng thái cho đối tượng là 

hệ thống cánh tay robot thiếu dẫn động 2 bậc tự do_Pendubot trên cơ 

sở đó giải tìm được các điểm cân bằng của hệ thống,đánh giá tính 

điều khiển được và quan sát được của hệ thống tại những điểm cân 

bằng Top và Mid_L . 

- Nghiên cứu và tổng hợp được bộ điều khiển Swing_up hệ 

thống từ điểm cân bằng Down lên lân cận điểm cân bằng không ổn 

định Top và Mid_L với đáp ứng góc lệch cho phép. 

- Nghiên cứu và tổng hợp tổng hợp 4 bộ điều khiển Balancing 

để cân bằng hệ thống Pendubot tại 2 điểm cân bằng Top và Mid_L : 

- Bộ điều khiển PID kinh điển. 

- Bộ điều khiển tối ưu LQR. 

- Bộ điều khiển phản hồi trạng thái sử dụng khâu quan sát 

Luenberger. 

- Bộ điều khiển PID được tối ưu hóa tham số bằng giải thuật di 

truyền(GA). 

Sau đó tiến hành so sánh và đánh giá chất lượng điều khiển về 

đáp ứng góc lệch của các bộ điều khiển Balancing.Các bộ điều khiển 

đều cho đáp ứng góc lệch tốt ,thời gian tiến về vị trí cân bằng nhanh 

và ổn định khi có tác động của lực bên ngoài vào hệ thống. 

- Xây dựng thuật toán chuyển đổi giữa bộ điều khiển Swing-up 

và Balancing và đã kết hợp thành công 2 bộ điều khiển. 
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2.Hạn chế và kiến nghị 

Hạn chế: 

Như vậy, quá trình thực hiện luận văn này, tác giả đã giải 

quyết được vấn đề đặt ra là điều khiển được hệ thống cánh tay robot 

thiếu dẫn động 2 bậc tự do Pendubot. Tuy nhiên với thời gian nghiên 

cứu hạn chế và do phạm vi giới hạn của đề tài đã đặt ra nên luận văn 

vẫn chưa giải quyết được những vấn đề sau: 

  Chưa đề cập đến việc nhận dạng 5 thông số 1 2 3 4 5, , , , của 

hệ thống Pendubot mà chỉ sử dụng các thông số biết trước. 

  Chỉ đề cập tới đáp ứng góc lệch,chưa đề đập tới đáp ứng 

Momen của hệ, là cơ sở để phân tích và lựa chọn thông số động cơ 

dẫn động và mạch vòng Momen điều khiển. 

 Giải thuật GA chỉ chỉnh định offline các thông số của bộ điều 

khiển PID. 

Kiến nghị: 

Vì mô hình Pendubot được chế tạo để nghiên cứu các luật điều 

khiển nên hướng phát triển của đề tài rất rộng lớn,sau đây xin trình 

bày một số hướng phát triển tác giả dự định sẽ nghiên cứu trong thời 

gian tới: 

 Nhận dạng 5 thông số 1 2 3 4 5, , , , của hệ thống Pendubot. 

 Nghiên cứu và ứng dụng điều khiển mờ, Energy Based…để 

tổng hợp bộ điều khiển Swing_up. 

 Nghiên cứu và ứng dụng điều khiển PID mờ, Trượt, noron, 

hybrid, LQG…. để tổng hợp bộ điều khiển Balancing. 

 Nghiên cứu giải thuật GA,PSO… để chỉnh định online các 

các thông số của bộ điều khiển PID,LQR. 


