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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả 

nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình 

nào khác. 

 Tác giả luận văn 

 

 

   ĐẶNG QUỐC HƯNG 
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TÓM TẮT LUẬN VĂN 

 

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ TRONG ĐIỀU KHIỂN 

VỊ TRÍ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỪ XA BẰNG QUANG 

PHỔ HỒNG NGOẠI 

Học viên: Đặng Quốc Hưng          Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 

Mã số: 60520216    Khóa: K33.TĐH(PFIEV)    Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN 

 

Tóm tắt - Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm trình bày các giải pháp cải tiến từ thiết kế cơ 

khí đến kỹ thuật điều khiển góp phần nâng cao khả năng định vị của hệ thống quan trắc môi 

trường từ xa (VISRAM) bằng quang phổ kế biến đổi Fourier hồng ngoại (FTIRS). Thiết kế 

ban đầu của hệ thống quan trắc này sử dụng cơ cấu quay quét bằng tay quay tồn tại những hạn 

chế trong việc định vị chính xác quang phổ kế hướng đến đối tượng trong vùng giám sát. Giải 

pháp đề xuất là thay hai tay quay định hướng Pan-Tilt bằng các động cơ bước và bộ truyền 

động. Hệ thống được định vị một cách tự động thông qua việc điều khiển động cơ bước. Kỹ 

thuật điều khiển vòng kín cho động cơ bước được trình bày nhằm khắc phục các nhược điểm 

gây ra do điều khiển vòng hở bằng phương pháp kích xung. Mô hình toán học phi tuyến của 

động cơ bước lai hai pha được thiết lập. Một phương pháp biến đổi mô hình được đề xuất kết 

hợp phép biến đổi Park với kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác cho phép chuyển đổi vấn đề 

điều khiển một hệ thống phi tuyến đa đầu vào - đa đầu ra thành vấn đề điều khiển tuyến tính 

đơn giản. Các kết quả mô phỏng được thực hiện trong Simulink/Matlab cho phép chứng minh 

tính ưu việc của bộ điều khiển PID mờ đề xuất so với bộ điều khiển PID thông thường trong 

việc định vị chính xác hệ thống quan trắc hướng đến đối tượng giám sát. 

 

Từ khóa - bộ điều khiển PID mờ; động cơ bước lai hai pha; phép biến đổi Park; kỹ thuật 

tuyến tính hóa chính xác; hệ thống quan trắc môi trường từ xa. 

 

STUDY APPLICATION OF A FUZZY-PID CONTROLLER FOR POSITION 

CONTROL OF REMOTE ATMOSPHERIC MONITORING SYSTEM USING 

INFRARED SPECTROSCOPY 

 

Abstract - The objective of this research is to present improved solutions from mechanical 

design to control engineering that contribute to enhance the positioning capacity of Vietnam’s 

Remote Atmospheric Monitoring System (VISRAM) using Fourier Transform Infrared 

Spectrometer (FTIRS). The initial design of this system using pan-tilt manual mechanism has 

many limitations in accurately positioning the spectrometer towards a targeting subject in the 

monitoring area. The proposed solution is to replace the two pan-tilt arms with two-phase 

hybrid stepper motors and transmission mechanism. The spectrometer is automatically 

positioned via stepper motors control. The closed-loop control is designed to overcome the 

disadvantages caused by the open-loop control using pulse generation techniques. The 
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nonlinear mathematical model of a two-phase hybrid stepper motor is established. A proposed 

model transform method incoporating the Park transform with a precise linearization 

technique allows converting the control problem of a multi-input multi-output nonlinear 

system into a linear control problem. Simulation results realized in Simulink/Matlab 

demonstrated the superiority of the proposed fuzzy PID controller with respect to a 

conventional PID controller in accurately positioning the spectrometer towards a targeting 

subject in the monitoring area. 

 

Key words - fuzzy PID controller; two-phase hybrid stepper motor; Park transform; precise 

linearization technique; remote atmospheric monitoring system. 

 

 

 

  



 
 

iv 
 

 

MỤC LỤC 

LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................... i 

TÓM TẮT LUẬN VĂN .......................................................................................... ii 

MỤC LỤC……. ..................................................................................................... iv 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................. vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG ..................................................................................... vii 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ................................................................. viii 

MỞ ĐẦU……… ..................................................................................................... 1 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .......................................................... 1 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................. 2 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................... 2 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................... 2 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI........................ 2 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN ............................................................. 3 

CHƯƠNG 1 - QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỪ XA BẰNG QUANG PHỔ 

HỒNG NGOẠI ................................................................................. 4 

MỞ ĐẦU CHƯƠNG .......................................................................................... 4 

 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ 1.1.

XA ............................................................................................................ 4 

 NGHIÊN CỨU VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỪ XA .................. 5 1.2.

 Nghiên cứu trên thế giới .................................................................... 5 1.2.1.

 Nghiên cứu của Viện VIELINA ........................................................ 8 1.2.2.

 VẤN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ HỆ THỐNG QUAN TRẮC 1.3.

MÔI TRƯỜNG TỪ XA......................................................................... 11 

KẾT LUẬN CHƯƠNG .................................................................................... 13 

CHƯƠNG 2 - THIẾT KẾ CƠ CẤU QUAY QUÉT ..................................................... 14 

MỞ ĐẦU CHƯƠNG ........................................................................................ 14 

 NHU CẦU ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ................................ 14 2.1.

 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ BƯỚC .................................................. 16 2.2.

 Giới thiệu ......................................................................................... 16 2.2.1.

 Cấu tạo ............................................................................................. 16 2.2.2.

 Nguyên lý làm việc .......................................................................... 18 2.2.3.

 Điều khiển các động cơ bước thông dụng ....................................... 19 2.2.4.

 THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ ............................................... 21 2.3.

 Thiết kế tổng thể phần cứng ............................................................ 21 2.3.1.

 Lựa chọn thiết bị .............................................................................. 22 2.3.2.

 Thiết kế mạch điều khiển ................................................................. 25 2.3.3.



 
 
v 

 

 

 GÁ LẮP, KẾT NỐI THIẾT BỊ .............................................................. 31 2.4.

 Cài đặt và ghép nối .......................................................................... 31 2.4.1.

 Lắp ráp tổng thể ............................................................................... 32 2.4.2.

 XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN............................................ 33 2.5.

 Tính toán góc bước .......................................................................... 33 2.5.1.

 Lưu đồ thuật toán ............................................................................. 34 2.5.2.

 Phần mềm điều khiển ...................................................................... 35 2.5.3.

 MỘT VÀI NHẬN XÉT KHI QUAN SÁT THỰC NGHIỆM ............... 36 2.6.

KẾT LUẬN CHƯƠNG .................................................................................... 37 

CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN CHO ĐỘNG CƠ 

BƯỚC .................................................................................................... 38 

MỞ ĐẦU CHƯƠNG ........................................................................................ 38 

 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................................. 38 3.1.

 MÔ HÌNH HÓA HỆ ĐIỀU KHIỂN ...................................................... 39 3.2.

 Mô hình toán học ............................................................................. 39 3.2.1.

 Phương pháp biến đổi mô hình ........................................................ 42 3.2.2.

 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ .................................................. 45 3.3.

 Bộ điều khiển PID thông thường ..................................................... 46 3.3.1.

 Bộ điều khiển PID mờ ..................................................................... 48 3.3.2.

 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG ĐIỆN ........................................ 50 3.4.

 MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRONG SIMULINK/MATLAB VÀ 3.5.

ĐÁNH GIÁ ............................................................................................ 50 

 Tham số vật lý mô phỏng ................................................................ 50 3.5.1.

 Mô phỏng hệ thống điều khiển vòng hở .......................................... 50 3.5.1.

 Mô phỏng hệ thống điều khiển vòng kín ......................................... 53 3.5.2.

KẾT LUẬN CHƯƠNG .................................................................................... 61 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............................................................... 63 

KẾT LUẬN ....................................................................................................... 63 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN .................................................................................... 64 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 66 

QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) ............................................ 68 

 

   



 
 

vi 
 

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CÁC KÝ HIỆU: 

f Tần số của dòng điện và điện áp (Hz) 

 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 

FTIRS Fourier transform infrared spectrometer (Quang phổ kế biến đổi 

Fourier hồng  ngoại) 

GPS  Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu) 

PID  Propotional Integral Derivative (Bộ điều khiển vi tích phân tỷ lệ) 

VISRAM Vietnam System for Remote Atmospheric Monitoring (Hệ thống 

quan trắc môi trường không khí từ xa của Việt Nam) 

 

 

  



 
 

vii 
 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

Số hiệu 

bảng 
Tên bảng Trang 

2.1 
Thông số kỹ thuật của động cơ bước VEXTA C014S-

9212K 
22 

2.2 
Thông số kỹ thuật của bộ truyền động Rino Ondrives 

PF30-30ANM 
23 

2.3  Thông số kỹ thuật của driver M660024 24 

2.4 Cài đặt cường độ dòng điện 25 

2.5 Cài đặt vi bước cho driver 25 

2.6 Nối dây Driver M6600 31 

3.1 Định nghĩa quy luật mờ bộ điều khiển PID mờ 55 

3.2 So sánh các chỉ tiêu thiết kế 60 

 

  



 
 

viii 
 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 

 

Số hiệu 

hình vẽ, 

đồ thị 

Tên hình vẽ, đồ thị Trang 

1.1 Kết cấu bên ngoài của hệ thống thiết bị mẫu 6 

1.2 Kết cấu bên trong của hệ thống thiết bị mẫu 6 

1.3 Giao thoa kế kiểu Michelson 7 

1.4 Lắp đặt HI 90 tại một khu công nghiệp 7 

1.5 Sản phẩm hệ thống quang phổ kế VISRAM 8 

1.6 Sơ đồ cấu trúc hệ thống 10 

1.7 Hệ thống quang bắt ảnh dựa trên nguyên lý giao thoa 

Michelson 

10 

1.8 Định vị thủ công bằng cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-

6 của VISRAM 

12 

2.1 Cơ cấu quay quét của hệ thống VISRAM 15 

2.2 Sơ đồ khối của module điều khiển cơ cấu quay quét 15 

2.3 Hình dạng động cơ bước 16 

2.4 Bên trong động cơ bước 16 

2.5 Cấu tạo của động cơ bước 17 

2.6 Một xung tương ứng với một bước của rotor (1 xung – 1 

bước)  

17 

2.7 Tương quan giữa quá trình điện và quá trình cơ của động 

cơ bước 

18 

2.8  Minh họa xung điện áp cấp cho cuộn dây stator 18 

2.9 Sơ đồ nguyên lý động cơ bước m pha với Rotor 2 cực và 

các lực điện từ khi điều khiển bằng xung 1 cực 

18 

2.10 Sơ đồ dây các loại động cơ bước của hãng Oriental 20 

2.11 Sơ đồ hệ truyền động động cơ bước 21 

2.12 Mô thiết kế phần cứng cơ cấu quay quét 22 

2.13 Động cơ bước VEXTA C014S-9212K 22 

2.14 Bộ truyền động Rino Ondrives PF30-30ANM 23 

2.15 Driver M6600 24 

2.16  Sơ đồ nguyên lý khối nguồn cung cấp của mạch điều khiển 26 

2.17 Sơ đồ nguyên lý khối giao tiếp của mạch điều khiển 26 

2.18 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển của mạch điều khiển 26 



 
 

ix 
 

 

2.19 Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển trung tâm của mạch điều 

khiển 

27 

2.20 Mạch điều khiển lớp TOP 28 

2.21 Mạch điều khiển lớp BOT 28 

2.22 Các module con của firmware điều khiển con lắc 29 

2.23 Sơ đồ nối dây 31 

2.24 Gá lắp hộp điện của hệ thống quay quét 32 

2.25  Gá lắp cơ cấu quay quét vào hệ thống VISRAM 32 

2.26 Mô tả trường quan sát (FOV) và góc lấy mẫu (IFOV)  33 

2.27 Lưu đồ thuật toán tổng thể 34 

2.28 Giao diện module phần mềm điều khiển cơ cấu quay quét 35 

2.29  Ứng dụng cơ cấu quay quét cải tiến vào hệ thống 

VISRAM 

36 

3.1 Mạch điện tương đương của động cơ bước lai hai pha 39 

3.2 Mô hóa đối tượng điều khiển trong hệ quy chiếu (a, b)  41 

3.3 Mô hóa đối tượng điều khiển trong hệ quy chiếu (d, q)  43 

3.4  Mô bù phi tuyến 44 

3.5 Cấu trúc điều khiển cho hệ thống cơ nghiên cứu 45 

3.6  Điều khiển với bộ điều khiển PID 46 

3.7 Cấu trúc của bộ điều khiển PID thông thường 47 

3.8 Cấu trúc của bộ điều khiển PID mờ 48 

3.9 Cấu trúc điều khiển cho hệ thống điện nghiên cứu 50 

3.10 Mô hệ thống điều khiển vòng hở trong Simulink/Matlab 51 

3.11  Đáp ứng vòng hở của hệ thống không tải 51 

3.12 Đáp ứng vòng hở của hệ thống khi có tải ngoài 52 

3.13  Đáp ứng vòng hở khi được kích xung ở tần số f = 4 Hz 53 

3.14 Cấu trúc của bộ điều khiển PID thông thường 54 

3.15 Sơ đồ mô phỏng cho hệ thống cơ nghiên cứu 54 

3.16 Đáp ứng bước của bộ điều khiển PID thông thường 54 

3.17 Cấu trúc của bộ điều khiển PID mờ trong Simulink/Matlab 55 

3.18  Mối quan hệ giải mờ của tín hiệu đầu ra đối với các đầu 

vào 

56 

3.19 Sơ đồ mô phỏng cho hệ thống điện nghiên cứu 56 

3.20 Cấu trúc của bộ điều khiển PI 57 

3.21 Đáp ứng bước của bộ điều khiển dòng điện PI 57 

3.22  Mô của toàn bộ hệ thống điều khiển 58 

3.23  Cấu trúc bên trong của hệ thống điều khiển trong 

Simulink/Matlab 

58 



 
 
x 

 

 

3.24  Cấu trúc của vòng lặp điều khiển dòng điện 59 

3.25 Đáp ứng vị trí của hệ thống đối với góc quay mong muốn 

30 độ 

59 

3.26 Đáp ứng của bộ điều khiển PID mờ đối với các hằng số 

moment quán tính khác nhau của tải ngoài 

60 

 

 



 
 
1 

 

 

MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Để đánh giá ô nhiễm không khí có thể dùng các loại sensor (đốt xúc tác, điện 

hóa, bán dẫn…), các phương pháp này có giá thành rẻ, tuy nhiên chỉ đo trực tiếp trên 

mẫu, không có khả năng đo xa. Do vậy, gần đây các nhà khoa học đã và đang phát 

triển các hệ thống đo xa bằng phương pháp phân tích phổ hồng ngoại với quang phổ 

kế biến đổi Fourier hồng ngoại FTIRS (Fourier Transform Infrared Spectrometer) có 

thể được sử dụng trong điều kiện ngoài trời, cho phép phát hiện và xác định các thành 

phần khí độc hại trong các đám mây khí ô nhiễm. Kết quả nghiên cứu đã được ứng 

dụng tại các nước phát triển như Đức, Nhật Bản với các sản phẩm đã được thương mại 

hóa, tuy nhiên các sản phẩm này có giá thành khá cao. Trong khi đó, ở Việt Nam, Viện 

VIELINA cũng đã đi tiên phong nghiên cứu trong lĩnh vực này và tiến hành tạo ra 

dòng sản phẩm tương tự nhưng với giá thành thấp hơn.  

Dựa vào camera giám sát người vận hành sẽ điều khiển cơ cấu quay quét hướng 

thiết bị (hướng góc quan sát của ống telescope) đến nguồn phát khí thải phát ra từ các 

ống khói nhà máy, các đường ống dẫn khí gas…. Khi đã lựa chọn khí mục tiêu cần 

giám sát, hệ thống sẽ tiến hành phép đo, vị trí phát hiện cùng với kết quả giám sát của 

khí thải sẽ được hiển thị lên trên ảnh hiện trường. Tuy nhiên thiết kế ban đầu của các 

hệ thống quan trắc môi trường từ xa này sử dụng cơ cấu quay quét được điều khiển 

bằng tay quay 4-53220-6 đặt trên chân đế Tripod của hãng Quickset. Vì điều chỉnh thủ 

công bằng tay quay nên rất khó dừng lại ở vị trí mong muốn bởi chỉ cần một tác động 

nhẹ vẫn có thể tạo ra một sai lệch khá lớn, trong khi các thiết bị quan trắc này lại đòi 

hỏi sự chính xác cao độ. Thêm vào đó với cùng một số lượng điểm cố định được đề ra 

trong vùng giám sát thì thời gian thao tác bằng tay quay của mỗi lần quét hết cả vùng 

giám sát sẽ là khác nhau, làm cho hệ thống không đạt yêu cầu tính ổn định về mặt thời 

gian thao tác. 

Nhu cầu thực tiễn được đặt ra cho các hệ thống quan trắc môi trường này, đó là 

cần phải cải tiến cơ cấu quay quét để điều khiển thiết bị chính xác đến các vị trí mong 

muốn, đồng thời cải thiện được thời gian thao tác khi quét hết cả vùng giám sát. Giải 

pháp được đề xuất là thay các tay quay bằng các động cơ bước và bộ truyền động, 

đồng thời nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID mờ để điều khiển cơ cấu quay quét 

sử dụng động cơ bước này. Trong công nghiệp hiện nay có  đến 90% các bộ điều 

khiển trong thực tế là dựa trên luật điều khiển PID nhờ sự đơn giản và thông dụng của 

bộ điều khiển này. Tuy nhiên để bộ điều khiển PID phát huy tốt hiệu quả thì việc xác 

định và hiệu chỉnh các tham số của nó là rất quan trọng, trong khi điều này vẫn còn 

thụ động đối với các hệ có các tham số biến thiên theo thời gian. Vì vậy việc nghiên 

cứu ứng dụng lý thuyết mờ để xác định và hiệu chỉnh tham số của bộ điều khiển PID 
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cho động cơ bước nhằm phù hợp với các trạng thái làm việc là cần thiết và hiện nay 

đang được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ. Xuất phát từ lý do đó mà tác giả đã chọn 

đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID mờ trong điều khiển vị trí hệ thống 

quan trắc môi trường từ xa bằng quang phổ hồng ngoại” làm đề tài nghiên cứu và 

thực hiện.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu điều khiển thiết bị hai bậc tự do (cả góc phương vị và 

góc ngẩng) nhằm hướng chính xác hệ thống VISRAM đến các vị trí quan trắc khí thải 

đề ra với các yêu cầu: 

- Cơ cấu quay được điều khiển bằng phần mềm. 

- Thời gian đáp ứng phải đủ nhanh để thực hiện quét hết cả vùng giám sát. 

- Bước dịch chuyển quay quét phải đạt độ chính xác cao. 

Nghiên cứu phương pháp điều khiển vòng kín cho động cơ bước và ứng dụng bộ 

điều khiển PID mờ vào điều khiển định vị chính xác hệ thống quan trắc. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: cơ cấu quay quét hai bậc tự do cho hệ thống VISRAM 

bằng động cơ bước. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Việc điều hướng thiết bị chỉ giới hạn ở hai bậc tự do (góc ngẩng và góc phương 

vị), mỗi bậc tự do được điều khiển một cách độc lập. 

- Nghiên cứu quay quét hệ thống quang phổ kế hồng ngoại trên chân đế Tripod với 

cơ cấu quay bằng tay 4-53220-6 của hãng Quickset. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Khảo sát và thu thập thông tin từ thực tế. 

- Phân tích và tổng hợp thông tin. 

- Phân tích và thiết kế hệ thống. 

- Phân tích và thi công phần cứng. 

- Phân tích và xây dựng phần mềm. 

- Mô phỏng kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu. 

- Kiểm thử, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống. 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Ý NGHĨA KHOA HỌC: 

- Mô hình hóa hệ điều khiển sử dụng động cơ bước, nêu ra và làm rõ các nhược 

điểm khi điều khiển động cơ bước ở vòng hở. 

- Đề xuất kỹ thuật chuyển đổi vấn đề điều khiển mô hình phi tuyến của động cơ 

bước trong hệ quy chiếu pha thành vấn đề điều khiển tuyến tính trong hệ quy 

chiếu dòng điện. 

- Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho động cơ bước và thể hiện sự ưu 
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điểm hơn so với bộ điều khiển PID thông thường.  

- Ý NGHĨA THỰC TIỄN: 

- Vấn đề điều khiển vị trí hệ thống quan trắc môi trường từ xa đòi hỏi độ chính xác 

cao và thời gian đáp ứng đủ nhanh, luận văn nhằm góp phần nâng cao độ chính 

xác định vị và rút ngắn thời gian đáp ứng, đồng thời giảm nhân lực vận hành thiết 

bị. 

- Cải tiến cơ cấu quay quét 4-53220-6, thay thế các tay quay bằng các động cơ 

bước và bộ truyền động, tích hợp vào hệ thống quan trắc mẫu VISRAM giúp hệ 

thống đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra ban đầu trong vấn đề điều khiển vị trí. 

Sản phẩm của đề tài có khả năng được thương mại hóa với hãng Quickset. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

Luận văn được chia làm 3 chương: 

- Chương 1- Quan trắc môi trường từ xa bằng quang phổ hồng ngoại:  

Giới thiệu các hệ thống quan trắc môi trường từ xa bằng quang phổ kế biến đổi 

Fourier hồng ngoại. Đặt ra bài toán về việc điều khiển vị trí quan trắc cho các hệ 

thống này. 

- Chương 2 - Thiết kế cơ cấu quay quét 

Trình bày việc cải tiến lại cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6 của hệ thống 

VISRAM bằng cách thay 2 tay quay định hướng PAN-TILT bằng các động cơ 

bước và bộ truyền động. Đưa ra một số nhận xét khi quan sát thực nghiệm. 

- Chương 3 - Thiết kế bộ điều khiển vòng kín cho động cơ bước  

Tiến hành mô hình hóa hệ điều khiển và mô phỏng hệ thống điều khiển vòng hở 

cho động cơ bước. Bộ điều khiển PID mờ cho động cơ bước cũng đã được tiến 

hành nghiên cứu, thiết kế và so sánh với bộ điều khiển PID thông thường.  

Phần cuối cùng là kết luận và hướng phát triển của đề tài.  
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  CHƯƠNG 1 - 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỪ XA BẰNG QUANG PHỔ 

HỒNG NGOẠI 

 

MỞ ĐẦU CHƯƠNG 

Chương 1 trình bày tổng quan về việc đánh giá ô nhiễm không khí từ xa và giới 

thiệu các hệ thống quan trắc môi trường từ xa bằng quang phổ kế biến đổi Fourier 

hồng ngoại cả trong và ngoài nước. Đồng thời đặt ra bài toán về việc điều khiển vị trí 

quan trắc cho các hệ thống này. 

 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TỪ XA 1.1.

Bước vào thế kỷ XXI, vấn đề bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu toàn 

cầu đã và đang là chủ đề nóng được quan tâm nhiều nhất trong những năm gần đây. Sự 

phát triển kinh tế xã hội nói chung, đặc biệt là phát triển công nghiệp sẽ dẫn đến gia 

tăng nhanh chóng các loại khí độc hại thải ra môi trường. Các loại khí độc hại thường 

xuyên được thải ra từ các nhà máy trong các khu công nghiệp, từ các phương tiện giao 

thông như máy bay, tàu thủy, xe cộ, từ các khu khai thác chế biến dầu khí, khai 

khoáng... Để đánh giá ô nhiễm không khí có thể dùng các loại sensor (đốt xúc tác, điện 

hóa, bán dẫn…), các phương pháp này có giá thành rẻ, tuy nhiên chỉ đo trực tiếp trên 

mẫu, không có khả năng đo xa. Phương pháp đo xa sử dụng quang phổ kế biến đổi 

Fourier hồng ngoại FTIRS (Fourier Transform Infrared Spectrometer) cho phép phát 

hiện và xác định các đám mây ô nhiễm trong bầu khí quyển và kết quả nghiên cứu đã 

được ứng dụng tại các nước phát triển như Đức, Nhật Bản với các sản phẩm đã được 

thương mại hóa. 

Kỹ thuật đo xa với phép biến đổi Fourier hồng ngoại FTIR (Fourier Transform 

Infrared) được sử dụng ngày càng nhiều để phát hiện và xác định các chất khí ô nhiễm 

trong môi trường. So với các phương pháp phát hiện tại các điểm lấy mẫu truyền 

thống, phương pháp phát hiện từ xa bằng FTIRS[8] có nhiều ưu điểm:  

- Phổ quát để phát hiện các phân tử đa nguyên tử. 

- Phân tích nhanh các hỗn hợp nhiều thành phần. 

- Giám sát thời gian thực lượng khí thải ở một khoảng cách nhất định. 

- Diện tích lấy mẫu lớn, không cần chuẩn bị mẫu và xử lý. 

- Cảm biến không bị bẩn trong quá trình đo. 

- Hoạt động đơn giản và ít phải bảo trì. 

Do vậy, các hệ thống đo xa bằng hồng ngoại sử dụng trong điều kiện ngoài trời 

(kỹ thuật đo đường dẫn mở) để phát hiện các chất gây ô nhiễm không khí đã và đang 

được các nhà khoa học phát triển trong thời gian gần đây. Kỹ thuật đo đường dẫn mở 

có thể được chia thành hai loại: thụ động và tích cực. Các kỹ thuật đo đường dẫn mở 

tích cực (sử dụng nguồn phát hồng ngoại) là khá giống với các cấu hình cổ điển của 
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một phòng thí nghiệm quang phổ FTIR và thường được sử dụng cho nghiên cứu ô 

nhiễm môi trường không khí, trong khi đó kỹ thuật đo xa thụ động FTIR ít được biết 

đến trong cộng đồng các nhà khoa học phân tích. Do độ nhạy cao và tính di động của 

các quang phổ kế FTIRS hiện đại, số lượng các ứng dụng giám sát vùng và điều khiển 

quá trình ngày càng tăng.  

 NGHIÊN CỨU VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỪ XA 1.2.

 Nghiên cứu trên thế giới 1.2.1.

 Tình hình nghiên cứu 

Hiện nay, tại các nước phát triển ở châu Âu (điển hình là Đức) đã nghiên cứu, 

chế tạo các hệ thống giám sát, đánh giá phát hiện từ xa các nguồn khí thải độc hại 

được phát ra từ các nhà máy hóa chất, các đường ống dẫn khí gas, các khu vực có 

nguy cơ ô nhiễm cao và đã đưa vào ứng dụng từ nhiều năm nay. Một dự án tại CHLB 

Đức với sự tài trợ của quỹ nghiên cứu, giáo dục liên bang (German Federal Ministry of 

Education and Research) phối hợp với hãng Bruker Optics, văn phòng liên bang về 

phòng chống thiên tai (Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance) và 

cơ quan phòng cháy chữa cháy Hamburg đã nghiên cứu và triển khai dự án nghiên 

cứu, thiết kế hệ thống phát hiện, đánh giá từ xa các loại khí thải độc hại để trang bị cho 

thanh tra môi trường, cảnh sát phóng cháy chữa cháy, lực lượng phản ứng nhanh tại 

các thành phố lớn như Berlin, Hamburg, Magdeburg và Mannheim từ năm 2006. Các 

mẫu thiết bị SIGIS, SIGIS 2 (Scanning Infrared Gas Imaging System), HYGAS 

(Hyperspectral imaging remote sensing systems for identification and visualisation of 

hazardous clouds) đã và đang đưa vào ứng dụng tại Đức từ nhiều năm nay. Các thành 

phần khí thải mà hệ thống có thể phát hiện và đánh giá được: các loại khí phát ra từ 

các nhà máy hóa chất Ethanol, NH3, SF6, SO2; gas rò rỉ từ các đường ống dẫn gas; các 

thành phần khí xả CO, CO2, NOx từ các động cơ như máy bay từ các cảng hàng không, 

bến xe, bến tàu; đám mây khói từ các đám cháy, núi lửa... 

 Cấu trúc hệ thống quan trắc từ xa 

Hệ thống quan trắc từ xa có kết cấu được biểu diễn như ở Hình 1.1 và Hình 1.2, 

bao gồm phần chính là máy đo phổ chuyển đổi Fourier ảnh hồng ngoại FTIRS sử dụng 

giao thoa kế kiểu Michelson (Michelson Interferometer) của hãng Bruker optics 

(model OPAG 22), thiết bị quét gồm gương được điều khiển quay để quét vùng cần 

giám sát (xem Hình 1.3). Camera hồng ngoại hay loại video camera thường được dùng 

để chụp ảnh nền trợ giúp cho việc định vị. Hệ thống điều khiển và thu thập DSP, phần 

phân tích, nhận dạng và đánh giá các đám mây khí thải độc hại bao gồm 2 card DSP và 

phần mềm chạy trên nền Windows và phân tích ảnh trong thời gian thực. Hệ thống gửi 

kết quả về trung tâm giám sát môi trường, phòng cháy chữa cháy hay lực lượng phản 

ứng nhanh. Trang bị của hệ thống trên các phương tiện lưu động hoặc cố định tại một 

vị trí cần giám sát. 
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        model SIGIS 2            model compact based on Bruker RAPID 

Hình 1.1. Kết cấu bên ngoài thiết bị mẫu của hệ thống quan trắc từ xa 

 

 
Hình 1.2. Kết cấu bên trong của thiết bị mẫu SIGIS 2  
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Hình 1.3. Giao thoa kế kiểu Michelson 

 Các sản phẩm thương mại 

Đa số các hệ thống thương mại đều có giá rất cao, như SIGIS 2 giá xấp xỉ 

300.000 USD, trong đó riêng máy đo phổ chuyển đổi Fourier ảnh hồng ngoại FTIRS 

sử dụng giao thoa kế kiểu Michelson của hãng Bruker optics (model OPAG 22) đã có 

giá 70.000 USD. Theo khảo sát, phần giao thoa kế chiếm giá thành cao nhất trong toàn 

bộ hệ thống, giá thấp nhất cũng đến 90.000 USD (ví dụ loại của hãng zygo). SIGIS 2 

hiện nay được đưa vào ứng dụng ở Đức, Đan Mạch, Áo, Ý, Tiệp Khắc.  

Ngoài SIGIS, SIGIS 2, năm 2011, hãng Bruker còn có dòng sản phẩm hiện đại 

cao cấp như HI 90 (Hyperspectral Imaging System HI 90) cho phép nhận dạng đánh 

giá các đám mây khí thải độc hại từ khoảng cách vài km với độc nhạy rất cao và tốc độ 

xử lý rất nhanh (xem Hình 1.4). 

Hiện nay trên thị trường còn có một số sản phẩm khác như: Cerberus (Infrared 

remote sensing system for monitoring of emissions of volcanoes), HYGAS 

(Hyperspectral Sensor for Analysis of Gases in the Atmosphere), GASCAM (Gas 

Camera). 

 
Hình 1.4. Lắp đặt HI 90 tại một khu công nghiệp 
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 Nghiên cứu của Viện VIELINA 1.2.2.

 Tình hình nghiên cứu  

Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) tiền thân là Viện 

nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử trực thuộc Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học (cơ quan 

thuộc Hội đồng Bộ trưởng) được thành lập ngày 29 tháng 01 năm 1985 theo Nghị định 

số 20/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Viện là cơ quan nghiên cứu, 

triển khai khoa học và công nghệ đầu ngành trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động 

hóa trực thuộc Bộ Công Thương. 

Với triển vọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển ngành công 

nghiệp môi trường theo đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam 

đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”, nhóm nghiên cứu của Viện VIELINA – Bộ 

Công Thương đã tiến hành đề xuất và thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ 

thống phát hiện và giám sát các loại khí độc hại thải ra môi trường bằng phương pháp 

phân tích phổ hồng ngoại”[2] nhằm tạo ra hệ thống giám sát môi trường sử dụng 

quang phổ kế biến đổi Fourier hồng ngoại FTIRS đặt tên là VISRAM (Vietnam System 

for Remote Atmospheric Monitoring - Hệ thống quan trắc môi trường không khí từ xa 

của Việt Nam). Hệ thống VISRAM có thể phát hiện và đánh giá được các loại khí: 

Ethanol, NH3, SOx, khí đốt, CO, CO2, NOx có phổ hấp thụ nằm trong vùng hồng ngoại 

giữa với số sóng nằm trong khoảng 3500 cm-1 đến 680 cm-1 tương ứng với các bước 

sóng từ 2,9 µm đến 14 µm, phạm vi giám sát là 500m. 

 
Hình 1.5. Thiết bị mẫu VISRAM 
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- Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hoá 

(VIELINA) – Bộ Công Thương 

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Văn Sỹ, Giám Đốc Trung Tâm Nghiên cứu Điện tử, 

Tin học, Tự động hoá Miền Trung (VIELINA-CR). 

- Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: 

 Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng. 

 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ. 

- Mục tiêu của đề tài: 

 Làm chủ công nghệ phát hiện và xác định các loại khí thải độc hại dựa trên 

công nghệ phân tích phổ hồng ngoại (FTIR). 

 Làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích giám sát các loại khí 

độc hại thải ra môi trường bằng phương pháp phân tích phổ hồng ngoại. 

 Chế tạo, tích hợp hệ thống phân tích giám sát các loại khí độc hại thải ra môi 

trường bằng phương pháp phân tích phổ hồng ngoại. 

- Đây là đề tài rất mới ở Việt Nam, ngay cả ở nước ngoài cũng chỉ nghiên cứu và 

thương mại trong vòng vài năm gần đây. Đề tài là sự kết hợp liên ngành kỹ thuật 

đo lường môi trường, kỹ thuật hóa phân tích dùng phương pháp phân tích phổ 

hồng ngoại biến đổi Fourier với kỹ thuật xử lý tín hiệu số cộng với kỹ thuật phần 

mềm nhằm biến các thiết bị trong phòng thí nghiệm thành các thiết bị phân tích, 

đánh giá ngoài hiện trường với thời gian phân tích, đánh giá rất nhanh đáp ứng 

nhu cầu trực tuyến của thu thập dữ liệu môi trường ngày nay. 

- Thời gian thực hiện: đề tài được thực hiện từ đầu năm 2014, dự kiến nghiệm thu 

đề tài vào cuối năm 2016. 

 Cấu trúc hệ thống quan trắc VISRAM 

Dựa vào nhu cầu cấp thiết của thị trường ứng dụng trong nước, tham khảo các 

mẫu (SIGIS 2, HI 90) của nhà sản xuất hàng đầu thế giới Bruker Optics, Đức, các 

nghiên cứu mới nhất của thế giới về FTIRS, kinh nghiệm về R&D trong xử lý tín hiệu 

số tương quan, xử lý ảnh, nhóm nghiên cứu của Viện VIELINA đã tiến hành nghiên 

cứu, thiết kế chế tạo hệ thống quan trắc VISRAM có cấu trúc như Hình 1.6. 

Phần quan trọng và chiếm giá thành nhiều nhất là giao thoa kế, trong đó bộ tách 

tia (beam spliter), bộ bù (compensator), các gương cố định, gương quay và bộ tách tín 

hiệu (detector) đóng vai trò quyết định đến độ nhạy dải phổ (xem Hình 1.7).  

Ngoài ra, các kết cấu cơ khí có độ chính xác cao được thiết kế, chế tạo bằng công 

nghệ CNC cũng góp phần quyết định độ chính xác của hệ thống đo. Phần gương quay 

kết hợp ống telescop sẽ quay 360 độ để thu thập đám mây khí độc từ xa.  

Phần kết nối bo mạch xử lý tín hiệu chuyên dụng thu nhận dữ liệu thô, xử lý lọc 

nhiễu, khôi phục và cải thiện chất lượng tín hiệu bằng các thuật toán lọc thích nghi, lọc 

Kalman... sau đó chuyển đổi thành dạng tín hiệu quang phổ bằng biến đổi Fourier giúp 



 
 

10 
 

 

cho việc phân tích phổ hồng ngoại được thực thi trong miền tần số. 

Hệ thống có khả năng đáp ứng thời gian thực trong việc xử lý, nhận dạng và đánh 

giá kết quả. Hệ thống kết nối về Trung tâm qua đường truyền GSM3G/GPRS. Hệ 

thống camera IR cho phép chụp ảnh nền và tích hợp vào tọa độ GPS để định vị nơi đối 

tượng phát hiện. 

 
Hình 1.6. Sơ đồ cấu trúc hệ thống quan trắc VISRAM 

 

 
Hình 1.7. Hệ thống quang bắt ảnh dựa trên nguyên lý giao thoa Michelson 
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 Chức năng của hệ thống quan trắc VISRAM 

Có 3 chức năng chính của hệ thống: 

- Tự động phát hiện và nhận dạng đám mây khí thời gian thực (automated real-

time detection and identification). Đây là chức năng quan trọng nhất cho các ứng 

dụng đặc biệt trong các hệ thống cảnh bảo thảm họa môi trường hay cảnh bảo 

ngưỡng phát thải các khí công nghiệp của một số vùng giám sát. 

- Đánh giá định tính (quantification): không những đánh giá định lượng nồng độ 

mà còn ước lượng được kích thước, khoảng cách của đối tượng phát hiện làm cơ 

sở báo cáo cho các Trung tâm giám sát môi trường. 

- Định vị và hiển thị kết quả (localization and visualization) của các đám mây khí 

độc cần quan trắc. Hệ thống gắn bản đồ GPS trên ảnh nền để có thể xác định nơi 

có khí độc nhờ đó sẽ hiển thị và cảnh báo về trung tâm. 

 Ứng dụng của hệ thống quan trắc VISRAM 

Các nhóm ứng dụng mà hệ thống có thể thực hiện: 

- Tự động phát hiện và giám sát một vùng các khí thải từ nhà máy trong khu công 

nghiệp, trong đó có tự động phát hiện các khí thải rò rỉ mà con người không nhìn 

thấy được. 

- Giám sát các khu vực có đường ống dẫn khí đốt có nguy cơ bị rò rỉ. 

- Giám sát các khu vực cảng biến, cảng hàng không có nguy cơ ô nhiễm hay rò rỉ 

khí độc. 

- Giám sát các khu vực bờ biển hay đoạn dòng sông để phát hiện các vết chất bẩn 

trên bề mặt như vết dầu tràn. 

- Giám sát các khí bốc lên từ lòng đất như SO2… trong việc cảnh bảo một khu vực 

như khu nghỉ mát, du lịch, hang động... 

- Giám sát sân vận động, các nơi công cộng có nguy cơ bạo động để hỗ trợ cho lực 

lượng phản ứng nhanh… 

- Một số dự án nước ngoài đang triển khai ứng dụng trong quân sự… 

 VẤN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI 1.3.

TRƯỜNG TỪ XA 

Đối với các hệ thống quan trắc môi trường từ xa thì vấn đề điều khiển vị trí 

hướng thiết bị đến chính xác đối tượng cần quan trắc là điều kiện tiên quyết, quyết 

định đến kết quả của phép đo. Tuy nhiên theo thiết kế ban đầu ở hầu hết các hệ thống 

này, quang phổ kế được đặt trên chân đế Tripod của hãng Quickset và được điều khiển 

thông qua cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6.  
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Hình 1.8. Định vị thủ công bằng cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6 của VISRAM 

Cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6 có 3 tay quay: tay quay lớn nhất (nằm phía 

dưới) cho phép nâng hạ độ cao của chân đế, 2 tay quay còn lại có ý nghĩa quan trọng 

hơn, chúng có kích thước bằng nhau (nằm phía trên) cho phép điều khiển thiết bị quay 

trái/phải (góc phương vị) kí hiệu là PAN và quay lên/xuống (góc ngẩng) kí hiệu là 

TILT. Phần giá đỡ của cơ cấu này có tỉ số truyền bánh răng là 1:10, tức là khi cầm tay 

quay thực hiện quay một vòng 360 độ thì phần giá đỡ quay được 36 độ. Vì điều chỉnh 

thủ công bằng tay quay nên rất khó dừng lại ở vị trí mong muốn bởi chỉ cần một tác 

động nhẹ sẽ dẫn đến một sai lệch khá lớn, trong khi các thiết bị quan trắc này lại đòi 

hỏi sự chính xác cao độ. Thêm vào đó với cùng một số lượng điểm cố định được đề ra 

trong vùng giám sát thì thời gian thao tác của mỗi lần quét hết cả vùng giám sát sẽ là 

khác nhau, làm cho hệ thống không đạt yêu cầu tính ổn định về mặt thời gian thao tác. 

Luận văn hướng đến việc cải tiến lại cơ cấu quay quét này với giải pháp được đề 

xuất là thay 2 tay quay định hướng PAN-TILT bằng các động cơ bước và bộ truyền 

động. Ưu điểm của động cơ bước là hoạt động tốt ở điều khiển vòng hở, thực hiện 

chuyển động bước khi cấp các xung điện áp cho các pha của nó thông qua bộ driver đi 

kèm. Tuy nhiên cơ cấu quay quét sau khi thiết kế và đưa vào thực nghiệm vẫn còn một 

số nhược điểm cần phải được cải thiện: 

- Có độ quá điều chỉnh cao và xuất hiện những dao động với biên độ nhỏ trong quá 

trình chuyển động. 

- Động cơ bước có thể bị mất bước khi tần số kích xung lớn. 

- Thời gian xác lập lớn và tăng dần khi góc quay mong muốn càng lớn. 

Những điều này đã làm giảm tính chính xác của việc phân tích phổ và gia tăng 

Vị trí  
quan trắc 

ẢNH HIỆN TRƯỜNG 
Vùng giám sát 

Nồng độ khí: 

      Cao 

      Trung bình 

      Thấp 

Loại khí:  

C2H5OH, NH3, 

SOx, CH4, CO, 

CO2, NOx 

Cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6 
của hệ thống quan trắc VISRAM 

Cơ cấu quay quét 
(phóng to) 
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thời gian xử lý tín hiệu, do đó làm giảm độ tin cậy của kết quả đo bằng phương pháp 

quan trắc từ xa. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu kỹ thuật điều khiển động cơ bước ở dạng 

vòng kín nhằm định vị chính xác, giảm độ quá điều chỉnh và dao động chuyển tiếp 

cũng như thời gian xác lập trở nên thiết thực và rất quan trọng. 

Kỹ thuật điều khiển được phát triển mạnh và sử dụng rộng rãi trong điều khiển 

quá trình và tự động hóa công nghiệp ngày nay là sử dụng bộ điều khiển vi tích phân 

tỷ lệ PID do có tính đơn giản trong hoạt động, dễ thiết kế và độ bền cao. Để bộ điều 

khiển PID phát huy hiệu quả tốt thì việc xác định và hiệu chỉnh các tham số của nó là 

rất quan trọng, tuy nhiên điều này vẫn còn thụ động đối với các hệ có các tham số 

biến thiên theo thời gian. Vì vậy việc nghiên cứu ứng dụng lý thuyết mờ để xác định 

và hiệu chỉnh tham số của bộ điều khiển PID cho phù hợp với các trạng thái làm việc 

là cần thiết. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và các lý luận nêu trên, luận văn hướng đến việc 

“Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID mờ trong điều khiển vị trí hệ thống quan 

trắc môi trường từ xa bằng quang phổ hồng ngoại”. Đây là đề tài nghiên cứu mới mẻ 

và hết sức thiết thực. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ mở ra một giải pháp mới trong 

việc điều khiển vòng kín động cơ bước, góp phần nâng cao hiệu quả phép đo cho các 

hệ thống quan trắc môi trường từ xa. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương 1 đã đưa ra những hạn chế trong vấn đề điều khiển vị trí quan trắc của 

các hệ thống quan trắc môi trường từ xa sử dụng cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6. 

Đồng thời cũng định hướng đến việc cải tiến lại cơ cấu quay quét này với giải pháp 

được đề xuất là thay 2 tay quay định hướng PAN-TILT bằng các động cơ bước và bộ 

truyền động. Đề xuất này sẽ được thực hiện và kiểm nghiệm ở chương 2.  
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  CHƯƠNG 2 - 

THIẾT KẾ CƠ CẤU QUAY QUÉT 
Hiện nay trên cả nước, chưa có đơn vị nào khác ngoài Viện VIELINA thực hiện 

nghiên cứu về việc quan trắc môi trường khí sử dụng phương pháp đo từ xa bằng 

quang phổ hồng ngoại. Viện VIELINA đã đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu này 

và tạo ra sản phẩm là hệ thống quan trắc môi trường từ xa có tên gọi VISRAM. Chính 

vì vậy, tác giả luận văn xin mạn phép tạm gọi “hệ thống quan trắc môi trường từ xa 

bằng quang phổ hồng ngoại” ngắn gọn thành “hệ thống VISRAM”, để đơn giản hóa 

trong cách trình bày. 

 

MỞ ĐẦU CHƯƠNG 

Chương 2 sẽ trình bày việc cải tiến lại cơ cấu quay quét tay quay 4-53220-6 của 

hệ thống VISRAM bằng cách thay 2 tay quay định hướng PAN-TILT bằng các động 

cơ bước và bộ truyền động. Dựa vào cấu trúc thực tế của hệ thống VISRAM, tác giả 

luận văn khảo sát và lựa chọn các thiết bị phù hợp, đồng thời cũng thiết kế, lắp ráp các 

thiết bị lại với nhau và tích hợp vào hệ thống VISRAM. Sau đó tính toán thiết kế và 

xây dựng phần mềm điều khiển để thử nghiệm cơ cấu quay quét đã cải tiến. 

 NHU CẦU ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 2.1.

Cơ cấu quay quét của hệ thống VISRAM (xem Hình 2.1) thực hiện chức năng 

điều khiển theo 2 hướng: 

- TILT: quay thiết bị ngẩng lên/xuống. 

- PAN: quay thiết bị qua trái/phải. 

Hệ thống VISRAM này có cơ cấu quay quét bằng tay quay 4-53220-6 gắn thiết 

bị quang phổ kế hồng ngoại lên trên chân đế Tripod của hãng Quickset. Vì quay bằng 

tay nên tốc độ điều khiển không đều, chỉ cần một tác động nhẹ sẽ dẫn đến một sai lệch 

khá lớn, gây ra khó khăn trong việc hiệu chỉnh thiết bị hướng chính xác đến đối tượng 

giám sát.  

Giải pháp như đã được đề xuất ban đầu là thay các tay quay bằng các động cơ 

bước và bộ truyền động kết nối với bộ mạch điều khiển. Thực hiện điều khiển cơ cấu 

quay quét cải tiến này trên phần mềm máy tính sử dụng các thuật toán điều khiển kích 

xung thông qua các driver đã được phát triển bởi các hãng sản xuất động cơ và thường 

được mua kèm với động cơ tương ứng. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thiết kế, đưa ra 

các bộ điều kiển tối ưu nhằm hướng thiết bị chính xác đến vị trí theo yêu cầu và cải 

thiện được thời gian thao tác. 
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qua trái
PAN

qua phải

ngẩng lên
TILT

ngẩng xuống

Quang phổ kế
FT-IR

Chân đế 
Tripod

Cơ cấu tay quay
4-53220-6

 
Hình 2.1. Cơ cấu quay quét của hệ thống VISRAM 

Cơ cấu quay quét có mục đích điều khiển theo 2 hướng quay trái/phải và quay 

lên/xuống của hệ thống VISRAM. Vì vậy, hệ thống quay quét có 2 trục quay được 

thiết kế cải tiến từ điều khiển trục quay bằng tay quay thành điều khiển trục quay bằng 

động cơ bước + Mạch điều khiển + Giao diện trên máy tính. 

 
Hình 2.2. Sơ đồ khối của module điều khiển cơ cấu quay quét 

Ưu điểm của cơ cấu quay quét cải tiến:  

- Điều khiển bằng động cơ bước nên có góc quay nhỏ, do đó độ chính xác cao. 

- Động cơ bước có tính năng tự hãm cao do đó vị trí của thiết bị ít thay đổi trong 

quá trình sử dụng. 

- Thông qua điều khiển từ máy tính nên dễ dạng thay đổi vị trí của thiết bị. 

Hộp 
truyền 
động 

Động 
cơ 

Cơ cấu 
thay đổi 

góc ngẩng 
Nguồn 

DC 

Khối điều 
khiển cơ cấu 

quay quét 

Giao tiếp với 
phần mềm 

chính 

Cơ cấu thay 
đổi góc 

phương vị 

Động 
cơ 

Hộp 
truyền 
động 
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 TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ BƯỚC 2.2.

 Giới thiệu  2.2.1.

Các hệ truyền động rời rạc thường được thực hiện nhờ động cơ chấp hành đặc 

biệt gọi là động cơ bước. Động cơ bước là một loại động cơ điện có nguyên lý và ứng 

dụng khác biệt với đa số các loại động cơ điện thông thường. 

 
Hình 2.3. Hình dạng động cơ bước 

Chúng thực chất là một động cơ đồng bộ dùng để biến đổi các tín hiệu điều khiển 

dưới dạng các xung điện rời rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay hoặc các 

chuyển động của rotor và có khả năng cố định rotor vào những vị trí cần thiết[4].  

 Cấu tạo  2.2.2.

Như minh họa ở Hình 2.4, bên trong động cơ bước có 4 cuộn dây stator được sắp 

xếp theo cặp đối xứng qua tâm. Rotor là nam châm vĩnh cửu có nhiều răng. Động cơ 

bước hoạt động trên cơ sở lý thuyết điện - từ trường: các cực cùng dấu đẩy nhau và các 

cực khác dấu hút nhau. Chiều quay được xác định bởi từ trường của stator, mà từ 

trường này là do dòng điện chạy qua lõi cuộn dây gây nên. Khi hướng của dòng thay 

đổi thì cực từ trường cũng thay đổi theo, gây nên chuyển động ngược lại của động cơ 

(đảo chiều). 

 

Hình 2.4. Bên trong động cơ bước 
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Động cơ bước làm việc được là nhờ các bộ chuyển mạch điện tử đưa các tín hiệu 

điều khiển vào stator theo một thứ tự nhất định và một tần số nhất định. Tổng số góc 

quay của rotor tương ứng với số lần chuyển mạch, cũng như chiều quay và tốc độ quay 

của rotor phụ thuộc vào thứ tự chuyển đổi và tần số chuyển đổi[12]. 

Nếu xét trên phương diện dòng điện, khi một xung điện áp đặt vào cuộn dây 

stator (phần ứng) của động cơ bước, thì rotor (phần cảm) của động cơ sẽ quay đi một 

góc nhất định, góc ấy là một bước quay của động cơ. Ở đây ta có thể định nghĩa về góc 

bước (Step Angle) là độ quay nhỏ nhất của một bước do nhà sản xuất quy định. 

Khi các xung điện áp đặt vào các cuộn dây phần ứng thay đổi liên tục thì rotor sẽ 

quay liên tục (thực chất chuyển động đó vẫn theo các bước rời rạc). 

 
  

Hình 2.5. Cấu tạo của động cơ bước 

Theo một phương diện khác, có thể coi động cơ bước là linh kiện số (hay thiết bị 

số - Digital Device)[15] mà ở đó các thông tin được số hoá đã thiết lập sẽ được chuyển 

thành chuyển động quay theo từng bước. Động cơ bước sẽ thực hiện trung thành các 

lệnh đã số hoá mà máy tính yêu cầu. 

  

Hình 2.6. Một xung tương ứng với một bước của rotor (1 xung – 1 bước) 
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Hình 2.7. Tương quan giữa quá trình điện và quá trình cơ của động cơ bước 

 Nguyên lý làm việc  2.2.3.

Khác với động cơ đồng bộ thông thường, rotor của động cơ bước không có cuộn 

dây khởi động mà nó được khởi động bằng phương pháp tần số, rotor của động cơ 

bước có thể được kích thích (rotor tích cực) hoặc không được kích thích (rotor thụ 

động). Xung điện áp cấp cho cuộn dây stator có thể là xung 1 cực hoặc 2 cực: 

 
Hình 2.8. Minh họa xung điện áp cấp cho cuộn dây stator 

Chuyển mạch điện tử có thể cung cấp điện áp điều khiển cho các cuộn dây stator 

theo từng cuộn riêng lẻ hoặc theo từng nhóm các cuộn dây. Trị số cũng như chiều của 

lực điện từ tổng F phụ thuộc vào vị trí của các lực điện từ thành phần. Do đó vị trí 

rotor của động cơ bước trong không gian hoàn toàn phụ thuộc vào phương pháp cung 

cấp điện cho các cuộn dây: 

 

Hình 2.9. Sơ đồ nguyên lý động cơ bước m pha với Rotor 2 cực và các lực điện từ khi 

điều khiển bằng xung 1 cực 
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Hình 2.9 vẽ sơ đồ nguyên lý động cơ bước m pha với rotor có 2 cực (2p = 2) và 

không được kích thích. Nếu các cuộn dây của động cơ bước được cấp điện cho từng 

cuộn dây riêng lẻ theo thứ tự 1, 2, 3, …, m bởi xung 1 cực, thì rotor của động cơ bước 

có m vị trí ổn định trùng với trục của các cuộn dây (xem Hình 2.9a). 

Để tăng cường lực điện từ tổng của stator do đó tăng từ thông và momen đồng 

bộ, ta cấp điện đồng thời cho hai, ba hoặc nhiều cuộn dây. Lúc đó rotor của động cơ 

bước sẽ có vị trí cân bằng (ổn định) trùng với vector lực điện từ tổng F. Đồng thời lực 

điện từ tổng F cũng có giá trị lớn hơn lực điện từ thành phần của các cuộn dây stator 

(xem Hình 2.9b, c). 

Hình 2.9b vẽ lực điện từ tổng F khi cung cấp điện đồng thời cho một số chẵn 

cuộn dây (2 cuộn dây). Lực điện từ tổng F có trị số lớn hơn và nằm ở vị trí chính giữa 

hai trục của hai cuộn dây. 

Hình 2.9c vẽ lực điện từ tổng F khi cung cấp điện đồng thời cho một số lẻ cuộn 

dây (3 cuộn dây). Lực điện từ tổng F nằm trùng với trục của một cuộn dây và cũng có 

trị số lớn hơn. 

 Tóm lại, trong cả hai trường hợp cấp điện cho một số chẵn cuộn dây và cấp điện 

cho một số lẻ cuộn dây, rotor của động cơ bước sẽ có m vị trí cân bằng. Góc xê dịch 

giữa hai vị trí liên tiếp của rotor bằng 2π/m. 

Nếu cấp điện theo thứ tự một số chẵn cuộn dây, rồi một số lẻ cuộn dây (ví dụ, kết 

hợp giữa Hình 2.9b và Hình 2.9c), hay nghĩa là số lượng cuộn dây được điều khiển 

luôn luôn thay đổi từ chẵn sang lẻ và ngược lại, thì số vị trí cân bằng của rotor sẽ tăng 

lên gấp đôi là 2m, độ lớn của một bước sẽ giảm đi một nửa bằng 2π/m. Trường hợp 

này được gọi là điều khiển không đối xứng, hay điều khiển nửa bước (half step). 

Nếu số lượng cuộn dây được điều khiển luôn luôn không đổi (một số chẵn cuộn 

dây ví dụ như Hình 2.9b hoặc một số lẻ cuộn dây ví dụ như Hình 2.9c) thì rotor có m 

vị trí cân bằng và được gọi là điều khiển đối xứng, hay điều khiển toàn bước (full 

step). 

 Điều khiển các động cơ bước thông dụng  2.2.4.

Động cơ bước có nhiều loại như động cơ biến trở từ, động cơ đơn cực, động cơ 

lưỡng cực. 

Về loại bước thì loại 0,36 độ/1bước là nhỏ nhất, lớn hơn là loại 0,72/bước và 

thông dụng nhất là loại 1,8 độ/bước, tức là 200 bước sẽ được 1 vòng. 

Trên thị trường hay gặp nhất là động cơ đơn cực và lưỡng cực, hay động cơ 4 

dây, 5 dây, 6 dây, 8 dây. Trong đó 4 dây và 6 dây là gặp thường xuyên nhất. Sau đây 

là sơ đồ dây của hãng Oriental như biểu diễn ở Hình 2.10: 



 
 

20 
 

 

 
Hình 2.10. Sơ đồ dây các loại động cơ bước của hãng Oriental  

Động cơ bước có nhiều cách điều khiển. Có thể điều khiển các dây trực tiếp qua 

4 cổng của MCU thông qua driver đệm công suất. Cách này tương đối phức tạp, đòi 

hỏi phải hiểu rõ bên trong động cơ và thường chỉ điều khiển được full bước. 

Cách thông dụng nhất là dùng các IC chuyên dụng điều khiển động cơ bước. Các 

IC hay gặp nhất là TB6560, TB6600, L297, A4988, DRV8825, MA860H... Việc lựa 

chọn dùng loại driver nào phụ thuộc vào loại động cơ và công suất động cơ định điều 

khiển.  

- A4988, DRV8825 dùng để điều khiển các loại động cơ nhỏ có công suất bé ví dụ 

như trong máy photo hoặc máy in 3D. 

- TB6560 hoặc TB6600 thì lại dùng để điều khiển các loại động cơ lớn hơn một 

chút ví dụ như trong các loại máy CNC mini. 

- Các loại động cơ to thì hay dùng MA860H hoặc các driver cao cấp hơn nữa. 

Nhìn chung cách giao tiếp với các module driver này tương đối giống nhau. 

Chúng đều có 3 port cơ bản là DIR (để điểu khiển hướng quay động cơ), EN (để điều 

khiển bật tắt động cơ), CLK (xuất xung để dịch chuyển từng bước). Một số loại 

module như tb6560, tb6600 hoặc MA860H thì mỗi port đều có 2 pin. Ví dụ như EN+ 

EN- CW+ CW- CLK+ CLK-, vì thế người dùng có thể tùy chọn điều khiển theo mức 0 

hoặc mức 1. Thông thường kéo 3 chân xuống thấp và điều khiển bằng 3 chân còn lại. 
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Điều quan trọng nhất ở các module này là chúng có thể điều khiển được vi bước 

như 1/16 bước, 1/8 bước, 1/2 bước và toàn bước (full step). Nếu toàn bước thì cần 200 

bước để quay hết 1 vòng đối với loại 1,8 độ/bước. Còn nếu dùng chế độ vi bước 1/16 

bước thì một xung động cơ chỉ dịch chuyển 1,8/16 độ. Tức là phải cần 200x16 = 3200 

xung để quay hết một vòng, điều này làm tăng độ phân giải và tăng độ chính xác cho 

bước. 

Cách kết nối: với động cơ 4 dây thì ta tìm các dây, xem dây nào là kênh A- A+ 

B- B+ và nối vào driver. Với động cơ 5 dây, 6 dây hoặc 8 dây thì ta cắt bỏ hết những 

dây chung và chỉ sử dụng 4 dây ở 2 đầu cuộn dây để điều khiển. 

 THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ 2.3.

 Thiết kế tổng thể phần cứng 2.3.1.

Hệ truyền động động cơ bước bao gồm 3 thành phần cơ bản (Controller, Driver 

và Step) và chúng được kết nối với giao diện người dùng – user interface (máy tính 

chủ). 

- Controller (hay Indexer) là một bộ vi xử lý có thể phát ra xung bước và tín hiệu 

trực tiếp cho driver. Thêm vào đó, bộ Controller được yêu cầu thể hiện nhiều 

hàm chức năng phức tạp khác. 

- Driver (hay bộ khuếch đại) chuyển đổi tín hiệu lệnh từ Controller thành năng 

lượng cần thiết cho động cơ. 

- Step (động cơ bước) biến đổi các tín hiệu điều khiển dưới dạng các xung điện rời 

rạc kế tiếp nhau thành các chuyển động góc quay hoặc các chuyển động của 

rotor.  

 
Hình 2.11. Sơ đồ hệ truyền động động cơ bước 
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 (a) Sử dụng tay quay                       (b) Sử dụng động cơ bước 

Hình 2.12. Mô hình thiết kế phần cứng cơ cấu quay quét 

 Lựa chọn thiết bị 2.3.2.

 Động cơ bước 

- Số lượng: 02 cái. 

- Loại: động cơ bước lai hai pha (4 dây), góc bước 1,8 độ, VEXTA C014S-9212K, 

xuất xứ Nhật Bản. 

- Chức năng: là cơ cấu chấp hành dẫn động các trục tạo ra góc quay mong muốn là 

số nguyên lần góc bước. 

   
Hình 2.13. Động cơ bước VEXTA C014S-9212K 

- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật của động cơ bước VEXTA C014S-9212K 

Thông số Giá trị Đơn vị 

Góc bước 1,8 độ 

Điện áp 5 VDC 

Dòng điện pha 1,4 A/pha 

Điện trở pha 1,8 Ohm/pha 

Tay quay 
Động cơ 

bước 

Bộ mạch 
điều khiển 
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Điện cảm pha 2,5 mH/pha 

Momen hãm 117 Ncm 

Quán tính của rotor 3 gcm2 
 

 Bộ truyền động 

- Số lượng: 02 cái. 

- Loại: Rino Ondrives PF30-30ANM, xuất xứ Mỹ. 

- Chức năng: chia nhỏ góc quay của trục động cơ với tỉ số truyền động 1:30. 

 
Hình 2.14. Bộ truyền động Rino Ondrives PF30-30ANM 

- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật của bộ truyền động Rino Ondrives PF30-30ANM 

Tỷ số truyền bánh răng 30:1 

Khối lượng 0,59 kg 

Điện áp 5 V 

Dòng điện 1,4 A 

Khe hở ≤8' (≤0,13°) 

Quán tính phản xạ tại đầu vào 7,88x10-7 kgm² 

Hiệu suất tại 1000 vòng/phút 78% 
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 Driver 

- Số lượng: 02 cái. 

- Loại: M6600 sử dụng IC Driver là TB6600HQ/HG chính hãng Toshiba, xuất xứ 

Nhật Bản. 

- Chức năng: cấp nguồn công suất cho động cơ. 

 
Hình 2.15. Driver M6600 

- Thông số kỹ thuật: 

Bảng 2.3. Thông số kỹ thuật của driver M6600 

IC Driver TB6600HQ/HG 

Nguồn cấp tối đa 40VDC 

Dòng cấp IOUT 5 A 

Độ phân giải 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 và 1/16 bước 

Trở kháng 0,4 Ohm 

Có thể điều khiển đảo chiều quay 

Tích hợp chân Reset và Enable 

Tích hợp tính năng Standby 

Tích hợp bảo vệ quá nhiệt TSD 

Tích hợp bảo vệ quá áp UVLO 

Kích thước 96x57x35mm 
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Bảng 2.4. Cài đặt cường độ dòng điện 

I(A) SW4 SW5 SW6 

4 1 1 1 

3,5 0 1 1 

3 1 0 1 

2,5 0 0 1 

2 1 1 0 

1,5 0 1 0 

1 1 0 0 

0,5 0 0 0 
 

Bảng 2.5. Cài đặt vi bước cho driver 

Micro Pulse/rev SW1 SW2 SW3 

OFF 0 0 0 0 

1 200 0 0 1 

1/2A 400 0 1 0 

1/2B 400 0 1 1 

1/4 800 1 0 0 

1/8 1600 1 0 1 

1/16 3200 1 1 0 

OFF 0 1 1 1 
 

 Thiết kế mạch điều khiển 2.3.3.

 Sơ đồ mạch 

- Khối nguồn cung cấp: Sử dụng IC ổn áp LM2596 để ổn định điện áp đầu ra 

5VDC từ điện áp đầu vào 15VDC. Cung cấp nguồn 5VDC cho các khối điều 

khiển, khối điều khiển trung tâm được hoạt động ổn định. 
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Hình 2.16. Sơ đồ nguyên lý khối nguồn cung cấp của mạch điều khiển 

- Khối giao tiếp: Sử dụng cổng giao tiếp USB kết nối với chân RC4, RC5 của 

MCU. Các chân RB0 đến RB5 được dùng điều khiển động cơ bước. 

 
Hình 2.17. Sơ đồ nguyên lý khối giao tiếp của mạch điều khiển 

- Khối điều khiển: Các kết nối ngõ ra để điều khiển động cơ bước. Sử dụng các 

đèn LED để hiển thị trực quan hơn về quá trình điều khiển động cơ bước khi tín 

hiệu được đưa ra ở J10, J11. 

 
Hình 2.18. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển của mạch điều khiển 



 
 

27 
 

 

- Khối điều khiển trung tâm: Gồm các khối lọc nguồn, khối nạp chương trình cho 

MCU, khối dao động tạo xung nhịp bằng thạch anh 20MHZ, khối RESET, sử 

dụng dòng PIC18F4550 để điều khiển xử lý các tín hiệu của các khối gửi đến cho 

toàn module điều khiển các cơ cấu quang học. Các port I/O được nối ra BUS để 

kết nối Driver. 

 
Hình 2.19. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển trung tâm của mạch điều khiển 

 Thi công mạch 

Thông số của mạch: 

- Mạch 2 mặt sử dụng chất liệu sợi thủy tinh đầy đủ FR4. 

- Kích thước mạch khi gắn thêm linh kiện là 13,5x8x2,5 (cm). 

- Độ dày lớp đồng của 2 mặt là 35µm. 

- Mạch phủ màu xanh, chữ màu trắng.  
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Kết quả hoàn thành:  

 
Hình 2.20. Mạch điều khiển lớp TOP 

 
Hình 2.21. Mạch điều khiển lớp BOT 

 Mô tả hoạt động, firmware 

Hoạt động của động cơ quay quét được điều khiển thông qua chương trình nạp 

trong khối điều khiển (PIC 18F4550). Hình 2.21 thể hiện các module con của 

firmware. 



 
 

29 
 

 

C1: Điều khiển cấp 
nguồn cho động cơ

T0: Kiểm tra hoạt 
động của khối

SI: Lưu các thông
tin và giao tiếp với
phần mềm chính 

C2: Tính toán cấp 
tín hiệu điều khiển

I: Điều khiển 
giao tiếp USB

Bắt đầu
(trạng thái làm việc)

Kết thúc
(trạng thái chờ)

 
Hình 2.22. Các module con của firmware điều khiển con lắc 

Mô tả các module con của firmware: 

- I: Điều khiển giao tiếp USB: Đây là một driver chịu trách nhiệm quản lý, trao đổi 

thông tin giữa PIC và máy tính qua cổng USB 2.0. 

- SI: Lưu các thông tin và giao tiếp với phần mềm chính: Quản lý, lưu trữ các 

thông tin ban đầu, các thông tin tạm thời trong quá trình hoạt động; điều khiển 

trao đổi thông tin với máy tính. 

- C2: Tính toán cấp tín hiệu điều khiển theo vị trí, momen:  

 Sử dụng phương pháp điều khiển trượt, tính toán độ sai lệch vị trí, đưa ra tín 

hiệu điều khiển để hiệu chỉnh sai lệch.  

 Nhận yêu cầu về vị trí góc ngẩng, góc phương vị số (của động cơ quay quét) 

từ máy tính. Điều khiển động cơ quay quét quay thiết bị đến đúng theo vị trí 

về góc ngẩng và góc phương vị. 

 Phát các bản tin cảnh báo: tốt, trạng thái chờ, lỗi, bắt đầu/kết thúc quá trình 

quay quét. 

- C1: Điều khiển cấp nguồn cho động cơ quay đến khi đạt được các thông số: góc 

ngẩng, góc phương vị thông qua mạch cầu H công suất cao.  

- T0: Kiểm tra hoạt động của khối: 

 Điều khiển động cơ quay quét với vận tốc mặc định là v = vmax trong 1 chu kỳ 

quay. Nếu tốt, C2 sẽ phát bản tin cảnh báo tốt, báo về phần mềm chính tín hiệu 

sẵn sàng, nếu không thì cảnh báo lỗi. 
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 Điều khiển động cơ quay quét với vận tốc mặc định là v = vmin trong 1 chu kỳ 

quay. Nếu tốt, C2 sẽ phát bản tin cảnh báo tốt, báo về phần mềm chính tín hiệu 

sẵn sàng, nếu không thì cảnh báo lỗi. 

Hoạt động: Qua I, SI nhận thông tin từ phần mềm chính (góc ngẩng, góc phương 

vị), SI chuyển thông tin cho C2 tính toán và đưa ra tín hiệu điều khiển cho C1. C1 điều 

khiển IC nguồn cấp dòng cho động cơ hoạt động. Cuối mỗi quá trình quay quét, C2 

phát bản tin cho phần mềm chính, đã đến vị trí yêu cầu, C2 dừng động cơ. 

Firmware được thực hiện bằng ngôn ngữ C, viết theo cấu trúc module. 

#include "main.h" 

#include "pic18_usb.h"     

#include "usb_desc_scope.h" 

#include "usb.c" 

#include "c_motor.c" 

#include "c_control.c" 

#include "feedback.c" 

#include "s_info.c" 

 

void var_info(int, int) 

void setup_info(void) 

void test(void) 

char wait_state (void) 

void main() 

{ 

 while(1) 

{  

var_info(goc_ngang, goc_phuong_vi); 

setup_info(); 

test(); 

error = wait_state();  

} 

}  
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 GÁ LẮP, KẾT NỐI THIẾT BỊ 2.4.

 Cài đặt và ghép nối 2.4.1.

 
Hình 2.23. Sơ đồ nối dây 

Bảng 2.6. Nối dây Driver M6600 

DC+ Nối với nguồn điện từ 9-40VDC 

DC- Điện áp (-) âm của nguồn 

A+ và A - Nối vào cặp cuộn dây của động cơ bước 

B+ và B- Nối với cặp cuộn dây còn lại của động cơ 

PUL+ 
Tín hiệu cấp xung điều khiển tốc độ (+5V) từ mạch điều khiển 

cho M6600 

PUL- 
Tín hiệu cấp xung điều khiển tốc độ (-) từ mạch điều khiển cho 

M6600 

DIR+ 
Tín hiệu cấp xung đảo chiều (+5V) từ mạch điều khiển cho 

M6600 

DIR- Tín hiệu cấp xung đảo chiều (-) từ mạch điều khiển cho M6600 

ENA+ và 

ENA - 

Khi cấp tín hiệu cho cặp này động cơ sẽ không có lực momen giữ 

và quay nữa. Có thể đấu tín hiệu dương (+) chung hoặc tín hiệu 

âm (-) chung  
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 Lắp ráp tổng thể 2.4.2.

Việc gá lắp hệ thống quay quét cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Phải có thiết kế đơn giản, tháo lắp dễ dàng. 

- Dễ dàng thay đổi góc phương vị của ống Telescope.  

- Phải có cơ cấu khóa hoặc tự hãm sau khi ống Telescope đã đúng vị trí. 

   
Hình 2.24. Gá lắp hộp điện của hệ thống quay quét 

 
Hình 2.25. Gá lắp cơ cấu quay quét vào hệ thống VISRAM 
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 XÂY DỰNG PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN 2.5.

 Tính toán góc bước 2.5.1.

Trong hệ thống VISRAM có các thông số về góc như sau: 

- Góc lấy mẫu IFOV: 0,3-0,5 mrad (0,0172-0,0287 độ). 

- Trường quan sát FOV: 4-6 độ (69,8-104,7 mrad) 

 
Hình 2.26. Mô tả trường quan sát (FOV) và góc lấy mẫu (IFOV) 

Khi thực hiện điều khiển động cơ toàn bước (full step), góc quay mỗi bước θ của 

động cơ được 1,8o. Khi qua cơ cấu truyền động của động cơ có tỉ số truyền động 1:30, 

và tỉ số truyền động của hệ thống bánh răng giá đỡ 1:10 thì độ phân giải góc quay 

tương ứng ở đầu ra của cơ cấu quay quét VISRAM: 

VISRAM

1 1
1,8* * 0,006

30 10
   độ ( 0,1mrad)              (2.1) 

Với góc lấy mẫu IFOV là 0,3-0,5 mrad thì chúng ta có thể tính được bước góc n 

theo góc quay mỗi bước 
VISRAM như sau: 

VISRAM

IFOV
n 3 5  


                                            (2.2) 
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 Lưu đồ thuật toán 2.5.2.

 Lưu đồ thuật toán tổng thể 

Bắt đầu

Kết thúc

Thiết lập tham số 
ban đầu

Lệnh
?

Nhận lệnh

Tiếp tục
?

Có

Không

Kiểm tra kết nối 
thiết bị quay quét

Thiet_bi_san_sang
?

Xác lập 
khung quay quét

1

Định dạng 
khung hình

Quay thủ công

2

Quay quét

3
Có

Không

Xác định:
Bước góc

 

Hình 2.27. Lưu đồ thuật toán tổng thể  



 
 

35 
 

 

 Mô tả các hàm 

- Thiết lập thông số ban đầu: là 1 hàm thiết lập các thông số mặc định ban đầu cho 

các biến được sử dụng trong chương trình. 

- Xác định bước góc: là 1 hàm xử lý các thông số độ phân giải màn hình, góc quay 

và khoảng cách từ thiết bị đến đối tượng để đưa ra bước góc ban đầu. 

- Kiểm tra kết nối thiết bị quay quét: là 1 hàm thực hiện kết nối thiết bị với máy 

tính và kiểm tra tính sẵn sàng của kết nối. Kết quả sẽ được trả về cho biến 

boolean “Thiet_bi_san_sang”. 

 Nếu “Thiet_bi_san_sang” = “False” thì quay lại hàm “Kiểm tra kết nối thiết bị 

quay quét” và chờ lệnh kết nối. 

 Nếu nó có giá trị “True” thì bắt đầu nhận lệnh từ chương trình chính. 

Trong chương trình có 3 lệnh được cụ thể như sau: 

- Lệnh 1: Xác lập khung quay quét – là hàm xác định tọa độ 2 góc của khung hình 

từ máy tính. Sau đó chương trình sẽ thực hiện hàm “định dạng khung hình” - để 

tính toán cập nhật các thông số cho khung hình quay quét. 

- Lệnh 2: Quay thủ công – là hàm điều khiển quang phổ kế quay đến một tọa độ 

được nhập bởi chương trình. Hàm này có 2 chế độ: 1- điều khiển bằng tay thông 

qua bàn phím hoặc con chuột; 2- Nhập tọa độ và chương trình điều khiển chạy 

đến tọa độ đó.  

- Lệnh 3: Quay quét – là hàm điều khiển quang phổ kế quay quét hết khung hình. 

 Phần mềm điều khiển 2.5.3.

Module phần mềm điều khiển cơ cấu quay quét được viết bằng C# với giao diện 

đơn giản như hình 2.28, có chức năng điều khiển độc lập vị trí của máy quang phổ 

theo 2 phương khác nhau:  

- Góc ngẩng (TILT): up (lên) – down (xuống). 

- Góc phương vị (PAN): left (trái) – right (phải). 

 
Hình 2.28. Giao diện module phần mềm điều khiển cơ cấu quay quét 

Ở chế độ mặc định độ phân giải góc quay tương ứng ở đầu ra của cơ cấu quay 

quét VISRAM là 0,1 mrad/bước. Tuy nhiên khi muốn dịch chuyển thiết bị từ vị trí 
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quan trắc này sang vị trí quan trắc khác, có thể giảm thời gian thao tác bằng cách tăng 

góc quay cho mỗi bước khi nhập số xung vào ô PPS (Pulses Per Step), khi đó góc quay 

sẽ tăng lên tương ứng với số xung nhập vào. Như vậy, tính ổn định về mặt thời gian 

thao tác của việc quét hết vùng giám sát (với tập các điểm quan trắc đã xác định) đã 

đáp ứng yêu cầu đề ra ban đầu của hệ thống. Quá trình điều khiển thiết bị được hiển thị 

trên màn hình giám sát nhờ camera quan sát được gắn vào hệ thống VISRAM. 

 MỘT VÀI NHẬN XÉT KHI QUAN SÁT THỰC NGHIỆM 2.6.

Khi mới khởi động, khối điều khiển cơ cấu quay quét điều khiển quét toàn bộ 

hoạt động của module, nếu tốt sẽ báo về phần mềm chính tín hiệu sẵn sàng, nếu không 

tốt thì cảnh báo. 

- Khi đang sẵn sàng, nhận được lệnh của phần mềm chính (thực hiện quay, số 

bước quay, hướng quay cho góc ngẩng, góc phương vị, tốc độ quay mỗi bước...) 

thì khối điều khiển cơ cấu quay quét điều khiển cấp nguồn cho động cơ quay 

theo đúng yêu cầu; thông qua cơ cấu truyền động sẽ làm cho hệ thống quay quét 

thay đổi góc ngẩng, góc phương vị. 

- Khối nguồn cung cấp nguồn cho động cơ thông qua khối điều khiển cơ cấu quay 

quét. 

- Hộp truyền động làm nhiệm vụ “gánh tải”, thay đổi tốc độ quay theo đúng yêu 

cầu kỹ thuật. 

Yêu cầu kỹ thuật đề ra ban đầu của hệ thống VISRAM đối với điều khiển quay 

quét đã được đáp ứng: Góc lấy mẫu của telescope là 0,3-0,5 mrad trong khi độ phân 

giải góc quay tương ứng ở đầu ra của cơ cấu quay quét VISRAM là 0,1 mrad/bước, 

đây cũng chính là bước dịch của cơ cấu quay quét, áp dụng cho cả điều chỉnh góc 

ngẩng và điều chỉnh góc phương vị. 

                                                                                                 

Hình 2.29. Ứng dụng cơ cấu quay quét cải tiến vào hệ thống VISRAM 

(phóng to) 
Cơ cấu quay quét của 

VISRAM  

Góc bước VISRAM 
0,006 độ/bước 

≈ 0,1 mrad thỏa 0,3-0,5 mrad 

Vùng giám sát 
Nồng độ khí: 

      Cao 

      Trung bình 

      Thấp 

Loại khí:  

C2H5OH, NH3, 

SOx, CH4, CO, 

CO2, NOx 
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Từ kết quả tính toán của thiết kế cải tiến đề xuất sử dụng động cơ bước và cơ cấu 

truyền động thay cho cơ cấu tay quay, và kỹ thuật điều khiển ở dạng vòng hở bằng 

phương pháp kích xung thông qua giao diện phần mềm viết bằng C#, hệ thống 

VISRAM: 

- Có thể điều chỉnh góc ngẩng 60 độ và góc phương vị 360 độ (theo giới hạn thực 

tế của cơ cấu quay quét thiết bị). 

- Có khả năng đạt được độ chính xác rất cao 0,006 độ/bước( 0,1mrad)  theo tính 

toán thiết kế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra ban đầu (góc lấy mẫu 0,3-0,5 

mrad) của hệ thống VISRAM. 

- Cải thiện đáng kể thời gian thao tác cũng như nhân lực vận hành thiết bị. 

Tuy nhiên, một số vấn đề sau đây cũng đã được nhận thấy trong suốt quá trình 

thực nghiệm: 

- Có độ quá điều chỉnh cao và xuất hiện những dao động trong quá trình chuyển 

động. 

- Động cơ bước có thể bị mất bước khi tần số kích xung lớn. 

- Thời gian xác lập lớn và tăng dần khi góc quay mong muốn càng lớn. 

Những điều này nằm trong số những nguyên nhân làm giảm độ chính xác của 

việc phân tích phổ và gia tăng thời gian xử lý tín hiệu, do đó làm giảm độ tin cậy của 

kết quả đo bằng phương pháp quan trắc. Vì vậy, tác giả luận văn đã tiến hành nghiên 

cứu kỹ thuật điều khiển động cơ bước ở dạng vòng kín nhằm khắc phục những nhược 

điểm nêu trên. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Như vậy, cơ cấu quay quét cải tiến đã vượt trội hoàn toàn so với cơ cấu quay 

quét tay quay 4-53220-6, nhờ có cơ cấu cải tiến này hệ thống VISRAM đã đáp ứng 

được yêu cầu kỹ thuật về nâng cao độ chính xác về vị trí quan trắc, cải thiện đáng kể 

thời gian thao tác cũng như nhân lực vận hành thiết bị. Tuy nhiên trong quá trình thực 

nghiệm cũng nảy sinh một số vấn đề đối với loại động cơ bước lai 2 pha đã sử dụng, 

như có độ quá điều chỉnh cao, xuất hiện những dao động với biên độ nhỏ trong quá 

trình chuyển động, có thể bị mất bước khi tần số kích xung lớn hay thời gian xác lập 

lớn. Vì vậy, cần nghiên cứu kỹ thuật điều khiển động cơ bước ở dạng vòng kín nhằm 

khắc phục những nhược điểm nêu trên, phần này sẽ được trình bày ở chương 3. 
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  CHƯƠNG 3 - 

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VÒNG KÍN CHO ĐỘNG CƠ 

BƯỚC 

 

MỞ ĐẦU CHƯƠNG 

Cơ cấu quay quét cải tiến mặc dầu đã nâng cao tính năng kỹ thuật của hệ thống 

VISRAM, tuy nhiên vẫn phát sinh một số vấn đề bởi việc điều khiển động cơ bước 

vẫn đang là ở chế độ vòng hở. Do vậy chương 3 sẽ tiến hành mô hình hóa hệ điều 

khiển và thực hiện mô phỏng hệ thống điều khiển vòng hở cho động cơ bước nhằm chỉ 

ra rằng có thể tìm thấy lại được các vấn đề phát sinh trong quá trình thực nghiệm đã 

nêu ra ở phần 2.6. Thêm vào đó tác giả luận văn cũng tiến hành thiết kế bộ điều khiển 

định vị chính xác vị trí của động cơ bước được thực hiện dưới dạng vòng kín thông 

qua bộ điều khiển PID mờ dựa trên việc xác lập mối quan hệ toán học giữa các tham 

số với bộ điều khiển PID thông thường cũng sẽ được trình bày. Cuối cùng là thực hiện 

mô phỏng hệ thống trong Simulink/Matlab nhằm so sánh và làm nổi bật tính ưu việc 

của bộ điều khiển PID mờ đã đề xuất so với bộ điều khiển PID thông thường. 

 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.1.

Hiện tại, hệ thống VISRAM được định vị thông qua việc điều khiển động cơ 

bước VEXTA C014S-9212K ở dạng vòng hở. Do đó, ở chế độ toàn bước, động cơ 

bước chỉ thực hiện chuyển động bước với góc bước 1,8 độ khi được cấp các xung điện 

áp cho các pha của tương ứng nó thông qua bộ driver đi kèm. Điều này có nghĩa là 

động cơ bước chỉ định vị tại một góc quay bằng một số nguyên lần góc bước. Do 

đó, mục tiêu của chương này là nhằm đề xuất một kỹ thuật điều khiển để khắc phục 

nhược điểm này và cho phép động cơ bước định vị chính xác tại một góc quay mong 

muốn bất kỳ. 

Ngoài ra, hệ thống VISRAM được trang bị thêm các thiết bị đóng vai trò như tải 

ngoài đối với động cơ bước làm tăng hằng số moment quán tính của hệ thống. Khi sử 

dụng động cơ bước với tải ngoài, do quán tính của tải ngoài sẽ dẫn đến độ quá điều 

chỉnh cao và ở chế độ chuyển tiếp, rotor có thể bị dao động xung quanh vị trí được yêu 

cầu trước khi dừng lại, làm tăng thời gian xác lập của hệ thống. Những điều này làm 

ảnh hưởng đến tính chính xác của việc phân tích phổ và gia tăng thời gian xử lý tín 

hiệu, do đó làm giảm độ tin cậy của kết quả chẩn đoán bằng phương pháp quan trắc. 

Vì vậy, việc nghiên cứu kỹ thuật điều khiển động cơ bước ở dạng vòng kín nhằm giảm 

độ quá điều chỉnh và dao động chuyển tiếp cũng như thời gian xác lập trở nên thiết 

thực và rất quan trọng. Đây cũng chính là mục tiêu thứ hai cần đạt được của chương 

này. 

Để giải quyết các vấn đề như đã nêu ra ở trên, tác giả đề xuất sử dụng kết hợp 

phép biến đổi Park và một kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác cho phép chuyển đổi vấn 
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đề điều khiển mô hình phi tuyến của động cơ bước thành vấn đề điều khiển tuyến tính. 

Việc định vị chính xác vị trí của động cơ bước có thể được thực hiện dưới dạng vòng 

kín thông qua một bộ điều khiển PID thông thường. Trong phần này, tác giả luận văn 

nêu ra một thiết kế ứng dụng bộ điều khiển PID mờ. Cấu trúc của bộ điều khiển PID 

mờ và mối quan hệ toán học giữa các tham số của bộ điều khiển PID mờ đề xuất và bộ 

điều khiển PID thông thường cũng sẽ được trình bày. Các kết quả mô phỏng đạt được 

sử dụng các tham số vật lý của động cơ bước VEXTA C014S-9212K thông qua 

Simulink/Matlab cho phép so sánh và làm nổi bật tính ưu việc của bộ điều khiển PID 

mờ đối với bộ điều khiển PID thông thường. 

 MÔ HÌNH HÓA HỆ ĐIỀU KHIỂN 3.2.

 Mô hình toán học  3.2.1.

Hệ thống VISRAM bao gồm 2 động cơ cùng với cơ cấu truyền động cho phép 

điều khiển vị trí của máy quang phổ theo 2 phương khác nhau (pan và tilt). Tuy nhiên, 

trong luận văn này tác giả luận văn chỉ nghiên cứu vấn đề điều khiển tuần tự mỗi trục 

một cách độc lập. Do đó, đối tượng điều khiển là một hệ thống bao gồm động cơ bước 

và toàn bộ thiết bị liên kết với trục động cơ thông qua cơ cấu truyền động.  

Trong nghiên cứu này, tác giả luận văn thiết lập mô hình toán học của động cơ 

bước lai hai pha dựa trên một số giả thuyết sau: 

- Độ tự cảm trên mỗi cuộn dây là hằng số, độ hỗ cảm có giá trị nhỏ và có thể bỏ 

qua so với độ tự cảm. 

- Độ biến thiên từ thông có dạng tín hiệu hình sin. 

- Bỏ qua sự thất thoát năng lượng điện từ do hiệu ứng nhiệt gây ra trên các cuộn 

dây. 

- Cấu trúc các cực của stator là đồng nhất. 

Với các giả thuyết trên, sơ đồ mạch điện tương đương của động cơ bước lai hai 

pha có thể được mô hình hóa như trong Hình 3.1: 

 
Hình 3.1. Mạch điện tương đương của động cơ bước lai hai pha 
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Áp dụng định luật Kirchhoff, ta suy ra các phương trình điện áp cho 2 pha: 

a
a a a

b
b b b

di
v Ri L e

dt

di
v Ri L e

dt


  


   


 

                                        

(3.1) 

Trong đó: 

a và b  là điện áp của pha a và pha b 

ai  và bi là cường độ dòng điện của pha a và pha b 

ae  và ae là suất điện động tự cảm trên cuộn dây của pha a và pha b 

R và L lần lượt là điện trở và hệ số tự cảm của mỗi cuộn dây 

Thông lượng từ thông qua mỗi cuộn dây được xác định bởi: 

 

 
0

0

cos

sin

a

b

N

N





  

 

                                        

(3.2) 

Trong đó: 

0 là từ thông cực đại của mỗi cuộn dây 

N là số răng của rotor động cơ 

  là góc quay của trục động cơ 

Từ đó, suất điện động tự cảm trên mỗi cuộn dây được định nghĩa là: 

   

   

0

0

sin sin

cos cos

a
a m

b
b m

d
e N N K N

dt

d
e N N K N

dt

   

   


    


       

                 

(3.3) 

Trong đó: 

0mK N  là hằng số momen động cơ 

  là vận tốc góc quay của trục động cơ 

Công suất điện từ của động cơ khi có các điện áp trên các pha: 

   sin cosem a a b b m a m bP i e i e K i N K i N      

                   

(3.4) 

Mômen điện từ được định nghĩa như sau: 

   sin cosem
em m a m b

P
K i N K i N  


  

                          

(3.5) 

Như vậy, mômen cơ học gây ra chuyển động quay của rotor động cơ là: 

   sin cosm em m a m bK i N K i N       

                         

(3.6) 

Áp dụng định luật II Newton, ta có phương trình vi phân biểu diễn chuyển động 

của rotor động cơ như sau: 

m m v l

d
J K

dt


    

                                     

(3.7) 
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Trong đó: 

K là hằng số ma sát nhớt 

mJ là hằng số quán tính của rotor động cơ 

Mômen tương đương của tải ngoài được định nghĩa bởi: 

l l

d
J

dt


 

                                                  

(3.8) 

Trong đó Jl là hằng số mômen quán tính tương đương của tải ngoài bao gồm toàn 

bộ cơ cấu truyền động và các thiết bị gắn liền với nó. 

Tóm lại, mô hình toán học của đối tượng điều khiển có thể được biểu diễn trong 

hệ quy chiếu pha (a, b) như sau: 

- Phương trình điện: 

 

 

sin

cos

a
a a m

b
b b m

di
L v Ri K N

dt

di
L v Ri K N

dt


    


     
                                  

(3.9) 

- Phương trình cơ: 

   sin coseq m a m b v

d

dt

d
J K i N K i N K

dt


 


       



             (3.10) 

Trong đó 
eq m lJ J J   là tổng của hằng số quán tính của rotor động cơ Jm và 

hằng số quán tính của tải ngoài Jl. 

 
Hình 3.2. Mô hình hóa đối tượng điều khiển trong hệ quy chiếu (a, b) 
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Rõ ràng, đây là hệ thống phi tuyến với hai đầu vào điều khiển ,a bv v  và 4 đầu ra 

là các biến trạng thái , , , .a bi i    Việc phát triển luật điều khiển trực tiếp trong hệ quy 

chiếu pha (a, b) cho hệ thống phi tuyến đa đầu vào - đa đầu ra (MIMO – Multiple 

Input Multiple Output) này không phải dễ dàng. Ý tưởng chủ đạo ở đây là nhằm tìm ra 

một giải pháp cho phép chuyển đổi mô hình đối tượng điều khiển trong hệ quy chiếu 

pha (a, b) thành một mô hình đơn giản hơn trong hệ quy chiếu dòng điện (d, q). Từ đó 

đơn giản hóa vấn đề điều khiển.  

 Phương pháp biến đổi mô hình 3.2.2.

Sau đây, tác giả sẽ đề xuất một phương pháp cho phép chuyển đổi vấn đề điều 

khiển hệ thống phi tuyến này thành vấn đề điều khiển hệ thống tuyến tính nhằm dễ 

dàng cho việc điều khiển.  

Sử dụng phép biến đổi Park được định nghĩa như sau: 

   
   

   
   

cos sin

sin cos

cos sin

sin cos

d a

q b

d a

q b

i iN N

i iN N

v vN N

v vN N

 

 

 

 

    
          

    
          

                             (3.11) 

và phép biến đổi Park ngược: 

   
   

   
   

cos sin

sin cos

cos sin

sin cos

da

qb

da

qb

ii N N

ii N N

vv N N

vv N N

 

 

 

 

     
     

    

     
     

    

                             (3.12) 

Mô hình toán học của đối tượng điều khiển trong hệ quy chiếu pha (a, b) được 

chuyển đổi thành mô hình toán học trong hệ quy chiếu dòng điện (d, q): 

 

 

1 1

1 1

 

   








       


           

 



 


d
d q d d q d

q m
q d q q d m q

m v
q

eq eq

di R R
i N i v i NL i v

dt L L L L

di KR R
i N i v i NL i K v

dt L L L L L

d

dt

K Kd
i

dt J J

   (3.13) 



 
 

43 
 

 

 
Hình 3.3. Mô hình hóa đối tượng điều khiển trong hệ quy chiếu (d, q) 

Mô hình toán học của đối tượng điều khiển đạt được trong hệ quy chiếu dòng 

điện (d, q) sau phép biến đổi Park rõ ràng đã trở nên đơn giản hơn nhiều nhưng vẫn 

còn là hệ thống phi tuyến. Chúng ta có thể thấy rằng các đại lượng cường độ dòng điện 

di  và 
qi  được ghép cặp với nhau trong các phương trình điện. Các đầu ra của hệ thống 

, ,a bi i 
 
và   được giả sử đều có khả năng đo lường được. Cường độ dòng điện trên 

các pha ,a bi i  có thể đo lường thông qua các loại cảm biến dòng, ví dụ loại phổ biến 

nhất sử dụng bởi các nhà sản xuất driver là cảm biến Effet Hall. Góc quay   của trục 

động cơ thường được đo lường bởi sử dụng một encoder và vận tốc góc   có thể đo 

lường thông qua một tachymeter gắn với trục động cơ. Do đó, chúng ta có thể tính 

toán cường độ dòng điện di  và 
qi  thông qua phép biến đổi Park, sau đó sử dụng chúng 

để bù các đại lượng phi tuyến trong phương trình điện. Để chuyển đổi thành hệ thống 

tuyến tính, tác giả sử dụng kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác được định nghĩa như sau: 
lin
d q d

lin
q d m q

v NL i v

v NL i K v



 

  


   

                                       (3.14) 

Từ đó suy ra các biểu thức được sử dụng để bù các đại lượng phi tuyến: 
com
d q

com
q d m

v NL i

v NL i K



 

 


  

                                            (3.15) 
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Hình 3.4. Mô hình bù phi tuyến 

Thông qua kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác đề nghị, mô hình toán học của đối 

tượng điều khiển trong hệ quy chiếu (d, q) được đơn giản hóa thành: 

1

1

lind
d d

q lin
q q

m v
q

eq eq

di R
i v

dt L L

di R
i v

dt L L

d

dt

K Kd
i

dt J J








  


   

 



 


                                          (3.16) 

Đây là hệ thống tuyến tính với hai đầu vào điều khiển ,lin lin
d q   và 4 đầu ra là các 

biến trạng thái , , , . d qi i  Do đó, lý thuyết điều khiển tuyến tính có thể được áp 

dụng để thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống này. Cần chú ý rằng, các phương trình 

điện trong trường hợp này không còn sự ghép cặp giữa các đại lượng dòng điện. Hơn 

nữa, phương trình cơ chỉ liên quan với phương trình điện thông qua cường độ dòng 

điện 
qi . Với các tính chất đặc biệt này cho phép tác giả thiết kế các bộ điều khiển cho 

hệ thống cơ và hệ thống điện một cách độc lập trong hệ quy chiếu dòng điện (d, q). 

Sau đó, tác giả sử dụng phép biến đổi Park ngược trở lại để suy ra luật điều khiển 

trong hệ quy chiếu pha (a, b).   
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 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ 3.3.

Sơ đồ cấu trúc điều khiển tổng quan cho hệ thống cơ nghiên cứu được trình bày 

trong Hình 3.5: 

 
Hình 3.5. Cấu trúc điều khiển cho hệ thống cơ nghiên cứu 

Mục tiêu của phần này là nhằm thiết kế một bộ điều khiển với đầu ra 
qu i  cho 

phép động cơ bước định vị tại một góc quay mong muốn ref  . Để khắc phục các 

nhược điểm gây ra do điều khiển vòng hở bằng phương pháp kích xung đối với hệ 

thống VISRAM hiện tại, các chỉ tiêu sau đây cần phải tính đến khi thiết kế bộ điều 

khiển vị trí   :C s  

- Bộ điều khiển phải cho phép động cơ bước định vị chính xác tại một góc quay 

mong muốn bất kỳ. 

- Không có độ quá điều chỉnh hoặc có độ quá điều chỉnh nhỏ. 

- Không có dao động ở chế độ chuyển tiếp. 

- Thời gian xác lập ngắn. 

Hệ thống cơ nghiên cứu bao gồm một hệ thống bậc 1 ghép với một bộ tích phân. 

Về phương diện lý thuyết, để đảm bảo động cơ bước định vị tại một góc quay mong 

muốn, một bộ điều khiển PD là đủ. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn những yếu tố 

khác mà chúng ta không biết và không mô hình hóa có thể làm thay đổi đặc tính của 

hệ thống, ví dụ như ma sát tĩnh sẽ gây ra sai lệch tĩnh của đáp ứng hệ thống.  Do đó, 

một bộ điều khiển PID thông thường nên được sử dụng. Trong phần tiếp theo, tác giả 

luận văn sẽ đề xuất việc thiết kế một bộ điều khiển PID mờ thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu 

nêu ra ở trên. Một bộ điều khiển PID thông thường cũng được thiết kế để so sánh với 

bộ điều khiển PID mờ đề xuất. Mối quan hệ giữa các tham số của bộ điều khiển PID 

thông thường và PID mờ sẽ được trình bày. 
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 Bộ điều khiển PID thông thường 3.3.1.

Tên gọi PID là chữ viết tắt của ba thành phần cơ bản có trong bộ điều khiển (xem 

Hình 3.6a) gồm khâu khuếch đại (P), khâu tích phân (I), và khâu vi phân (D).  

 
Hình 3.6. Điều khiển với bộ điều khiển PID 

Bộ điều khiển PID được mô tả bằng mô hình vào ra: 

     
 

   
 

1 2 3

1
p D

I

de t de t
u t K e t K e t dt K k e t e t dt T

dt T dt

 
      

 
 

   

(3.17) 

Trong đó: 

e(t) là tín hiệu đầu vào 

u(t) là tín hiệu đầu ra 

kp được gọi là hệ số khuếch đại 

TI là hằng số tích phân 

TD là hằng số vi phân 

Bộ điều khiển PID được sử dụng khá rộng rãi để điều khiển đối tượng 

SISO theo nguyên lý hồi tiếp (xem Hình 3.6b) do  tính đơn giản của nó cả về cấu trúc 

lẫn nguyên lý làm việc. Bộ PID có nhiệm vụ đưa sai lệch e(t) của hệ thống về 0 sao 

cho quá trình quá độ thỏa mãn các yêu cầu cơ bản về chất lượng: 

- Nếu sai lệch e(t) càng lớn thì thông qua thành phần up(t), tín hiệu điều 

chỉnh u(t) càng lớn (vai trò của khuếch đại kp). 

- Nếu sai lệch e(t) chưa bằng 0 thì thông qua thành phần uI(t), PID vẫn 

còn tồn tại tín hiệu điều chỉnh (vai trò của tích phân TI). 

- Nếu sự thay đổi của sai lệch e(t) càng lớn thì thông qua thành phần 

uD(t), phản ứng thích hợp của u(t) sẽ càng nhanh (vai trò của vi phân TD). 

Từ mô hình vào ra ở trên ta có hàm truyền đạt của bộ điều khiển PID: 

 
1

1p D

I

R s k T s
T s

 
   

 
                                  (3.18) 

Chất lượng hệ thống phụ thuộc vào các tham số kp, TI, TD. Xét ảnh hưởng của ba 

tham số hiệu chỉnh này ta thấy: 

- Khi TD = 0 và TI → ∞ quy luật PID trở thành quy luật P. 

- Khi TD = 0 quy luật PID trở thành quy luật PI. 

- Khi TI → ∞ quy luật PID trở thành quy luật PD. 

Ưu điểm của quy luật PID là tốc độ tác động nhanh và có khả năng triệt 

(a) (b) 
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tiêu sai lệch tĩnh. Về tốc độ tác động, quy luật PID còn có thể nhanh hơn cả 

quy luật tỷ lệ, điều này phụ thuộc vào thông số TI, TD. 

Muốn hệ thống có được chất lượng như mong muốn thì phải phân tích đối tượng 

rồi trên cơ sở đó chọn các tham số cho phù hợp. Nếu ta chọn được tham số tối ưu thì 

quy luật PID sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu về điều chỉnh chất lượng của các quy trình 

công nghệ. Tuy nhiên, việc chọn được bộ ba thông số tối ưu là rất khó khăn. Do đó 

trong công nghiệp, quy luật PID thường chỉ được sử dụng khi đối tượng điều chỉnh có 

nhiều thay đổi liên tục và quy trình công nghệ đòi hỏi độ chính xác cao mà quy luật PI 

không đáp ứng được. 

Sơ đồ cấu trúc của bộ điều khiển PID thông thường được tác giả luận văn đề xuất 

như biểu diễn trong Hình 3.7: 

 
Hình 3.7. Cấu trúc của bộ điều khiển PID thông thường  

Ở đây, tác giả luận văn đề xuất sử dụng đầu ra đo lường  y t  thay thế cho sai 

số  e t  đối với đầu vào của bộ đạo hàm để tránh việc thay đổi tín hiệu một cách đột 

ngột trong điều khiển. Về mặt toán học, đầu ra của bộ điều khiển PID này được biểu 

diễn như sau: 

     
 

   
 

   
 

p i d
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p i d

p i d
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u t K e t K e t dt K
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d y y t
K e t K e t dt K

dt
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K e t K e t dt K

dt

  

    

  







                  (3.19) 

Rõ ràng bộ điều khiển PID đề xuất cũng chính là bộ điều khiển PID thông 

thường với các tham số: Kp là hệ số khuếch đại của PI, Ki là hằng số thời gian tích phân 

và Kd là hằng số thời gian vi phân. Và do đó, các tham số của bộ điều khiển PID có thể 

được thiết kế thông qua các phương pháp thông dụng hiện nay là: 

- Phương pháp Ziegler – Nichols. 

- Phương pháp Chien – Hrones – Reswick. 

- Phương pháp tổng T của Kuhn. 

- Phương pháp tối ưu độ lớn và phương pháp tối ưu đối xứng. 
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Tuy nhiên không phải mọi trường hợp ứng dụng đều phải xác định cả ba tham số 

kp, TI, TD. Chẳng hạn, khi bản thân đối tượng đã có thành phần tích phân thì trong bộ 

điều khiển ta không cần có thêm khâu tích phân mới làm cho sai lệch tĩnh bằng 0, hay 

nói cách khác, khi đó ta chỉ cần sử dụng bộ điều khiển PD (TI → ∞) là đủ: 

   1p DR s k T s                                               (3.20) 

Hoặc khi tín hiệu trong hệ thống thay đổi tương đối chậm và bản thân bộ điều 

khiển không cần phải có phản ứng thật nhanh với sự thay đổi của sai lệch e(t) thì ta chỉ 

cần sử dụng bộ điều khiển PI (TD = ∞) có hàm truyền đạt: 
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R s k
T s

 
  

 
                                   (3.21) 

 Bộ điều khiển PID mờ 3.3.2.

Đối với vòng lặp điều khiển vị trí, tác giả luận văn đề xuất sử dụng bộ điều khiển 

PID mờ có cấu trúc như trong Hình 3.8. Việc lựa chọn cấu trúc của bộ điều khiển PID 

mờ này là nhằm tạo ra mối quan hệ toán học cho phép xác định các tham số của nó 

thông qua các tham số của bộ điều khiển PID thông thường. Từ đó, chúng ta có thể so 

sánh hiệu quả của việc sử dụng bộ điều khiển PID mờ và bộ điều khiển PID thông 

thường với cùng một giá trị của tham số điều khiển. 

 
Hình 3.8. Cấu trúc của bộ điều khiển PID mờ 

Tín hiệu đầu ra của bộ điều khiển PID mờ đề xuất: 
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            (3.22) 

Sử dụng phép xấp xỉ tuyến tính cho hàm mờ với quy luật và, ta có: 

 
 

 
 

. , . . .
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(3.23) 
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Từ đó, ta suy ra: 
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(3.24) 
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(3.25) 

So sánh với biểu thức tính toán đầu ra của bộ điều khiển PID thông thường ở 

trên, bằng cách đồng nhất hóa các đại lượng tương đương, ta suy ra mối liên hệ giữa 

bộ điều khiển PID mờ đề xuất và bộ điều khiển PID thông thường như sau: 

. .

.

.

p

i

d

K GCE GCU GU GE

K GCU GE

K GU GCE

 



                                 

(3.26) 

Do đó, chúng ta cũng có thể suy ra giá trị hệ số của bộ điều khiển PID mờ từ các 

tham số của bộ điều khiển PID thông thường: 

2 4. .
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(3.27) 
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 THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN DÒNG ĐIỆN 3.4.

Sơ đồ tổng quan cấu trúc điều khiển cho hệ thống điện nghiên cứu như thể hiện 

trong Hình 3.9: 

 
Hình 3.9. Cấu trúc điều khiển cho hệ thống điện nghiên cứu 

Rõ ràng hệ thống điện được điều khiển là hệ thống bậc 1. Bộ điều khiển  iC s  

được thiết kế phải đảm bảo đáp ứng đủ nhanh hơn nhiều so với đáp ứng của hệ thống 

cơ, có thời gian xác lập nhỏ, không có độ quá điều chỉnh và có sai lệch tĩnh bằng 0. 

Đối với vòng lặp điều khiển cho hệ thống điện, bộ điều khiển PI được lựa chọn. Việc 

tính toán các tham số của bộ điều khiển PI có thể được thực hiện thông qua lý thuyết 

điều khiển tuyến tính với các phương pháp như đã nêu ra trong phần 3.3.1.  

 MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TRONG SIMULINK/MATLAB VÀ ĐÁNH 3.5.

GIÁ 

 Tham số vật lý mô phỏng  3.5.1.

Các tham số vật lý của động cơ bước lai hai pha VEXTA C014S-9212K được sử 

dụng trong mô phỏng Simulink/Matlab: 

- Điện trở của mỗi pha: 1,8R      

- Độ tự cảm của mỗi pha: 2,5mHL   

- Hằng số momen của động cơ: -10,113NmAmK    

- Hằng số ma sát nhớt: 4 2 -18 10 kgmvK s   

- Hằng số quán tính của Rotor động cơ: 7 23 10 kgmmJ     

- Hằng số quán tính của tải: 3 22 10 kgmlJ     

- Số răng của rotor: 50N    

 Mô phỏng hệ thống điều khiển vòng hở 3.5.1.

Hình 3.10 trình bày mô hình của hệ thống điều khiển vòng hở trong 

Simulink/Matlab với 3 trường hợp khác nhau: không có tải ngoài trong hệ quy chiếu 

pha (a, b), có tải ngoài trong hệ quy chiếu pha (a, b) và hệ quy chiếu (d, q). Mục đích 
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của việc nghiên cứu hệ thống điều khiển vòng hở là nhằm thông qua kết quả mô 

phỏng, tác giả chỉ ra rằng có thể tìm thấy lại được các nhược điểm như đã quan sát 

trong suốt quá trình thực nghiệm nêu ra ở phần 2.6. Từ đó, xác nhận lại tính đúng đắn 

của việc lựa chọn mô hình toán học của đối tượng điều khiển để nghiên cứu.  

 
Hình 3.10. Mô hình hệ thống điều khiển vòng hở trong Simulink/Matlab 

Hình 3.11 trình bày kết quả mô phỏng đáp ứng vòng hở của hệ thống khi không 

có tải ngoài được điều khiển bởi phương pháp kích xung với tần số f = 2 Hz ở chế độ 

toàn bước.  

 
Hình 3.11. Đáp ứng vòng hở của hệ thống không tải 
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Khi không có tải ngoài, động cơ bước thực hiện chuyển động bước với góc bước 

1,8 độ, đạt đến vị trí xác lập là một số nguyên lần góc bước, không có độ quá điều 

chỉnh và không có dao động ở chế độ chuyển tiếp. 

Sử dụng cùng phương pháp kích xung như trong trường hợp không tải, Hình 3.12 

trình bày kết quả mô phỏng đáp ứng vòng hở của hệ thống khi có tải ngoài biểu diễn 

trong hệ quy chiếu pha (a, b) và trong hệ quy chiếu dòng điện (d, q).  

 
Hình 3.12. Đáp ứng vòng hở của hệ thống khi có tải ngoài 

Đáp ứng vị trí của hệ thống trong hệ quy chiếu pha (a, b) và trong hệ quy chiếu 

dòng điện (d, q) cho cùng kết quả như nhau. Điều này khẳng định tính chính xác của 

phương pháp chuyển đổi mô hình được sử dụng. 

Mô phỏng đáp ứng vòng hở của hệ thống khi có tải ngoài cho phép chúng ta tìm 

thấy lại những nhược điểm khi quan sát thực nghiệm hệ thống VISRAM như đã nêu 

trong phần 2.6. Tóm lại,  từ kết quả mô phỏng cho phép chúng ta xác nhận lại một số 

vấn đề sau: 

- Với phương pháp điều khiển vòng hở bằng phương pháp kích xung, ở chế độ 

toàn bước, động cơ bước chỉ định vị tại một góc quay bằng một số nguyên lần 1,8 độ. 

Điều này có nghĩa là động cơ bước không thể định vị chính xác tại một góc quay bất 

kỳ, ví dụ 30 độ. 

- Khi có sự hiện diện của tải ngoài, đáp ứng vị trí xảy ra dao động ở chế độ 

chuyển tiếp và có độ quá điều chỉnh cao, thời gian xác lập lâu. 

- Khi được kích xung ở tần số cao hơn, ví dụ f = 4 Hz, động cơ bước có thể bị 

mất bước như chỉ ra trong Hình 3.13. 
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Hình 3.13. Đáp ứng vòng hở khi được kích xung ở tần số f = 4 Hz  

Như vậy, để khắc phục các nhược điểm gây ra do điều khiển vòng hở bằng 

phương pháp kích xung đối với hệ thống VISRAM hiện tại, đáp ứng vòng kín cần phải 

đạt được các chỉ tiêu sau đây khi thiết kế bộ điều khiển: 

- Định vị chính xác tại một góc quay mong muốn bất kỳ. 

- Độ quá điều chỉnh nhỏ hơn 5%. 

- Không có dao động ở chế độ chuyển tiếp. 

- Thời gian xác lập nhỏ hơn 1 giây. 

 Mô phỏng hệ thống điều khiển vòng kín 3.5.2.

Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện các nghiên cứu đối với hệ thống cơ và hệ 

thống điện thông qua các mô phỏng trong Simulink/Matlab để thiết kế các tham số cho 

các bộ điều khiển vòng lặp vị trí và vòng lặp dòng điện. 

 Mô phỏng hệ thống cơ 

Hình 3.14 trình bày cấu trúc của bộ điều khiển PID thông thường trong 

Simulink/Matlab được sử dụng để nghiên cứu đáp ứng của hệ thống cơ. Các tham số 

của bộ điều khiển PID thông thường có thể được xác định bằng một trong các phương 

pháp như đã nêu ra trong phần 3.3.1. Ở đây, tác giả luận văn không đi sâu vào việc 

thiết kế các tham số cho bộ PID, mà nhằm vào việc so sánh hiệu quả của việc sử dụng 

bộ điều khiển PID mờ so với bộ điều khiển PID thông thường. Do đó, các tham số của 

bộ điều khiển PID thông thường trước tiên được xác định nhờ vào nghiên cứu mô 

phỏng cho hệ thống cơ thông qua Simulink/Matlab. 
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Hình 3.14. Cấu trúc của bộ điều khiển PID thông thường 

Cấu trúc điều khiển cho hệ thống cơ nghiên cứu được thực hiện trong 

Simulink/Matlab như thể hiện trong Hình 3.15: 

 
Hình 3.15. Sơ đồ mô phỏng cho hệ thống cơ nghiên cứu 

Thông qua nghiên cứu mô phỏng trong Simulink/Matlab, các tham số của bộ 

điều khiển PID có thể được lựa chọn là: 25; 100; 1,5p i dK K K    Đáp ứng bước 

của bộ điều khiển PID với các tham số lựa chọn được biểu diễn như trong Hình 3.16: 

 
Hình 3.16. Đáp ứng bước của bộ điều khiển PID thông thường 
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Các tham số của bộ điều khiển PID mờ được xác định thông qua mối liên hệ với 

các tham số của bộ điều khiển PID thông thường như trình bày trong công thức 3.27. 

Kết quả nhận được các tham số của bộ điều khiển PID mờ là: 10; 1;GE GCE 

1,5; 10.GU GCU   Hình 3.17 trình bày cấu trúc của bộ điều khiển PID mờ được 

thực hiện trong Simulink/Matlab. 

 
Hình 3.17. Cấu trúc của bộ điều khiển PID mờ trong Simulink/Matlab 

Trong đó các quy luật mờ được định nghĩa trong Bảng 3.1: 

Bảng 3.1. Định nghĩa quy luật mờ bộ điều khiển PID mờ 

E 

CE 
Negative Zero Positive 

Negative Large Negative Small Negative Zero 

Zero Small Negative Zero Small Positive 

Positive Zero Small Positive Large Positive 

 

Code Matlab thực thi các quy luật mờ này như sau: 
%% Fuzzy PID 
% Structure of fuzzy PID 
FIS_PID = newfis('FIS_PID', 'sugeno'); 
% Input E 
FIS_PID = addvar(FIS_PID, 'input', 'E', [-10 10]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'input', 1, 'Negative', 'gaussmf', [5 -10]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'input', 1, 'Zero', 'gaussmf', [5 0]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'input', 1, 'Positive', 'gaussmf', [5 10]); 
% Input CE 
FIS_PID = addvar(FIS_PID, 'input', 'CE', [-10 10]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'input', 2, 'Negative', 'gaussmf', [5 -10]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'input', 2, 'Zero', 'gaussmf', [5 0]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'input', 2, 'Positive', 'gaussmf', [5 10]); 
% Ouput U 
FIS_PID = addvar(FIS_PID, 'output', 'u', [-20 20]); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'output', 1, 'Large Negative', 'constant', -20); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'output', 1, 'Small Negative', 'constant', -10); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'output', 1, 'Zero', 'constant', 0); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'output', 1, 'Small Positive', 'constant', 10); 
FIS_PID = addmf(FIS_PID, 'output', 1, 'Large Positive', 'constant', 20); 
% Fuzzy rules 
ruleList = [1 1 1 1 1;   % Rule 1 
            1 2 2 1 1;   % Rule 2 
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            1 3 3 1 1;   % Rule 3 
            2 1 2 1 1;   % Rule 4 
            2 2 3 1 1;   % Rule 5 
            2 3 4 1 1;   % Rule 6 
            3 1 3 1 1;   % Rule 7 
            3 2 4 1 1;   % Rule 8 
            3 3 5 1 1];  % Rule 9 
FIS_PID = addrule(FIS_PID, ruleList); 

 

Hình 3.18 cho chúng ta một cái nhìn trực quan về mối quan hệ giải mờ của tín 

hiệu đầu ra của bộ mờ hóa đối với các đầu vào. Ở đây, tác giả luận văn định nghĩa các 

đầu vào của bộ mờ hóa sử dụng hàm mờ phi tuyến Gaussian trong Simulink/Matlab để 

có được chuyển tiếp mượt của tín hiệu đầu ra. 

 
Hình 3.18. Mối quan hệ giải mờ của tín hiệu đầu ra đối với các đầu vào 

 Mô phỏng hệ thống điện 

Các tham số của bộ điều khiển PI cho vòng lặp dòng điện được lựa chọn thông 

qua nghiên cứu đáp ứng bước của hệ thống điện trong Simulink/Matlab. Cấu trúc điều 

khiển cho hệ thống điện nghiên cứu được thực hiện trong Simulink/Matlab như Hình 

3.19: 

 
Hình 3.19. Sơ đồ mô phỏng cho hệ thống điện nghiên cứu 
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Cấu trúc của bộ khiển PI trong Simulink/Matlab được đề nghị như trong Hình 

3.20: 

 
Hình 3.20. Cấu trúc của bộ điều khiển PI  

Các tham số của bộ điều khiển PI được thiết kế phải đảm bảo vòng lặp dòng điện 

có đáp ứng đủ nhanh hơn nhiều so với đáp ứng của hệ thống cơ, nên có thời gian xác 

lập nhỏ hơn 0,1 giây, không có độ quá điều chỉnh và có sai lệch tĩnh bằng 0. Để đạt 

được các chỉ tiêu này, một sự lựa chọn cho các tham số của bộ điều khiển PI như sau: 

1,8pK 
 
và 400iK  . Nghiên cứu đáp ứng bước của hệ thống sẽ được thực hiện 

thông qua mô phỏng sử dụng Simulink/Matlab để kiểm tra các yêu cầu thiết kế liên 

quan đến độ quá điều chỉnh, thời gian xác lập và sai lệch tĩnh. 

Hình 3.21 trình bày đáp ứng bước của bộ điều khiển dòng điện PI với các tham 

số đã lựa chọn. 

 
Hình 3.21. Đáp ứng bước của bộ điều khiển dòng điện PI 

Chúng ta có thể thấy rõ rằng hệ thống đạt đến trạng thái xác lập một cách nhanh 

chóng sau 0,05 giây nhỏ hơn so với yêu cầu đặt ra là 0,1 giây với sai lệch tĩnh bằng 0 

và không có độ quá điều chỉnh.   
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 Mô phỏng toàn bộ hệ thống 

Sau khi lựa chọn các tham số cho các bộ điều khiển, chúng ta xây dựng mô hình 

điều khiển cho toàn bộ hệ thống trong Simulink/Matlab. Mô hình mô phỏng trong 

Simulink/Matlab của toàn bộ hệ thống điều khiển được cho như trong Hình 3.22. 

 
Hình 3.22. Mô hình của toàn bộ hệ thống điều khiển 

Hình 3.23 trình bày cấu trúc bên trong của khối hệ thống (System) bao gồm: 

 
Hình 3.23. Cấu trúc bên trong của hệ thống điều khiển trong Simulink/Matlab 

- Khối biến đổi dòng điện (Current Park Transform) cho phép tính toán các cường 

độ dòng điện di  và 
qi  từ các đại lượng đo lường được ai , bi và   thông qua phép 

biến đổi Park. 

- Khối vòng lặp dòng điện (Current loop) bao gồm bộ điều khiển PI cho hệ thống 

điện như đã trình bày trong phần 3.3.1 và khối tuyến tính hóa (Linearization) cho 

phép tính toán các đại lượng d  và 
q  trong hệ quy chiếu dòng điện (d, q) từ đầu 

ra của bộ điều khiển dòng điện lin
d  và lin

q   sử dụng kỹ thuật bù phi tuyến như đã 

trình bày trong phần 3.2. 
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Hình 3.24. Cấu trúc của vòng lặp điều khiển dòng điện 

- Khối biến đổi điện áp (Voltage Inverse Park Transform) cho phép trả kết quả 

điều khiển d và 
q trong hệ quy chiếu dòng điện (d, q) về các điện áp phân bổ 

trên các pha a và b trong hệ quy chiếu pha (a, b) sử dụng phép biến đổi Park 

ngược trở lại. 

- Khối đối tượng điều khiển (HSM Dynamics + external load) là biểu diễn mô hình 

toán học của động cơ bước với tải ngoài. 

Hình 3.25 trình bày đáp ứng vị trí của hệ thống đối với góc quay mong muốn 30 

độ khi sử dụng 2 bộ điều khiển khác nhau như đã thiết kế ở trên: PID thông thường và 

PID mờ.  

 
Hình 3.25. Đáp ứng vị trí của hệ thống đối với góc quay mong muốn 30 độ 
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Bảng 3.2. So sánh các chỉ tiêu thiết kế 

Bộ điều 

khiển 

Chỉ tiêu 

đánh giá 

Điều khiển 

vòng hở, chế độ 

toàn bước 

PID 

thông 

thường 

PID 

mờ 

Khả năng 

định vị 

Góc quay bằng 

một số nguyên 

lần 1,8 độ 

Chính xác Chính xác 

Dao động 

chuyển tiếp 
Có Không Không 

Độ quá điều 

chỉnh 
Có Có Không 

Thời gian 

xác lập 

Lâu, 

sau 2 giây 

Nhanh, 

sau 0,8 giây 

Rất nhanh, 

sau 0,3 giây 
 

Rõ ràng, bộ điều khiển PID mờ đã thiết kế cho phép động cơ bước định vị chính 

xác tại một góc quay mong muốn bất kỳ, không có dao động ở chế độ chuyển tiếp, 

không có độ quá điều chỉnh và đạt đến trạng thái xác lập sớm hơn so với bộ điều khiển 

PID thông thường với cùng một giá trị tương đương của các tham số điều khiển. Và do 

đó, thỏa mãn các chỉ tiêu đề ra và hoàn toàn khắc phục được tất cả các nhược điểm gây 

ra do điều khiển vòng hở bằng phương pháp kích xung ở chế độ toàn bước của hệ 

thống VISRAM hiện tại. 

 
Hình 3.26. Đáp ứng của bộ điều khiển PID mờ đối với các hằng số moment quán tính 

khác nhau của tải ngoài  
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Để kiểm tra tính bền vững của bộ điều khiển PID mờ được thiết kế, tác giả đã 

thực hiện các mô phỏng đáp ứng vị trí của hệ thống đối với một góc quay mong muốn 

40 độ khi thay đổi hằng số moment tải ngoài ±50% so với giá trị sử dụng để nghiên 

cứu khi thiết kế. Đáp ứng vị trí của hệ thống đối với các trường hợp tải ngoài khác 

nhau 0,5Jl; Jl và 1,5 Jl được trình bày trong Hình 3.26. Rõ ràng, trong trường hợp xấu 

nhất khi tải ngoài bằng 1,5Jl, đáp ứng của hệ thống vẫn còn khá tốt với độ quá điều 

chỉnh là 2,63%  nhỏ hơn so với chỉ tiêu đặt ra 5% và đạt đến trạng thái xác lập nhanh 

sau 0,6 giây. 

 Khả năng ứng dụng hệ thống vào thực tế 3.5.3.

Việc nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho động cơ bước chỉ nhằm thể 

hiện ưu điểm hơn so với bộ điều khiển PID thông thường, và chỉ dừng lại ở mô phỏng. 

Vì vậy cần phải tiến hành các thử nghiệm nghiên cứu với các điều kiện khác nhau của 

thực nghiệm để hiệu chỉnh dần và ngày càng hoàn thiện bộ điều khiển PID mờ tối ưu 

cho động cơ bước. 

- Trước tiên là cần đo lường được 4 biến trạng thái của hệ thống: Cường độ dòng 

điện trên các pha ,a bi i  có thể đo lường thông qua các loại cảm biến dòng; Góc 

quay   của trục động cơ thường được đo lường bởi sử dụng một encoder và vận 

tốc góc   có thể đo lường thông qua một tachymeter gắn với trục động cơ. 

- Trong thực tế, giá trị thực của các tham số vật lý của mô hình cũng như tải trọng 

bên ngoài là rất khó để xác định được một cách chính xác. Hơn nữa, vẫn còn 

những yếu tố khác mà chúng ta không biết và không mô hình hóa góp phần làm 

thay đổi đặc tính đáp ứng của hệ thống. Do đó, cần nghiên cứu nhằm tìm ra 

phương pháp thiết kế các bộ điều khiển PID và PID mờ bền vững đối với những 

yếu tố bất định này. 

- Đối với các hệ thống trong thực tế, do những hạn chế về mặt vật lý hay các lý do 

an toàn, các đại lượng như cường độ dòng điện, điện áp hay vận tốc thường có 

các giá trị giới hạn được gọi là bão hòa mà hệ thống không thể vượt quá ngưỡng 

giới hạn này. Do đó, việc thiết kế các bộ điều khiển cũng cần tính đến yếu tố này 

đối với các ứng dụng trong thực tiễn. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 

Chương 3 đã trình bày một kỹ thuật biến đổi mô hình hệ điều khiển kết hợp sử 

dụng phép biến đổi Park và một kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác cho phép chuyển 

đổi vấn đề điều khiển mô hình phi tuyến của động cơ bước trong hệ quy chiếu pha 

thành vấn đề điều khiển tuyến tính trong hệ quy chiếu dòng điện. Kết quả mô phỏng đã 

làm rõ được các nhược điểm phát sinh trong thực nghiệm như đã nêu ra ở phần 2.6, 

đồng thời xác nhận việc lựa chọn mô hình toán học của đối tượng điều khiển để nghiên 

cứu là đã đúng đắn. Bộ điều khiển PID mờ cho động cơ bước cũng đã được tiến hành 
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nghiên cứu, thiết kế và so sánh với bộ điều khiển PID thông thường. Kết quả mô 

phỏng đã chứng tỏ: đối với cùng một giá trị tương đương của các tham số điều khiển, 

bộ điều khiển PID mờ đã thiết kế cho phép hệ thống đạt đến trạng thái xác lập sớm 

hơn và có độ quá điều chỉnh nhỏ hơn so với bộ điều khiển PID thông thường. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

KẾT LUẬN 

Tóm lại, thông qua đề tài “Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID mờ trong 

điều khiển vị trí hệ thống quan trắc môi trường từ xa bằng quang phổ hồng ngoại”, tác 

giả đã thực hiện việc tìm hiểu: 

- Tình hình nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quan trắc môi trường từ xa bằng 

quang phổ kế hồng ngoại trên thế giới và cả trong nước. 

- Lý thuyết về hệ điều khiển, động cơ bước, bộ điều khiển PID, logic mờ và bộ 

điều khiển PID mờ. 

Dựa trên các lý thuyết tìm hiểu được và nhu cầu thực tiễn đặt ra trong việc điều 

khiển vị trí của hệ thống VISRAM (sản phẩm đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước mã số 

04/HĐ-ĐT.04.14/CNMT của Viện VIELINA), tác giả luận văn đã đề xuất các giải 

pháp nhằm khắc phục các nhược điểm của việc định vị hệ thống VISRAM hiện tại và 

đạt được một số kết quả có ý nghĩa quan trọng như sau: 

- Ý nghĩa thực tiễn: 

 Thiết kế thành công cơ cấu quay quét sử dụng động cơ bước và cơ cấu truyền 

động để thay thế cho bộ điều khiển tay quay 4-53220-6 đặt trên chân đế 

Tripod của hãng Quickset.  

 Hệ thống thiết kế có thể điều chỉnh góc ngẩng 60 độ và góc phương vị 360 độ 

(theo giới hạn thực tế của cơ cấu quay quét thiết bị). 

 Có khả năng đạt được độ chính xác rất cao 0,006 độ/1bước( 0,1mrad)  theo 

tính toán thiết kế, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra ban đầu (góc lấy mẫu 

0,3-0,5 mrad) của hệ thống VISRAM. 

 Cải thiện đáng kể thời gian thao tác cũng như nhân lực vận hành thiết bị. 

- Ý nghĩa khoa học: 

 Đề xuất giải pháp điều khiển vòng kín cho phép động cơ bước định vị chính 

xác tại một góc quay mong muốn bất kỳ, giảm độ quá điều chỉnh và dao động 

chuyển tiếp cũng như thời gian xác lập. Từ đó góp phần làm giảm thời gian xử 

lý tín hiệu, nâng cao tính chính xác của việc phân tích phổ cũng như độ tin cậy 

của kết quả chẩn đoán bằng phương pháp quan trắc từ xa. 

 Trình bày một kỹ thuật biến đổi mô hình sử dụng kết hợp phép biến đổi Park 

và một kỹ thuật tuyến tính hóa chính xác cho phép chuyển đổi vấn đề điều 

khiển mô hình phi tuyến của động cơ bước trong hệ quy chiếu pha thành vấn 

đề điều khiển tuyến tính trong hệ quy chiếu dòng điện. Đặc biệt, kỹ thuật này 

cho phép đạt được một hệ thống điện với hai phương trình điện hoàn toàn độc 

lập với nhau và chỉ liên quan đến phương trình cơ thông qua một đại lượng 
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cường độ dòng điện duy nhất. Từ đó, cho phép tác giả đề xuất ý tưởng thiết kế 

các bộ điều khiển cho các hệ thống điện và cơ một cách độc lập. 

 Tiến hành nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho động cơ bước và so 

sánh với bộ điều khiển PID thông thường. Trình bày cấu trúc có tính khả thi 

cao khi ứng dụng trong thực tiễn, cũng như mối quan hệ toán học giữa các 

tham số của bộ điều khiển PID mờ đề xuất và bộ điều khiển PID thông 

thường. Kết quả mô phỏng trong môi trường Simulink/Matlab đã chứng tỏ bộ 

điều khiển PID mờ thiết kế cho phép hệ thống đạt đến trạng thái xác lập sớm 

hơn và có độ quá điều chỉnh nhỏ hơn so với bộ điều khiển PID thông thường 

đối với cùng một giá trị tương đương của các tham số điều khiển. 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Luận văn được tiến hành nghiên cứu song song và kết hợp với đề tài nghiên cứu 

cấp Nhà nước mã số 04/HĐ-ĐT.04.14/CNMT của Viện VIELINA, sản phẩm sau khi 

nghiên cứu và phát triển đã được đăng ký kiểu dáng công nghiệp mã số 3-2016-01246, 

cục SHTT với tên gọi “Cơ cấu điều khiển quay”, có tính khả thi thương mại hóa với 

hãng Quickset. 

Trong luận văn này, việc nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển PID mờ cho động cơ 

bước chỉ nhằm thể hiện ưu điểm hơn so với bộ điều khiển PID thông thường, và chỉ 

dừng lại ở mô phỏng. Vì vậy cần phải tiến hành các thử nghiệm nghiên cứu với các 

điều kiện khác nhau của thực nghiệm để hiệu chỉnh dần và ngày càng hoàn thiện bộ 

điều khiển PID mờ tối ưu cho động cơ bước. Sau đây là một vài hướng nghiên cứu 

khác có thể tiếp tục được phát triển để hoàn thiện đề tài nghiên cứu: 

- Kỹ thuật điều khiển được đề xuất trong luận văn này với giả thuyết rằng cả 4 

biến trạng thái của hệ thống (cường độ dòng điện trên hai pha, vị trí và vận tốc 

góc của trục động cơ) là có khả năng đo lường được. Tuy nhiên, chỉ cần đo lường 

3 đại lượng: cường độ dòng điện trên hai pha và vị trí góc của trục động cơ là đủ. 

Vận tốc góc quay của trục động cơ có thể đạt được từ vị trí góc thông qua 

phương pháp đạo hàm số và bộ lọc thông thấp. Một giải pháp khác cũng có thể 

được nghiên cứu thêm bởi việc thiết kế một bộ giám sát trạng thái để ước lượng 

vận tốc. 

- Trong thực tế, giá trị thực của các tham số vật lý của mô hình cũng như tải trọng 

bên ngoài là rất khó để xác định được một cách chính xác. Hơn nữa, vẫn còn 

những yếu tố khác mà chúng ta không biết và không mô hình hóa góp phần làm 

thay đổi đặc tính đáp ứng của hệ thống. Do đó, việc nghiên cứu nhằm tìm ra 

phương pháp thiết kế các bộ điều khiển PID và PID mờ bền vững đối với những 

yếu tố bất định này vẫn còn là một hướng mở. 

- Đối với các hệ thống trong thực tế, do những hạn chế về mặt vật lý hay các lý do 

an toàn, các đại lượng như cường độ dòng điện, điện áp hay vận tốc thường có 

các giá trị giới hạn được gọi là bão hòa mà hệ thống không thể vượt quá ngưỡng 
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giới hạn này. Do đó, việc thiết kế các bộ điều khiển cũng cần tính đến yếu tố này 

đối với các ứng dụng trong thực tiễn.  
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