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MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Để nâng cao năng suất, chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm, đồng
thời thay thế sức lao động của con người, đặc biệt là làm việc trong những
điều kiện khắc nghiệt, những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…thì
robot ngày càng được sử dụng rộng rãi. Robot là một thiết bị có cấu tạo phức
tạp được tạo nên từ nhiều phần tử thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên các
nghiên cứu về robot cũng rất đa dạng, các nghiên cứu liên quan đến cơ cấu
chấp hành như nghiên cứu về động học, động lực học, các nghiên cứu về điều
khiển robot...
Trong hơn 40 năm qua, robot công nghiệp đã có những bước phát triển
và tiến hóa mạnh mẽ, các hướng nghiên cứu robot chuyển từ robot công
nghiệp sang phát triển các robot dịch vụ và đưa robot hòa nhập vào nhu cầu
xã hội của loài người. Theo dự báo thì trong vòng 20 năm tới, mỗi người sẽ
có nhu cầu sử dụng một robot cá nhân như cần một máy tính hiện nay và
robot với trí tuệ nhân tạo được xem là một trong những trụ cột của nền công
nghiệp 4.0 với những nhà máy thông minh và doanh nghiệp thông minh, cũng
như nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính
sách khuyến khích, song tại Việt Nam, việc tự chủ nghiên cứu, ứng dụng, cải
tiến và phát triển các tay máy công nghiệp phù hợp với phương thức sản xuất,
đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất chưa nhiều, đặc biệt rất
ít các nghiên cứu khoa học cơ bản về động lực, sự tương tác động lực với môi
trường nhằm giải quyết các bài toán tối ưu trong thiết kế và điều khiển, giúp
nâng cao độ chính xác điều khiển, độ tin cậy và độ bền các tay máy công
nghiệp.
Do đó nghiên cứu sinh chọn đề tài “Nghiên cứu động lực các tay máy
công nghiệp chịu tương tác lực từ môi trường” nhằm nghiên cứu ảnh
hưởng của các yếu tố động lực do tương tác với môi trường, ảnh hưởng của
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khe hở khớp động đến sai số làm việc, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện
thiết kế, điều khiển giúp nâng cao độ tin cậy, độ bền và độ chính xác của tay
máy công nghiệp đem lại hiệu quả cao nhất.
* Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng cơ sở khoa học để khảo sát chuyển động của các tay máy
robot công nghiệp, nghiên cứu các tính chất động học, động lực học và điều
khiển của cánh tay robot công nghiệp. Thiết lập các biểu thức xác định các sai
số, khảo sát ảnh hưởng của các sai số chuyển động đến độ chính xác của tay
máy, thiết lập các phương trình động lực học để điều khiển tay máy robot
công nghiệp theo yêu cầu.
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Robot công nghiệp: Robot bốc xếp, robot hàn,
robot vận chuyển trong các dây chuyền sản xuất có cấu trúc chuỗi động học
hở và nửa hở nửa kín.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Nghiên cứu về động học, các vấn đề động lực học như phản lực khớp
động, vấn đề đàn hồi tay máy, vấn đề về khe hở khớp động.
+ Khảo sát bài toán điều khiển chuyển động chương trình của tay máy
robot công nghiệp khi không có tác động của môi trường và khi có tác động
của môi trường, xây dựng hai phương án: Lực tương tác vuông góc với di
chuyển của điểm tiếp xúc và lực tương tác theo phương di chuyển (ngược với
vận tốc điểm tiếp xúc (không phụ thuộc vào thành phần phản lực pháp tuyến
theo giả thiết về ma sát của Coulomb).
* Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với kiểm chứng qua mô
phỏng.
Trên cơ sở đối tượng nghiên cứu, xây dựng mô hình tay máy công
nghiệp, từ đó xây dựng mô hình tính toán của cơ hệ, sử dụng phương pháp ma
trận truyền và phương trình Lagrange dạng ma trận dựa trên Nguyên lý Phù
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hợp để thành lập các phương trình điều khiển. Các tính toán được thực hiện
nhờ chương trình máy tính lập trình trên phần mềm Matlab, Maple. Do điều
kiện về kinh phí và thời gian, luận án giới hạn ở việc xây dựng mô hình tương
ứng với tay máy nghiên cứu và thực hiện mô phỏng.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học:
+ Xây dựng được mô hình khảo sát cơ hệ chịu liên kết của các tay máy
công nghiệp;
+ Thiết lập hệ phương trình chuyển động của các tay máy công nghiệp
khi tồn tại khe hở khớp;
+ Thiết lập hệ phương trình tính toán sai lệch chuyển động chương
trình và khảo sát ảnh hưởng của chúng đến độ chính xác hoạt động thực của
tay máy khi chịu tác động từ môi trường.
- Ý nghĩa thực tiễn:
+ Qua việc mô hình hóa động lực học tay máy, mô phỏng quá trình làm
việc, đề xuất phương pháp “tích phân đầu của hệ” để tối giản các bài toán
động lực học cơ hệ;
+ Kết quả mô phỏng, việc giải bài toán động lực học cơ hệ được ứng
dụng trong việc nâng cao độ chính xác, độ bền tay máy ngoài thực tế.
* Những đóng góp mới của luận án
- Đề xuất phương án mô hình hóa tay máy với khớp quay có khe hở;
- Đề xuất phương án mô hình hóa tay máy có khâu đàn hồi bằng
phương pháp khối lượng thu gọn và độ cứng tương đương;
- Thiết lập các biểu thức xác định sai số động học do khe hở khớp, do
biến dạng đàn hồi;
- Thiết lập phương trình động học của tay nắm đàn hồi khi tay nắm có
khối lượng và khi không có khối lượng. Về vấn đề động học robot, luận án đã
sử dụng phương pháp ma trận truyền, sử dụng nguyên lý phù hợp…, trong đó
xem “chương trình yêu cầu là tích phân đầu của hệ phương trình chuyển động
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tay máy” để xây dựng phương trình chuyển động cho tay máy robot được
điều khiển;
- Đề xuất mô hình lực tương tác giữa khâu thao tác và môi trường
trong trường hợp phụ thuộc vào vận tốc.
* Bố cục của luận án
Luận án gồm phần mở đầu, bốn chương, phần kết luận và kiến nghị
Chương 1: Tổng quan về tay máy công nghiệp. Trình bày các khái
niệm chung về tay máy công nghiệp, phân loại tay máy, xác định lực tương
tác giữa robot với môi trường làm việc, xác định các nguyên nhân gây ra sai
số trong quá trình làm việc của robot, tìm hiểu các phương pháp để điều khiển
robot.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết khảo sát động lực học của tay máy công
nghiệp. Chương này đã trình bày cơ sở lý thuyết về phương pháp khảo sát
động học của cơ hệ, phương pháp động lực học khảo sát hệ cơ học, các
phương pháp giải bài toán động học tay máy robot chuỗi động học hở, thiết
lập biểu thức xác định sai số động học, thành lập phương trình động lực học
và mô hình hóa các lực tác động từ môi trường vào robot trong quá trình làm
việc.
Chương 3: Khảo sát động lực học tay máy công nghiệp và ảnh hưởng
của các sai số chuyển động đến độ chính xác của tay máy, thiết lâp hệ phương
trình động lực học của một số tay máy robot cụ thể như: robot hàn, bốc xếp,
robot vận chuyển trong các dây chuyền sản xuất, thiết lập phương trình động
lực học của các tay máy có khe hở khớp động, xác định nguyên nhân gây ra
các sai số, mô hình lực tiếp xúc trong khe hở khớp, khảo sát ảnh hưởng của
các sai số tới chuyển động của robot, khảo sát động lực học tay máy khi có sự
tương tác với môi trường.
Chương 4. Điều khiển các tay máy công nghiệp, chương này tập trung
xây dựng một số hệ thống điều khiển tay máy robot tiêu biểu và minh họa với
mô hình điều khiển robot qua mô phỏng ảo.
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CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ TAY MÁY CÔNG NGHIỆP
Khái quát về tay máy công nghiệp
1.1.1. Khái niệm chung
Robot công nghiệp có thể được định nghĩa theo một số tiêu chuẩn sau [2]:
Theo tiêu chuẩn GOST 1980:
Robot là máy tự động liên kết giữa một tay máy và một cụm điều khiển
chương trình hoá, thực hiện một chu trình công nghệ một cách chủ động với
sự điều khiển có thể thay thế những chức năng tương tự của con người.
Thực tế robot chưa chắc đã có hình dáng một tay máy, có thể là chân
máy, một con sâu, một con bọ cánh cứng, một con cá, hay các hình dáng kỳ
cục bất kỳ khác, miễn là cấu trúc đó có thể sinh công, còn cụm điều khiển
chương trình cũng có thể hiện đa dạng chứ không đồng nhất với một tủ điều
khiển với các bo mạch đơn thuần.
Theo tiêu chuẩn ISO định nghĩa:
Robot công nghiệp là một tay máy đa mục tiêu, có một số bậc tự do, dễ
dàng lập trình, điều khiển trợ động, dùng để tháo lắp phôi, dụng cụ hoặc các
vật dụng khác. Do chương trình thao tác có thể thay đổi nên thực hiện nhiều
nhiệm vụ đa dạng.
Do đó, robot công nghiệp có thể được hiểu là những thiết bị tự động linh
hoạt, thực hiện các chức năng lao động công nghiệp của con người dưới một
hệ thống điều khiển theo những chương trình đã được lập trình sẵn.
Với đặc điểm có thể lập trình lại được, robot công nghiệp là thiết bị tự
động hóa và ngày càng trở thành bộ phận không thể thiếu được của các hệ
thống sản xuất linh hoạt. Vì vậy, robot công nghiệp trở thành phương tiện hữu
hiệu để tự động hóa, nâng cao năng suất lao động và giảm nhẹ cho con người
những công việc nặng nhọc, độc hại dưới sự giám sát của con người.
Một robot công nghiệp bao gồm các phần cơ bản sau:
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Môi trường
- Đối tượng
-Lực, moment

Phần công tác

Truyền động cơ khí

Sensor giám
sát thông số
môi trường

Sensor giám
sát trạng thái
hệ thống

Cơ cấu chấp hành

Hệ thống điều
khiển

Giao diện Người-Robot

Hình 1.1. Các thành phần cơ bản của một robot công nghiệp
1.1.2. Tình hình nghiên cứu phát triển robot trên thế giới
Robot bắt đầu được đưa vào ứng dụng trong ngành công nghiệp vào
những năm 60 với mục đích thay thế con người làm những công việc nặng
nhọc và nguy hiểm trong môi trường độc hại. Từ hiệu quả mang lại của việc
ứng dụng robot trong ngành công nghiêp, các robot được nghiên cứu và phát
triển với khả năng thích ứng linh hoạt và thông minh hơn. Ngày nay, robot
không chỉ phục vụ trong sản xuất, mà còn được sử dụng trong nhiều ngành
như y tế, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, đóng tàu, an ninh quốc phòng, gia
đình và cá nhân, dịch vụ…[1]. Cho đến nay, robot đã được phát triển đa dạng
và linh hoạt, từ các tay máy robot, robot di động, robot phỏng sinh học, đến
các robot cá nhân.
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Tay máy robot là loại robot được phát triển và sử dụng rộng rãi nhất từ
các dây truyền sản xuất công nghiệp như sơn, hàn, gắp phôi, lắp ráp…đến các
ứng dụng mới trong y tế như tay máy robot hỗ trợ mổ, hỗ trợ người tàn tật.
Trong [70], nghiên cứu này trình bày một kỹ thuật thay thế một vết nứt
bằng một dầm có chiều dài vô cùng ngắn có khối lượng thu gọn và độ cứng
tương đương một lò xo khi mô hình hóa. Tuy cùng là một nghiên cứu trong
lĩnh vực cơ học nhưng ý tưởng này chưa được ứng dụng trong nghiên cứu
robot cho đến thời điểm tác giả tiến hành luận án này.
Trong [71], nghiên cứu đã trình bày các ảnh hưởng của sai số khe hở
hướng kính trong mỗi khớp động đến độ chính xác động học của khâu cuối.
Đặc biệt đây là một trong số rất ít các nghiên cứu chỉ ra cơ chế hai chiều
thuận nghịch để thiết kế và kiểm tra chất lượng động học robot. Bài toán
ngược cho phép xác định được dung sai hướng kính các khâu thành phần và
dung sai kích thước D-H của từng khâu trong chuỗi động học, trong khi bài
toán ngược cho phép kiểm tra ảnh hưởng kết hợp của cả tất cả dung sai tham
số D-H lên chất lượng động học khâu cuối.
1.1.3. Tình hình nghiên cứu phát triển robot ở Việt Nam
Hiện nay, các công trình nghiên cứu khoa học về robot được công bố
của các nhà khoa học Việt Nam rất đa dạng và theo sát được các hướng
nghiên cứu của thế giới.
Trong [20], nghiên cứu đã trình bày việc ứng dụng robot tác hợp trong
việc mài tạo hình mặt trước lưỡi cắt kéo mổ y tế đầu cong. Khi mài bề mặt
cong phức tạp của lưỡi cắt, chuyển động tạo hình của đá mài là chuyển động
không gian phức tạp, tùy loại đá và phương pháp điều khiển chuyển động tạo
hình của đá mài mà chuyển động của đá cần nhiều bậc tự do, nghiên cứu đã
sử dụng robot nối tiếp với số bậc tự do tương ứng để dẫn động đá mài.
Trong [21], nghiên cứu việc khảo sát động lực học của một mẫu robot
di động hai chân, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp D-H để phân tích động
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học, động lực học của robot, nghiên cứu đã chỉ ra các momen dẫn động có sự
thay đổi đột ngột dạng bậc và đổi dấu do các khớp đảo chiều trong quá trình
chuyển động và momen dẫn động khác nhau rất lớn, phụ thuộc vào dạng quỹ
đạo chuyển động của chân cũng như cách chọn các giá trị vận tốc, gia tốc đầu
và cuối của chuyển động.
Trong [22], tác giả dùng phương pháp phần tử hữu hạn để nghiên cứu
cách mô phỏng việc tạo nếp gấp trên một tờ giấy đã có nhiều nếp gấp trước
đó theo cấu trúc nghệ thuật gấp giấy truyền thống Origami của Nhật Bản.
Trong [67], tác giả sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn, phương
pháp Lagrange để xây dựng các phương trình động cho việc mô hình hóa và
điều khiển robot hai khâu phẳng.
Trong [68], nghiên cứu mô hình hai cánh tay robot linh hoạt kết hợp
các loại khớp được giả định cứng và ảnh hưởng của độ dài liên kết khác nhau
đến hành vi động của robot thông qua các giá trị chuyển vị khớp và biến đổi
đàn hồi tại điểm kết thúc. Cấu trúc của robot được phát triển từ robot liên kết
linh hoạt duy nhất chỉ có khớp xoay. Mô hình động và phương trình chuyển
động được xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn và
phương pháp Lagrange.
Mặc dù có nhiều loại robot đã được nhà nước hỗ trợ cho nghiên cứu,
chế tạo qua các đề tài nghiên cứu các cấp trên 30 năm qua nhưng hầu hết đều
chưa ứng dụng vào thực tế sản xuất mà mới chỉ chủ yếu phục vụ cho đào tạo.
Tuy nhiên, nền sản xuất của Việt Nam đang ở giai đoạn công nghiệp hóa, sử
dụng nhiều lao động thủ công nên việc ứng dụng mạnh mẽ của robot trong
sản xuất còn rất hạn chế. Mặc dù vậy, các nghiên cứu phát triển robot ở Việt
Nam vẫn phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ
cao đang rất thiếu cho quá trình phát triển của đất nước [1], đặc biệt hiện nay
Việt Nam đang đẩy mạnh tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
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Phân loại tay máy robot công nghiệp
Tay máy robot công nghiệp thường được sử dụng cho những công việc
nặng nhọc, nguy hiểm và yêu cầu độ chính xác cao, chúng được phân loại
theo kết cấu, giới hạn bậc tự do, nguồn truyền động, phương pháp điều khiển,
và ứng dụng trong công nghiệp.
1.2.1. Phân loại theo kết cấu
Tiêu chí này chia ra robot chuỗi, robot song song và robot lai.
Robot chuỗi: là robot có cơ cấu chấp hành gồm một chuỗi động học hở
với một khâu cố định gọi là đế và các khâu động, trong đó các khâu động
được bố trí nối tiếp nhau và liên kết với nhau bằng các khớp loại 5 mà trong
đó mỗi khâu liên kết với nhiều nhất hai khâu khác.

Hình 1.2. Robot chuỗi
Robot song song: là robot có cấu trúc chấp hành dạng chuỗi đóng, trong
đó mỗi khâu liên kết với ít nhất hai khâu khác.
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Hình 1.3. Robot song song
Robot lai: là robot thường có phần cơ sở khép kín trong phạm vi khâu
thứ hai để hạ thấp trọng tâm bằng cách đưa động cơ của khâu thứ 3 xuống
nằm ngay trên giá, kiểu robot này thường sử dụng một cơ cấu bốn khâu bản lề
kết hợp thêm đối trọng nhằm giảm công suất động cơ thứ ba của phần cơ sở.

Hình 1.4. Robot lai
1.2.2. Phân loại theo bậc tự do
Robot được sử dụng trong công nghiệp thường giới hạn trong 6 bậc tự
do. Khi phân loại robot theo bậc tự do, có thể định hình được robot dựa trên
chức năng của ba khâu đầu tiên. Ví dụ;
Nếu ba khâu đầu tiên có khớp trụ (prismatic), robot này gọi là robot
Derscartes, Cartersian Robot (Prismatic Prismatic Prismatic-PPP).
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Hình 1.5. Cartersian Robot và vùng hoạt động [21]
Nếu khâu đầu tiên có khớp quay (revolving), khâu thứ hai hoặc ba có
khớp trụ, robot này gọi là robot trụ, Cylindrical Robot (Revolute Prismatic
Prismatic – RPP).

Hình 1.6. Cylindrical Robot và vùng hoạt động [21]
Nếu hai khâu đầu có khớp quay và khâu thứ ba có khớp trụ, robot này
gọi là robot cầu, Spherical Robot. Nếu cả ba khâu đầu có khớp quay, robot
này là robot quay.

Hình 1.7. Spherical Robot và vùng hoạt động [21]
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Hình 1.8. Robot quay [21]
1.2.3. Phân loại theo nguồn truyền động
Robot phải làm các công việc đã được định sẵn, quan trọng là dẫn động
các khớp theo một thứ tự thích hợp. Hoạt động khớp của các robot có thể đạt
được bằng các cách truyền động như bởi: động cơ điện, xy lanh khí và xy
lanh thủy lực.
a) Truyền động bằng động cơ điện
Loại robot này sử dụng các loại động cơ đặc biệt cho việc dẫn động các
khớp. Do chuyển động quay tròn của các trục, nó thường được sử dụng cho
việc hoạt động của khớp quay. Cho nên, động cơ servo một chiều thường
được sử dụng cho các cánh tay và dễ điều khiển.
b) Truyền động bằng xy lanh thủy lực
Loại robot này được dẫn động bằng xy lanh thủy lực. Nó thường được
sử dụng để vận hành các khớp trụ bởi kết cấu của xy lanh. Chúng được sử
dụng cho những công việc nặng trong công nghiệp do cung cấp một mô men
xoắn lớn với năng lượng thấp. Bởi vì đặc tính không tuyến tính, điều khiển
chúng khó hơn so với động cơ điện.
c) Truyền động bằng xy lanh khí
Loại robot này giống như các robot trụ thủy lực. Do khí được sử dụng
trong xy lanh và thường không ổn định, cho nên khó điều khiển. Tuy nhiên,
ưu điểm của loại robot này là kết cấu đơn giản.
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1.2.4. Phân loại theo ứng dụng
Dựa vào những ứng dụng của robot trong sản xuất, có thể phân loại
robot theo chức năng như: robot sơn (hình 1.9), robot hàn (hình 1.10), robot
dùng trong ngành dịch vụ (hình 1.11), ngoài ra còn các loại robot khác như
robot được sử dụng trong y tế, robot sử dụng trong quân sự, …

Hình 1.9. Robot sơn trong công nghiệp

Hình 1.10. Robot hàn
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Hình 1.11. Robot được sử dụng trong ngành dịch vụ
Lực tương tác giữa robot với môi trường làm việc
Trên thực tế, các robot luôn phải chịu sự tương tác của môi trường
trong quá trình hoạt động, sự tương tác này lớn hay nhỏ phụ thuộc vào kết
cấu, đặc tính của robot và điều kiện môi trường hoạt động. Thông thường, để
xác định chính xác tương tác giữa robot và môi trường là một việc gần như
không thể, chỉ trong các điều kiện cụ thể với các thiết bị đo lường phù hợp, ta
mới có thể thực hiện được.
Dựa theo sự tương tác giữa một robot và môi trường làm việc, có thể
phân chia robot thành hai loại. Loại thứ nhất liên quan đến các robot làm việc
có điểm cuối (end-effector) không tiếp xúc hoặc tiếp xúc nhưng chịu tác động
rất nhỏ từ môi trường (ngoại vật), loại thứ hai tương ứng với các robot có
điểm cuối tác động với môi trường. Điểm nhấn mạnh đầu tiên của phân loại
thứ hai trong chuyển động của điểm cuối, khi thực hiện công việc phải tiếp
xúc với bề mặt bị ràng buộc. Khi tiếp xúc xẩy ra, vị trí của điểm cuối bị ràng
buộc dọc theo một hướng nhiệm vụ định sẵn, và một phản ứng phù hợp của
tay máy robot được yêu cầu để thích nghi với sự tương tác [28].
Một robot (điểm tác động cuối) có thể tương tác với môi trường làm: (i)
thay đổi trạng thái của môi trường (ví dụ trong hoạt động bốc xếp), (ii) trao
đổi lực (ví dụ trong hoạt động lắp ráp hay thay đổi bề mặt tiếp xúc).
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Các nguyên nhân gây ra sai số trong quá trình làm việc của robot
Trong quá trình làm việc, robot luôn được đòi hỏi thực hiện theo đúng
các nhiệm vụ đã được định sẵn, tuy nhiên trên thực tế trong quá trình làm việc
của robot luôn có tương tác với các đối tượng khác nên nó ngoài chịu các nội
lực còn có các ngoại lực tác động từ bên ngoài như được trình bày ở mục 1.3,
các tác động này chính là nguyên nhân gây ra sai số trong quá trình làm việc
của robot. Về cơ bản, các tác động trong và ngoài ảnh hưởng đến độ chính
xác điều khiển robot bao gồm:
- Khe hở lắp ghép cơ khí giữa các khâu và khớp;
- Khe hở khớp;
- Độ cứng khi truyền động ở dải tốc độ thấp của động cơ servo;
- Ma sát;
- Biến dạng đàn hồi;
- Sự chính xác trong việc định lượng các yếu tố như cản nhớt, cản ma
sát hay độ cứng của mô hình…;
- Phản lực tương tác từ môi trường…
Do những khó khăn trong việc đưa các yếu tố này vào mô hình lý
thuyết nên đôi khi người ta bỏ qua chúng hoặc tuyến tính hóa để thuận lợi cho
công việc điều khiển, đây là những rào cản đối với nỗ lực để đạt độ chính xác
cao hơn của tay máy robot.
Các phương pháp điều khiển robot
Khi khảo sát một hệ cơ học, vị trí của nó được định vị nhờ các tọa độ
suy rộng qi (i=1, n), với các lực suy rộng Qi (i=1, n). Một yêu cầu đặt ra là
điểm tượng trưng của cơ hệ phải thực hiện quỹ đạo nằm trên một đa tạp cho
trước [24].
gα(t,q) = 0; (α=1, r ≤ n)
Hệ thức (1.1) được gọi là chương trình chuyển động.

(1.1)
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Phương pháp điều khiển robot chính là phương pháp được sử dụng để
tạo các chuyển động chương trình, hay điều khiển chuyển động cho các khâu
và khớp của robot, gọi chung là các hệ động lực. Hệ thống các điều khiển
chương trình bao gồm các thiết bị để tạo nên chuyển động chương trình. Một
trong các bộ phận đó là thiết bị chuyển chương trình yêu cầu thành các tín
hiệu điều khiển ui(t) [24].
Trong trường hợp có sai lệch hay sai số động lực, mà nguyên nhân của
nó là do nhiều yếu tố như: do mô hình xây dựng không tương thích với thực
tế (sai số về kết cấu, mô phỏng không chuẩn xác các động lực tác dụng lên cơ
hệ,…), do đo đạc điều kiện ban đầu sai lệch…nên chuyển động nhận được
không đúng, hệ như vậy được gọi là hệ hở (hệ không có phản hồi).
Trường hợp ngược lại, ta có hệ kín (hệ có phản hồi), trong đó các sai số
sẽ được phản hồi nhằm hiệu chỉnh các điều khiển để chuyển động nhận được
đúng (theo nghĩa sai số chấp nhận được) như chuyển động yêu cầu.
Có ba phương pháp chủ yếu được áp dụng để điều khiển chương trình
chuyển động của robot đó là: (i) điều khiển bằng lực, (ii) điều khiển động học,
và (iii) điều khiển bằng kích động [9]:
- Phương pháp điều khiển bằng lực, như được mô tả trên hình 1.12.
Phản hồi có thể thực hiện nhờ lực hoặc mô men lực tác dụng trực tiếp lên các
bộ phận cơ của máy để làm giảm các sai số động lực. Loại này hoạt động tạo
nên lực bổ sung Q* theo sai số .
xct
ĐKCT

u

ĐC

q

BPC

x

Q

Q*

Hình 1.12. Hệ điều khiển lực [9]
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- Phương pháp điều khiển động học, như được mô tả trên hình 1.13.
Loại điều khiển này dựa vào nguyên tắc tạo thêm bậc động bổ sung, nó chỉ
hoạt động với chuyển động của động cơ chính làm cho chuyển động của cơ
cấu chấp hành phù hợp với chuyển động chương trình theo yêu cầu, thường
được áp dụng cho các máy yêu cầu dịch chuyển chính xác.
ĐCBS

PH



xct

q*
u

ĐC

CCVS

x

CCCH

q

Hình 1.13. Hệ điều khiển động học[9]
- Phương pháp điều khiển bằng kích động: như được mô tả trên hình
1.14, được áp dụng với các loại máy mà yếu tố gây ra lệch khỏi chuyển động
chương trình do các lực phát sinh trong khi thực hiện quá trình công tác thì
dùng phản hồi tạo ra các tín hiệu bổ sung u để tạo nên giá trị lực ở đầu ra
của hệ cơ trở nên phù hợp. Trong trường hợp này, các điều khiển chương
trình không có nhiệm vụ giữ nguyên chuyển động định sẵn mà chúng thay đổi
theo các thông số của quá trình cắt, nghĩa là thay đổi theo điều kiện làm việc
của môi trường, điều khiển này còn được gọi là điều khiển thích nghi.

ĐKCT

uct

X

u

ĐC

BPC

x
p

uct
PH

Hình 1.14. Hệ điều khiển bằng kích động [9]
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Kết luận chương 1
Qua nghiên cứu tài liệu tham khảo thì thấy rằng, ở ngoài nước đã có
một số nghiên cứu công bố về ảnh hưởng của tác động môi trường đến sai số,
đến độ chính xác của tay máy. Tuy nhiên, ở trong nước chưa có nghiên cứu
nào thực hiện đầy đủ, rõ ràng được công bố. Do vậy còn nhiều vấn đề cần làm
rõ như cơ sở lý thuyết để khảo sát động lực học của tay máy công nghiệp,
thiết lập các hệ phương trình động lực học đối với một số tay máy công
nghiệp, khảo sát ảnh hưởng của các sai số chuyển động đến độ chính xác của
tay máy…
Chương 1 đã trình bày những nét cơ bản về tay máy robot công nghiệp,
phân loại tay máy robot, phân tích sự tương tác giữa robot với môi trường làm
việc, phân tích các nguyên nhân cơ bản gây ra sai số của tay máy robot trong
quá trình làm việc, phân tích và tổng hợp tình hình nghiên cứu trong và ngoài
nước, tìm hiểu về các phương pháp điều khiển robot. Trong các chương tiếp
theo của luận án sẽ lần lượt trình bày từng nội dung nghiên cứu cụ thể để xây
dựng mô hình điều khiển chương trình tay máy.
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CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC, ĐỘNG LỰC HỌC CỦA
TAY MÁY CÔNG NGHIỆP
Cơ sở lý thuyết khảo sát động học của tay máy bằng phương pháp
ma trận truyền
Động học là nghiên cứu chuyển động của vật thể về mặt hình học mà
không xét đến các lực hay mômen lực là những nguyên nhân vật lý gây ra
chuyển động. Để khảo sát động học robot ta có thể sử dụng nhiều phương
pháp khác nhau, trong đó phương pháp thường được áp dụng là phương pháp
tọa độ suy rộng và phương pháp Denavit-Hatenberg (phương pháp D-H).
Hiện nay với phát triển của tin học, công cụ máy tính được sử dụng rộng rãi,
phương pháp ma trận có nhiều ưu điểm trong việc khảo sát các vấn đề động
học, động lực học cơ hệ, trong đó có vấn đề động học, động lực học tay máy.
Theo hướng này trong luận án đề xuất sử dụng phương pháp ma trận truyền
trong việc triển khai phương trình Lagrange loại II để khảo sát các hệ động
lực [8], [9]. Đây cũng là hướng được nghiên cứu sinh khai thác để khảo sát
bài toán động học, động lực học của tay máy robot trong luận án này.
2.1.1. Khảo sát động học của tay máy phẳng
Phương pháp ma trận truyền dựa trên cơ sở biểu diễn mối liên hệ khâu
qua hệ thống các ma trận xác định.
Xét một chất điểm chuyển động phẳng có các tọa độ trong hệ tọa độ
Oxy là x = a, y = b như trên hình 2.1
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Hình 2.1. Chất điểm khảo sát
Vị trí của hệ toạ độ này được xác định đối với hệ toạ độ 0O0x0y (được
quy ước là cố định, nó được gọi là hệ toạ độ nền, có ký hiệu với chỉ số “0”
nằm ở góc trái phía trên. Chú ý rằng, các đại lượng tĩnh đối với hệ tọa độ này
cũng được ký hiệu tương ứng nhờ vị trí của gốc tọa độ O, có tọa độ đối với hệ
tọa độ cố định là u, v và góc  là góc giữa các trục Ox và Ox’ (trục Ox’song
song với trục cố định). Hệ toạ độ Ox’y’ tịnh tiến cùng với điểm O đối với hệ
tọa độ nền (Ox'// 0O0x, Oy'// 0O0y). Ta có hệ thức sau:
0

x  u  a cos   b sin 

0

y  v  a sin   b cos 

(2.1)

Đưa vào ma trận (33) t có dạng:
cos 

t   sin 

 0

 sin  u 

cos  v 

0
1

và các ma trận cột (3 1) 0 r   0 x

(2.2)

o

y 1

T

; r   a b 1

T
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biểu thức (2.1) được viết như sau:
0

r  tr

(2.3)

Ký hiệu “T” nằm ở góc phải phía trên ký hiệu phép tính chuyển vị ma
trận. Ngoài ra, các véc tơ trong bài toán phẳng được xem như ma trận cột
(31) và sử dụng cách ghi chữ nét đậm đối với các ma trận.
Khi đưa vào các ma trận:

1 0 u 
1 0 0 
cos  sin  0
tu  0 1 0  ; tv  0 1 v  ; t   sin  cos 0






0 0 1 
0 0 1 
 0
0
1 

(2.4)

biểu thức (2.3) được viết trong dạng:
0

r  tu tv t r

(2.5)

tu t v = t v tu

Chú ý rằng:

Công thức (2.5) để tính biểu thức của tọa độ điểm M trong hệ trục tọa
độ cố định theo các tọa độ của điểm M trong hệ trục động Oxy nhờ 3 phép
chuyển hệ trục liên tiếp: hai di chuyển tịnh tiến và một di chuyển quay với các
ma trận tu, tv, t. Vì vậy phương pháp này được gọi là phương pháp ma trận
truyền với các ma trận cơ bản là các ma trận tịnh tiến tu, tv và ma trận quay
(ma trận của phép quay) t. Từ đây ta tính được vận tốc và gia tốc như sau,

v  tu1tv t ru + tu tv1t v + tu tv t1φ;

(2.6)

a  tu1tv t ru + tu tv1t rv + tu tv t1r + tu tv t 2r 2 + 2tu1tv t1ru + 2tu tv1t 1rv

(2.7)

0
0

Trong đó:
0 0 1 
0 0 0 
tu1   0 0 0  ; t v1   0 0 1  ;




 0 0 0 
 0 0 0 
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 0
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 sin 
0

v   0 xM

o T
M

0
  cos 
0  ; t2    sin 


 0
0 
0

y M

0 ;

sin 
 cos 
0

a   0 
xM
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M

0

0
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(2.8)

0
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là các ma trận vận tốc và gia tốc của điểm M gắn với hệ toạ độ Oxy.
Trường hợp 2 khâu quay.

Hình 2.2. Khảo sát hai khâu quay
Trường hợp 2 khâu quay (hình 2.2). Hai khâu 0OA và AB nối với nhau
bởi khớp quay A. Các công thức (2.5) được sử dụng để tính vận tốc, gia tốc
của điểm M của một khâu phẳng AB với điểm A là điểm cuối của khâu 0OA
và điểm M được xác định bằng hai thông số (a,b). Theo phương pháp ma trận
truyền, các hệ trục được chọn như sau: Hệ trục cố định (hệ trục 0O 0x 0y) được
gọi là hệ trục nền được biểu diễn bằng vec tơ x0 . Các hệ trục tọa độ vật là các
hệ trục gắn vào các khâu 0OA và khâu AB. Hệ trục vật của khâu 0OA có gốc
tại 0O, có trục x dọc 0OA và trục 0Oy vuông góc với trục 0Ox và nhận được từ
trục 0Ox từ phép quay theo chiều dương và được biểu diễn bởi vec tơ x1 , nó
ứng với phép quay với ma trận với góc quay 1
 cos 1
t1   sin 1

 0

 sin 1
cos 1
0

0
0

1 

(2.9)
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Hệ trục vật của khâu AB được đại diện bởi vec tơ x2 nhận được bằng
cách di chuyển hệ trục tọa độ x1 dọc 0OA đến A (di chuyển tịnh tiến) được
véc tơ x1 và tiếp quay x1 quanh A một góc 2 ( di chuyển quay) nhận được
véc tơ x2 . Hai di chuyển này thực hiện nhờ ma trận t1 và ma trận t 2 với:
 cos  2
t 2   sin  2

 0

 sin  2
cos  2
0

l1 
0

1 

(2.10)

Vị trí của điểm M trong hệ trục tọa độ vật được xác định qua véc tơ
r   a b 1 , còn vị trí của nó trong hệ trục tọa độ nền được xác định qua
T

vec tơ 0 r được tính theo biểu thức:
0

(2.11)

r = t1t 2 r

Như vậy để nhận được kết quả này cần thực hiện hai phép quay và một
phép tịnh tiến tương tự vận tốc và gia tốc của điểm M trên hình 2.2 được tính
theo công thức sau:
0

v = t11t 2 t3 rφ1 + t1t21t3rφ2 + t1t2 t31rφ3

(2.12)

Trong đó các ma trận t11, t21, t12, t22 nhận được tương ứng từ các các ma
trận t1, t2 bằng cách đạo hàm các yếu tố của ma trận theo các biến 1, 2 bậc
nhất (t11, t21) và bậc hai (t12, t22) lần lượt của các yếu tố của chúng
  sin 1
t11   cos 1

 0

 cos 1
 sin 1

  cos 1
t12    sin 1

 0

sin 1
 cos 1

0

0

0
  sin  2
0  ; t 21   cos  2


 0
0 
0
  cos  2
0  ; t 22    sin  2


 0
0 

 cos  2
 sin  2
0
sin  2
 cos  2
0

0
0

0 
0
0

0 

2.1.2. Khảo sát động học của tay máy không gian
Trong bài toán không gian các ma trận cơ bản t u t v t w có dạng

(2.13)
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1
0
tu  
0

0

0 0 u
1
0
1 0 0
 ; tv  
0
0 1 0


0 0 1
0

0 0 0
1
0
1 0 v
 ; tw  
0
0 1 0


0 0 1
0

0
0
;
0 1 w

0 0 1

0 0
1 0

(2.14)

Công thức tương tự có thể tính tọa độ, vận tốc, gia tốc các điểm cho bài
toán không gian
0
0
1
0 cos   sin 
t  
0 sin  cos 

0
0
0
cos  sin 0
 sin cos 0
t  
 0
0
1

0
0
 0

0
 cos
 0
0
 ; t  
  sin 
0


0
 0
0
0

0

1

0 sin 
1
0
0 cos
0

0

0
0
;
0

1

(2.15)

Trong đó u, v, w là di chuyển tịnh tiến theo các phương trục x, y, z
tương ứng, còn  , , là góc quay tương ứng quanh 3 trục x, y và z. Các ma
trận tu1 , tv1 , t w1 , tφ1 ,tθ1 ,tψ1 ,tφ2 ,tθ2 ,tψ2 được xác định như sau:

0 0 0 1 
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 1 
0




; tv1 
; t w1  
tu1 
0 0 0 0
0 0 0 0
0





0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
  sin  0
0  sin   cos  0 
 0
0


t1 
; t1  
0 cos   sin  0 
  cos 0



0
0
0
0
0
 0
0
  sin  cos 0 0 
0
 cos  sin 0 0 
0  cos 
 ; t  
t 1  
 0
0
0 0  2 0 sin 



0
0 0
0
 0
0

0 0 0
0 0 0

0 0 1

0 0 0
cos 0 
0
0

 sin  0 

0
0
0
0
sin  0 

 cos  0 

0
0

(2.16)
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  sin 
 0

t2 
  cos

 0

0
0

cos
0

0  sin 
0

0

0
  sin
  cos
0
 ; t  
0 2  0


0
 0

cos
 sin
0
0

0 0
0 0

0 0

0 0

Tương tự như các công thức (2.6), (2.7), ta tính tọa độ, vận tốc, gia tốc
các điểm cho bài toán không gian.

Khảo sát sai số động học của tay máy
Như đã được trình bày ở chương 1, chuyển động của khâu thao tác tay
máy được yêu cầu trong quá trình làm việc cần thực hiện một chuyển động
xác định, được gọi là chuyển động chương trình. Vì tay máy có sự tác động
qua lại với môi trường nên giữa khâu thao tác tay máy và môi trường có
tương tác và điều này gây nên sự sai lệch của chuyển động thực so với chuyển
động chương trình. Điều này gây nên do tính toán thiết kế, do lắp ráp, do độ
mòn,.. chúng là nguyên nhân gây nên các sai lệch không mong muốn, hay nói
cách khác là tạo ra sai số động học. Để tay máy làm việc chính xác cần xác
định được sai số để can thiệp hiệu quả hơn vào hệ thống. Nguyên nhân
thường gặp gây ra sai số này có thể do các khớp các khâu (khe hở lắp ráp: do
khoảng hở các tâm, hoặc do độ lệch các trục...). Trong mục này sẽ mô hình
hóa sai số theo phương pháp ma trận truyền dựa vào các hệ tọa độ địa phương
để tìm sai lệch của khâu thao tác (tọa độ khối tâm và góc quay quanh khối
tâm) đối với hệ trục cố định.
Đối với tay máy phẳng, dựa vào các công thức ma trận truyền dễ dàng
tính được tọa độ và vận tốc của khối tâm (công thức (2.5),(2.6) và góc định vị
của khâu thao tác đối với hệ trục cố định).
Xét mối quan hệ động học giữa hai khâu liên tiếp i-1 và i bất kỳ được
i 1
biểu diễn bằng ma trận truyền Ti , được xác định bởi các phương trình
i 1
(2.17), (2.18) và (2.19). Ma trận Ti sẽ phụ thuộc vào bộ sáu tham số khâu, đó

là [ai, bi, ci, i, βi, i]. Giả thiết rằng, các tham số này đều có sai số, do quá
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trình chế tạo không thể tuyệt đối chính xác, tương ứng là [dai, dbi, dci, di,
dβi, di]. Các sai số này có thể mô hình hóa như trên hình 2.3 dưới dây.

Hình 2.3. Biểu diễn sai số động học của tay máy

Khi đó tham số động học biểu diễn mối quan hệ giữa hai khâu i-1 và i
sẽ là [ai + dai , bi + dbi, ci + dci, i +di, βi +dβi, i + di], ứng với hệ tọa độ
e
thực của khớp thứ i sẽ là Oi’ xi’ yi’ zi’, với ma trận truyền thực tế là Ti và gây ra

một vi phân dịch chuyển dTi giữa hai hệ tọa độ i và i-1, được xác định như
sau:
dTi = Tie - Ti

(2.17)

Tie = Ti + dTi

(2.18)

hay
Ta có thể xác định dTi như sau:
dTi 

Ti
T
T
T
T
T
dai  i dbi  i dci  i d i  i d i  i d  i
ai
bi
ci
 i
i
 i

(2.19)

Nếu ta biểu diễn ma trận dTi dưới dạng khác bằng cách nhân bên phải
ma trận Ti với ma trận  Ti , ta có thể viết:
dTi = Ti  Ti

(2.20)

Trong đó ma trận  Ti được gọi là ma trận sai số vị trí và hướng của khâu i.
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Khi đó mối quan hệ thực tế giữa hệ tọa độ khớp i và i-1 có thể biểu diễn
như sau:
Tie = Ti + dTi = Ti + Ti  Ti = Ti(I +  Ti )

(2.21)

Với I là ma trận đơn vị.
Biểu thức (2.21) xác định ma trận biến đổi thực tế giữa hai khâu i và i-1
khi có sai số của các tham số hình học và động học của từng khâu đơn lẻ với
nhau. Để xác định ảnh hưởng sai số của tất các các khớp đến sai lệch vị trí và
hướng của khâu thao tác.
Xét trường hợp tổng quát cho một robot n khâu có chuỗi động học hở,
như được minh họa trên hình 2.4.
yi-1

y2
y1
x1
y0
O0
z0

z1

yi

x
z2 O2 2

Oi- xi-1
zi-1
Oi
zi
xi

O1

yn
On
xn

zn

x0

Điểm tác động

Khâu cố định

cuối

Hình 2.4. Robot nối tiếp chuỗi động học hở có n khâu

Như đã biết, ma trận biểu diễn quan hệ vị trí và hướng của khâu thao
tác với hệ tọa độ cơ sở được gắn tại khâu 0, được xác định bởi phương trình:

T  T1 T T
0
n

0

1
2

n 1
n

n

 Ti i 1

(2.22)

i 1

e
Theo (2.21) và (2.22), ta có ma trận truyền thực tế Tn biểu diễn vị trí và

hướng của khâu thao tác so với hệ tọa độ cơ sở O0xoyozo khi tính đến sai số
của các tham số động học của khâu, khớp như sau:
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n

n

T  Ti   Ti  dTi   Tn  dTn
e
n

e

i 1

(2.23)

i 1

Trong đó dTn chính là vi phân dịch chuyển vị trí và hướng của khâu
thao tác.
Bằng cách khai triển phương trình (2.23) và bỏ qua các sai lệch thứ
hạng bậc cao từ hai trở lên, phương trình (2.23) có thể viết dưới dạng:
n

Tn  dTn  Tn   T1 Ti 1dTT
Tn 
i i

(2.24)

i 1

Thay dTi = Ti  Ti trong phương trình (2.20) vào (2.24), ta có:
n

dTn  Tn Ti 1..Tn   Ti Ti 1..Tn 
1

(2.25)

i 1

Đặt ma trận:
 niu1
U i 1  Ti 1..Tn  
 0

oiu1

ri u1

0

0

piu1 

0 

(2.26)

Phương trình (2.25) có thể viết lại như sau:
n

dTn  Tn (U i11 TU
)
i i 1

(2.27)

i 1

Theo phương trình (2.25), ta gọi  Tn là ma trận sai số của khâu thao
tác, ta có:
dTn = Tn  Tn

(2.28)

Phương trình (2.27) có thể viết dưới dạng sau:
n

 Tn  (U i11 TU
)
i
i 1

(2.29)

i 1

 Tn là ma trận sai số của khâu thao tác, là sai số của các chuyển động tịnh
tiến an, bn, cn và sai số chuyển động quay n, βn, n quanh ba trục đối
với hệ tọa độ cơ sở gắn với giá cố định, theo phương trình (2.17), ta có:

 Tn  P  xn , an  P  yn , bn  P  zn , cn  R  xn , an  R  yn , n  R  zn ,  n 

(2.30)

Do các đại lượng n, βn, n là rất nhỏ nên cosin của các đại lượng
này có thể lấy bằng 1, sin của các đại lượng thì bằng chính nó, ta có:
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 Tn

 1
 n
= 
n

 0

n  n an 
1 n bn 

n
1 cn 

0
0 1

(2.31)

Từ các phương trình (2.29) và (2.31) ta xác định được sai lệch vị trí và
hướng của khâu thao tác của robot. Như vậy, ta có thể mô hình sai số của
robot thông qua mối quan hệ giữa sai lệch vị trí và hướng của khâu cuối theo
phương pháp ma trận truyền trên hệ tọa độ suy rộng.

Cơ sở lý thuyết khảo sát động lực học tay máy
2.3.1. Các phương pháp tiếp cận điển hình

2.3.1.1. Phương pháp lý thuyết
Nhóm phương pháp lý thuyết dựa trên các mô hình lý thuyết được đề
xuất sẵn để xây dựng mô hình toán của tay máy, điển hình cho nhóm này gồm
các phương pháp như:
- Phương trình Lagrange loại II;
- Phương pháp D’Alembert.
Thông thường, mô hình khảo sát về mặt hình học các kích thước, về
động học bao gồm cả chuyển vị, vận tốc, gia tốc; về mặt động lực gồm các
yếu tố như lực, mô men lực, các hệ số vật lý như độ cứng, cản nhớt, cản ma
sát,… nên thường rất dài, việc khảo sát phương trình này để điều khiển online
thường không khả thi vì khối lượng tính toán lớn.
Trong số các phương pháp lý thuyết, phương pháp Lagrange loại II
được sử dụng phổ biến (do dựa trên quan điểm năng lượng) vì mô hình được
nhiều nhóm hiệu ứng và biểu diễn ma trận rất gọn. Một lý do khác là trong
những năm gần đây các công trình quan tâm đến điều khiển tự động, các biến
trạng thái có vai trò như các tọa độ suy rộng, như trong các hệ cơ-điện lực [8],
[9] nên có thể viết phương trình trạng thái hệ dưới dạng Lagrange loại II. Tuy
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nhiên khi cần phải tính các lực bắt buộc phải sử dụng cả phương pháp lực, đặc
biệt trong bài toán thuận của động lực học.
Dù vậy ngay cả khi đã kể đến rất nhiều ảnh hưởng khác nhau tới vật thể
cần mô tả, các phương trình lý thuyết vẫn không thể kể đến tất cả các nguyên
nhân tác động lên mô hình, nhất là các mô hình phức tạp có số lượng khâu
khớp lớn.
Khuynh hướng mới nhất để xây dựng mô hình động lực học là lấy mẫu
trực tiếp từ hệ đang hoạt động, sau đó nhận dạng mô hình bằng mạng notron,
điều này tiết kiệm được thời gian khá nhiều và có độ chính xác tốt hơn so với
phương pháp truyền thống.
2.3.1.2. Phương pháp thực nghiệm

Sử dụng các cảm biến để xác định trực tiếp một đặc tính nào đó của hệ
trong điều kiện hệ đang vận hành là cách chính xác nhất để xác định loại đặc
tính đó, phương pháp thực nghiệm được áp dụng cho các hệ có số lượng khâu
khớp lớn không thích hợp mô tả lý thuyết. Nếu tần suất lấy mẫu lớn, đặc tính
thu được có thể không cần nội suy phức tạp, tuy nhiên kết quả thực nghiệm
cũng phụ thuộc khá nhiều vào thiết bị và cách đo.
2.3.1.3. Phương pháp mô phỏng

Để bắt đầu mô phỏng hệ cần có mô hình toán của nó và các điều kiện
biên, mô phỏng là một phương pháp tiếp cận tốt trong điều kiện không tiếp
cận được hệ thực. Tuy nhiên phản ánh của nó có khách quan không còn phụ
thuộc vào nhiều yếu tố trong mô hình xuất phát và năng lực phần mềm.
2.3.2. Phương pháp sử dụng Nguyên lý D’Alembert
Nguyên lý D’Alembert: Tại mỗi thời điểm, các nội lực, ngoại lực và
các lực quán tính tác dụng lên các chất điểm của cơ hệ thành hệ lực cân bằng.
Xét một khâu thứ k trong hệ quy chiếu cố định như được thể hiện trên
hình 2.5. Theo Nguyên lý D’Alembert, ta xác định được hệ phương trình tĩnh
động có dạng:
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R   (Fke + Fki + Fkqt )  0

(2.32)

Và M 0   rk (Fke + Fki + Fkqt )  0
Trong đó:

(2.33)

– Là ngoại lực tác động lên chất điểm M K của cơ hệ
– Là nội lực tác động lên chất điểm M K của cơ hệ
– Là lực quán tính của chất điểm M K của cơ hệ

.

Theo nguyên lý D’Alembert, để thiết lập phương trình động lực học

của tay máy robot, ta tiến hành tách các khâu liên kết, xác định các lực tác
dụng lên từng khâu và áp dụng các phương trình (2.32) và (2.33) để giải bài
toán động lực học. Tuy nhiên, do việc phải tách liên kết và thiết lập các
phương trình tĩnh động cho từng khâu (phương pháp tách cơ cấu) cho nên
phương pháp này sẽ cho lời giải tương đối cồng kềnh với các cơ hệ gồm
nhiều khâu liên kết, do đó ngày nay thường chỉ được sử dụng đối với bài toán
xác định lực sau khi đã xác định được chuyển động (dạng gia tốc).
2.3.3. Phương pháp sử dụng phương trình Lagrange loại II
2.3.3.1.

Hệ với tọa độ suy rộng đủ

Phương trình Lagrange với các tọa độ suy rộng độc lập: Trường hợp hệ
được mô tả qua các tọa độ suy rộng đủ.
Chọn các tọa độ suy rộng qi (i  1, n) và tính biểu thức động năng của
hệ qua các tọa độ suy rộng.
k

z

0

z

Vật thứ k

Mk
Ck

k

y

0
k
0

O

x

0

y

0

x

Hình 2.5. Mô tả khâu thứ k trong hệ quy chiếu cố định
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Như đã biết vị trí mỗi vật M k (k  1, n) trong hệ qui chiếu cố định qua
vectơ định vị khối tâm Ck và ma trận cosin chỉ hướng của vật rắn, như được
mô tả trên hình 2.5. Trong trường hợp liên kết dừng ta có:

rCk  rCk (qi ); Bk (qi )

(2.34)

Động năng của hệ nhiều vật được tính theo công thức:
N

N

T  0.5 mk vCk vCk  0.5k T I kk
T

k 1

k 1

(2.35)

Trong đó vCk là véc tơ vận tốc của khối tâm của vật rắn thứ k:
vCk 

drCk
dt



rCk
q

q

(2.36)

k có các thành phần là hình chiếu véc tơ vận tốc góc trên các trục của hệ trục
cố định, Ik là ma trận của ten xơ quán tính của vật rắn thứ k đối với khối tâm
Ck của nó (thường chuyển về đối với hệ trục động gắn với vật).

Trong dạng kết thúc biểu thức động năng có thể được viết trong dạng sau:
n

T  0.5 aij qi q j  0.5q T Aq; A   aij  i , j 1 ; q T   q1 ... qn 
n

(2.37)

i 1

A - ma trận vuông đối xứng các yếu tố chỉ phụ thuộc vào các tọa độ suy rộng

- Lực suy rộng không thế:
 rk
T
;(i  1, n) ; Q  Q1 ... Qn 
Qi   Fk
qi
k 1
N

(2.38)

- Thế năng của hệ:  (q1 , q2 ,..., qn )
Phương trình chuyển động cơ hệ có dạng:
d T  T  Q 0  
dt q q
q
2.3.3.2. Trường hợp cơ hệ được mô tả trong hệ tọa độ dư (các hệ chịu
liên kết).

Đây là trường hợp các tay máy chuyển động chương trình, các chương
trình yêu cầu (các yêu cầu điều khiển) được xem là các liên kết cơ học.
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 ) Phương trình Lagrange dạng nhân tử
Trong trường hợp này giữa các tọa độ suy rộng tồn tại các hệ thức được gọi là
các liên kết, chúng có dạng:

f (q1 , q2 ,..., qn )  0

(2.39)

Trong trường hợp này thường sử dụng phương trình Lagrange dạng nhân tử:

d T  T  Q 0     T f
dt q q
q
q
Trong đó:  ,

f 
là các ma trận cột
q

Với phương pháp này gặp khó khăn là kích thước xử lý bài toán tăng
lên do phải đưa vào các yếu tố của ma trận  chưa biết, đặc biệt khi số
phương trình liên kết nhiều.

 ) Phương trình dạng ma trận
- Phương trình chuyển động của hệ được viết trong dạng:

 = Q + Qqt + R
Aq

(2.40)

Trong đó: R là các phản lực liên kết, chính là các tương tác cơ học lên cơ hệ.
Trong trường hợp liên kết không tiêu hao công, liên kết được gọi là lý tưởng.
Trong trường hợp ngược lại - liên kết không lý tưởng, còn:

Q = Q0 -

π
; Q qt  Q qt1  Q qt 2
q

Trong đó: Q(0) - lực suy rộng của các lực hoạt động;  - thế năng; Qqt1 , Qqt2
được xác định dựa vào ma trận A theo công thức:
T

Q qt1  Q 1qt1 Q2qt1 .. Qnqt1  ; Qiqt1  0.5q T  i Aq;
N

Q qt 2    i Aq * ; q *   q1qi .. qn qi 
i 1

(2.41)
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 a11
 q
 i
 ..
i A  
 ..
 a1n

 qi

a1n 
qi 

..
.. 
..
.. 
ann 
..

qi 
..

(2.42)

R - ma trận cỡ (nx1), lực suy rộng của các lực liên kết thỏa mãn hệ phương

trình. Trong trường hợp liên kết lý tưởng, để xử lý bài toán này thường được
sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange.
Khảo sát trường hợp cơ hệ được điều khiển:
Giả sử hệ được điều khiển để thực hiện chương trình dạng (2.39).
Trong trường hợp này (2.39) được gọi là liên kết điều khiển (điều khiển
chương trình). Để hệ thực hiện chương trình điều khiển có thể tác động lên cơ
hệ lực, dựa vào lý thuyết đã trình bày trên, đó là lực liên kết tức lực điều
khiển U  R. Trong trường hợp liên kết được xem là liên kết lý tưởng (trường
hợp không tiêu hao năng lượng hoặc lượng năng lượng tiêu hao bé có thể bỏ
qua), đó là tay máy bốc xếp hoặc tay máy đánh bóng, hoặc hàn,..thì từ hệ
(2.40), (2.41) xác định điều khiển U và nhờ đó chương trình điều khiển (2.39)
được thực hiện. Để khảo sát bài toán này, hiện nay sử dụng phổ biến phương
trình Lagrange dạng nhân tử [56] với khó khăn xuất hiện của nhân tử
Lagrange.
Để khắc phục khó khăn này, luận án đề xuất sử dụng phương trình
chuyển động dạng ma trận [7-10].
Như đã biết, chuyển động của hệ có thể viết trong dạng (2.40), trong đó
R có vai trò là các thông số điều khiển U, nhờ đó hệ thực hiện yêu cầu hệ thực

hiện liên kết điều khiển (2.39). Nói cách khác, phương trình chuyển động của
cơ hệ trong trường hợp này được viết như sau:

Aq = Q + Q qt + U

(2.43)
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Trong đó các lực Q + Qqt có ý nghĩa như trong phương trình (2.40) còn
thay thế cho R là điều khiển U. Do đó U chính là lực tương tác giữa tay máy
và môi trường. Trong trường hợp liên kết điều khiển được xem là liên kết lý
tưởng thì điều khiển U có thể được xác định, ta có hệ thức:
DU = 0

(2.44)

Trong đó D là ma trận của các hệ số trong biểu thức biểu diễn các tọa độ suy
rộng theo các tọa độ suy rộng độc lập do có mặt phương trình liên kết (2.39)
điều khiển. Phương trình (2.44) cần phải thỏa mãn (2.39). Từ đó điều khiển U
cần thỏa mãn phương trình:
FU+F0 = 0

(2.45)

Các đại lượng có thể sử dụng các công thức đã đề xuất trong các tài liệu
[6 -11]. Phương trình liên kết chương trình (2.39) được viết trong dạng:
n

 f i qi  f  0;   1, r

(2.46)

i 1

Đưa vào các đại lượng là các ma trận cỡ (rxn) và (rx1):

f1   fi 

 1,r ;i 1,n

; f0   f  1,r

Các đại lượng F và F0 có dạng:


F  f1 A1 ; F0  F  Q  Q 0  Q * 
q



  f0


Từ (2.45) và (2.46) xác định được điều khiển U để thực hiện liên kết điều
khiển chương trình.
Để xác định chuyển động của hệ được điều khiển, tức tính được các tọa độ
suy rộng là các hàm của thời gian và điều kiện đầu, tức: qi (t ), q(t0 ), q (t0 ) có
thể sử dụng phương trình:

 = D(Q + Qqt )
DAq
Cùng với các phương trình liên kết chương trình (2.46) [26]
Trong trường hợp khâu thao tác cần thực hiện liên kết vật chất, được
xem là không lý tưởng, tức điều kiện (2.45) không thỏa mãn ( δqT .Q tt  0 tức
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lực liên kết tiêu hao công trong di chuyển ảo). Trong trường hợp này các lực
tương tác phải được xác định từ thực nghiệm (đo đạc) hoặc từ giả thiết theo
kinh nghiệm (giả thiết ma sát coulomb,..).
Trong trường hợp này chuyển động của cơ hệ được điều khiển để thực
hiện chương trình (2.39) sẽ được xác định từ hệ phương trình (2.46) và
phương trình:
Aq = Q 0 + Q qt + U

Với U là hàm đã được xác định từ thực nghiệm hay từ giả thiết đã cho.
Để áp dụng phương trình Lagrange dạng ma trận, vấn đề quan trọng là
tính được ma trận quán tính vì như đã nêu trên, dựa vào ma trận quán tính A
dễ dàng tính được các đại lượng Qqt. Việc xác định các yếu tố của ma trận
quán tính A có thể sử dụng phương pháp ma trận truyền [25].
Như đã biết ma trận quán tính A là một ma trận vuông, không suy biến
cỡ (nxn)
 a11
a
12
A
 .

 a1n

a12
a22
.

a2 n

. a1n 
. a2 n 

. . 

. ann 

(2.47)

* Trong trường hợp các hệ phẳng:
Các phần tử aij được gọi là các yếu tố, tính theo công thức sau:
Trong trường hợp j  i và i. j là các khâu quay:

aij  m j rjT t Tj t Tj 1 ..tiT1 ..t1T t1t2 ...ti1 ..t j rj  J j

(2.48)

Trong trường hợp j  i , với i là các khâu quay:
n

aii  m r t t ..t t ...ti ri   J s
T T T
i i i1 i 1

T
1 1

(2.49)

s i

Trong đó r j , m j , J j là ma trận tọa độ khối tâm, khối lượng và mô men quán
tính của khâu thứ j đối với khối tâm của khâu thứ j.
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Q qt - ma trận cỡ (nx1) của các lực suy rộng được tính từ ma trận quán tính A

gồm hai thành phần, Q qt  Q qt1  Q qt 2 , chúng được tính dựa vào các ma trận:
 a11
 q
 i
 a12
 i A =  qi

 .
 a
 1n
 qi

a12
qi
a22
qi
.
a2 n
qi

a1n 
qi 

a2 n 
.
qi  ;

.
. 
ann 

.
qi 
.

i  1, n

(2.50)

Lực Q qt1 được tính theo công thức sau:

Q qt1  Q1qt1 Q2qt1 . Qnqt1 

T

(2.51)

Trong đó, các thành phần của lực quán tính Qqt1 có biểu thức:
Qiqt1  0.5q T  i Aq

Lực quán tính

Q

qt2

(i  1, n)

(2.52)

n

   i A(qi q )

(2.53)

i1

Trong đó A là ma trận cỡ (nx1) của các vận tốc suy rộng:
* Trường hợp tay máy không gian.
Các công thức trên có thể mở rộng cho các hệ không gian với các bổ sung
cần thiết. Trong bài toán không gian, các ma trận cơ bản t u t v t w có dạng:
1
0
tu  
0

0

0 0 u
1 0
0 1
1 0 0
 ; tv  
0 0
0 1 0


0 0 1
0 0

0 0
1 0
0 1
0 v
 ; tw  
0 0
1 0


0 1
0 0

0
0
;
1 w

0 1
0
0

Công thức tương tự có thể tính tọa độ, vận tốc, gia tốc các điểm cho bài
toán không gian.

38
0
1
0 cos 
t  
0 sin 

0
0
cos
 sin
t  
 0

 0

0
 sin 
cos 
0

 sin
cos

0
0

0

1

0

0

0
 cos

 0
0
 ; t  
  sin 
0


0
 0
0
0

0

1

0 sin 
1
0
0 cos
0

0

0
0
;
0

1

Trong đó u, v, w là di chuyển tịnh tiến theo các phương trục x, y, z
tương ứng, còn  , , là góc quay tương ứng quanh 3 trục x, y và z. Các ma
trận tu1 , tv1 , t w1 , tφ1 ,tθ1 ,tψ1 ,tφ2 ,tθ2 ,tψ2 được xác định như sau
0
0
tu1  
0

0

0 0 1
0 0 0 0
0
0 0 0 1 
0
0 0 0
 ; tv  
 ; tw  
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0




0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
  sin  0
0  sin   cos  0 
 0
0
 ; t  
t1  
1
0 cos   sin  0 
  cos 0



0
0
0
0
0
 0
  sin
 cos
t 1  
 0

 0
  sin 
 0

t2 
  cos

 0

 cos
 sin

0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
;
0 0 1

0 0 0
cos 0 
0
0
;
 sin  0 

0
0

0 0
0
0
0


0 0
0  cos  sin 
 ; t  
0
0 0  2 0 sin   cos 


0
0 0
0
0
0
cos 0 
  sin cos 0
  cos  sin 0
0
0
 ; t  
 sin  0  2  0
0
0


0
0
0
0
 0

0
0
;
0

0
0
0
;
0

0
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Kết luận chương 2

Chương 2 đã đưa ra được cơ sở lý thuyết khảo sát động học của tay
máy bằng phương pháp ma trận truyền (đối với trường hợp tay máy phẳng và
tay máy không gian), xác định được tọa độ về vị trí, vận tốc, gia tốc của chất
điểm khảo sát; khảo sát động lực học của tay máy qua các phương pháp sử
dụng nguyên lý D’Alembert và sử dụng phương trình Lagrange loại II, từ đó
xác định được phương trình chuyển động của cơ hệ.
Việc thiết lập phương trình động học phù hợp, xây dựng được chương
trình giải phương trình động học là cơ sở để khảo sát động lực học và cơ sở
để xây dựng mô hình sai số được trình bày trong chương 3.
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CHƯƠNG 3
KHẢO SÁT ĐỘNG LỰC HỌC TAY MÁY VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC
SAI SỐ CHUYỂN ĐỘNG ĐẾN ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA TAY MÁY
Thiết lập hệ phương trình động lực học của tay máy robot chuỗi
động học hở
Tay máy robot chuỗi động học hở là một cơ cấu mà cơ học của nó có
thể biểu diễn bằng một chuỗi động học của các khâu cứng được liên kết với
nhau bằng khớp quay và tịnh tiến. Một đầu của tay máy robot được gắn với
nền, trong khi đầu còn lại được di chuyển tự do trong không gian và thường
được gắn với đầu kẹp hoặc dụng cụ cơ khí, được gọi là khâu tác động cuối.
Các tay máy robot chuỗi hở được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp
như robot hàn, robot bốc xếp, robot vận chuyển…
Để thiết lập phương trình động lực học, phương pháp ma trận truyền
được sử dụng như được đề cập trong phần trên, hay trong các tài liệu tham
khảo [6],[7],[8],[26] có dạng:
 = D(Q (0) + Q (1) + Q (2) + U)
DAq

(3.1)

Trong đó A – ma trận quán tính, Q(0) – ma trận của các lực có thế và lực cản
nhớt, Q(1), Q(2) – ma trận của các lực quán tính, được tính dựa vào ma trận
quán tính A, còn U – ma trận các lực điều khiển.
Để khảo sát động lực học của tay máy robot chuỗi động học hở, trong
luận án sẽ tiến hành khảo sát hai tay máy robot điển hình, một là tay máy
robot gồm ba khâu quay (tay robot RRR – Revolute Revolute Revolute), hai
là tay máy robot gồm hai khâu quay và một khâu tịnh tiến (tay robot RRP –
Revolute Revolute Prismatic).

3.1.1. Khảo sát động lực học tay máy robot ba khâu quay RRR
Khảo sát tay máy phẳng bốc xếp gồm ba khâu quay có sơ đồ như trên
hình 3.1
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Hình 3.1. Tay máy ba khâu quay khảo sát
Các khâu 0OA, AB, BC là những thanh mảnh đồng chất có chiều dài
tương ứng bằng l1, l2, l3, khối lượng m1, m2, m3, chịu tác dụng các ngẫu lực có
mô men M1, M 2 , M 3 . Vật cần di chuyển được xem là chất điểm M có khối
lượng m, được kẹp tại đầu mút của thanh BC (xem M  C ). Các khâu chịu tác
dụng

mô

men

cản

nhớt

tuyến

tính

tương

ứng

mc1  b11;

mc 2  b22 ; mc3  b33
Để viết phương trình vi phân chuyển động của tay máy (bài toán thuận
của động lực học) ta sử dụng phương trình chuyển động cơ hệ dạng ma trận.
Cơ hệ khảo sát là cơ hệ không chịu ràng buộc, có ba bậc tự do với 3 tọa độ
suy rộng. Hệ tọa độ nền (gắn vào không gian cố định) 0O 0x 0y được tượng
trưng qua véc tơ x0, các hệ tọa độ vật của các khâu 0OA, AB, BC được chỉ
qua các véc tơ x1, x2, x3 được xây dựng như sau:
1) Quay vec tơ x0 quanh 0O một góc 1 theo chiều dương (ngược chiều kim
đồng hồ) nhận được vec tơ x1 tượng trưng cho hệ trục tọa độ vật của khâu
0

OA. Ứng với điều này là phép quay ứng với ma trận:
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cos 1  sin 1 0
t1   sin 1 cos 1 0


 0
0
1 

(3.2)

2) Để nhận được hệ trục tọa độ vật của khâu AB cần di chuyển tịnh tiến véc
tơ x1 (hệ trục vật của thanh 0OA) đến A, tức di chuyển tịnh tiến một đoạn l1 và
quay tiếp quanh A góc 2 nhận được hệ trục vật của thanh AB được tượng
trưng bằng vec tơ x2. Điều này được thực hiện bởi ma trận:

cos 2
t 2   sin 2

 0

 sin 2 l1 
cos 2 0 

0
1 

(3.3)

3) Hệ trục tọa độ vật của khâu BC được tượng trưng qua vec tơ x3 nhận được
bằng cách di chuyển tịnh tiến vec tơ x2 dọc AB đến điểm B (tịnh tiến một
đoạn l2) và quay quanh B góc 3 để nhận được vec tơ x3, tượng trưng cho hệ
trục vật của khâu BC, nó ứng với ma trận:

cos 3
t3   sin 3

 0

 sin 3 l2 
cos 3 0 

0
1 

(3.4)

Điểm M có tọa độ đối với hệ tọa độ vật của khâu BC là (l3, 0), nên tọa
độ của điểm M trong hệ trục tọa độ nền được xác định như sau:
0

rM  t1t 2 t3rM

(3.5)

Trong đó:
0

rM   0 xM

0

yM

1 ; rM  l3 0 1
T

(3.6)

Để viết phương trình chuyển động của tay máy ta sử dụng phương trình
(2.40), phương trình chuyển động dạng ma trận cho hệ ba bậc tự do. Các tọa
độ suy rộng được chọn là 1, 2, 3 là các góc quay tương đối giữa các khâu,
còn ma trận quán tính A là ma trận cỡ (3x3).
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 a11
A =  a12

 a13

a12
a22
a23

a13 
a23 

a33 

Các yếu tố quán tính aij (i, j  1,3) được tính theo (2.52) và (2.53):
a11  m2r2T t2T t11T t11t2r2  m3r3T t3T t2T t11T t11t2t3 r3  mr T t3T t2T t11T t11t2t3r  J1  J 2  J 3
 m2 (l12c22  2c2l1 cos2 )  m3 (l12  l22  2l1l2 cos2  2l1c3 cos(2  3 )  2l2c3 cos3 )
 m(l12  l22  2l1l2 cos2  2l1l3 cos(2  3 )  2l2l3 cos3 )  J1  J 2  J 3
T T
T T
T T
a12  m2r2T t21
t1 t11t2r2  m3r3T t3T t21
t1 t11t2t3r3  mr T t3T t21
t1 t11t2t3r  J 2  J 3

 m2 (c2l1 cos2  c22 )  m3 (c3l1 cos(2  3 )  2c3 l2 cos3  c32  l1l2 cos2  l22 )
 m(l3l1 cos(2  3 )  2l3 l2 cos3  l32  l1l2 cos2  l22 )
T T T
T T T
a13  m3r3T t31
t2 t1 t11t2t3r3  mrT t31
t2 t1 t11t2t3r  J3  m3 (c32  c3l2 cos3  c3l1 cos(2  3 ))

 m(l32  l3l2 cos3  l3l1 cos(2  3 ))  J3
T T
T T
T T
a22  m2 r2T t21
t1 t1t21r2  m3r3T t3T t21
t1 t1t21t3r3  mr T t3T t21
t1 t1t21t3r  J 2  J 3

 m2c22  m3 (c32  l22  2c3l2 cos 3 )  m (l32  l22  2l3l2 cos 3 )  J 2  J 3
T T T
T T T
a23  m3 r3T t31
t2 t1 t1t21t3 r3  mr T t31
t2 t1 t1t21t3 r  J 3

 m3 (c32  c3l2 cos 3 )  m3 (c32  c3l2 cos 3 )  J 3
T T T
T T T
a33  m3 r3T t31
t2 t1 t1t2 t31r3  mr T t31
t2 t1 t1t2 t31r  J 3  m3 c32  ml32  J 3

Lực suy rộng của các lực hoạt động gồm các mô men động cơ, lực cản nhớt,
lực có thế được tính từ hàm thế năng  có dạng:

  m2 g 0 yC 2  m3 g 0 yC 3  mg 0 yM , với

0

yC 2 ,0 yC3 , 0 yM là tung độ của các

trọng tâm C2, C3, M của các khâu AB, BC và vật cần di chuyển M. Để tính
các đại lượng này ta tính các ma trận sau:
0

rC 2  t1t 2 r2 ; 0 rC 3 = t1t 2 t3r3 ; 0 rM = t1t 2 t3r

Từ đây nhận được:
0

yC2  l 1 sin1 +c2sin( 1 +2 ) ; 0 yC3  l1 sin1  l2 sin(1  2 )  c3 sin(1  2  3 );

0

yM  l1 sin1  l2 sin(1  2 )  l3 sin(1  2  3 )

Thế năng của cơ hệ
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  (m2 0 yC2  m3 yC3  myM )g  [l1(m2  m3  m)sin1 + (c2m2 +l3 (m3 +m))sin(1 +2 )
 (m3c3  ml3 )sin(1  2  3 )]g;
T

Lực suy rộng Q  Q1 Q 2 Q 3  sẽ tính theo biểu thức


 M1  b11 [l1(m2  m3  m)cos1 +(c2m2 +l3 (m3 +m))cos(1 +2 )
1
 (m3c3  ml3)cos(1 2  3)]g;

Q1  M1  b11 

Q 2  M 2  b22  [(c2 m2 + l3 (m3 + m))cos(1 + 2 )
 (m3c3  ml3 )cos (1  2  3 )]g;

Q 3  M 3  b33  (m3c3  ml3 )cos(1  2  3 )]g
Để tính lực suy rộng của các lực quán tính ta tính các đại lượng:
 a11
 
 1
 a
1 A =  12

 1
 a13
 
 1

a12
1
a22
1
a23
1

a13 
1 

a23 
1 

a33 
1 

Vì các yếu tố của ma trận A không phụ thuộc 1 , còn các ma trận 2 A, 3 A
sẽ là:
 a11
 
 2
 a
2 A =  12

 2
 a13
 
 2

a12
2
a22
2
a23
2

a13 
2 

a23 
2 

a33 
2 

[[2sin(2 )l1l2m  2sin(2  3 )l1l3m  2sin(2 )l1l2m3  2sin(2  3 )c3l1m3
2sin(2 )c2l1m2 , sin(2 )c2l1m2  sin(2  3 )c3l1m3  sin(2 )l1l2m3  sin(2  3 )l1l3m
sin(2 )l1l2m  sin(2  3 )c3l1m3  sin(2  3 )l1l3m],[sin(2 )c2l1m2
sin(2  3 )c3l1m3  sin(2 )l1l2m3  sin(2  3 )l1l3m  sin(2 )l1l2m,0,0],
[sin(2  3 )c3l1m3  sin(2  3 )l1l3m,0,0]]
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 a11
 
 3
 a
3 A =  12

 3
 a13
 
 3

a12
3
a22
3
a23
3

a13 
3 

a23 
3 

a33 
3 

[[2sin( 2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m  2sin( 2  3 )c3l1m3
2sin(3 )c3l2 m3 ,  sin( 2  3 )c3l1m3  2sin(3 )c3l2 m3
 sin( 2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m,  sin(3 )c3l2 m3
 sin( 2  3 )c3l1m3  sin(3 )l2l3m  sin( 2  3 )l1l3m],
[ sin( 2  3 )c3l1m3  2sin(3 )c3l2 m3  sin( 2  3 )l1l3m
2sin(3 )l2l3m  2sin(3 )c3l2 m3  2sin(3 )l2l3m,
 sin(3 )c3l2 m3  sin(3 )l2l3m],
[ sin(3 )c3l2 m3  sin( 2  3 )c3l1m3  sin(3 )l2l3m
 sin( 2  3 )l1l3m  sin(3 )c3l2 m3  sin(3 )l2l3m,0]]

Từ đây tính được
T

Q qt1  Q1qt1 Q2qt1 Q3qt1  ;
 Q2qt1 = 0.5q T   2 Aq;
 Q3qt1 = 0.5 q T   3 Aq
Q1qt1  0.5q T   1 Aq;

Q1qt1  0;
d

Q2qt1   0.5 1 (2sin(2 )l1l2m  2sin(2  3 )l1l3m  2sin(2 )l1l2m3
 dt
d
 2sin(2  3 )c3l1m3  2sin(2 )c2l1m2  0.5 2 ( sin(2 )c2l1m2
dt
 sin(2  3 )c3l1m3  sin(2 )l1l2m3  sin(2  3 )l1l3m  sin(2 )l1l2m)
d
d
d
3 ( sin(2  3 )c3l1m3  sin(2  3 )l1l3m  1  0.5 1
dt
dt
 dt
( sin(2 )c2l1m2  sin(2  3 )c3l1m3  sin(2 )l1l2m3  sin(2  3 )l1l3m

 0.5

 sin(2 )l1l2m)

d
d
d
2  0.5 1 ( sin(2  3 )c3l1m3  sin(2  3 )l1l3m) 3
dt
dt
dt
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 d
Q3qt1   0.5 1(2sin(2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m  2sin(2  3 )c3l1m3
 dt
d
 2sin(3 )c3l2m3  0.5 2 (sin(2  3 )c3l1m3  2sin(3 )c3l2m3
dt
d
 sin(2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m)  0.5 3 (sin(3 )c3l2m3  sin(2  3 )c3l1m3
dt
d
 d
2sin(3 )l2l3m  sin(2  3 )l1l3m 1   0.5 1(sin(2  3 )c3l1m3
dt
 dt
d
 2sin(3 )c3l2m3  sin(2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m)  0.5 2
dt
d
d
(2sin(3 )c3l2m3  2sin(3 )l2l3m)  0.5 3 (sin(3 )c3l2m3  sin(3 )l2l3m) 2
dt
dt
  0.5q4 (sin(3 )c3l2m3  sin(2  3 )c3l1m3  sin(3 )l2l3m)
d
d
 0.5 2 (sin(3 )c3l2m3 sin(3 )l2l3m) 3
dt
dt
3

Q qt 2    i Aqqi
i 1

Q1qt 2  (2sin(2 )l1l2 m  2sin(2  3 )l1l3m  2sin(2 )l1l2m3  2sin(2  3 )c3l1m3
 2sin(2 )c2l1m2 )

d d
1 2  ( sin(2 )c2l1m2  sin(2  3 )c3l1m3
dt dt
2

d 
 sin(2 )l1l2m3  sin(2  3 )l1l3m  sin(2 )l1l2m)  2 
 dt 
d
d
 ( sin(2  3 )c3l1m3  sin(2  3 )l1l3m  2 3
dt dt
 2sin(2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m  2sin(2  3 )c3l1m3
 2sin(3 )c3l2m3 )

d d
1 3  ( sin(2  3 )c3l1m3
dt dt

 2sin(3 )c3l2m3  sin(2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m)

d
d
2 3
dt dt

d 
 ( sin(3 )c3l2m3  sin(2  3 )c3l1m3  sin(3 )l2l3m  sin(2  3 )l1l3m)  3 
 dt 

2
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Q2qt 2  (2sin(2 )c2l1m2  sin(2  3 )c3l1m3  sin(2 )l1l2 m3
d
d
1 2
dt dt
 ( sin(2  3 )c3l1m3  2sin(3 )c3l2 m3
 sin(2  3 )l1l3m  sin(2 )l1l2 m)

d
d
1 3
dt dt
d
d
 (2 sin(3 )c3l2 m3  2sin(3 )l2l3m) 2 3
dt dt
 sin(2  3 )l1l3m  2sin(3 )l2l3m)

d 
 ( sin(3 )c3l2 m3  sin(3 )l2l3m)  3 
 dt 

2

d
d
1  2
dt dt
( sin(3 )c3l2 m3  sin( 2  3 )c3l1m3  sin(3 )l2l3m

Q3qt 2  ( sin( 2  3 )c3l1m3  sin( 2  3 )l1l3m)

 sin( 2  3 )l1l3m)

d
d
d
d
1 3  ( sin(3 )c3l2 m3  sin(3 )l2l3m) 2 3
dt dt
dt dt

Lực suy rộng của các lực quán tính sẽ là:

Q Q
qt

qt1

Q

qt 2

Q

qt1

3

  Qiqt 2
i1

Q qt là ma trận (3x1) có các yếu tố lần lượt là Q1qt , Q2qt , Q3qt có biểu thức sau:

Q1qt  ( 2sin( 2 )l1l2 m  2sin( 2   3 )l1l3 m  2sin( 2 )l1l2 m3
d
d
1  2
dt dt
 (  sin( 2 )c2l1m2  sin( 2  3 )c3l1m3  sin( 2 )l1l2 m3
 2sin( 2  3 )c3l1m3  2sin( 2 )c2l1m2 )

d 
 sin( 2   3 )l1l3m  sin( 2 )l1l2 m )  3 
 dt 

2

d
d
 2 3
dt dt
 ( 2sin( 2   3 )l1l3 m  2sin( 3 )l2l3 m  2sin( 2  3 )c3l1m3
 (  sin( 2   3 )c3l1m3  sin( 2   3 )l1l3m 

 2sin( 3 )c3l2 m3 )

d
d
1 3  (  sin( 2  3 )c3l1m3
dt dt

 2sin( 3 )c3l2 m3  sin( 2   3 )l1l3 m  2sin( 3 )l2l3 m )

d
d
 2 3
dt dt

48
d 
( sin(3 )c3l2 m3  sin(2  3 )c3l1m3  sin(3 )l2l3m  sin(2  3 )l1l3m)  3 
 dt 
Q2qt  2sin(3 )c3l2 m3

d
d
d
d
1 3  2sin(3 )l2l3m 1 3
dt dt
dt dt

d
d
d 
 2sin(3 )c3l2 m3  2 3  1.0sin( 2 )l1l2 m3  1 
dt dt
 dt 
2

d 
d 
 sin(3 )c3l2 m3  3   sin(3 )l2l3m  3 
 dt 
 dt 

2

2

2

d 
d 
 1.0sin( 2  3 )c3l1m3  1   1.0sin( 2  3 )l1l3m  1 
 dt 
 dt 
2

d 
d 
 1.0sin( 2 )c2l1m2  1   1.0sin( 2 )l1l2 m  1 
 dt 
 dt 

2

2

2

d 
d 
Q  1.0sin(2  3 )c3l1m3  1   1.0sin(2  3 )l1l3m  1 
 dt 
 dt 

2

qt
3

2

d 
d 
 1.0sin(3 )c3l2 m3  1   1.0sin(3 )l2l3m  1 
 dt 
 dt 

2

2

2

d 
d 
 1.0sin(3 )c3l2 m3  2   1.0sin(3 )l2l3m  2 
 dt 
 dt 
d
d
d
d
 2.0sin(3 )c3l2 m3 1 2  2.0sin(3 )l2l3m 1 2
dt dt
dt dt
Phương trình chuyển động của tay máy được viết trong dạng sau:

a111  a122  a133  Q1  Q1qt ;
a121  a222  a133  Q 2  Q2qt ;
a131  a232  a333  Q 3  Q3qt
Trong dạng khai triển chúng có dạng:
 d

PT 1 : b1  1 ( t )   (l12 m  l22 m  2 cos( 2 (t ))l1l2 m
 dt

 2 cos( 2 (t )   3 (t ))l1l3 m  2 cos( 3 (t ))l2 l3 m  l32 m  l12 m 3
 l22 m 3  c32 m 3  l12 m 2  c 22 m 2  2 cos( 2 (t )) l1l2 m3
 2 cos( 2 (t )   3 (t )) c3l1m3  2 cos( 3 (t )) c3l2 m 3

2
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 d2

 2 cos( 2 ( t )) c 2 l1m 2  J 3  J 1  J 2 )  2 1 (t ) 
 dt

 cos( 2 (t )) c 2 l1m 2  c 22 m 2  cos( 2 ( t )   3 (t )) c3l1m3
 2 cos( 3 ( t )) c3l2 m3  c32 m 2  cos( 2 (t )) l1l2 m 3  l22 m3
 cos( 2 ( t )   3 ( t )) l1l3 m  2 cos( 3 (t ))l2 l3 m
 d2

 l3 2 m  cos( 2 (t )) l1l2 m  l2 2 m  J 2  J 3 )  2  2 (t ) 
 dt

c32 m3  cos(3 (t ))c3l2 m3  cos( 2 (t )  3 (t ))c3l1m3
l32 m  cos(3 (t ))l2l3m  cos( 2 (t )  3 (t ))l1l3m
 d2

d

 J 3 )  2 3 (t )   sin(3 (t ))c3l2 m3  3 (t ) 
 dt

 dt


2

2

d

d

 sin(3 (t ))l2l3m  3 (t )   sin( 2 (t )  3 (t ))c3l1m3   2 (t ) 
 dt

 dt

2

2

d

d

 sin( 2 (t )  3 (t ))l1l3m   2 (t )   sin( 2 (t ))c1l2 m2   2 (t ) 
 dt

 dt

2

d

d

 sin( 2 (t ))l1l2 m   2 (t )   sin( 2 (t ))l1l2 m3   2 (t ) 
 dt

 dt


2

2

2

d

d

 sin( 2 (t )  3 (t ))c3l1m3  3 (t )   sin(2 (t )  3 (t ))l1l3m  3 (t ) 
 dt

 dt

 cos( 2 (t )  1 (t ))c2 gm2  cos(1 (t )) gl1m2

2

 cos( 2 (t )  3 (t )  1 (t ))c3 gm3  cos( 2 (t )  1 (t )) gl2 m3
 cos(1 (t )) gl1m3  cos( 2 (t )  3 (t )  1 (t )) gl3m
 cos( 2 (t )  1 (t )) gl2 m  cos(1 (t )) gl1m
d
 d

d
 d

2sin(3 (t ))c3l2 m3  1 (t )  3 (t )   2sin(3 (t ))l2l3m  1 (t )  3 (t ) 
 dt
 dt

 dt
 dt

d
 d

d
 d

2sin(3 (t ))c3l2 m3   2 (t )  3 (t )   2sin(3 (t ))l2l3m   2 (t )  3 (t ) 
 dt
 dt

 dt
 dt

d
 d

d
 d

2sin( 2 (t ))c2l1m2  1 (t )    2 (t )   2sin( 2 (t ))l1l2 m  1 (t )   2 (t ) 
 dt
  dt

 dt
 dt
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d
 d

d
 d

2sin(2 (t ))l1l2m3  1(t )  2 (t )   2sin(2 (t )  3 (t ))c3l1m3  2 (t)  3 (t) 
 dt
 dt

 dt
 dt

d
 d

2sin(2 (t )  3 (t ))l1l3m 2 (t )  3 (t ) 
 dt
 dt

d

d
 d

d

2 1(t)sin(2(t) 3(t))c3l1m3  2(t)  2 1(t)sin(2(t) 3(t))ll1 3m 2(t)
 dt

 dt
  dt

 dt

d

d
 d

d

2 1(t)sin(2(t) 3(t))c3l1m3  3(t)  2 1(t)sin(2(t) 3(t))ll1 3m 3(t)  M1
 dt

 dt
  dt

 dt

PT 2 : (cos(2 (t))c2 l1m2  c2 2 m2  cos(2 (t)  3 (t))c3 l1m3
 2cos(3 (t))c3 l2 m3  c32 m3  cos(2 (t))l1 l2 m3  l2 2 m
 cos(2 (t)  3 (t))l1 l3m  2cos(3 (t))l2 l3m  l32 m
 d2

 cos(2 (t))l1 l2 m  l2 m  J 2  J 3 )  2 1 (t) 
 dt

2
2
2
 (c2 m2  2cos(3 (t))c3 l2 m3  c3 m3  l2 m3
2

 d2

 2cos(3 (t))l2 l3m  l3 m  l2 m  J 2  J 3 )  2 2 (t) 
 dt

2

2

 d2

 (c3 m3  cos(3 (t))c3 l2 m3  l3 m  cos(3 (t))l2 l3m  J 3 )  2 3 (t) 
 dt

d

 b2  2 (t)   M 2  cos(2 (t)  1 (t))c 2 gm2
 dt

 cos(2 (t)  3 (t)  1 (t))c3 gm3
2

2

 cos(2 (t)  1 (t)) gl2 m3  cos(2 (t)  3 (t)  1 (t)) gl3m
 cos(2 (t)  1 (t)) gl2 m
d
 d

 2sin(3 (t))c3 l2 m3  1 (t)  3 (t) 
 dt
 dt

d
 d

 2sin(3 (t))l2l3m  1 (t)  3 (t) 
 dt
 dt

d
 d

 2sin(3 (t))c3 l2 m3   2 (t)  3 (t) 
 dt
 dt


d

d
 d
 2sin(3 (t))l2l3m   2 (t)   3 (t)   1.0sin( 2 (t))l1 l2 m3  1 (t) 

 dt

 dt
  dt

2
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2

d

d

 sin(3 (t))c3 l2 m3  3 (t)   sin(3 (t))l2 l3m  3 (t) 
 dt

 dt

d

 1.0sin(2 (t)  3 (t))c3 l1m3  1 (t) 
 dt

d

 1.0sin(2 (t)  3 (t))l1l3m  1 (t) 
 dt

d

 1.0sin(2 (t))c2 l1m2  1 (t) 
 dt

d

 1.0sin(2 (t))l1l2 m  1 (t) 
 dt


2

2

2

2

2

PT 3: (c32 m3  cos(3 (t))c3 l2 m3  cos(2 (t)  3 (t))c3 l1m3
 d2

 l3 m  cos(3 (t))l2 l3m  cos(2 (t)  3 (t))l1l3m  J 3 )  2 1 (t) 
 dt

2
d

 (c32 m3  cos(3 (t))c3 l2 m3  l32 m  cos(3 (t))l2 l3m  J 3 )  2 2 (t) 
 dt

2

 d2

d

 (c32 m3  l32 m  J 3 )  2 3 (t)   b3  3 (t)   M 3
 dt

 dt

 cos(2 (t)  3 (t)  1 (t))c3 gm3  cos(2 (t)  3 (t)  1 (t))g l3m
2

d

d

 1.0sin(2 (t)  3 (t))c3l1m3  1 (t)   1.0sin(2 (t)  3 (t))l1l3m 1 (t) 
 dt

 dt

2

d

d

 1.0sin(3 (t))c3 l2m3  1 (t)   1.0sin(2 (t)  3 (t))l2l3m 1 (t) 
 dt

 dt

2

2

2

2

d

d

 1.0sin(3 (t))c3 l2m3  2 (t)   1.0sin(2 (t)  3 (t))l2l3m 2 (t) 
 dt

 dt

d

d

d

d

 2.0 1 (t)  sin(3 (t))c3 l2m3  2 (t)   2.0  1 (t)  sin(3 (t))l2l3m 2 (t) 
 dt

 dt

 dt

 dt
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Kết quả mô phỏng số
Các kết quả từ giải số nhờ phần mềm Maple theo bộ dữ liệu sau:

l1 = 0.2m; l2 = 0.2m; l3 = 0.1m; c1 = 0.0635m; c2 = 0.07475m;
c3 = 0.06067m; m1= 4.08 kg; m2= 2.34 kg; m3=0.73 kg; J1= 0.031 kgm2;
J2= 0.013 kgm2 ; J3= 0.0013 kgm2 ; m = 2 kg; g = 9.8 m/s2
Điều kiện đầu của hệ được cho như sau:

1 (0)  0 rad ; 2 (0)  0 rad; 3 (0)  0 rad;
D(1 )(0)  0 rad/s; D(2 )(0)  0 rad/s; D(3 )(0)  0 rad/s;
Đồ thị các góc quay 1, 2, 3 được thể hiện trên hình 3.2. Đồ thị các vận tốc
góc D(1 ), D( 2 ), D(3 ) được thể hiện trên hình 3.3.

Hình 3.2. Đồ thị các góc quay 1 ,2 , 3
Hình 3.2 là đồ thị xác định chuyển động của tay máy (các khâu). Trong đó 1
là góc quay của khâu 1 tại tâm quay 0O; 2 là góc quay của khâu 2 tại tâm
quay A; 3 là góc quay của khâu 3 tại tâm quay B.
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Hình 3.3. Đồ thị các vận tốc góc D(1 ), D( 2 ), D(3 )
Hình 3.3 là đồ thị lưu lại vận tốc góc của các khâu. Trong đó D1 là vận tốc
góc của khâu 1 tại tâm quay O; D2 là vận tốc góc của khâu 2 tại tâm quay A;
D3 là vận tốc góc của khâu 3 tại tâm quay B.
3.1.2. Khảo sát động lực học tay máy robot hai khâu quay, một khâu tịnh
tiến RRP

Mô hình khảo sát (hình 3.4) là một tay máy bốc xếp gồm 3 khâu: hai
khâu quay và một khâu chuyển động tịnh tiến. Cụ thể, khâu OA có chiều dài
l1, khối lượng m1, có trọng tâm C1 cách trục quay O khoảng cách c1 và mô
men quán tính đối với khối tâm C1 là J1 dưới tác dụng ngẫu lực có mô men
M1. Khâu AD có dạng xy lanh, nối với khâu OA bằng khớp quay A, có khối
tâm là C2 cách trục quay A một khoảng c2 và chịu tác dụng ngẫu lực M2 và
mô men quán tính đối với khối tâm C2 là J2. Khâu BC (piston) chuyển động


tịnh tiến không ma sát dưới tác dụng của lực F , có khối lượng M3 , khối tâm
C3 và mô men quán tính đối với khối tâm là J3. Bỏ qua ma sát tại các khớp
quay.
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Hình 3.4. Tay máy hai khâu quay một khâu tịnh tiến khảo sát
Yêu cầu của bài toán là tính toán các thông số của tay máy để di
chuyển vật M dọc đường KL có phương trình dạng:
y – 2x + 2 (l1 + l3) = 0

(3.7)

Trong đó: OK= 2(l1 + l3); OL = l1 + l3.
Tay máy có ba bậc tự do với các tọa độ là q1, q2, q3 trong đó q1, q2
tương ứng là các góc quay của khâu OA và xy lanh, còn q3 là đoạn dịch
chuyển của pit tông CB đối với xy lanh AD.
Để sử dụng phương pháp ma trận truyền, ngoài ba đại lượng q1, q2, q3
là các tọa độ Lagrange, ta thêm vào các ký hiệu sau (các vận tốc và gia tốc
suy rộng):

q4 

dq1
dq
dq
d 2q
d 2q
d 2q
; q5  2 ; q6  3 ; q7  21 ; q8  22 ; q9  23
dt
dt
dt
dt
dt
dt

(3.8)

Để tính ma trận quán tính A, ta sử dụng phương pháp ma trận truyền
[6],[7],[8],[23] ta thiết lập các ma trận sau:
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cos q1  sin q1 0
cos q2  sin q2 l1 
1 0 q3 
t1   sin q1 cos q1 0 ; t2   sin q2 cos q2 0  ; t3  0 1 0 






 0




0
1
0
1
 0
0 0 1 
 sin q1  cos q1 0
 sin q2  cos q2 0
0 0 1 
t11   cos q1  sin q1 0 ; t21   cos q2  sin q2 0 ; t31  0 0 0






 0
 0
0 0 0
0
0
0
0
c1 
c2 
c3 
l1 
r1   0  ; r2   0  ; r3   0  ; r   0 
 
 
 
 
 1 
 1 
 1 
1 

(3.9)

 0 
 0 
 0 
 0 
P1  m1g  ; P2   m2 g  ; P3   m3 g  ; P  mg 






 
 0 
 0 
 0 
 0 
Vị trí của các điểm đặt C1, C2, C3 của các khâu OA, AD, BC và của tải
trọng M (trọng tâm) được xác định theo công thức:

r01 = t1r1 ; r02 = t1t 2 r2 ; r03 = t1t 2 t 3 r3 ; r0 = t1t 2 t3 r

(3.10)

Thế năng  có dạng sau:

1
c(l 0  q 3 ) 2
2
 [ m1c1  ( m 2  m3  m )l1 ] g sin q 2 

  r01T P1 + r02T P2 + r03T P3 + r0T P 

 [ m2 c2  m3c3  ml3  ( m3  m ) q3 ] g sin( q1  q 2 ) 

(3.11)

1
c(l 0  q 3 ) 2 ;
2

Do đó lực suy rộng Q(0) và ma trận của các lực điều khiển có dạng:

Q (0)

 

b
q


1
1
 q

1


 M1 
 

 
 b2 q2  ; U   M 2 
 q2

 F 
 

  q  b3q3 
3



(3.12)
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Trong đó b1, b2, b3 là các hệ số cản nhớt tương ứng đối với các khâu
OA, AD, BC.
Để tính ma trận D ta thay biểu thức của các tọa độ y, x được tính theo
tọa độ suy rộng:

x  l1 cos q1  (l3  q3 )cos(q1  q2 ) ; y  l1 sin q1  (l3  q3 )sin(q1  q2 ) (3.13)
Phương trình của quỹ đạo di chuyển được viết trong dạng sau:

f  l1 sin q1  (l3  q3 )sin(q1  q2 )  2(l1 cos q1  (l3  q3 )cos(q1  q2 ))  2(l1  l2 )  0 (3.14)
và nhận được:

df
 [(cos(q1  q2 )  2sin(q1 +q2 )(l3  q3 )  (2sinq1 +cosq1 )l1 ]q4 
dt
 [(l3  q3 )[cos(q1 +q2 )+2sin(q1 +q2 )]q5 +[sin(q1 +q2 )- 2cos(q1 +q2 )]q6

f1 

(3.15)

Từ đây tính được ma trận D :

1
D
0

0
1

D13 
; D13  d 31 / d 33 ;
D 23 

D 23  d 32 / d 33 ; d 31

f
f
f

; d 32 
; d 33 
 q1
q2
q3

(3.16)

Trong đó :
d31  [(c os (q1 + q2 ) + 2sin(q1 + q2 ))(l3 + q3 ) + (cosq1 + 2sinq1 )l1 ];
d 32 = [cos(q1 + q2 ) + 2sin( q1 + q2 ))(l3 + q3 )];
d 33 = [ sin(q1 + q2 ) - cos( q1 + q2 )]

(3.17)

Còn các đại lượng Q(1) , Q(2)  lực suy rộng của các lực quán tính,
chúng được tính dựa vào ma trận quán tính A .
Các hệ số của ma trận quán tính sẽ được tính theo các công thức trong
[8 -10]:
a11  m1r1T t11T t11r1  m2r2T t2T t11T t11t2r2  m3r3T t3T t2T t11T t11t2t3r3  mr T t2T t11T t11t2 r  J1  J 2  J 3
 m2 (l12  c22 )  m3 (l12  c32  q32  2c3q3  2l1 cos q2 (c3  q3 ) 
 m(l12  l32  c12  q32  2q3l3  2(l1 cos q2 (l3  q3 ))  J 1 + J 2 + J 3
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T T
T T
T T
a12  m2r2T t21
t1 t11t2r2  m3r3T t3T t21
t1 t11t2t3r3  mr T t3T t21
t1 t11t2t3r  J 2  J 3

 m2 (c22  c2l1 cos q2 )  m3 (c32  q32  c3q3  l1 cos q2 (c3  q3 )) 
 m(l32  q32  q3l3  l1 cos q2 (l3  q3 ))  J 2  J 3
T T T
T T T
a13  m 3 r T3 t 31
t 2 t1 t11t 2 t 3 r3  m r3T t 31
t 2 t1 t11t 2 t 3 r3  ( m  m 3 ) l 2 sin q 2
T T
T T
T T
a 22  m 2 r2T t 21
t1 t1t 21 r2  m 3 r T3 t 3T t 21
t1 t1t 21t 3 r3  m r3T t 3T t 21
t1 t1t 21t 3 r

 m 2 c 22  m 3 ( c 32  q 32  2 c 3 q 3 )  m ( l32  q 32  2 l3 q 3 )  J 2  J 3

(3.18)

T T T
T T T
t 2 t1 t1t 21t 3 r3  m r3T t 31
t 2 t1 t1t 21t 3 r  m l1 sin q 2
a 23  m 3 r3T t 31
T T T
T T T
a 33  m 3 r3T t 31
t 2 t1 t1t 2 t 31 r3  m r T t 31
t 2 t1 t1t 2 t 31 r  ( m  m 3 )

Các lực suy rộng của các lực quán tính Q(1), Q(2) là các ma trận cỡ (3x1)
được tính theo các công thức sau:
T

Q(1)  Q1(1) Q2(1) Q3(1)  ;
Q1(1)  0.5qT D1Aq; Q2(1)  0.5qT D2 Aq;

Q3(1)  0.5qT D3 Aq

(3.19)

Q(2)  D1Aq1*  D2 Aq*2  D3Aq*3
Trong đó: q,q* là các ma trận cỡ (3x1), còn Di A(i  1, n) là các ma trận cỡ
(3x3):

q   q4 q5 q6  ; q1*  q42 q5q4 q6q4  ;
T

q2*  q4q5 q52 q6q5  ; q3*  q4q6 q5q6 q62 
 a11 a12
 q
 1 q1
 a a22
D1A   12
 q1 q1
 a13 a23
 q
 1 q1

 a11 a12 a13 
 a11 a12 a13 
a13 



 q q q 
q1 
3
3
 3

 q2 q2 q2 
 a12 a22 a23 
 a12 a22 a23 
a23 
; D2A  
 ; D3A   q q q  ; (3.20)
q1 

q

q

q
3
3 
2
2
2
 3


 a13 a23 a33 
 a13 a23 a33 
a33 
 q q q 



q1 
3
3 
 3
 q2 q2 q2 

Phương trình chuyển động tay máy có dạng:
Q1(0)  Q1(1)  Q1(*)   M1  
 a11 a12 a13  q7 
1 0 D31  
   1 0 D31   (0)   (1)   (*)    
0 1 D  a12 a22 a23   q8   0 1 D  Q2   Q2   Q2   M 2   (3.21)
32 
32  


 (0)   (1)   (*) 
a13 a23 a33  q9  
Q3  Q3  Q3   F  

được viết trong dạng triển khai sau:
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(a11  D31)q7  (a12  D31a23 )q8  (a13  D31)q9  Q1(0)  Q1(1)  Q1*  D31(Q3(0)  Q3(1)  Q3*)  M1  D31F
(a12  D32 )q7  (a22  D32a23 )q8  (a 23 D32 )q9  Q2(0)  Q2(1)  Q2*  D32 (Q3(0)  Q3(1)  Q3*)  M2  D32F

(3.22)

Hệ phương trình (3.22) cùng với phương trình (3.15) cho lời giải bài
toán đặt ra là hệ phương trình vi phân-đại số.
Trong công trình [18] đã đề xuất phương pháp cho lời giải bài toán đặt
ra nhờ việc giải hệ phương trình vi phân thường (cấp hai) khi chú ý rằng
phương trình quỹ đạo di chuyển được viết trong dạng

f1  d 31 q 4  d 32 q5  d 33 q3  0

(3.23)

Lời giải cho bài toán được tìm từ việc giải hệ phương trình (3.22) và phương
trình (3.23)

f2 
(

df1
d
d
d
 d31q7  d32 q8  d33q9  ( 31 q4  31 q5  31 q6 )q4
q1
q2
q3
dt

d 32
d
d
d
d
d
q4  32 q5  32 q6 ) q5  ( 33 q4  33 q5  33 q6 ) q6
q1
q 2
 q3
q1
q2
q3

(3.24)

Để nhận được lời giải, tác giả đã sử dụng phần mềm Maple.
Kết quả mô phỏng số:

Mô phỏng số của mô hình tay máy được thực hiện với các số liệu sau:
l1= 0.5m, l3=1m, m1=1 kg, m2=1 kg, m3=1 kg, m= 10 kg, b1=0.15 N.m.s,
b2=0.15 N.m.s, b3=0.25 N.m.s, c1=0 m, c2=0 m, c3=0.5 m,c=350 N/m,
J1=0.02 kgm2, J2=0.01 kgm2, J3=0.05 kgm2, g=10 m/s2, l0=0 m, M1=2.5 Nm,
M2=1.5 Nm, F=5 N.
Các điều kiện đầu được chọn như sau:
q1(0) = 0 rad, q2(0) = 0 rad, q3(0) = 0 m, q4(0) = 0 rad/s, q5(0) = 0 rad/s,
q6(0) = 0 m/s.
Kết quả như được thể hiện trên các hình 3.5, hình 3.6 và hình 3.7.
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Hình 3.5. Đồ thị góc quay q1 và q2 và dịch chuyển q3 của piston
Hình 3.5 thể hiện quỹ đạo di chuyển các khâu của cơ cấu. Trong đó q1 là góc
quay của khâu OA; q2 là góc quay của xy lanh AD; q3 tương ứng với đoạn
dịch chuyển của piston CB đối với xy lanh AD.

Hình 3.6. Đồ thị các vận tốc góc q4, q5, và vận tốc q6
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Hình 3.6 là đồ thị thể hiện vận tốc các khâu của cơ cấu. Trong đó D(q1) là vận
tốc góc của khâu OA; D(q2) là vận tốc góc của xy lanh AD; D(q3) là vận tốc
dài của piston CB đối với xy lanh AD.

Hình 3.7. Đồ thị quỹ đạo di chuyển
Nhìn vào đồ thị trên hình 3.7, ta nhận thấy rằng, với phương pháp mà
luận án sử dụng thì đã đáp ứng được yêu cầu của bài toán, đã tính toán được
các thông số của tay máy và vật M đã di chuyển đúng theo quỹ đạo mà bài
toán yêu cầu (di chuyển dọc theo đường KL).

Xác định phản lực động lực tại các khớp của tay máy phẳng
Xét tay máy gồm n khâu nối với nhau bằng các khớp quay chuyển động
trong mặt phẳng đứng. Vị trí của tay máy được xác định nhờ các i (i  1, n) .
Khối tâm và khối lượng của khâu thứ i được ký hiệu tương ứng qua Ci và mi
và chịu tác dụng các ngẫu lực Mi, chiều dài là li , khoảng cách từ khối tâm đến

Ai bằng ei tức AC
i i  ei . Bàn kẹp tay máy mang vật nặng, được xem như chất
điểm có khối lượng và tại đầu mút của tay máy. Giả thiết chuyển động của tay

61
máy đã được xác định, tức i  i (t ) là hàm đã biết theo thời gian đối với mọi
chỉ số i ( i  1, n) . Từ đây ta có hai bài toán:
Bài toán 1: Xác định các thành phần phản lực theo các phương ngang,
phương đứng và mô men lực tại khớp An .
Tách khâu thứ n, từ các công thức (2.7) tính được gia tốc của khối tâm
Cn và gia tốc góc của khâu thứ n, từ đó xác định được các lực quán tính và
ngẫu lực quán tính của khâu này. Các lực thật tác dụng lên khâu này là trọng
lực của khâu Pn  mn g , trọng lực vật mang P  mg , ngẫu lực của mô men
động cơ servomotor. Theo Nguyên lý D’Alembert sẽ cân bằng với hệ lực quán
tính gồm một lực và một ngẫu lực quán tính:
R Cqt   ma C và mCqt   J n n

Sử dụng Nguyên lý D’Alembert ta có:

XCn  
0
 xCn (t)
  
  0;
  m
 YCn  (mn  m)g yCn (t)
 mnxCn (t) 
Mdc  JCnn (t)  eCn sinn (t) eCn cosn (t) 
  ln sinn (t) ln cosn (t)  0



m
y
(
t
)
mg
 n Cn

Trong đó: 
xCn (t ), 
yCn (t ),  n (t ) được tính theo các công thức (2.7) là
những hàm xác định theo t khi các đại lượng i (t ),i (t ),n (t ) là những hàm
xác định theo t. Từ đây tính được X A  X A (t ); YA  YA (t ), M dc  M dc (t )
n

n

n

n

Bài toán 2: Tìm thành phần phản lực theo hai hướng dọc thanh và
vuông góc của thanh cuối (thanh thứ n).
Để tính thành phần phản lực tác dụng dọc đường trục (gây hiệu ứng
kéo, nén) và vuông góc với đường trục (gây hiệu ứng cắt, trượt) ta sử dụng
phương pháp ma trận truyền. Góc giữa hai trục tọa độ được ký hiệu qua n , là
góc định vị của khâu thứ n đối với hệ trục tọa độ (góc giữa trục và trục 0O 0x)
n

n    i
i 1
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Theo phương pháp ma trận truyền [5],[6],[8] ta có công thức sau:
 N An   cos n


 QAn   sin n

 sin n    X An 


cos n   YAn 

Bằng cách tương tự có thể tính các thành phần phản lực tại các khớp
Chú ý khi cần tính các thành phần phản lực tại khớp Ar  n ta xét một
chuỗi các khâu gồm các khâu Ar Ar 1... An và áp dụng sơ đồ ở trên, tức áp dụng
phương pháp Tĩnh - Động lực hình học cho bài toán hệ vật gồm (n-r) khâu.
* Thí dụ: Khảo sát tay máy gồm 3 khâu. Các khâu có chiều dài lần lượt là:
OA2 = l1 A 2 A 3  l2 , A3 M  e3 . Khâu OA2 được cân bằng (trọng tâm rơi vào O)
có khối lượng m1 và mô men quán tính đối với O bằng J1 (xem O  A1). Bỏ
qua khối lượng các khâu A2A3, A3C. Xem C là đầu mút của thanh A3C và
trùng với vật M. Vật được kẹp M có khối lượng m, coi như chất điểm cách
A3M khoảng cách e3. Các khâu chịu tác dụng của các động cơ servo, các mô
men lần lượt bằng M1, M2, M3 như trên hình 3.8.

Hình 3.8. Tay máy khảo sát 3 khâu
Xác định các mô men động cơ và các phản lực tại các khớp O, A2, A3
để các khâu có chuyển động theo quy luật đã cho theo thời gian (chuyển động
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chương trình), tức: 1  1 (t ), 2   2 (t ),3  3 (t ) là các hàm đã cho theo thời
gian.
Đầu tiên thành lập các ma trận truyền [5],[6]:
C1  S1 0 
  S1 C1 0 
 C1 S1 0 




t1   S1 C1 0  ; t11   C1  S1 0  ; t12    S1 C1 0 
 0
 0
 0
0 1 
0 0 
0 0 
C2  S 2 l1 
  S 2 C 2 0 
 C 2 S 2 0 




t 2   S 2 C2 0  ; t 21   C2  S 2 0  ; t 22    S 2 C2 0 
 0
 0
 0
0 1 
0
0 
0
0 
C3  S3 l2 
  S3 C3 0 
 C3 S3 0 
 e3 
t 3   S3 C3
0  ; t 31   C3  S3 0  ; t 32    S3 C3 0  ; rM   0 
0
1 
0 0 
0 0 
 0
 0
 0
 1 

Ta sử dụng các ký hiệu sau:
Si  sin i ; Ci  cos i ; Sij  sin(i   j ); Cij  cos(i   j ),
Sijk  sin(i   j   k ); Cijk  cos(i   j   k )

Các thành phần của gia tốc của vật kẹp (điểm M) trong hệ trục tọa độ nền,
dựa vào công thức (2.7) được tính như sau:

e3C123  l2C12  l1C1 
0
rM  t1t 2t 3r   e3 S123  l2 S12  l1S1 




1
0

a M  v11  v 22  v 33  v1' 12  v '222  v 3' 32  2 v1212  2 v1313  2 v 2323

Trong đó:
v1  t11t 2t 3r ; v 2  t1t 21t 3r ; v 3  t1t 2 t 31r; v1'  t12t 2t 3r ; v '2  t1t 22 t 3r; v 3'  t1t 2 t 32r;
v12 = t11t 21t 3r ; v13 = t11t 2t 31r , v 23 = t1t 21t 31r

Thực hiện các phép tính ta được:

xM  (e3 S123  l2 S12  l1S1 )1  (e3 S123  l2 S12 )2  e3 S1233  (e3C123  l2C12  l1C1 )12
 (e3C123  l2C12 )22  e3C12332  2(e3C123  l2C12 )12  2e3C12313  2e3C12323 ;

yM  (e3C123  l2C12  l1C1 )1  (e3C123  l2C12 )2  e3C1233  (e3 S123  l2 S12  l1S1 )12
 (e3 S123  l2 S12 )22  e3 S12332  2(e3 S123  l2 S12 )12  2e3 S12313  2e3 S12323
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Đầu tiên xét khâu A3M. Viết phương trình cân bằng tĩnh – động lực, ta có:

F
F
m

x

 X 3  X Mqt  0;

 Y3  YMqt  P  0;

(
F
)   X Mqt l sin 3  (YMqt  P )l cos 3  M 3  0.
A3

y

Trong đó:
X Mqt   mxM ; YMqt   myM ; P  mg ; 3  2  (1   2   3 )

Từ đây ta nhận được:

X 3  X Mqt ;
Y3  YMqt  P;
M 3  e3[ X Mqt sin(1  2  3 )  YMqt cos(1  2  3 )]
Ký hiệu thành phần phản lực hướng dọc thanh (gây hiệu ứng kéo nén)
và vuông góc với trục thanh (gây hiệu ứng cắt) qua N và Q (chú ý khi N > 0
gây nên nén và N < 0 - kéo):

Hình 3.9. Phản lực tại bản lề A3

 N   C123 S123 0  X 3   X 3C123  Y3 S123 
 Q   S
C123 0  Y3     X 3 S123  Y3C123 
   123
  

 1   0

0 1   1  
1
Để xác định phản lực tại bản lề A2 gồm hai khâu A2A3 và A3M như
hình 3.10. Thiết lập phương trình cân bằng cho hệ lực gồm các lực thật và lực
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quán tính ta dễ dàng xác định được các thành phần phản lực tại khớp A2 và
ngẫu lực M2

Hình 3.10. Phản lực tại bản lề A2
Dễ dàng nhận xét rằng trong trường hợp này X2 = X3; Y2 = Y3
Để xác định M2, viết phương trình mô men đối với điểm A2, nó có dạng:
M 2  M 3  e3 ( S123  l2 S12 ) X Mqt  (e3C123  l2C12 )(YMqt  P )  0

Để xác định phản lực tại trục quay O  A1 , ta xét hệ gồm 3 khâu 1, 2 và 3.
Cũng như trên ta có: X1 = X3; Y1 = Y3
Để xác định mô men M1 ta viết phương trình mô men đối với điểm A1, tức đối
với trục O.
M 1  M 2  M 3  (e3 S123  l2 S12  l1S1 ) X Mqt  (e3C123  l2C12  l1C1 )(YMqt  P)  J11  0

Hình 3.11. Phản lực tại bản lề O  A1

66

Thiết lập phương trình động lực của tay máy có khe hở khớp động
3.3.1. Mô hình khảo sát
Việc tồn tại các khe hở trong các khớp nối do chế tạo hay do bị mài
mòn trong quá trình làm việc không những làm sai lệch các kết quả nhận
được của hoạt động của tay máy mà còn xẩy ra hiện tượng va đập. Sự ảnh
hưởng của các khe hở khớp quay tới chuyển động cơ cấu sẽ được phân tích rõ
ở phần sau. Trong phần này, ta đi tìm lời giải động lực học của tay máy với
khe hở khớp động. Xét mô hình tay máy như trên hình 3.12.

m

B
M2
A
M1
0

0

2

1

Hình 3.12. Mô hình tay máy có khe hở khớp động
Giả thiết rằng giữa hai khâu 0OA và AB được liên kết bởi khớp có các
tâm trục không trùng nhau và cách nhau một khoảng  = r1 – r2 trong đó r1, r2
tương ứng là các đường kính bên trong và bên ngoài của vòng lăn khớp giữa
hai khâu, như được thể hiện trên hình 3.13.
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Hình 3.13. Mô hình khảo sát khe hở giữa các vòng lăn
Giả thiết rằng không có va đập và hai đường tròn lăn không trượt đối
với nhau. Tay máy gồm hai khâu, khâu OA có chiều dài l1, khối lượng m1, mô
men quán tính j1, khoảng cách từ khối tâm đến trục quay c1, mô men tác động
M1 = M0 sin(2t); khâu AB có chiều dài l2, khối lượng m2, mô men quán tính
j2, khoảng cách từ khối tâm đến trục quay c2, mô men tác động
M2=M0cos(2t).

3.3.2. Phương trình chuyển động tay máy
Tay máy được mô hình trong dạng hai khâu, vị trí của chúng được xác
định nhờ 4 tọa độ 1, , 2, u , trong đó 1, 2 là hai góc định vị của hai khâu
tay máy, u  O1O2 là khoảng cách hai tâm O1, O2 của tay máy,  là góc
nghiêng của O1O2 đối với phương ngang.
Vị trí cơ hệ được xác định nhờ 4 tọa độ (1, , 2, u). Chuyển động của
tay máy bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Đó là hai vòng tròn luôn tiếp xúc với
nhau (khoảng cách giữa 2 tâm luôn luôn không đổi và bằng r1 – r2) và lăn
không trượt đối với nhau. Hệ chịu hai phương trình liên kết dạng:

f1  u  (r1  r2 )  0
f 2  r1  r22  0

(3.25)
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Khi u = r1 – r2 hai khâu không rời nhau, không xảy ra va chạm. Xét
trường hợp 2 khâu luôn tiếp xúc. Hệ có hai bậc tự do

Hình 3.14. Mô hình tính toán
Để thiết lập phương trình chuyển động của tay máy, ta sử dụng phương
trình chuyển động dạng:

Aq  Q(1)  Q(2)  Q(3)  R

(3.26)

Trong đó A -ma trận quán tính, đó là ma trận vuông, không suy biến, cỡ
(4x4), Q(1) - ma trận (4x1) - ma trận của các lực suy rộng có thế và không có
thế, Q(2), Q(3) được tính từ ma trận quán tính, R - ma trận của các lực suy rộng
của các phản lực liên kết của các liên kết (3.25). Trong đó:

 a11
a
12
A
 a13

 a14

a12

a13

a22
a23

a23
a33

a24

a34

a14 
a24 
a34 

a44 

Để tính các yếu tố của ma trận quán tính ta sử dụng phương pháp ma
trận truyền [9-13], [23-25]. Nhằm mục đích này ta viết các ma trận truyền
sau;
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 cos 1
t1   sin 1
 0

 sin 1 0 
 cos 
cos 1 0  ; t2   sin 
 0
0
1 

1 0 u 
cos 2
t3  0 1 0  ; t4   sin 2
0 0 1 
 0

  sin 1
t11   cos 1
 0

 sin 2
cos 2
0

sin 
cos 
0

l1 
0  ;
1 

0
0
1 

 cos 1 0 
  sin 

 sin 1 0  ; t21   cos 
 0
0
1 

 cos  l1 
 sin  0 
0
0 

0 0 1
 sin2  cos2 0
t31  0 0 0 ; t41   cos2  sin2 0
0 0 0
 0
0
0
c1 
c2 
 l2 
r1   0  ; r2   0  ; r   0 
 1 
 1 
 1 
Các yếu tố của ma trận quán tính A được tính theo các công thức sau:

a11  m2 r2T t4T t3T t2T t11T t11t2t3t4 r2  mrT t4T t3T t2T t11T t t11t2t3t2 r  J1  J 2 ;
T T
T
a12  m2 r2T t4T t3T t21
t1 t11t2t3t4 r2  mrT t4T t3T t2T t11T t1t21
t3t4 r;
T T T
T T T
a13  m2 r2T t4T t31
t2 t1 t11t2t3r2  mrT t4T t31
t2 t1 t11t2t3t4 r;
T T T T
a14  m2 r2T t4T1t3T t2T t1T t11t2t3t4 r2  mr T t41
t3 t2 t1 t11t2t3t4 r  J 2 ;

T T
a22  mr T t 4T t3T t 21
t1 t1t 21t3t4 r ;
T T T
a23  mr T t 4T t31
t 2 t1 t1t 21t3t 4 r ;

T T T T
T T T T
a24  m2 r2T t41
t3 t2 t1 t1t21t3t4 r2  mr T t41
t3 t2 t1 t1t21t3t4 r
T T T
T T T
a33  m2 r2T t4T t31
t2 t1 t1t2 t31t4 r2  mr T t4T t31
t2 t1 t1t2 t31t4 r
T T T T
T T T
a34  m2 r2T t41
t3 t2 t1 t1t2t31t4 r2  mr T t4T t31
t2 t1 t1t2 t31t4 r
T T T T
T T T T
a44  m2 r2T t41
t3 t2 t1 t1t2 t3t41r2  mr T t41
t3 t2 t1 t1t2 t3t41r  J 2

(3.27)
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Sau khi thực hiện các phép tính ta nhận được:

a11  m1c12  m 2 ( c22  l12  u 2  2 c2 l1 cos(   2 )
 2 c2 u cos  2  2l1u cos  )  m (l12  l22  u 2
 2l1l2 cos(   2 )  2u (l1 cos   l2 cos  2 )  J 1  J 2
a12  m 2 ( c22  u 22  c2 l1 cos(   2 )  2 c2 u cos  2
 l1u cos  )  m (l22  u 2  l1l2 cos(   2 )
 u (l1 cos   2l2 cos  2 ))
a13  m 2 (l1 sin   c2 sin  2 )  m (l1 sin   l2 sin  2 )
a14  m 2 ( c2  c2 l1 cos(   2 )  c2 u cos  2 ) 
ml2 (l2  l1 cos(   2 )  l2 cos  2 )  J 2
a 22  m 2 ( c22  u 22  2 c2 u cos  2 )  m (l22  u 2  2l2 u cos  2 )
a 23  ( m 2 c 2  ml2 ) sin  2
a 24  m 2 ( c22  c2 u cos  2 )  mlm 2 ( c22  u 22  2 c2 u cos  2 )
 m (l22  u 2  2l2 u cos  2 ) 2 (l2  u cos  2 )

a33  m 2  m ;
a34   ( m 2 c2  ml2 ) sin  2
a 44  mc22  ml22  J 2
Để tính các đại lượng Q (2) , Q (3) trong phương trình (3.26) ta tính các
ma trận sau [6], [12], [13], [23]:

a14 
a11 a12
 q q . q 
i
i
 i

a24 
a12 a22
. .
.
qi 
i A   qi qi


.
.
.
.


a a
a44 
24
 14
.
qi 
 qi qi

(3.28)

Trong đó qi lần lượt được lấy là 1, , 2, u, tức ta nhận được các ma
trận cỡ (4x4):
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 1 A,  A,  u A,  2 A

(3.29)

Thêm vào ta thiết lập các ma trận sau:

q  1  u 2 

T

q 1  q 1 ; q 2  q 2 ; q 3  q u; q 4  q 2

(3.30)

Đại lượng Q(2) là ma trận cỡ (4x1), trong đó các yếu tố của nó được
tính theo công thức;
Q1( 2)  0.5q   1 Aq T ; Q2( 2)  0.5q   Aq T ;
Q3( 2)  0.5q  u Aq T ; Q4( 2)  0.5q   2 Aq T
(3)

Đại lượng Q

(3.31)

4

 i Aq i được tính theo công thức
i1

 T2 ;
Q1(3)   1Aq 1T ; Q (3)
2    Aq
 T4
Q 3(3)   u Aq T3 ; Q (3)
4   2 Aq

(3.32)

Vì các yếu tố aij của ma trận quán tính không chứa các tọa độ 1 nên đại
lượng 1 A  0 nên Q1(2)  0; Q1(3)  0
Hàm thế năng có dạng sau:

  mg (l2 sin(1     2 )  u sin(1   )  l1 sin 1 )
 m1 gc1 sin 1  m2 g (l1 sin 1  u sin(1   )
 c2 sin(1     2 ))
Lực suy rộng của các lực có thế và không thế có biểu thức sau:

Q1(1)  M 1  M 2  mg (l1 cos 1  l2 cos(1     2 )
 u cos(1   ))  m1 gc1 cos 1  m2 g (l1 cos 1
 u cos(1   )  c2 cos(1     2 ))

Q2(1)  M 2  mg (l2 cos(1    2 )  u cos(1   )
 m2 g (u cos(1   )  c2 cos(1    2 );
Q3(1)  (m2  m) g sin(1   );
Q4(1)  M 2  ( m2 c2  ml2 ) g sin(1     2 )

(3.33)
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Trong phương trình (3.26), R là ma trận của các phản lực liên kết từ
các liên kết (3.25) ứng với các tọa độ suy rộng (1, , 2, u). Đó là ma trận cỡ
(1x4):
R   R 1

R

Ru

R 2 

(3.34)

Liên kết (3.26) được giả thiết là lý tưởng. Như đã biết điều kiện lý
tưởng của liên kết được viết trong dạng dạng sau [11, 12]:
DR = 0

(3.35)

Ma trận (2x4) D có dạng sau [9], [23]:
1 0 0 0 
r
D
; k  2 1

r1
0 k 0 1 

(3.36)

Phương trình vi phân chuyển động của tay máy có dạng sau:
  D(Q(1) + Q(2) - Q(3) )
DAq

(3.37)

Hệ phương trình (3.37) và các phương trình liên kết (3.25) mô tả
chuyển động của tay máy. Nói cách khác, từ các phương trình này với điều
kiện đầu cho:

1 (t0 )  10 ,1 (t0 )  10 ; (t0 )  0 , (t0 )  0 ;
u (t0 )  u0 , u (t0 )  u0 , 2 (t0 )   20 ,2 (t0 )  20 ;
từ các phương trình này ta tính được: 1(t), (t), 2(t), u(t)
Chú ý: Vì các liên kết (3.26) là hôlônôm nên từ đó có thể tính , u là
hàm của 1, 2 và thay chúng vào phương trình (3.37), ta nhận được hai
phương trình vi phân cấp hai đóng kín đối với hai biến 1, 2 và do đó có thể
tính trực tiếp hai biến 1(t), 2(t). Nói một cách khác chuyển động của tay
máy có thể nhận được từ việc giải hệ 4 phương trình (3.37) và (3.35), nhưng
cũng có thể chỉ nhờ hệ 2 phương trình (3.37), trong đó các biến u,  và các
đạo hàm của chúng được thay biểu thức của chúng khi giải hệ phương trình
(3.35) hoặc thậm chí nhờ phương trình (3.37) và một số các phương trình liên
kết với điều kiện nhờ hệ phương trình liên kết các phương trình (3.35) trở
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thành hệ phương trình đóng kín. Chú ý điều này chỉ đúng đối với trường hợp
các liên kết hình học và các liên kết động học khả tích.
Trong trường hợp khi vòng tròn tâm O1, O2 luôn tiếp xúc thì hai tâm
luôn cách nhau một khoảng không đổi, tức u =  = r1 – r2 = const và khâu AB
lăn không trượt đối với khâu OA. Trong trường hợp này trong các đại lượng
đã tính toán ta lấy:

u  , u  0, u  0

(3.38)

Phương trình chuyển động của tay máy được mô tả bởi các phương
trình (3.26) và phương trình:

u0

f1  r1  r22  0

(3.39)
(3.40)

Trong đó chuyển động tay máy phải thỏa mãn đồng thời các phương trình
(3.37) tiếp nhận các phương trình (3.39), (3.40). Nói một cách khác các
phương trình (3.39), (3.40) cần được xem là các tích phân đầu của cơ hệ [24].
Như vậy chuyển động của tay máy được mô tả bởi hệ 4 phương trình vi
phân cấp hai nhờ 4 tọa độ suy rộng (1, , 2, u). Cụ thể chuyển động tay máy
được mô tả bởi hai phương trình vi phân cấp hai (3.37) và hai phương trình:

u  0;
r1  r22  0

(3.41)

Chú ý rằng hệ phương trình mô tả chuyển động của tay máy được thiết
lập từ 4 phương trình vi phân cấp hai đóng kín đối với các biến pha. Nói cách
khác có thể sử dụng các phương pháp xử lý hệ phương trình vi phân thường
cho bài toán được đề cập, trong khi để xử lý bài toán này, hiện nay hoặc phải
sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange hoặc phương pháp giải phương trình
vi phân đại số. Luận án sử dụng phương pháp được đưa ra trong [23]. Cụ thể
ta phải giải hệ phương trình sau:
Phương trình động lực của tay máy, phương trình (3.37);
Phương trình 1:
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[m1c12  m2 (c22  l12  u 2  2c2l1 cos(  2 )  2c2u cos 2 
2l1u cos  )  m(l12  l22  u 2  2l1l2 cos(   2 )  2u(l1 cos   l2 cos 2 ) 
 J1  J 2 ]1  [m2 (c22  u22  c2l1 cos(  2 )  2c2u cos 2  l1u cos  ) 
m(l22  u 2  l1l2 cos(  2 )  u(l1 cos   2l2 cos 2 ] 
 [m2 (l1 sin   c2 sin 2 )  m(l1 sin   l2 sin 2 )]u 
[m2c2 (c2  l1 cos(  2 )  u cos 2 )  ml2 (l2  l1 cos(  2 ) 
l2 cos 2 )  J 2 ]2 ;  u(l1 cos   2l2 cos  2))]  M1  M 2 
mg (l1 cos 1  l2 cos(1    2 )  u cos(1   ))  m1 gc1 cos 1 
m2 g (l1 cos 1  u cos(1   )  c2 cos(1    2 )) 
2[l1 (c2 m2  l2 m)sin(  2 )  ul1 (m2  m)sin  ]11 

(3.42)

2  l1 cos   u  m2  m   m2c2  ml2  cos 2  u 
2  c2 m2  l2 m  l1 sin   2   u sin 2   12  0
Phương trình 2:

r1{[ m2 ( c22  u 22  c2l1 cos(   2 )  2c2u cos  2  l1u cos  ) 
m (l22  u 2  l1l2 cos(   2 )  u (l1 cos   2l2 cos  2)]1
 [ m2 (c22  u 22  2 c2u cos  2 )  m (l22  u 2
2l2u cos  2 )]  [( m2 c2  ml2 ) sin  2 ]u 
[ m2 ( c22  c2u cos  2 )  m (l22  u 22  2l2u cos  2 )2
 M 2  mg (l2 cos(1     2 )  u cos(1  
 m2 g (u cos(1   )  c2 cos(1     2 )}

 r2{[m2 (c 22  c2l1 cos(  2 )  c2u cos 2 )  ml2 (l2  l1 cos(  2 ) 
u cos 2 )  J 2 ]1  [m2 (c22  c2u cos 2 )  m(l22  u 2  2c2u cos 2 )] 
(m2c2  ml2 )sin 2u  (mc22  ml22  J 2 )2  M 2 
(m2c2  ml2 ) g sin(1    2 )  2r2 (c2 m2  l2 m)sin 212 

(3.43)

2r2 (c2 m2  l2 m)u sin 222 }  0;
Phương trình 3

u  0;

(3.44)

Phương trình 4:

r1  r22  0;

(3.45)
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Nghiệm của hệ 4 phương trình được thiết lập cùng với điều kiện đầu
cho sẽ mô tả chuyển động tay máy.
3.3.3. Độ sai lệch của chuyển động chương trình của tay máy

Từ mô hình khảo sát có thể khảo sát các sai lệch khi tay máy cần thực
hiện chuyển động chương trình
a) Trong trường hợp các khớp không có khe hở, khi đó ta có:
  0,  0 điểm M (tay nắm) thực hiện chuyển động có các tọa độ:

xM  l2 cos[1 (t )   2 (t )]  l1 cos  2 (t )];
yM  l2 sin[1 (t )   2 (t )]  l1 sin  2 (t )];

(3.46)

b) Trong trường hợp giữa hai khâu có khe hở và vẫn tiếp xúc nhau thì
tọa độ điểm M sẽ là:

xM  l2 cos(1 (t )   (t )  2 (t ))   cos(1 (t )   (t ))  l1 cos(1 (t )),

yM  l2 sin(1 (t )   (t )  2 (t ))   sin(1 (t )   )(t ))  l1 sin( (t )); (3.47)
Như vậy có thể tính được sai lệch chuyển động chương trình theo  và

điều quan trọng có thể từ sai lệch để chẩn đoán độ lệch tâm .
c) Trong trường hợp hai khâu nối nhau không còn tiếp xúc tay máy trở
thành hệ 4 bậc tự do: khâu quay OA và khâu song phẳng AB. Trong trường
hợp như vậy hai khâu không còn tiếp xúc và có thể xảy ra va chạm. Để tránh
va chạm cần điều kiện hai khâu không rời nhau. Điều này yêu cầu phản lực, ít
nhất phản lực pháp tại điểm tiếp xúc tồn tại. Trong trường hợp này cần xác
định phản lực pháp tại điểm tiếp xúc giữa hai khâu.
3.3.4. Phản lực

Việc tồn tại khe hở của khớp nối có thể xảy ra va đập khi mất tiếp xúc
giữa hai khâu. Hiện tượng này xảy ra khi phản lực pháp tuyến tại điểm tiếp
xúc bằng không. Liên quan đến hiện tượng này ta xác định phản lực pháp
tuyến tại điểm tiếp xúc. Vì rằng để có tiếp xúc thì xảy ra điều kiện: u = 0
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Khi tồn tại điều kiện này đồng nghĩa với điều kiện Ru  0 . Điều kiện
này đảm bảo hai khâu không rời nhau, tức là còn tiếp xúc.
Để xác định phản lực tiếp xúc Ru ta quay lại phương trình (3.26), trong
đó các tọa độ, vận tốc và gia tốc đã tính được hàm theo thời gian nhờ hệ
phương trình (3.40), (3.43), (3.44). Cụ thể phản lực Ru được tính như sau:

Ru  a131 ( t )  a 23( t )  a 342 ( t )  Q 3(1) ( t )  Q 3( 2 ) ( t )  Q 3( 3 ) ( t )
Với các thông số của mô hình được khảo sát, ta nhận được:

Ru  [m2 (l1 sin   c2 sin2 )  m(l1 sin   l2 sin2 )]1 
 (m2c2  ml2 )sin2  (m2c2  ml2 )sin22  (m2  m) g sin(1  ) 
 [(m2  m)(  l1 cos)  (c2 m2  ml2 )cos2 ]12 
 [(m2  m)(  l1 cos)  (m2c2  ml2 )1  0.5(m2c2  ml2 )cos212 
 [(m2  m)(  0.5l1 cos)  (m2c2  ml2 )cos2 ]1 
 2 
 [(m2  m)  (m2c2  ml2 )cos2 ]22  0.5(m2c2  ml2 )cos2

(m2  m)cos1  [(m2c2  ml2 )cos212  (m2c2  ml2 )cos12
(m2 c2  ml2 )22 ;

(3.48)

Vế phải là các hàm đã tính được của thời gian. Từ biểu thức giá trị hàm
Ru khảo sát điều kiện không xảy ra va đập: Ru  0
Từ đây so sánh với kết quả từ chuyển động tay máy sẽ tính được sai số
xảy ra. Cũng có thể tính được sai số theo độ sai lệch .
Các kết quả được cho qua việc tính với các số liệu sau:

M 1  M 0 sin  t ; M 2  M 0 cos  t
l1  1.25 m; l2  0.5 m; m  1 kg ; m2  0.5 kg ; J1  J 2  0.1 kgm 2 ;
r1  0.0025 m; g  10 m/ s 2 ; r2  0.00245 m;   0.005 m;
c2  0.2 m; c1  0; M 0  1 Nm;   2 rad / s
Điều kiện đầu:

1 (0)  0 rad;  (0)  0 rad; u (0)  0.005 m;  2 (0)  0 rad

1 (0)  1.5 rad/s;  (0)  0 rad/s, u (0)  0 m/s; 2 (0)  0 rad/s
Kết quả được thể hiện trên các hình vẽ sau:

77

Hình 3.15. Đồ thị góc quay 1 và vận tốc góc 1
Hình 3.15 là đồ thị góc quay 1 và vận tốc góc D1 trong trường hợp không
có khe hở ∆

0)

Hình 3.16. Đồ thị góc quay  và vận tốc góc 
Hình 3.16 là đồ thị góc quay  và vận tốc góc D trong trường hợp khi khớp
có khe hở và hai khâu vẫn tiếp xúc với nhau.
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Hình 3.17. Đồ thị góc quay 2 và vận tốc góc 2
Hình 3.17 là đồ thị góc quay 2 và vận tốc góc D2 trong trường hợp khi
khớp có khe hở và hai khâu nối tiếp không tiếp xúc với nhau.

Hình 3.18. Đồ thị phản lực Ru
Hình 3.18 là đồ thị diễn tả trạng thái của phản lực Ru khi có khe hở và vẫn
tiếp xúc.
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Thiết lập hệ phương trình động học của tay máy có tay nắm đàn hồi
Khảo sát tay máy phẳng gồm hai khâu quay và một khâu tịnh tiến như
hình 3.19. Khâu quay dẫn động được xem là cân bằng động lực, chịu tác dụng
mô men M1  M10  1 , trong đó M10 , là những thông số động cơ – những
hằng số đã cho, 1 là vận tốc góc khâu dẫn OA. Khâu quay A được cân bằng,
tức trọng tâm tại O, có mô men quán tính đối với trục O bằng J1, góc định vị
của khâu OA đối với hệ trục nền là  và do đó 1 

d
. Khâu AB quay
dt

quanh A với góc định vị đối với khâu OA (tọa độ vật) là  và mô men quán
tính đối với trục qua A là J2 và khối lượng được bỏ qua (trong trường hợp
riêng khâu AB được cân bằng để trọng tâm của nó tại A và phần động năng
tịnh tiến cùng với khối tâm của nó có thể gộp vào động năng khâu A.

o

Hình 3.19. Tay máy có tay nắm đàn hồi
Trong trường hợp tổng quát không khó khăn khi tính động năng khâu
AB bằng động năng tịnh tiến cùng với khối tâm và động năng quay quanh
khối tâm (công thức Konig). Động lực tác dụng lên khâu AB là mô men lực

M2 được cung cấp nhờ động cơ servo gắn với khâu OA và mô men cản, nó có
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dạng: M 2  M 20   2( r ) , trong đó M 20 ,   là các hằng số đã cho, 2( r ) - vận
tốc góc tương đối của khâu AB đối với khâu OA. Thanh đẩy CD cùng vật
được nắm M (M  D), vị trí của chúng được xác định bằng các thông số
u = AC và y là chuyển động trượt đối với khâu AB, chịu lực đẩy F  F0  

du
dt

do động cơ gắn với khâu quay AB, trong đó F0 ,   là các thông số động cơ.
Thanh CD với vật được nắm M có điểm đầu gắn ngàm với thanh đẩy C,
còn điểm cuối gắn với vật M được xem là đàn hồi và chịu biến dạng uốn (bỏ qua
biến dạng kéo nén và xoắn), có modun đàn hồi là E và mô men chống uốn I. Để
  Q  Q 0  Q * ta sử dụng phương pháp
thiết lập phương trình chuyển động Aq

ma trận truyền để tính ma trận quán tính A và các thành phần trong phương
trình Q, Q0, Q* [47],[48]. Hệ được xác định bằng 4 tọa độ suy rộng độc lập
(, , u, y), hệ có 4 bậc tự do.
3.4.1. Trường hợp bỏ qua khối lượng thanh tay nắm

Chọn hệ trục tọa độ nền O0x0y0, trong đó O0  O, trục O0x0 theo
phương ngang, trục O0y0 theo phương đứng hướng lên. Các hệ trục vật có gốc
tại O0, A và C, trục x hướng dọc đường trục thanh, trục y được chọn vuông
góc với trục x theo quy tắc tam diện thuận với trục x hướng từ trong ra ngoài.
Đưa vào các ký hiệu sau:
q1   ; q2   ; q3  u ; q4  y;    q 1 ;   q 2 ; u  q3 ; y  q 4

Các ma trận truyền có dạng sau [47]:
 cos q1  sin q1 0 
 cos q2  sin q2
t1   sin q1 cos q1 0  ; t2   sin q2 cos q2



 0
 0
0
1 
0
 1 0 l3 
0 
  sin q1  cos q1
t4;   0 1  y  ; r   0  ; t11   cos q1  sin q1


 

 0 0 1 
1 
 0
0

l1 
1 0  q3 
0  ; t3   0 1 0  ;



 0 0 1 
1 
0
0 ;

0 
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 sin q2  cos q2 0
0 0 1
0 0 0 




t 21  cos q2  sin q2 0 ; t31  0 0 0 ; t41  0 0 1 ;






 0
0 0 0 
0 0 0 
0
0

(3.49)

Ma trận quán tính A là ma trận đối xứng, không suy biến, các yếu tố
của chúng được tính theo công thức sau [48]:

a11  mr T t4T t3T t2T t11T t11t2t3t4 r  J1  J 2  m(l12  2l1l3 cos q2  2l1q4 sin q2 
 2l1q3 cos q2  l32  2l3q3  q32  q42 )  J1  J 2
T T
a12  mr T t4T t3T t21
t1 t11t2t3t4 r  J 2  m (l32  2l3q3  l1l3 cos q2 

 q32  l1q3 cos q2  q42  l1q4 sin q2 )  J 2
T T T
a13  mr T t4T t31
t2 t1 t11t2t3t4 r  m ( q4  l1 sin q2 );

T T T T
a14  mr T t41
t3 t2 t1 t11t2t3t4 r   m (l3  q3  l1 cos q2 );
T
a22  mr T t4T t3T t21
tT t1t21t3t4 r  J 2  m (l32  2l3q3  q32  q42 )  J 2 ;
T T T
a23  mr T t4T t31
t2 t1 t1t21t3t4 r  mq4 ;
T T T T
a24  mr T t41
t3 t2 t1 t1t21t3t4 r   m(l3  q3 );

(3.50)

T T T
a33  mr T t4T t31
t2 t1 t1t2t31t4 r  m;
T T T T
T T T T
a34  mr T t41
t3 t2 t1 t1t2t31t4 r  0; a44  mr T t41
t3 t2 t1 t1t2t3t41r  m;

Chú ý rằng các khâu OA và AB được cân bằng, trọng tâm khâu OA
nằm tại O, còn trọng tâm thanh AB nằm tại A, động năng của chúng có thể
tính được qua vận tốc góc của khâu OA, còn động năng khâu đàn hồi đươc bỏ
qua theo giả thiết.
Theo [51] ta tính được:
1A  0

2ml1[(l3  q3 )sinq2  q4 cos q2 )] ml1[(l3  q3 )sin q2  q4 cos q2 ] ml1 cos q2 ml1 sin q2 
 ml [(l  q )sin q  q cos q ]
0
0
0 
1 3
3
2
4
2

2A 

ml1 cos q2
0
0
0 


ml1 sin q2
0
0
0 
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 2m(l3  q3  l1 cos q2 ) 2l (3m  2q3  l1 cos q2 )
 2l (3m  2q  l cos q )
2m(l3  q3 )
3
1
2

3A 

0
0

m
m


0 m 
0 m 

0 0 

0 0 

(3.51)

 2m(q4  l1 sin q2 ) m(2q4  l1 sin q2 ) m 0 
 m(2q  l sin q )
2mq4
m 0
4
1
2


4A 

0 0
m
m


0
0
0 0


Q10  0 ;
Q20  ml1[(l3 sin q2  q3 sin q2  q4 cos q2 )q12 
 (l3 sin q2  q3 sin q2  q4 cos q2 )q1q2  cos q2 q1q3  sin q2 q1q4 ];

(3.52)

Q30  m[(l1cosq2  l3  q 3 )q12  (2l3  2q3  l1 cos q2 )q1q2 
 q1q4 +(l3 +q 3 )q 22  q 2q 4 ];
Q40  m[(q4  l1 sin q2 )q12  (2q4  l1 sin q2 )q1q2  q1q3  q1q4  q4 q22  q2 q3 ]
n

Bây giờ lực Q   Q *i sẽ được tính như sau
*

i 1

Q1*  0
 ml1[2(l3 sin q2  q3 sin q2  q4 cos q2 )q1q2  (l3 sin q2  q3 sin q2  q4 cos q2 ) q 22  


 
  cos q2 q2 q3  sin q2 q2 q4 ]}
*

Q2  
ml1 (l3 sin q2  q3 sin q2  q4 cos q2 ) q1q2


 ml1 cos q2 q1q2




ml1 sin q2 q1q2



 m[2(l3  q3  l1 cos q2 ) q1q3  (2l3  2q3  l1 cos q2 )q2 q3  q3 q4 ]


m[(2l3  2q3  l1 cos q2 ) q1q3  2(l3  q3 ) q2 q3  q3 q4 ]
*


Q3 


0


m[q1q3  q2 q3 ]


 m[2(q4  l1 sin q2 )q1q4  (2q4  L1 sin q2 )q2 q4  q3 q4 


m[(2q4  l1 sin q2 )q1q4  2q4 q2 q4  q3 q4 ]
*


Q4 


 m[q1q4  q2 q4 ]


0



(3.53)
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Biểu thức thế năng:
Thế năng gồm thế năng của trọng lực, thế năng của lò xo giảm chấn
đàn hồi của các khâu OA, AB và thanh đẩy C, có các hệ số tương ứng là c1,
c2, c3.
Thế năng biến dạng đàn hồi của tay với của tay máy, khi chỉ kể đến
biến dạng uốn, nó được tính theo công thức sau:

Trong đó:

 bd  0.5c4 y 2

(3.54)

3EI
l33

(3.55)

c4 

Trong đó: E - kí hiệu của mô đun đàn hồi, I - mô men chống uốn.
Thế năng của hệ được tính theo biểu thức:

   mg[l1 sin q1  q3 sin( q1  q2 )  l3 sin( q1  q2 )  q4 cos( q1  q2 )]
 0.5c1 q12  0.5c 2 q22  0.5c3 ( q3  l ) 2  0.5c4 q42 ;

(3.56)

Trong đó l là độ dài của lò xo liên kết giữa thanh đẩy (con trượt+thanh
đàn hồi) khi không bị biến dạng, c1, c2, c3 là các hằng số được cho, còn c4
được tính theo công thức (3.55). Các lực tác dụng không thế gồm các mô men
động cơ tác dụng lên khâu 1 (M1), lên khâu 2 (M2)và lực đẩy khâu 3 (lực F).
Phương trình chuyển động tay máy được viết như sau:

PT 1: ( J1  J 2  m[l12  2l1 (l3  q3 )cos q2  2l1 q 4 sin q2
 l32  q32  2l3q3  q42 )q1  J 2  m[l32  2l3q3  l1 (l3  q3 )cos q2  q32
 q42  l1q4 sin q2 ]}q2  m(q4  l1 sin q2 )q3  m(l3  q3  l1 cos q2 )q4
 M 10   q1  c1q1  mg[l1 cos q1  (q3  l3 )cos(q1  q2 )
 q4 sin(q1  q2 )]  2ml1[(l3 +q3 ) sinq 2  q4 cos q2 ]q 1q 2
 2m(l3  q3  l1 cos q2 ) q1q3  2m( q4  l1 sin q2 )q1q4
 mL1[(l3  q3 )sin q2  q4 cos q2 ]q22
 2m[l3  q3  l1 cos q2 ]q2 q3  2m(q4 +l1 sin q2 )q2 q4 ;

(3.57)
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PT 2 : {J 2  m[(l3  q3 )2  l1 (l3  q3 )cos q2  l1 q 4 sin q2  q42 ]}q1
 [ J 2  m[(l3  q3 )2  q42 ]q2  mq4 q3  m(l3  q3 )q4
 M 20   q2  c2 q2  mg[(l3  q3 )cos(q1  q2 )  q4 sin(q1  q2 )]
 ml1[(l3  q3 )sin q2  q4 cos q2 ]q 12  2m(l3  q3 )q1q2  2mq4 q1q4
 2m(l3  q3 )q2 q3  2mq4 q2 q4 ;
PT 3: m(q4  l1 sin q2 )q1  mq4q2  mq3  F0  q3  mg sin(q1  q2 )  c3 (q3  l ))

 m(l3  q3  l1 cos q2 )q12  2m(l3  q3 )q1q2  2mq1q4  2mq2q4  m(l3  q3 )q22 ;
PT 4 : m(l3  q3  l1 cos q2 )q1  m(l3  q3 )q2  mq4
 mg cos(q1  q2 )  c4 q4  m(q4  l1 sin q2 )q12  2mq4 q1q2
 2mq1q3  mq4 q22  2mq2 q3
Kết quả mô phỏng

Sử dụng phần mềm Maple để mô phỏng với các số liệu đầu vào như sau
m  1 kg ; M 10  0.2 Nm; M 20  0.5 Nm; F0  7.5 N; J1  4 kgm 2 ; J 2  4 kgm 2 ;
c3  125 N / m; l1  0.3 m; l  0.15 m; l3  0.5 m;

  0.01Nm/ s;   0.01Nm/ s;   0.05 Ns/ m; g  10m/ s 2 ;
E  6,626.1010 N / m 2 ; I  1,14197.108 m 4
Điều kiện đầu vào:

q1 (0)  0.0rad , q2 (0)  0.0rad , q3 (0)  0.0rad , q4 (0)  0.0rad ,
q1 (0)  0.0rad / s, q2 (0)  0.0rad / s, q 3 (0)  0.0, q4 (0)  0.0rad / s
Kết quả mô phỏng thể hiện trên các hình dưới đây:
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Hình 3.20. Đồ thị góc quay của tay nắm khi có đàn hồi
Các đồ thị trên thể hiện đoạn dịch chuyển u và chuyển vị y của thanh
đẩy CD, trường hợp này không tính tới khối lượng của vật nặng M. Từ đồ thị
cho thấy sự dao động của thanh CD và điểm đầu D tương ứng với vật M trong
quá trình di chuyển của cơ cấu tay máy, trong đó chu kỳ dao động vật nặng M
ngắn hơn rất nhiều so với thanh CD.
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3.4.2. Trường hợp kể đến khối lượng thanh tay nắm
Trong trường hợp kể đến khối lượng của thanh tay nắm, ta có thể thay
thế bằng khối lượng bổ sung vào khối lượng m với khối lượng bổ sung được
tính theo giả thiết động năng tương đương [52], ví dụ, trong trường hợp
thanh tay máy có dạng thanh thẳng, mặt cắt ngang không đổi, hệ số qui đổi
khối lượng (tương đương) được tính theo công thức:
1 3 x 2
km   ( ) dx
l3 0 
l

(3.58)

Trong đó  , x là chuyển vị của điểm đặt của tải và của điểm đặt của
phân tố dx của thanh khi trên thanh chịu tác dụng tĩnh của tải:
mqd = km m0

(3.59)

Trong đó m0 là khối lượng thanh, l3 là độ dài thanh khi không biến dạng
Khối lượng tại điểm cuối của thanh tay nắm trong trường hơp này được tính:
m = mt + mqd

(3.60)

Trong đó mt là khối lượng vật được nắm.
Từ hệ phương trình (3.57) xác định được chuyển động của tay máy ứng
với các điều kiện đầu :

q1 (0)  q10 ; q2 (0)  q20 ; q3 (0)  q30 , q4 (0)  q 40 ;
q1 (0)  q10 ; q2 (0)  q 20 ; q3 (0)  q30 ; q4 (0)  q40

(3.61)

Kết quả tích phân hệ phương trình (3.57) với điều kiện đầu (3.61) cho ta:
q1 (t ), q2 (t ), q3 (t ), q4 (t )

(3.62)

Kết quả mô phỏng

Sử dụng phần mềm Maple để mô phỏng với các số liệu đầu vào như
sau:

m  1 kg ; M 10  0.2 Nm; M 20  0.5 Nm; F0  7.5 N; J1  4 kgm 2 ; J 2  4 kgm 2 ;
c3  125 N / m; l1  0.3 m; l  0.15m; l3  0.5m;

  0.01Nm/ s;   0.01Nm/ s;   0.05 Ns/ m; g  10m/ s 2 ;
E  6,626.1010 N / m 2 ; I  1,14197.108 m 4 ; m0  0.75kg
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Điều kiện đầu vào:

q1 (0)  0.0rad , q2 (0)  0.0rad , q3 (0)  0.0rad , q4 (0)  0.0rad ,
q1 (0)  0.0rad / s, q2 (0)  0.0rad / s, q 3 (0)  0.0, q4 (0)  0.0rad / s
Kết quả mô phỏng thể hiện trên các hình dưới đây:

Hình 3.21. Đồ thị góc quay của tay nắm khi không có đàn hổi
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Các đồ thị trên hình 3.21 thể hiện đoạn dịch chuyển u và chuyển vị y
của thanh đẩy CD, trường hợp này xét tới khối lượng của vật nặng M. Từ đồ
thị cho thấy sự dao động của thanh CD và điểm đầu D tương ứng với vật M
trong qua trình di chuyển của cơ cấu tay máy, trong đó chu kỳ dao động vật
nặng M ngắn hơn rất nhiều so với thanh CD.
3.4.3. Sai số của quỹ đạo do đàn hồi của tay nắm
Quỹ đạo của điểm M trong hệ tọa độ nền khi tính đến đàn hồi của thanh
tay nắm được tính theo công thức:
r0  t1t 2t 3t 4r

(3.63)

Các tọa độ của điểm M trong hệ trục tọa độ nền O0, x0, y0 sẽ là:

xM0 (t )  l1 cos q1 (t )  [l3  q3 (t)]cos(q1 (t )  q2 (t ))  q4 (t )sin(q1 (t)  q 2 (t));
y0M (t )  l1 sin q1 (t )  [l3  q3 (t )]sin(q1 (t )  q2 (t ))  q4 cos(q1 (t )  q2 (t ))

(3.64)

Từ đây ta tính được sai lệch của quỹ đạo của M do tính đàn hồi của
thanh tay nắm gây nên.

xM  l1 cos q1 (t )  [l3  q3 (t )]cos(q1 (t)+q 2 (t))+q4 (t)-x*M (t );
yM  l1 sin q1 (t )  [l3  q3 (t )]sin(q1 (t )  q2 (t ))  q4 (t )  y*M (t)

(3.65)

Trong đó q1(t), q2(t), q3(t), q4(t) được tính theo (3.62), còn xM* (t ); y*M (t)
là quỹ đạo tính toán khi không kể đến tính đàn hồi của thanh tay nắm. Điều
này có thể mở rộng cho việc tính độ sai lệch quỹ đạo khi điều khiển tay nắm
chuyển động chương trình, trong các bài toán điều khiển,..

Khảo sát ảnh hưởng của các sai số chuyển động đến độ chính xác
của tay máy
3.5.1. Các nguyên nhân gây sai số
Robot được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và y tế với độ
chính xác cao, khả năng lặp lại, và khả năng làm việc ổn định được yêu cầu.
Đây chính là những nét đặc trưng quan trọng của robot. Các sai số của robot
bắt nguồn từ sự lắp ghép, độ phân giản của bộ dẫn động servo, khe hở cạnh
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răng bộ giảm tốc, và khe hở khớp [34]. Các sai số này làm giảm độ chính xác
của robot và cần phải được kiểm soát để đảm bảo chất lượng của chuyển động
mong muốn. Khi so sánh với các máy công cụ, các robot công nghiệp có tính
linh động và rẻ tương đối về giá. Trong cùng thời điểm, các robot dễ bị ảnh
hưởng gây sai số từ nhiều nguồn do các kết cấu nối tiếp của chúng. Để đảm
bảo sự chính xác vị trí của khâu thao tác cũng như giảm giá thành sản xuất
của robot, điều cần thiết là định lượng tác động của những yếu tố bất thường
và tối ưu phân bố dung sai.
Một điều rõ rằng dù với một thiết kế và qui trình sản xuất chính xác cho
toàn bộ hệ thống, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được vấn đề khe hở tại
các khớp. Trong chương này, khe hở của khớp sẽ được xem xét. Quỹ đạo
cũng như động học và lực/mô men xoắn như là một thông số động lực sẽ
được xem xét.

3.5.2. Sai số do khe hở của khớp
Sai số hình học có thể được xem xét như là một yếu tố không hoàn hảo
của khớp. Điều đó là không thể tránh khỏi, nguyên nhân chính là do lỗi quá
trình sản xuất, lắp ráp, và ăn mòn trong hoạt động. Thực tế, một giá trị thích
hợp của khe hở trong các bộ phận của khớp là cần thiết để cho phép sự
chuyển động tương đối của các khâu liền kề. Trong sự hiện diện của khe hở
khớp, các loại chuyển động khác nhau giữa các thành phần của khớp có thể
theo dõi, đó là: trượt, tác động, và chế độ tiếp xúc liên tục. Các loại chuyển
động này ảnh hưởng tới đặc tính động học và động lực học của hệ thống.
Trong một quỹ đạo đang thực hiện, có thể xem khe hở của khớp biểu diễn gần
như tương tự như một khớp 2D phẳng với khe hở như trên hình 3.22. Khe hở
hướng kính của một khớp có thể xem như là sự chênh lệch giữa bán kính trục
quay và vòng bi.
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Hình 3.22. Lực tiếp xúc tại mặt phẳng va chạm
Vòng bi và trục quay là bộ phận trên khâu thứ i và thứ j. Độ lọt tương
đối () giữa trục quay và vòng bi có thể xác định như sau:
(3.66)
Trong đó, e là đại lượng của véc tơ khe hở giữa tâm vòng bi và trục
quay, và c là khe hở hướng kính.

3.5.3. Mô hình lực tiếp xúc trong khe hở khớp
Trong khe hở của một khớp, lực được giải thích theo hai tình huống
khác nhau. Lực thứ nhất là lực không tiếp xúc FC nếu các phần của khớp
không tiếp xúc với nhau. Ngược lại, nếu có một tiếp xúc giữa các phần của
khớp, và lực tác động-tiếp xúc được mô hình hóa theo một lực phân tác không
tuyến tính theo lý thuyết tiếp xúc Hertz (lực pháp tuyến, FN) và Ma sát
Coulomb (Lực tiếp tuyến, FT). Hai trường hợp này có thể đưa ra như sau [34]:
FC = 0 nếu  < 0
FC = FN + FT nếu  ≥ 0

(3.67)

Khi đại lượng của véc tơ khe hở lớn hơn khe hở hướng kính, một tác
động xẩy ra, và độ lọt xâu được tính theo phương trình (3.66). Lực tiếp xúc
được mô hình hóa như là một bộ phận cản dao động của lò xo. Nếu thành
phần này là tuyến tính, phương hướng tiếp cận này được biết đến như mô
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hình Kelvin-Voigt. Khi quan hệ không tuyến tính, mô hình được dựa theo luật
tiếp xúc của Hertz [34] và [35]. Trong trường hợp khớp không được bôi trơn,
mô hình lực tiếp xúc của Hertz là một lựa chọn xấp xỉ [35]. Trong khi mô
hình Hertz nguyên bản không bao gồm bất kỳ năng lượng tiêu hao nào, một
phần mở rộng được đưa ra bởi Lankarani và Nikravesh bao gồm năng lượng
thất thoát do sự cản bên trong. Mô hình lực tiếp xúc là chìa khóa cho việc mô
tả động lực học sự va chạm giữa trục và vòng bi trong khe hở khớp. Lực tiếp
xúc có thể được biểu diễn theo công thức [35]:
FN  K . (3/2)  D.

(3.68)

Trong đó thành phần lực đầu tiên biểu diễn bộ phận lực đàn hồi và
thành phần lực thứ hai biểu diễn năng lượng tiêu hao. K là thông số độ cứng
suy rộng và D là hệ số tắt dần do trễ. K phụ thuộc vào đặc tính hình dạng và
vật lý của mặt tiếp xúc và được định nghĩa bởi công thức [32]:
K

4( Ei E j )

(

Ri R j

3  E j (1  v )  Ei (1  v )  Ri  R j
2
i

2
j

)1/2

(3.69)

Với  và E là hệ số Possions và mô đun Young của trục và vòng bi.
Hệ số tắt dần do trễ được tính như sau [32]:
3(1   2 ) K  3/2 
D
4v0

(3.70)

Trong đó  là hệ số hồi phục trạng thái cũ, và v0 là tốc độ va chạm ban
đầu.

3.5.4. Mô hình lực ma sát trong khe hở khớp quay
Ma sát là một hiện tượng phức tạp bao hàm sự tương tác giữa các bề
mặt va chạm và có thể dẫn đến các trạng thái ma sát khác nhau, như trượt và
dính (lăn). Nhìn chung, mô hình ma sát của Coulomb được sử dụng để biểu
diễn ma sát phản hồi trong quá trình va chạm và tiếp xúc. Trong nghiên cứu
này, một mô hình ma sát được sử dụng để biểu diễn trạng thái ma sát giữa
trục và vòng bi được định nghĩa như sau [34]:
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FT   (vT ) FN (

vT
)
vT

(3.71)

Trong đó  (vt) là hệ số ma sát, là một hàm của tốc độ trượt tương đối
(vt) tại điểm va chạm của trục và vòng bi, là thành phần vận tốc theo hướng
tiếp tuyến  (vt), nó không phải là hằng số, được giới thiệu trong mô hình ma
sát sửa đổi của Coulomb.  (vt) là một hàm của vận tốc trượt tiếp tuyến, nó có
thể biểu diễn một cách chính xác trạng thái ma sát trong quá trình va chạm và
tiếp xúc cũng như hiện tượng nhớt và trượt vi mô trong trường hợp vận tốc
tương đối thấp.  (vt) có thể được định nghĩa như sau [34] và [35]:


 d sign(vT )

 
v  vs 2 
v  vs  
 (vT )    d  (  s  d )( T
) 3  2( T
)   sign(vT )


v
v
v
v

d
s
d
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v v
v v

 s  2 s ( T s )2 (3  T s )
2vs
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(3.72)

Trong đó s và d là hệ số ma sát tĩnh và động tương ứng; vs và vd biểu
thị vận tốc tới hạn của ma sát tĩnh và động lớn nhất tương ứng. Hình 3.23 thể
hiện mối quan hệ giữa hệ số ma sát động với tốc độ trượt [35].

Hình 3.23. Hệ số ma sát và vận tốc trượt
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Khảo sát động lực tay máy tương tác với môi trường
Tay máy hiện đang được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả cho việc thay
thế lao động của con người. Đó là các công việc bốc xếp để di chuyển các vật
trong các nhà máy, trong các bến cảng: di chuyển vật từ vị trí đến vị trí hoặc
đã định trước hoặc theo một quỹ đạo mong muốn. Bài toán này được giải
quyết theo phương pháp điều khiển chương trình, trong đó xem các chương
trình là các liên kết lý tưởng. Tay máy còn được sử dụng trong các công việc
khác như trong gia công (máy bào, máy doa,..), trong việc hàn, lau chùi, đặc
biệt lau chùi cửa kính đối với những nhà cao tầng, hoặc cả đối với các robot
mát xa, y tế..,..Đối với loại bài toán này trong nhiều trường hợp không thể bỏ
qua tương tác của môi trường (bỏ qua tương tác của môi trường đến chuyển
động của tay máy chỉ trong trường hợp hoặc tương tác quá bé hoặc được mô
phỏng bằng các lực theo phương pháp tiếp tuyến của quỹ đạo tiếp xúc,…).
Trong trường hợp tổng quát cần kể đến ảnh hưởng các tương tác từ môi
trường. Đây là bài toán khá phức tạp do gặp phải bài toán chuyển động với
liên kết không lý tưởng mà cơ học cho đến nay chưa có phương pháp tổng
quát để giải quyết. Trong phần này, luận án chỉ giải quyết cho một trường hợp
riêng là lực tương tác được mô tả chỉ phụ thuộc vào vận tốc điểm tiếp xúc mà
không phụ thuộc vào phản lực pháp tuyến tại điểm tiếp xúc.
3.6.1. Xây dựng phương trình chuyển động của tay máy có tương tác lực
đối với môi trường

3.6.1.1. Phương trình chuyển động cơ hệ với liên kết vật chất
Khảo sát cơ hệ vị trí được xác định qua m tọa độ suy rộng, chuyển
động của nó bị ràng buộc bởi r liên kết dạng:

f (t , q1 , q2 ,..qm )  0;   1, r

(3.73)

Xét trường hợp liên kết (3.73) có tương tác với môi trường qua phản lực liên
kết. Liên kết này được gọi là liên kết vật chất, phân biệt với liên kết chương
trình [9, 53, 54, 55, 57, 58, 59].
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Từ đây sử dụng các ký hiệu: ma trận được viết bởi nét đậm, véc tơ được đồng
nhất với ma trận cột (tức ma trận cỡ (mx1)), ký hiệu T ở góc cao nhất bên
phải ký tự ký hiệu phép tính chuyển vị ma trận.
Như đã biết trong trường hợp liên kết (3.73) là lý tưởng, phương trình
chuyển động có thể được viết trong dạng ma trận [9, 58, 59].

DAq  D(Q + Q qt )

(3.74)

Trong đó:

A - ma trận quán tính cỡ (mxm);
q - ma trận của các gia tốc suy rộng, cỡ (mx1);
Q - ma trận cỡ (mx1) của các lực suy rộng của các lực gồm các lực phát động,
lực có thế, lực cản nhớt;

Qqt - ma trận cỡ (mx1) được tính từ ma trận quán tính A
D - ma trận các hệ số trong biểu thức biểu diễn các gia tốc theo các gia tốc
độc lập nhờ hệ các phương trình liên kết (3.73), tức ma trận D cỡ ( x m) với
 = m – r là số gia tốc độc lập, tức ma trận D có dạng:
D   d j  j 1,m , 1,k m r

(3.75)

Nói cách khác ta có:
qj 

k mr

d  q  d ; j  1, m


j

j

(3.76)

1

Trong đó qj ( j  1, m )  các gia tốc của cơ hệ, q (  1, k  m  r )  các gia
tốc suy rộng độc lập. Các hệ số dj là hàm của thời gian và tọa độ suy rộng,
không phụ thuộc vào gia tốc suy rộng, được tìm từ việc giải phương trình
nhận được từ đạo hàm hai lần theo thời gian hai vế phương trình (3.73).
Trong trường hợp liên kết (3.73) thuộc loại không lý tưởng, phương trình
(3.74) cần được thay bằng phương trình:

DAq  D(Q + Q qt + Q c )

(3.77)
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Trong đó Qc là lực suy rộng của lực cản từ môi trường tác động lên cơ hệ, các
lực này tiêu hao năng lượng khi cơ hệ chuyển động (tiêu hao công), nó phụ
thuộc vào tính chất vật lý của môi trường tiếp xúc.
Phương trình (3.77) cùng với phương trình (3.73) sẽ mô tả chuyển động cơ hệ
có tương tác (liên kết vật chất) với môi trường.
Trong trường hợp như vậy cần xác định được lực cản Qc là lực suy rộng của
các phản lực từ môi trường tác dụng lên cơ hệ. Cho đến nay vấn đề này đang
là vấn đề mở.
3.6.1.2. Xây dựng mô hình mô phỏng lực cản của môi trường
Xét trường hợp tay máy, điểm cuối của khâu thao tác di chuyển theo
qũy đạo dạng một đường cong chịu lực cản do môi trường tác dụng lên khâu
thao tác như đã biết không phải là một lực mà là một hệ lực (hệ phản lực). Xét
trường hợp hệ lực này có dạng chuẩn (dạng lực có thể thay thế tương đương,
thường được gọi là dạng thu gọn) gồm lực theo phương pháp tuyến và lực
theo phương tiếp tuyến (trong trường hợp có thêm ngẫu lực có thể đưa về
dạng này) [10]. Trong trường hợp môi trường là các liên kết cứng (không biến
dạng) và nhẵn do phản lực pháp tuyến không tiêu hao công, trong phương
trình chuyển động không có mặt phản lực pháp tuyến, điều này còn đúng cả
cho trường hợp lực cản tiếp tuyến bé có thể bỏ qua (như trong trường hợp các
tay máy hàn, tay máy rô bốt lau chùi,..) thì có thể sử dụng phương trình dạng
(3.74) để mô tả chuyển động cơ hệ. Trong trường hợp không bỏ qua tác động
của lực cản thì bắt buộc phải kể đến ảnh hưởng từ hệ các phản lực này. Trong
trường hợp như vậy có thể sử dụng phương trình chuyển động dạng (3.77)
ảnh hưởng của hệ phản lực như vậy được thể hiện qua đại lượng Qc.
Luận án đề xuất phương pháp xây dựng mô hình lực suy rộng Qc của
các phản lực do môi trường tác dụng lên cơ hệ.
Đại lượng Qc có tính chất cản chuyển động từ môi trường lên cơ hệ, nên
việc xây dựng lực Qc có thể dựa trên các yếu tố gây cản chuyển động. Có hai
yếu tố cản chuyển động. Yếu tố thứ nhất là do thành phần phản lực pháp
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tuyến (cản lún), yếu tố này gây cản khi vùng tiếp xúc có biến dạng (vì tiêu
hao công) và yếu tố thứ hai là do thành phần phản lực tiếp tuyến (cản trượt)
do độ nhám (độ nhấp nhô của bề mặt tiếp xúc), hay do lực hấp dẫn của các
phân tử giữa các bề mặt tiếp xúc [10].
Lực cản phụ thuộc vào phản lực pháp tuyến được trình bày, ví dụ, trong
các khảo sát về ma sát Coulomb [61]. Tác giả quan tâm đến trường hợp lực
cản phụ thuộc vào các yếu tố đặc trưng chuyển động, tức vận tốc và gia tốc
của điểm tiếp xúc này.
Như đã biết, liên kết ràng buộc chuyển động, tức ngăn cản khả năng
chuyển động của cơ hệ được thể hiện qua vận tốc và gia tốc. Như đã chỉ ra
[17] trong lĩnh vực cơ học Newton, dựa trên qui luật “nhân quả” lực không
thể phụ thuộc vào trạng thái gia tốc mà chỉ có thể phụ thuộc vào trạng thái
vận tốc. Vì lẽ đó lực cản chuyển động cũng chỉ phụ thuộc vào trạng thái vận
tốc, mà không phụ thuộc vào trạng thái gia tốc. Vì tính chất cản trở chuyển
động nên lực cản luôn ngược chiều với vận tốc chuyển động tức khi chuyển
động thay đổi chiều, vận tốc sẽ thay đổi chiều theo và lực cản cũng thay đổi
chiều. Do đó có thể mô phỏng lực cản chuyển động trong dạng khai triển hàm
đa thức bậc lẻ đối với vận tốc:

F (v)  1v  3v3  ...2 r 1v 2 r 1  ...   2 n1v 2 n1; n  1,2,..

(3.78)

n

Các hệ số r ; n = 1,2… được xác định từ thực nghiệm.
Không giới hạn bản chất của việc khảo sát, ta khảo sát trường hợp r = 1. Nói
cách khác, ta xét trường hợp môi trường tác dụng lên khâu thao tác lực có
biểu thức:

F c   v
Trong đó v – véc tơ vận tốc của khâu thao tác tiếp xúc với môi trường,

 - hệ số hằng số được xác định từ thực nghiệm

(3.79)
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Để viết phương trình chuyển động của tay máy trong dạng (3.77) cần phải
tính các lực suy rộng ứng với lực F c đối với các tọa độ suy rộng q j ( j  1, m)
Như đã biết, lực suy rộng Qc là ma trận cỡ (nx1) có dạng:

Q t  Q1t

. . Qmt 

T

(3.80)

Trong đó ký hiệu T ở góc phải phía trên ký hiệu phép tính chuyển vị, còn các
yếu tố của lực suy rộng Qc được tính theo công thức:
Q cj  F c

r
r
;
 v
q j
q j

j  1, m

(3.81)

Trong đó r là véc tơ định vị của điểm tiếp xúc của khâu thao tác đối với môi
trường.
Như đã biết, véc tơ định vị r có thể biểu diễn qua các tọa độ suy rộng, tức:
r  r (t , q1 , q2 ,..qm )

(3.82)

Do đó ta có:

v

dr m r
r

q j 
dt i 1 q j
t

(3.83)

Từ đây tính được:
r
v

q j q j

(3.84)

Do đó lực suy rộng của phản lực (tiếp tuyến) sẽ tính như sau:


 r
1 v 2
1 v 2
v
 v
Qi  F
 v
 
 
 v
2 qi
2 qi
qi
qi
qi

(3.85)

Hàm  có dạng hàm cản, được xác định từ thực nghiệm:

1
2

  v2

(3.86)

Lực suy rộng của lực F có trong dạng:

Qic  


;
qi

i  1, n

Ở đây hệ số  được xác định từ thực nghiệm

(3.87)
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Hàm  được tính theo (3.86), trong đó vận tốc được tính theo biểu thức tọa độ
suy rộng, hàm  được gọi là hàm hao tán.
Để viết phương trình chuyển động của tay máy có chuyển động phù hợp với
liên kết yêu cầu, ta sử dụng phương trình được trình bày trong [9, 59, 60].

DAq - D(Q + Q qt + Q c ) = 0
m
m
f
 2 f
 2 f
2 f




qj  
qi q j  2
qj  2  0

t
i 1 q j
i , j 1 qi q j
i 1 q j t
m

(3.88)

Chuyển động của hệ xem xét sẽ được mô tả bằng hệ phương trình (3.88) với
các điều kiện đầu đã cho.

3.6.2. Thí dụ
Khảo sát động lực của tay máy chịu tương tác với môi trường. Tay máy
gồm 3 khâu, 2 khâu quay và 1 khâu tịnh tiến (hình 3.24). Khâu OA quay
quanh trục qua O có chiều dài l1, khối lượng m1, trọng tâm tại O, có mô men
quán tính đối với O bằng J1, chịu tác dụng ngẫu lực có mô men M1, xy lanh có
khối lượng m2, có thể quay quanh trục qua A, có trọng tâm tại C2 (C2A = c2),
mô men quán tính đối với trục qua khối tâm bằng J2, chịu tác dụng ngẫu lực
có mô men M2. Piston BC có chiều dài l3, có khối lượng m3, trọng tâm tại
C3(C3B = c3), mô men quán tính đối với trục qua khối tâm bằng J3 chuyển
động dưới tác dụng của lực đẩy F và lực đẩy lò xo tuyến tính có hệ số cứng
bằng k. Hệ số cản nhớt tại các khớp quay là b1, b2 và lực cản nhớt đối với
piston bằng b3. Yêu cầu đối với tay máy là điểm cuối C của piston phải di
chuyển theo đường nghiêng KL có phương trình:
y = ax – a(l1 + l3)

(3.89)
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Hình 3.24. Tay máy khảo sát
Trong đó a là hằng số định trước
Phương trình chuyển động của tay máy được thiết lập theo công thức (3.77).
Đầu tiên chọn các tọa độ suy rộng 1, 2, u trong đó 1, 2 là các góc định vị
của khâu OA đối với hệ qui chiếu cố định và của AB đối với khâu OA, còn
u- xác định vị trí của piston CD đối với xy lanh AB (hình 3.24). Thành lập các
ma trận truyền sau [9, 59, 60]:

 cos 1
t1   sin 1

 0
  sin 1
t11   cos 1

 0

 sin 1
cos 1
0
 cos 1
 sin 1
0

0
 cos  2

0 ; t2   sin  2


 0
1 
0
  sin  2
0  ; t21   cos  2


 0
0 

 sin  2
cos  2
0
 cos  2
 sin  2
0

l1 
1 0 u 

0 ; t3   0 1 0 



0 0 1 
1 
0
0 0 1 
0  ; t31   0 0 0  ;



 0 0 0 
0 

R2   c2 0 1; R3   c3 0 1; R  l3 0 1
Các ma trận chuyển vị có dạng:
 cos 1 sin 1 0 
 cos 2


T1   sin 1 cos 1 0 ; T2    sin  2



 0
 l1
0
1 

sin 2
cos  2
0

0
1 0 0

0 ; T3   0 1 0 



u 0 1 
1 

(3.90)
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  sin 1 cos 1 0 
  sin 2


T11   cos 1  sin 1 0 : T21    cos 2



 0
 0
0
0 
r2   c2

0 1 ; r3   c3
T

0 1 ; r  l3
T

sin 2
 sin 2
0

0
0 0 0 

0 ; T31  0 0 0 



1 0 0 
1 

0 1

T

Ma trận quán tính cỡ (3x3) có dạng sau:

 a11
A   a12

 a13

a12
a22
a23

a13 
a23 

a33 

(3.91)

Các yếu tố của ma trận quán tính được tính dựa vào các ma trận truyền [9, 53,
60].

a11  m2 R2T2T11t11t2 r2  m3 R3T3T2T11t11t2t3r3  J1  J 2  J 3
 m2l12 (1  cos  2 )  m3 ((c3  u ) 2  l1 (c3  u ) cos  2 )  J1  J 2  J 3 ;
a12  m2 R2T21T1t11t2 r2  m3 R3T3T21T1t11t2t3  J 2  J 3
 m2l12 (1  cos  2 )  m3 ((c3  u ) 2  l1 (c3  u ) cos  2 )  J 2  J 3 ;
a13  m3 R3T31T2T1t11t2t3r3  m3l1 sin  2
a22  m2 R2T21T1t1t21r2  m3 R3T3T21T1t1t21t3r3  J 2  J 3

(3.92)

 m2l12  m3 (c3  u ) 2  J 2  J 3
a23  m3 R3T31T2T1t1t21t3r3  0
a33  m3 R3T3T2T1t1t2t3r3  m3
Dựa vào ma trận quán tính ta tính lực Q qt . Đầu tiên ta tính các đại lượng
 a11
 
 1
 a
D1 A   12

 1
 a13
 
 1

a12
1
a22
1
a23
1

 a11
a13 

 
1

 2
a23 
 a
; D2 A   12

1


 2
a33 
 a13

 
1 
 2

a12
2
a22
2
a23
2

a13 
 a11
 u
2 


a23 
 a12
;
D
A

3

 u
2

 a
a33 
 13

 u
2 

a12
u
a22
u
a23
u

a13 
u 

a23 
u 
a33 
u 

(3.93)

Như đã biết lực

Q qt  Q qt1  Q qt 2

(3.94)

trong đó Qqt1 là một ma trận cỡ (3x1), các số hạng được tính như sau [59, 60]:
Qiqt1  0.5 1 2

u  Di A 1 2

u  ;(i  1, 2,3)
T

(3.95)
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Còn thành phần Q qt 2 là ma trận cỡ (3x1) được tính theo biểu thức [59, 60]:

Q

qt 2

3

  Di A1qi 2 qi
i 1

 i  ; q1  1; q2  2 ; q3  u
uq
T

(3.96)

Sau khi triển khai các biểu thức trên ta nhận được:
Q qt  Q1qt

Q2qt

Q3qt 

T

(3.97)

Trong đó:

Q1qt  [m2l12  m3l1 sin 2 (l1  u )]22  [m2l1  m3 (c3  u )]l1 sin 21 2
 m3 (l1 cos 2  c3  u )1u  2m3 (l1 cos 2  c3  u )2u
Q2qt  2l1 sin 2 [(m2l1  m3 (c3  u )]12  m3 (l1 cos 2  c3  u )1u
 2m3 (c3  u )1u

(3.98)

Q3qt  2m3[l1 cos 2  2(c3  u )]12  4m3 (c3  u )12
Lực Q là ma trận (3x1) gồm các lực tác dụng (các ngẫu lực M1, M 2 và lực F)
và các lực có thế được tính theo hàm thế năng:

  m2 gl1 sin 1  m3 g[l1 sin 1  (c3  u )sin(1  2 )] + 0.5 k (l0  u )2

(3.99)

Do đó:
 

 M 1  b11   
1


 

Q =  M 2  b2 
2 


 


 F  b3u  u 

(3.100)

Để tính lực Qc ta tính hàm  với:   0.5vC2 ; trong đó vC là vận tốc của điểm
cuối C của khâu BC di chuyển dọc theo quỹ đạo. Vận tốc vC được viết như
sau [59, 60]:
vC = t 11 t 2 t 3 r31  t 1 t 21 t 3 r32  t1 t 2 t 31 r33

Hàm  được viết trong dạng:
  0.5 ( RT3T2T11t11t2t3r12  RT3T21T1t1t21t3r22  RT31T2T1t1t2t31ru12 
2 RT3T21T1t11t2t3 r12  2 RT3T2T11t1t2t31r1u  2 RT3T21T1t1t2t31r2u )
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Sau khi tính toán, ta có:
  0.5  [((c3  u ) 2  l1 (c3  u ) cos  2 ))12  (l3  u ) 2 22  u 2
 2[(l3  u ) 2  l1 cos  2 (l3  u )]12  2l1 sin  21u ]

(3.101)

Lực tổng quát của hàm cản tác động đến điểm cuối C có dạng :
Q1  
C




; Q2  
; Q3  
1
2
u
C

C

Để viết phương trình (3.88) cho tay máy khảo sát ta viết phương trình liên kết
(3.89) trong dạng các tọa độ suy rộng:

f  l1 sin1  (l3  u)sin(1  2 )  a(l1 cos1  (l3  u)cos(1  2 ))  a(l1  l3 ) (3.102)
Từ đây tính được các hệ số của ma trận D
1 0 d 31 / d 33 
D
;
d
d
0
1
/
32
33 

d31  l1 cos 1  (l3  u )cos(1   2 )  l3 ;
d32  (l3  u )cos(1   2 )  a (l3  u )sin(1   2 );

(3.103)

d33  sin(1   2 )  a cos(1   2 )

Hệ phương trình mô tả chuyển động tay máy thực hiện quỹ đạo được mô tả
bởi phương trình (3.88) sẽ có dạng sau:

d33 (a111  a122  a13u  M 1  Q1  Q1qt  Q1c )
 d31 (a131  a232  a33u  F  Q3  Q3qt  Q3c )  0;
d33 (a121  a222  a23u  M 2  Q2  Q2qt  Q2c )
 d32 (a131  a232  a33u  F  Q3  Q3qt  Q3c )  0;
d31 2 d32 2 d33 2
u
1 
2 
1
2
u
d
d
d
d
d
d
( 31  32 )12  ( 31  33 )1u  ( 33  32 )2 u  0
2 1
u
1
2
u
d311  d322  d33u 

Các điều kiện đầu được chọn như sau:

1 (0)  0 rad ;  2 (0)  0 rad; u (0)  0 m;
1 (0)  0 rad/s; 2 (0)  0 rad/s; u (0)  0m / s.
Số liệu:

(3.104)
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l1 = 0,5 m; l2 = 1 m; l3 = 1 m; m1 = 1kg; m2 = 1kg; m3 = 1kg; c1 = 0; c2 = 0;
c3 = 0,5; k = 650 N/m; J1 = 1 kgm2; J2 = 0,1 kgm2; J3 = 0,1 kgm2; l0 = 0,1 m;
M1 = 7,5 Nm; M2 = 0,5 Nm; F = 100 N; b1 = 0,1 Nms; b2 = 0,1 Nms;
b3 = 0 Ns/m; µ = 0,05 Ns/m ; α = 2.
Kết quả được thể hiện qua các hình vẽ sau:

Hình 3.25. Đồ thị góc quay q1, q2 và dịch chuyển q3 của piston
Đồ thị cho thấy sự dao động của piston trong quá trình di chuyển của cơ cấu
quanh vị trí cân bằng.
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Hình 3.26. Đồ thị các vận tốc góc D(q1);D(q2) và vận tốc D(q3)

Hình 3.27. Đồ thị quỹ đạo di chuyển
Chú ý: Đối với trường hợp tổng quát hơn và được chú ý là trường hợp lực cản
môi trường phụ thuộc đến bậc ba của vận tốc, tức:

F c  1v  3v3

(3.105)

Dễ dàng chỉ ra rằng hàm  trong trường hợp này có dạng:

  0.5( 1v 2  0.53v 4 )
Tương ứng với (3.78) ta có hàm cản:

(3.106)
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2 n1

v2n

(3.107)
2n
Như vậy, luận án đã đề xuất mô hình lực cản từ môi trường lên khâu thao tác
của tay máy trong trường hợp lực cản không phụ thuộc vào thành phần pháp
tuyến của phản lực tại điểm tiếp xúc của khâu thao tác tay máy và môi trường
mà chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng chuyển động với các cơ sở sau:
- Lực cản chỉ phụ thuộc vận tốc mà không phụ thuộc gia tốc;
- Lực cản phải đảm bảo tính chất cản: phải ngược chiều của vận tốc tiếp xúc:
- Đã xây dựng hàm cản thỏa mãn các yêu cầu trên trong dạng đa thức chứa số
mũ bậc chẵn đối với vận tốc;
- Đã sử dụng phương pháp ma trận truyền và phương trình chuyển động dạng
ma trận để xử lý phương trình chuyển động;
- Đã minh họa các kết quả nhận được qua một thí dụ tay máy ba bậc tự do và
qua đồ thị minh họa kết quả đáng chú ý: sai số quỹ đạo đạt được sai lệch chỉ
khoảng 10-7.
Kết luận chương 3

Luận án đã đề xuất phương pháp giải bài toán điều khiển cho các tay
máy robot khớp động chuỗi hở và nửa kín nửa hở theo quỹ đạo cho trước dựa
trên ý tưởng là hệ cần thực hiện “quỹ đạo di chuyển đã cho” là tích phân đầu
của hệ và nhờ đó đã xây dựng một lộ trình đơn giản để giải bài toán. Phương
pháp được đề xuất cũng có thể áp dụng cho loại tay máy “tương tác” khi
tương tác của môi trường lên tay máy có thể bỏ qua hay lực tác dụng từ môi
trường lên tay máy có phương vuông góc với quỹ đạo của điểm tiếp xúc, tức
năng lượng tiêu hao cho phản lực tiếp xúc của phản lực lên tay máy trong các
trường hợp này hoặc bằng không (trường hợp liên kết lý tưởng) hoặc quá bé
có thể bỏ qua. Luận án cũng đã đề xuất mô hình lực cản từ môi trường lên
khâu thao tác của tay máy trong trường hợp lực cản không phụ thuộc vào
thành phần pháp tuyến của phản lực tại điểm tiếp xúc của khâu thao tác tay
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máy và môi trường mà chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng chuyển động (chỉ có
tác dụng cản trở chuyển đông, tức ngược với vận tốc).
Đối vấn đề khe hở tại các khớp đang được quan tâm không chỉ từ quan
điểm độ bền mà còn quan trọng đối với độ chính xác. Trong luận án đã xây
dựng mô hình khảo sát một cơ hệ chịu liên kết mà việc thực hiện liên kết sẽ
đảm bảo điều kiện không xảy ra va đập.
Chương 3 cũng khảo sát tay máy robot có tay nắm đàn hồi để tìm sai số
gây ra do sự dao động của các khâu đàn hồi, phương pháp khảo sát dựa trên
phương pháp ma trận truyền và tính toán động năng theo giả thuyết động
năng tương đương [40].
Trạng thái động lực học và sự dao động của cơ cấu cơ khí khi xuất hiện
khe hở khớp quay đã được tính toán bằng phương pháp sử dụng máy tính. Mô
hình tiếp xúc được thành lập với khe hở khớp được hình thành bằng cách sử
dụng mô hình tiếp xúc liên tục không tuyến tính. Từ các kết quả đạt được cho
thấy, ảnh hưởng của khe hở tới động lực học cơ cấu không thể trách khỏi, làm
tăng sự dao động của gia tốc và giảm sự ổn định của chuyển động. Trạng thái
của cơ cấu khi có khe hở là không tuyến tính. Thêm vào đó, khi khe hở tăng,
động lực học của cơ cấu thay đổi rõ rệt, và biểu hiện bởi sự dao động với biên
độ lớn.
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CHƯƠNG 4
ĐIỀU KHIỂN CÁC TAY MÁY CÔNG NGHIỆP
Điều khiển chương trình tay máy
Bài toán điều khiển các tay máy công nghiệp được đặt ra là đảm bảo
tay máy chuyển động theo yêu cầu đặt trước (hoặc quỹ đạo, hoặc vấn đề ổn
định, hoặc đạt tối ưu theo tiêu chuẩn mong muốn,..) trong môi trường làm
việc của nó. Tay máy được chuyển động nhờ vào các hệ thống truyền động
khớp tay máy. Theo yêu cầu của bài toán điều khiển, hệ thống điều khiển
chuyển động của tay máy robot có thể phân loại theo không gian điều khiển,
theo mức độ ràng buộc của robot, và theo sự thay đổi tham số.
4.1.1. Phân loại theo không gian điều khiển
Theo sự phân loại với không gian điều khiển, hệ thống điều khiển được
chia thành hai dạng chính: hệ thống điều khiển ở không gian khớp và hệ
thống điều khiển ở không gian làm việc.
Với hệ điều khiển không gian khớp, đại lượng được điều khiển là vị trí
của khớp (góc quay đối với khớp quay, độ dịch chuyển thẳng đối với khớp
tịnh tiến). Bộ điều khiển được thiết kế đảm bảo vị trí khớp luôn bám theo vị
trí đặt, là sai lệch vị trí khớp giảm về không trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Vị trí đặt của khớp được tính toán từ lượng đặt vị trí của tay máy trong không
gian làm việc thông qua khâu tính toán động học ngược. Sơ đồ khối hệ thống
điều khiển ở không gian khớp được biểu diễn như trên hình 4.1. Trong đó, Xd,
X tương ứng là véc tơ vị trí đặt và véc tơ thực của tay robot; qd, q tương ứng
là véc tơ vị trí đặt và véc tơ thực của khớp robot.
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Động học
Xd

qd

Bộ điều

ngược

BBĐ

khiển

Động

Cơ cấu

cơ

robot

X
q

Cảm
biến

Hình 4.1. Sơ đồ điều khiển không gian khớp
Với hệ thống điều khiển trong không gian làm việc, đại lượng được
điều khiển là vị trí đặt của tay máy trong không gian làm việc và lượng phản
hồi vị trí thực của tay máy. Khâu tính toán động lực học ngược sẽ phụ thuộc
mạch vòng điều khiển phản hồi. Sơ đồ đặc trưng của hệ thống điều khiển
trong không gian làm việc được biểu diễn như trên hình 4.2.
Bộ
Xd

điều

BBĐ

khiển

Động

Cơ

cơ

robot

cấu

X

Cảm
biến

Hình 4.2. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển theo không gian làm việc
4.1.2. Phân loại theo mức độ ràng buộc của tay máy

Theo cách này, có thể chia thành hệ điều khiển phân tán và hệ điều
khiển tập trung. Đối với các tay máy có tỉ số truyền của bộ truyền lớn, có thể
coi hệ thống robot n bậc tự do sẽ gồm n hệ thống độc lập 1 đầu vào/1 đầu ra
(SISO) và sự ràng buộc giữa các khớp được coi là thành phần nhiễu, có thể bỏ
qua. Bởi vậy, bộ điều khiển của các khớp được thiết kế độc lập với nhau. Đó
chính là hệ thống điều khiển phân tán. Hệ thống điều khiển tập trung được
xây dựng trên các tay máy có tỷ số truyền của bộ truyền nhỏ, khi đó robot là
một hệ chịu ràng buộc dạng phi tuyến chịu nhiều đầu vào và nhiều đầu ra
(MIMO).
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4.1.3. Phân loại theo sự thay đổi tham số
Theo các phân loại này, hệ thống điều khiển của tay máy có thể chia
thành ba dạng sau: hệ thống điều khiển không thích nghi, hệ thống điều khiển
thích nghi và hệ thống điều khiển bền vững.
Hệ thống điều khiển không thích nghi là hệ thống mà tham số bộ điều
khiển cố định, được áp dụng với các tham số không thay đổi.
Hệ thống điều khiển thích nghi là hệ thống điều khiển mà tham số robot
không được xác định chính xác hoặc khi nó biến đổi thì bộ điều khiển tự hiệu
chỉnh tham số cho phù hợp. Hệ thống này đòi hỏi phải có khâu nhận dạng
thích nghi, hệ thống này có thể điều khiển chính xác nhưng chậm.
Hệ thống điều khiển bền vững là hệ thống điều khiển được áp dụng khi
tham số cánh tay biến đổi, tuy nhiên hệ thống này không đòi hỏi khâu nhận
dạng. Đặc trưng của hệ thống điều khiển bền vững là tham số của bộ điều
khiển sẽ bền vững trong một giới gian của các tham số robot. Tuy nhiên, cấu
trúc bộ điều khiển sẽ phải biến đổi cho phù hợp với sự thay đổi tham số dựa
trên nguyên lý điều khiển trượt và nguyên lý điều khiển mờ.

Một số hệ thống điều khiển tay máy robot tiêu biểu
4.2.1. Hệ thống điều khiển PD bù trọng lực
Hệ thống điều khiển PD (Proportional - Derivative) điều khiển tỷ lệ đạo hàm là một hệ thống điều khiển trong không gian khớp, thường được sử
dụng trong điều khiển tay máy, có sơ đồ khối tổng quát như trên hình 4.3.

Hình 4.3. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển PD bù trọng lực
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Trong đó, qd véc tơ tín hiệu đặt vị trí (chuyển động chương trình) của
các khớp (qd = d đối với khớp quay và qd = sd đối với khớp tịnh tiến), q là
véc tơ vị trí thực của khớp robot tương ứng là  với khớp quay và s với khớp
tịnh tiến.
Phương trình của hệ điều khiển thường được viết trong dạng sau:
,

,

(4.1)

Trong đó : x- véc tơ của tọa độ pha, u – véc tơ của các thông số điều
khiển  Rn , f(x,t), B(x,t) là các hàm xác định và liên tục trong  Rn .
Để sử dụng phương pháp PD cho hệ, ta xây dựng hệ phương trình động lực
tương thích với hệ (4.1) trong dạng sau:

 + V(q,q)
 + G(q)
τ = A(q)q

(4.2)

Trong đó:

q   q1 q2 ... qn   R n , q   q1 q 2 ... q n   R n  q   q1 q2 ... qn   R n
T

T

T


A(q)  R ( nn )  ma trận quán tính, đối xứng và khả nghịch, V(q,q),G(q)
 Rn ,
 là véc tơ của đại lượng động lực mô men đối với khớp quay và lực đối với
khớp tịnh tiến (các véc tơ được xác định trong không gian R n ),   Rn thông
số điều khiển (mô men lực hoặc lực).
Bài toán phải giải quyết: xác định điều khiển  để hệ thực hiện chuyển
động chương trình qd(t) được yêu cầu.
Để thực hiện yêu cầu đặt ra, luật điều khiển được chọn như sau (để cụ
thể ta xét trường hợp hệ gồm các khâu quay, chịu tác dụng các mô men điều
khiển được ký hiệu Mdk   . Theo lý thuyết điều khiển PD, để dưới tác dụng
của mô men điều khiển hệ thực hiện chuyển động yêu cầu

qd (t )   qd 1 (t ) ... qdn (t ) 

T

mô men điều khiển được chọn như sau:

M dk = M dk1 + M dk2

(4.3)
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 + V(q ,q ) + G(q)
M dk1 = Aq

M dk2 = A(k de - k p e)

Với:

(4.4)

Kp = diag(kp1, kp2, …, kpn) là ma trận đường chéo các hệ số khuếch đại của
từng khớp riêng biệt [2].
Kd= diag(kd1, kd2,…,kdn) là ma trận đường chéo các hệ số đạo hàm của từng
khớp riêng biệt [2].
e = qd - qph là sai số vị trí của khớp robot, với qd = [qd1, qd2,…, qdn]T ∈

là

véc tơ các tọa độ yêu cầu đối với khớp (chuyển động chương trình);

e  qd  q là sai số vận tốc khớp.
Khi hệ thực hiện chuyển động đúng chuyển động chương trình ( e  0, e  0 ),
Mdk2  0, còn khi hệ không thực hiện đúng chuyển động chương trình

( e  0, e  0 ) thì dưới tác dụng của mô men điều khiển Mdk2 hệ được kéo về
đa tạp của vị trí cân bằng ( q  0, q  0) . Nói cách khác, nghiệm của hệ điều
khiển (4.3) (4.4) sẽ làm ổn định tuyệt đối của hệ được khảo sát quanh vị trí
cân bẳng, không phụ thuộc vào khối lượng thanh nối và tải dựa vào lý thuyết
ổn định Lyapunov.
4.2.2. Hệ thống điều khiển trượt

q(d)

e

Mặt trượt

s(e)

Bộ ĐK
trượt

u

Robot

Cảm biến

Hình 4.4. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển trượt

q
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Trong thực tế của điều khiển và tự động hóa thì không thể tránh khỏi
các sai số, như trong điều khiển chương trình kết quả nhận được với chương
trình yêu cầu. Trong khi sử dụng phương pháp từ luận án đề xuất điều này có
thể giảm thiểu đáng kể vì đã buộc chương trình yêu cầu là tích phân đầu của
hệ phương trình chuyển động. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, ví dụ như
trong lĩnh vực y tế, yêu cầu này rất cao nên cần thiết phải quan tâm đến vấn
đề này. Một trong các giải pháp cho bài toán này có thể sử dụng phương pháp
điều khiển trượt. Đây là phương pháp điều khiển được biết đến như một giải
pháp điều khiển đơn giản và có độ tin cậy cao.
Xét hệ phi tuyến SISO bất định, bị chặn với u(t) là tín hiệu vào, y(t) là
tín hiệu ra, ta có [4]:

dny
dy
d n1 y
 f ( y, ,..., n1 )  u
dt n
dt
dt
Với f(*) là hàm bất định (không biết trước), khi ký hiệu các biến trạng
thái:

d k 1 y
 xk , k=1,2,...n
dt k 1
Thì hệ trên sẽ trở thành truyền ngược chặt:

 dxk
 dt  xk 1 , 1  k  n-1

 dxn  f ( x)  u
 dt

 x1 
 
với x     va y = x1
x 
 n

(4.5)

Xét s(e) là một hàm trơn của sai lệch e cùng các đạo hàm của nó:

de
d n1e
s (e)  s (e, ,..., n1 )
dt
dt

(4.6)

Có nghiệm e(t) của phương trình vi phân s(e) = 0. Hàm s(e) gọi là mặt trượt
(sliding surface), mặt trượt thường được sử dụng nhiều là mặt trượt tuyến tính
tham số hằng:
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de
d n2e d n1e
s (e)  a0e  a1  ...  an2 n2  n1
dt
dt
dt

(4.7)

Trong đó, các hệ số ai, 0  i  n-2 là những hằng số thực
Khi đã có mặt trượt s(e), nhiệm vụ thiết kế bộ điều khiển làm hệ ổn định tiệm
cận là phải tạo ra được s(e)  0:

s

ds
ds
 0 hoặc sgn( s)  0
dt
dt

(4.8)

Tức là khi s(e)  0 thì bộ điều khiển phải giảm s(e) và ngược lại để làm sao
s(e)  0. Nhiệm vụ (4.8) của việc thiết kế bộ điều khiển được gọi là điều
khiển trượt (sliding condition).
Như vậy để có được bộ điều khiển trượt, ta phải tiến hành hai bước:
- Thiết kế mặt trượt s(e), tức là thiết kế hàm trơn (4.6)
- Thiết kế bộ điều khiển trượt u(e) từ điều kiện trượt (4.8)
Sử dụng mặt trượt tuyến tính (4.7), theo (4.8) ta có:

ds
de
d 2e
d n1e d ne
 a0  a1 2  .....  an2 n1  n
dt
dt
dt
dt
dt
dy
d2y
d n1 y d n y
 a0
 a1 2  .....  an2 n1  n
dt
dt
dt
dt
  0 khi s (e)  0
 a0 x2  a1 x3  .....  an2 xn  f ( x)  u  
 0 khi s (e)  0
Điều kiện trượt:

  a0 x2  a1 x3  .....  an2 xn  f ( x) khi s(e)  0
u
  a0 x2  a1 x3  .....  an2 xn  f ( x) khi s(e)  0

(4.9)

Như vậy, mọi bộ điều khiển phản hồi u(x,e) thỏa mãn điều kiện trượt (4.9) sẽ
làm ổn định tiệm cận bền vững cho đối tượng bất định (4.5) ban đầu.

Minh họa xây dựng sơ đồ điều khiển robot chuỗi hở 3 khâu phẳng
4.3.1. Tính toán động học robot
Xét robot ba khâu phẳng được minh họa trên hình 3.1
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Ví dụ: Điều khiển tay máy gồm 3 khâu quay. Tính các mô men tác
dung lên các khâu để khâu thao tác của tay máy (vị trí điểm tác động cuối của
robot) thực hiện chuyển động được mô tả bởi các phương trình sau:
 x p  l1 cos( q1 )  l2 cos( q1  q2 )  l3 cos( q1  q2  q3 )

 y p  l1 sin( q1 )  l2 sin( q1  q2 )  l3 sin( q1  q2  q3 )

q  q1  q2  q3


Các khâu có chiều dài lần lượt là: OA2 = l1; A2 A3  l2 , A3 M  e3 . Khâu
OA2 được cân bằng (trọng tâm rơi vào O) có khối lượng m1 và mô men quán
tính đối với 0 bằng J1 (xem O  A1). Bỏ qua khối lượng các khâu A2A3, A3C.
Xem C là đầu mút trùng với khối tâm vật.
Tay máy khảo sát 3 khâu, kẹp M có khối lượng m, coi như chất điểm
cách A3 khoảng cách e3. Các khâu chịu tác dụng từ các động cơ servo các mô
men lần lượt bằng M1, M2, M3.
Xác định các mô men động cơ và các phản lực tại các khớp O, A2, A3
để các khâu có chuyển động theo luật đã cho theo thời gian (chuyển động
chương trình), tức: 1 = 1(t), 2 = 2(t), 3 = 3(t) là các hàm đã cho theo
thời gian.
Đầu tiên thành lập các ma trận truyền: [5],[6].
C1
t1   S1
 0

 S1

C2
t 2   S 2
 0

 S2
C2

C3
t 3   S3
 0

 S3

C1
0

0
C3
0

0
  S1

0  ; t11   C1
 0
1 

C1

0
 C1 S1 0 

 S1 0  ; t12    S1 C1 0 
 0
0 0 
0 0 
l1 
  S 2 C 2 0 
 C 2 S 2 0 



0  ; t 21   C2  S 2 0  ; t 22    S 2 C2 0 
 0
 0
1 
0
0 
0
0 
 l2 
  S3 C3 0 
 C3 S3 0 
e3 





0  ; t 31   C3  S3 0  ; t 32    S3 C3 0  ; rM   0 
 1 
1 
0 0 
0 0 
 0
 0

Ta sử dụng các ký hiệu sau:
Si  sin i ; Ci  cos i ; Sij  sin(i   j ); Cij  cos(i   j ),
Sijk  sin(i   j   k ); Cijk  cos(i   j   k )
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Các thành phần của gia tốc của vật kẹp (điểm M) trong hệ trục tọa độ
nền, dựa vào công thức (2.7) được tính như sau:
0

0

 e3C123  l2C12  l1C1 
rM  t1t 2 t 3r   e3 S123  l2 S12  l1S1 




1
a M  v11  v 22  v 33  v1' 12  v '222  v 3' 32  2 v1212  2 v1313  2 v 2323

Trong đó:
v1  t11t 2t 3r ; v 2  t1t 21t 3r ; v 3  t1t 2 t 31r; v1'  t12t 2t 3r ; v '2  t1t 22 t 3r; v 3'  t1t 2 t 32r;
v12 = t11t 21t 3r ; v13 = t11t 2t 31r , v 23 = t1t 21t 31r

Bài toán động học ngược:
Đặt x1 = x – l3cos(q) và y1 = y – l3sin(q)
Từ đây, ta rút ra được:
 y
 ( x 2  y 2  l 2  l 2 
 x1 
1
1
1
2
q1  arctan 2 
,
  cos 1  1

2
2
2
2
2
2
x1  y1 
 x1  y1
 2l1 x1  y1

 y  l sin( q1 ) x1  l1 cos( q1 ) 
q2  arctan 2  1 1
,
  q1
l2
l2



(4.10)

q3 = q - q1- q2
Quỹ đạo chuyển động được xác định trước được cho bởi phương trình:
(x-x0)2 + (y-y0) = R2

(4.11)

4.3.2. Xây dựng phương trình điều khiển

Phương trình hệ trên sẽ được viết trong dạng ma trận như sau:

 G(q)
M = Aq + V(q,q)+

(4.12)

Trong đó:

q   q1 q2

q3  ; M   M 1 M 2
T

M 3  ; G  JF ; F   Fx
T

T

Fy  ;

Để thuận lợi cho việc sử dụng thuật toán điều khiển cho tay máy 3 khâu
quay cần đưa phương trình động lực (2.43) về dạng (4.12), trong đó số tọa độ
suy rộng là 3 (q1,q2,q3): q1 - góc quay của khâu A1A2 đối với hệ trục tọa độ cố
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định, q2 là các góc quay tương đối giữa khâu A2A3 và A1A2, và q3 là giữa
khâu A3A4 và A2A3. Khối tâm các khâu A2A3 và A3A4 được ký hiệu qua C2,
C3. Đầu mút khâu 3 trùng với khối tâm vật cần di chuyển và khâu A1A2 được
cân bằng, tức C1 trùng với A1.
Để thiết lập phương trình (4.12) cho tay máy khảo sát, trong đó:

 a11 a12
A   a12 a22

 a13 a23

a13 
 J11
a23  ; J   J12


 J13
a33 

J 21 
V1 
 G1 
J 22  ; V  V2  ; G  G2  ;

 
V3 
G3 
J 23 

G = G1 + G2; trong đó G1 là lực suy rộng của lực tác dụng F(Fx,Fy), G2 là lực

suy rộng các trọng lực của các khâu.
Từ sơ đồ tính toán ở chương 2 với các ma trận truyền đã được thiết lập
trên mục 4.3.1, khi triển khai tính toán ta nhận được:
a11  m2 (l12  c22  2c2l1 cos q2 )  m(l12  l22  l32  2l2l3 cos( q2  q3 )  2l2l3 cos q3
 2l1l2 cos q2 )  J1  J 2  J 3

a12  m2 (c22  c2l1 cos q2 )  m(l22  l32  2l2l3 cos q3  l1l3 cos(q2  q3 )
 l1l2cosq 2 )  J 2  J 3

a13  m(l32  l2l3 cos q3  l1l3 cos(q 2  q3 ))  J 3
a22  m2 c22  m (l22  l32  2l2l3 cos q2 )  J 2  J 3
a23  m (l32  l2l3 )  J 3 ; a33  ml32  J 3

Biểu thức thế năng:

  m2 g (c2 sin(q1  q2 )  l1 sin q1 )  mg (l3 sin(q1  q2  q3 )
 l2 sin( q1  q2 )  l1 sin q1 )  0.5c1q12  0.5c 2 q2 2  0.5c3q 32 ;
Lực suy rộng quán tính sẽ là:
Q1qt  2m2l1 (c2 sin q2  l2 sin q2  l3 sin( q2  q3 ))q 1q 2  l1 (m 2c 2sinq 2
 ml3 sin(q 2  q 3 )  m l2 sinq 2 )q 22  ml2l3 sin q2  q3 ) q2 q3
 2ml3 (l1 sin( q2  q3 )  l2 sin q3 ) q1q3 ;
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Q2qt  l1 (mc2 sin q2  ml3 sin(q2  q3 )  m l2 sin q2 )q12  2ml2l3 sin q3q1q3
 2ml2l3 sin q3q2 q3  ml2l3 sin q3q32 ;
Q3qt   ml3 (l2 sin q3  l1 sin(q2  q3 )q 12  2ml2l3 sin q3q2 q3  ml2l3 sin q3q32

Lực suy rộng ứng với các tọa độ suy rộng sẽ là:
Q1  M 1 


 b1q1  Q1qt ;
q1


 b2 q2  Q2qt ;
q2

Q3  M 3 
 b3q3  Q3qt
q3
Q2  M 2 

Để tính lực G1, ta tính ma trận J từ biểu thức công suất của lực F(Fx,Fy).
Muốn thế ta biết thức công suất của các trọng lực:

W  Fx x  Fy y
Tính x, y theo các tọa độ suy rộng, ta có:
x  J11q1  J12 q2  J13q3 ;

y  J 21q1  J 22 q2  J 23q3

Từ đây:

W  ( J11Fx  J 21Fy )q1  ( J 21Fx  J 22 Fy )q2  ( J13 Fx  J 23 Fy )q3
Các lực suy rộng từ các lực Fx,Fy sẽ là:

Q1  J11Fx  J 21Fy ;

Q2  J12 Fx  J 22 Fy ; Q3  J13 Fx  J 23 Fy

Do đó:

 Q1 
 J11
Q  Q2   JF ; J   J12
 

Q3 
 J13

J 21 
 Fx 
J 22  ; F   

 Fy 
J 23 

J11 = a1sin(q1)+a2sin(q1+q2)+a3sin(q1+q2+q3);
J12 = -(a1cos(q1)+a2cos(q1+q2)+a3cos(q1+q2+q3));
J21 = a2sin(q1+q2)+a3sin(q1+q2+q3);
J22 = -(a2cos(q1+q2)+a3cos(q1+q2+q3));
J31 = a3sin(q1+q2+q3);
J32 = -a3cos(q1+q2+q3);
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Phương trình mô tả điều khiển có dạng:

 G(q) = M
Aq + V(q,q)+
Trong đó:

 a11
A   a12

 a13

a12
a22
a23

  
  q 
1


 b1q1  Q1qt 
a13 
 q1 






a23  ; V (q, q )    b2 q2  Q2qt  ; G (q)  
; q =  q2 


 
q2
qt





 q3 
a33 
 b3q3  Q3 
  
  q 
3


Mô phỏng của robot trên công cụ Matlab Simulink được mô tả như trên
hình 4.5:
Khâu 2

Khâu 1

Khâu 0

Khâu 3

Vật nặng

Hình 4.5. Mô hình mô phỏng của robot trên công cụ Matlab Simulink và các
khâu khớp tương ứng trên mô hình các bộ điều khiển
Các thông số mô phỏng như sau:
Chiều dài các khâu: l1 = 0.2 m; l2 = 0.2 m; l3 = 0.1 m;
Vị trí khối tâm: c1 = 0.0635 m; c2 = 0.07475 m; c3 = 0.06067 m;
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Khối lượng các khâu: m1 = 4.08 kg; m2 = 2.34 kg; m3 = 0.73 kg;
Mô men quán tính: J1 = 0.031 kg.m2 ; J2 = 0.013 kg.m2 ; J3 = 0.0013 kg.m2
Mô men cản: b1 = 1 N.m.s ; b2 = 1 N.m.s ; b3 = 1 N.m.s;
Khối lượng tải m = 2 kg; Gia tốc trọng trường g = 9.8 m/s2

4.3.3. Kết quả minh họa với việc áp dụng phương pháp điều khiển PD
Theo phương pháp sử dụng hệ điều khiển PD, kết quả mô phỏng tọa độ
x, y của điểm cuối như trên hình 4.6 đến hình 4.9. Từ kết quả cho thấy, quá
trình bám quỹ đạo của cơ cấu theo quỹ đạo định trước chỉ diễn ra sau 0.2s,
sau 0.2 s tiếp theo, quỹ đạo của cơ cấu mới đạt được quỹ đạo định sẵn. Sau
gần 0,2s, cơ cấu mới hoạt động ổn định trên quỹ đạo cho trước.

Hình 4.6. Bài toán động học ngược và các góc bám quỹ đạo trong mô phỏng
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Hình 4.7. Kết quả mô phỏng các vận tốc góc

Hình 4.8. Mô men điều khiển các khâu
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Hình 4.9. Kết quả mô phỏng vị trí của khâu cuối vẽ quỹ đạo hình tròn

4.3.4. Kết quả minh họa với việc áp dụng phương pháp điều khiển trượt
Theo phương pháp áp dụng hệ thống điều khiển trượt, kết quả mô
phỏng tọa độ x, y của điểm cuối như trên hình 4.10 đến hình 4.13.
Với phương pháp điều khiển trượt, việc bám quỹ đạo của cơ cấu từ vị
trí ban đầu diễn ra rất nhanh, sau 0.5s quỹ đạo của khâu đã theo quỹ đạo định
trước. Sau 0,5s, mô men tác động vào các khâu có thêm thành phần chống
nhiễu để tự căn chỉnh vị trí đạt được độ chính xác cao. Có thể thấy, phương
pháp điều khiển trượt là phương pháp điểu khiển bền vững và tối ưu hơn
nhiều so với phương pháp PD bù trọng lực.
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Hình 4.10. Bài toán động học ngược và các góc bám quỹ đạo trong mô phỏng

Hình 4.11. Kết quả mô phỏng các vận tốc góc
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Hình 4.12. Mô men điều khiển các khâu

Hình 4.13. Biểu diễn vị trí khâu cuối vẽ quỹ đạo hình tròn
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Kết luận chương 4
Luận án đã xây dựng mô hình tay máy để tiến hành thử nghiệm với hai
hệ thống điều khiển là hệ thống điều khiển PD bù trọng lực và hệ thống điều
khiển trượt. Kết quả thử nghiệm đã phân tích, so sánh và chứng tỏ khi sử
dụng cả hai hệ thống điều khiển thì kết quả (vị trí của khâu thao tác cuối cùng
của tay máy robot) đều đạt yêu cầu. Tuy nhiên, với phương pháp điều khiển
trượt thì việc bám quỹ đạo lý thuyết của các khâu diễn ra nhanh và mượt hơn
rất nhiều so với phương pháp PD bù trọng lực. Có thể phương pháp điều
khiển trượt tối ưu hơn trong việc điều khiển chuyển động của tay máy robot.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Luận án đã khảo sát bài toán điều khiển tay máy thực hiện chuyển động
chương trình yêu cầu, khảo sát các vấn đề động lực yêu cầu, các sai số trong
tính toán, trong tác nghiệp (vấn đề khe hở, vấn đề đàn hồi tay nắm, vấn đề
tương tác với môi trường,…) và biện pháp khắc phục (một số phương pháp
điều khiển,…).
Về vấn đề động học robot, luận án đã sử dụng phương pháp ma trận
truyền, sử dụng nguyên lý phù hợp…, trong đó xem “chương trình yêu cầu là
tích phân đầu của hệ phương trình chuyển động tay máy” để xây dựng
phương trình chuyển động cho tay máy robot được điều khiển. Kết quả được
kiểm chứng thông qua mô phỏng số. Chương trình tự động thiết lập và giải
bài toán động học được lập trình trên ngôn ngữ thông dụng.
Luận án đã tính toán được các phản lực tại các khớp động là do các
động lực tác động lên cơ hệ, còn chịu các tác nhân trong quá trình chuyển
động và do đó điều kiện làm việc của chúng bị thay đổi so với yêu cầu đề ra
trong tính toán thiết kế. Vì vậy việc xác định các phản lực động lực có ý nghĩa
không những chỉ giúp cho quá trình tính toán thiết kế mà còn giúp kiểm soát
trong quá trình vận hành.
Trong luận án, tác giả cũng đã đưa ra mô hình sai số của tay máy có
khe hở khớp động, xây dựng mô hình khảo sát một cơ hệ chịu liên kết mà
việc thực hiện liên kết sẽ đảm bảo điều kiện không xảy ra va đập.
Luận án cũng đã đưa ra mô hình khảo sát tay máy bốc xếp và viết được
phương trình điều khiển chuyển động, đã sử dụng phần mềm để kiểm chứng.
Các khảo sát luận án tập trung vào vấn đề động lực về điều khiển chương
trình tay máy. Một cố gắng của tác giả là khảo sát bài toán thuộc liên kết
không lý tưởng.
Qua nghiên cứu của luận án này sẽ gợi mở ra nhiều nội dung, vấn đề
cần đề cập, nghiên cứu để có thể tiến tới làm chủ robot trong cả lĩnh vực kết
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cấu cơ khí cũng như là chương trình điều khiển, xây dựng cơ sở cho việc tính
toán, thiết kế các tay máy công nghiệp. Luận án đã chọn một hướng đi phù
hợp với xu thế hiện nay là xác lập chức năng của hệ bởi phần mềm, phần
mềm hỗ trợ phần cứng để khắc phục những hạn chế của phần cứng, cách làm
này có chi phí nhỏ, linh hoạt. Luận án cũng xác định hướng tiếp cận là đưa
việc thay đổi thông số biến khớp theo cách truyền thống bằng việc thay đổi
các thông số điện để điều khiển các thông số biến khớp theo yêu cầu của
người sử dụng.
Trong thời kỳ công nghiệp 4.0 thì việc nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển robot vào sản xuất đang là yêu cầu mang tính thời sự và có ý nghĩa thực
tiễn lớn.

Một số kiến nghị
1. Cần mở rộng nghiên cứu để có thể điều khiển được nhiều loại robot hơn,
đặc biệt là đối với các robot làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ để
giúp nâng cao năng suất lao động.
2. Khảo sát các bài toán ổn định hóa, tối ưu hóa chuyển động các tay máy
3. Mở rộng khảo sát động học và động lực học tay máy không gian
4. Cần các nghiên cứu thực nghiệm để có thể đưa các nghiên cứu vào ứng
dụng thực tế.
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