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TÓM TẮT
Việc khảo sát, đánh giá chất lượng phương pháp điều khiển cho hệ truyền động có khe hở
có một ý nghĩa hết sức quan trọng.
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế bộ điều khiển mờ lai
để điều khiển hệ truyền động có khe hở, đảm bảo cải thiện chất lượng điều khiển so với bộ
điều khiển PID kinh điển.
Từ khoá: Điều khiển mờ lai, cải thiện chất lượng, khe hở.
ABSTRACT
The surveying and evaluation of the quality of control method for drive systems with the
slit is a highly important signification.
A new designing methodology for the hybrid fuzzy controller is applied to gain some
results which are described in this paper as can be seen, to control drive systems with the slit,
to ensure improved control quality than classical PID controller
Key word: Passivity - based control , wind power, grid fault.
Điều khiển đảm bảo hệ thống truyền
động có khe hở đáp ứng các chế độ làm việc
của hệ truyền động có khe hở, đồng thời cải
thiện được chất lượng điều khiển của
phương pháp này so với bộ điều khiển PID
kinh điển.
Trong bài báo này tập trung vào việc
giải quyết vấn đề trên.

1. Mở đầu
Trong thời gian gần đây ở nước ta, cũng
như trên thế giới việc điều khiển hệ truyền
động có khe hở (hệ truyền động bánh răng)
đang là một vấn đề được quan tâm. Hiện nay
đã có một số tác giả sử dụng các phương
pháp điều khiển như điều khiển với mô hình
xấp xỉ tuyến tính bằng bộ điều khiển PI [11];
điều khiển thích nghi bù khe hở bằng mạng
neural và hệ mờ [12] hay điều khiển hệ
truyền động có khe hở, ma sát và độ đàn hồi:
Theo [1] và [3] thì phần lớn hệ truyền động
có khe hở luôn tách được thành hai khâu phi
tuyến mắc nối tiếp nhau. Bài báo này đưa ra
kết quả nghiên cứu phương pháp điều khiển
mờ lai để điều khiển hệ truyền động có khe
hở, cụ thể:

2. Mô tả toán học hệ truyền động có khe
hở
Việc xây dựng mô hình toán này là cần
thiết, giúp cho ta có thể sử dụng thêm những
biện pháp điều khiển để nâng cao chất lượng
hệ truyền động, giảm sự ảnh hưởng của sai
số cơ khí không thể khắc phục được bằng
phương pháp cơ học.
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Một vấn đề cần được quan tâm đó là do
hệ truyền động qua nhiều cặp bánh răng luôn
có cấu trúc truyền ngược gồm nhiều hệ một
cặp bánh răng mắc nối tiếp nhau như hình 1,
nên khi thiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền
động bánh răng nói chung, ta chỉ cần thiết kế
bộ điều khiển cho mô hình toán của một cặp
bánh răng là đủ [1], [3].
Md

ϕ1

Hình 3: Thiết lập phương trình động lực
học khi hai bánh răng ăn khớp
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Trên hình 3 là mô hình tính toán sự làm
việc của một cặp bánh răng có xét tới quá
trình biến dạng đàn hồi, dưới tác động của
lực:

Mc
Tải

M2

Q1 = M1 / r01

Hình 1: Hệ nhiều cặp bánh răng
Trên cơ sở hệ thống truyền động bánh
răng, ta sẽ có được mô hình động lực học có
tính tới yếu tố đàn hồi của cặp bánh răng và
ma sát trong các ổ trục như mô tả trên hình 2
[3]:
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Giả sử khi chưa có lực Q1 tác động, thì
hai cạnh răng tiếp xúc với nhau tại điểm P ,
dưới tác động của lực Q1 và do vật liệu có
tính đàn hồi, nên điểm tiếp xúc P sẽ di
chuyển tới điểm P / . Vậy Δ = PP / là độ
biến dạng trong quá trình ăn khớp của hai

M ms 2

2

y

bánh răng dưới tác động của Q1 . Nếu gọi c

J2

là độ cứng của cặp bánh răng, thì:
c.Δ = Q1 hay c.Δ.r01 = cr01Δ = M1

Hình 2: Sơ đồ động lực học

Do vậy mô men đàn hồi trên bánh răng
Để có thể thiết lập phương trình chuyển
động của hệ thống truyền động bánh răng
trên hình 2 ta thực hiện như sau: Dùng mặt
cắt n-n, trên đó chịu một mô men đàn hồi
của hai bánh răng như trên hình 3.

1:

M1 = cr01 (r01dϕ1 + r02dϕ2 )
Tương tự đối với bánh răng 2 ta có:
M 2 = cr02 (r02dϕ2 + r01dϕ1 )

Theo định luật Newton về chuyển động,
ta có thể viết:
⎧J1ϕ1 = Md − (M ms1 + M1 )
(2)
⎨

J
ϕ
M
(
M
M
)
=
−
+
2
c
ms 2
⎩ 2 2
tức là:
⎧J1ϕ1 + cr01 (r01ϕ1 + r02ϕ2 ) = Md − Mms1
⎨
⎩J 2ϕ2 − cr02 (r02ϕ2 + r01ϕ1 ) = −Mc − Mms 2
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(3)

Thay ( (7) và (8) vào (5), và xét hệ đang
chạy đều và ổ đỡ bôi trơn bằng dầu, ta được
mô tả toán học cuối cùng:

2
2
, r02
Sau khi biến đổi bằng cách đặt r01

ra ngoài dấu ngoặc và thay thế:
r01 = rL1cosαL ,

r02 = rL 2cosαL ,

⎪⎧J1ϕ1 + b1ϕ1 + cz 1 (ϕ1 + i12ϕ2 ) = Md
⎨
⎪⎩J 2ϕ2 + b2ϕ2 − cz 2 (ϕ2 + i21ϕ1 ) = −Mc

i12 = r02 / r01 và i21 = r01 / r02 .
Từ trên, ta xây dựng được mô hình toán
tổng quát của hệ [3]:

3. Cấu trúc hệ thống điều khiển
Từ mô hình toán học của hệ bánh răng
(6), ta đi xây dựng cấu trúc điều khiển hệ
truyền động có khe hở là một đối tượng gồm
2 phần:
- Phần dẫn động: Sử dụng động cơ 1
chiều để dẫn chuyển động cho cặp bánh
răng.
- Phần mô tả cặp bánh răng: Bánh răng
chủ động 1 và bị động 2.
Như phân tích ở trên, ta có cấu trúc điều
khiển tổng quát như hình 4:

⎧⎪J1ϕ1 + crL21cos 2α L (ϕ1 + i12ϕ 2 ) = Md − M ms1
(4)
⎨
2
2
⎪⎩J 2ϕ2 − crL 2 cos αL (ϕ2 + i21ϕ1 ) = −Mc − M ms 2

trong đó
J1 = J d + J1

rL1 , rL 2 bán kính vòng tròn lăn của
bánh răng 1 và 2.
α L góc ăn khớp của hai bánh răng
c là đại lượng đánh giá độ cứng của
bánh răng.
M d là mô men điện từ.
Mc là mô men cản
M ms1 , M ms 2

u

là thành phần mô men ma

Và ta có thêm:
r
ϕ ϕ ω
i12 = 1 = 1 = 1 = ± 2
r1
ϕ2 ϕ2 ω2
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Hình 4: Sơ đồ cấu trúc điều khiển hệ truyền
động bánh răng
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BĐK
(-)

sát trong các ổ đỡ trục.
Khi đã giả thiết hệ ở chế độ chạy đều, ta
cũng đã giả thiết hệ đang ở chế độ làm việc
có các bánh răng là ăn khớp, tức là mô hình

tổng quát (4) có c = c . Lúc đó, cùng với giả
thiết này, mô hình (4) trở thành:

Với thông số:
M ms1 = b1ϕ1 và M ms 2 = b1ϕ2

(9)

BĐK là bộ điều khiển tốc độ hệ truyền
động bánh răng, trong bài báo này tác giả sẽ
đề xuất thiết kế bộ điều khiển mờ lai nhằm
nâng cao chất lượng điều khiển cho hệ
truyền động bánh răng so với bộ điều khiển
PID. Bộ điều khiển mờ lai được thiết kế ở
đây là bộ điều khiển mờ lai với bộ điều
khiển PID kinh điển và có cấu trúc điều
khiển như hình 5:

crL21cos2α L = cz1, crL22cos2α L = cz 2 (8)
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i12 = 2 ; r01 = 50 mm ; r02 = 100 mm ; góc

ăn khớp giữa hai bánh răng là αL = 30D ; các
moment

quán

tính

lần

2

J1 = 0, 01 kgm ; J1 = 0, 02 kgm

lượt
2

là

và hệ số

đàn hồi là c = 10 N .

Hình 4: Cấu trúc bộ điều khiển mờ lai

Bộ điều khiển PID được thiết kế theo
phương pháp thực nghiệm: Kp = 80; KI =
150 và bộ điều khiển mờ được thiết kế theo
như các bước ở trên.

4. Thiết kế bộ điều khiển mờ lai
Việc thiết kế bộ điều khiển mờ lai thực
hiện bằng việc thiết kế các khâu trong bộ
điều khiển mờ sau đó kết hợp với bộ điều
khiển PID.
Để thiết kế bộ điều khiển mờ lai, ta thực
hiện:
- Thiết kế bộ điều khiển PID theo
phương pháp thực nghiệm [5].
- Thiết kế bộ điều khiển mờ động [8],
với các phần cơ bản sau:
+ Mờ hóa: Ta thiết kế bộ điều khiển mờ
bao gồm một biến trạng thái mờ đầu vào và
một biến mờ đầu ra. Mỗi biến này lại được
chia thành nhiều giá trị tập mờ (Tập mờ
con). Số giá trị mờ trên mỗi biến được chọn
để phủ hết các khả năng cần thiết sao cho
khả năng điều khiển là lớn nhất trong khi chỉ
cần một số tối thiểu các luật điều khiển mờ.
+ Luật hợp thành: Được xây dựng trên
cơ sở nguyên lý hợp thành MAX – MIN.
+ Giải mờ: Có thể được thực hiện theo
các phương pháp điểm trọng tâm, phương
pháp trung bình hay phương pháp cực đại.
Do miền xác định của các giá trị mờ đầu ra
là miền liên thông nên ta sẽ giải mờ theo
phương pháp trọng tâm.
Thực hiện thiết kế cho hệ truyền động
bánh răng có thông số: Một cặp bánh răng
thẳng ăn khớp với tỷ số truyền lý thuyết

5. Sơ đồ và kết quả mô phỏng
Sơ đồ mô phỏng

Hình 5: Sơ đồ mô phỏng so sánh bộ điều
khiển mờ lai và PID
Trong đó:

Hình 6: Khối động cơ bánh răng
Trong khối động cơ - bánh răng gồm 2
khối đó là: Khối động cơ và khối bánh răng:
Gain2
1.4

1
2
Tin hieu dieu khien

14.6

PID

2
1.4

0.2s+1.6

0.001s+1
Bo dieu khien dong

1
Mo men can

STT

Gain1

1

Integrator
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Hình 7: Khối động cơ
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- Trường hợp tốc độ đặt 550v/ph
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Hình 8: Khối bánh răng
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*. Kết quả mô phỏng với bộ điều khiển
PID kinh điển:
- Trường hợp tốc độ đặt 550v/ph:
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Hình 11: Đáp ứng tốc độ của hệ truyền động
băng răng với tốc độ không đổi
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- Trường hợp tốc độ đặt nhảy bậc từ
550v/ph lên 850v/ph:
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Hình 9: Đáp ứng tốc độ của hệ truyền động
băng răng với tốc độ không đổi
- Trường hợp tốc độ đặt nhảy bậc từ
550v/ph lên 850v/ph:
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Hình 12: Đáp ứng tốc độ của hệ truyền động
băng răng với tốc độ thay đổi
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6. Kết luận

200

- Bài báo đã áp dụng được phương pháp
thiết kế bộ điều khiển mờ lai để điều khiển
hệ truyền động có khe hở (hệ bánh răng).
- Từ các kết quả mô phỏng trên các hình
11 và hình 12 cho thấy bộ điều khiển mờ lai
đã cải thiện được một số chỉ tiêu chất lượng
so với bộ điều khiển PID như thời gian quá
độ và mức độ dao động của tốc độ quay trục
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Hình 10: Đáp ứng tốc độ của hệ truyền động
băng răng với tốc độ thay đổi
*. Kết quả mô phỏng so sánh bộ điều
khiển mờ lai với bộ điều khiển PID kinh
điển:
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bánh răng. Điều này cho thấy với phương
pháp điều khiển mờ lai đem lại khả quan cho
việc phát triển ứng dụng phương pháp điều
khiển hiện đại cho hệ truyền động có khe hở.
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