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TÓM TẮT: Bài báo là sự tổng hợp các nghiên cứu
trước đây về đối tượng Stewart Platform - robot song
song sáu bậc tự do. Những phân tích về đối tượng,
động học, động lực học, luật điều khiển đã sủ dụng
được đưa ra thảo luận, qua đó xác định được các
xu hướng nghiên cứu của vấn đề này và các vấn đề
chưa được giải quyết.

TỪ KHÓA: Robot song song, phân tích động học,
phân tích động lực học, phương pháp điều khiển.
ABSTRACT: This paper is a synthesis of previous
research on Stewart Platform object - robot parallel
to six degrees of freedom. The analysis of the
object, kinematic, dynamics and control method
are discussed. Thereby, the research trends of this
problem and the unresolved issues are identified.

công bố trước giới khoa học dưới dạng thiết bị mô phỏng

chuyến bay [4] vào năm 1965. Rough là người đầu tiên
phát hiện ra lợi ích của cơ chế này nhưng những nghiên
cứu sau này được thực hiện bởi Stewart nên cơ chế đó

thường được gọi là Stewart Platform.

Mục đích của bài báo này là trình bày những kết quả
nghiên cứu cho robot song song sáu bậc tự do. Từ việc
phân tích động học, động lực học và thiết kế điểu khiển

sẽ xác định được nội dung đã nghiên cứu và phạm vi phát
triển. Bài viết được trình bày như sau: Phẩn 2: Mô tả cấu trúc
của robot song song sau bậc tự do. Phần 3: Những hướng

xây dựng động học đối tượng. Phần 4: Những phương
pháp xây dựng phương trình động lực học hệ thống. Phần

5: Những thiết kế điều khiển đã được trình bày. Cuối cùng,
phần 6 là kết luận và hướng phát triển.

2. MÔ TẢ CẤU TRÚC

KEYWORDS: Stewart Platform, kinematic analysis,
dynamic analysis, control method.

Robot song song được sử dụng trong nghiên cứu này

(Hình 2.1), là một cơ chế song song 6 - DOF, bao gồm một
tấm di chuyển thân cứng, được kết nối với một tấm đế cố

định thông qua 6 chân động học độc lập.
4- — —IU 67975191- — -»

1.ĐẶTVẤNĐẼ
Stewart Platform là robot song song gồm sáu chân.

Trong những năm gần đây, nhu cẩu thiết kế những
thiết bị có chuyển động chính xác đang tàng lên. Do đó,

những robot song song có độ bển cao và khả năng làm
việc chính xác đã trở nên phổ biến. Robot song song có

cả những tiềm năng để ứng dụng vào các hệ thống bên
ngoài không gian như hệ thống ăng-ten vệ tinh, hệ thống

Hình 2.1: Mõ hình 3D của robot song song

định vị kính viễn vọng và thiết bị trỏ [1]. Công nghệ quan

trọng nhất là kiểm soát và giảm chấn giữa thiết bị và

Để mô tả rõ ràng chuyển động của bề mặt chuyển

nguồn nhiễu đã được áp dụng vào giao thoa không gian,

động, các hệ tọa độ được minh họa trong Hình 2.1. Hệ tọa

liên lạc bằng laser giữa các tàu vũ trụ. Ngoài ra, nó được

độ

ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như: mô phỏng chuyến

(TXYZ) nằm ở trọng tâm của bể mặt chuyển động. Điểm (B.

bay và phương tiện giao thông, máy móc với độ chính xác

và T ) là các điểm kết nối với mặt cố định và mặt chuyển

cao, thiết bị phẫu thuật, giải trí... [2], Robot song song sáu

động. Những điểm này được đặt trên các bể mặt cố định

(Bxyz)

được gắn với khung tọa độ cố định và hệ tọa độ

bậc tự do là một cơ cấu khép kín bao gồm bề mặt cố định

và di chuyển (ngoài ra, các góc giữa các điểm (T3và T4và

nằm phía dưới, bể mặt chuyển động nằm phía trên và liên

T5 ,T1 và T6) được ký hiệu là 0p. Theo cách tương tự, các góc
giữa các điểm (B, và B2, B3và B4, B5 và B6) được ký hiệu là 0b.

kết với nhau bằng 6 chân, hai đầu của mỗi chân có các
khớp chuyển động linh hoạt. Cơ chế này lần đầu được để

xuất vào năm 1949 với ứng dụng là máy kiểm tra lốp đa

3. PHĂN TÍCH ĐỘNG HỌC

năng [3] bởi Gough, sau đó được Stewart nghiên cứu lại và

Trong cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990,

145

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Só 06/2021

bài toán chuyển động của 6 chân thông qua việc xác định

thuật toán tìm kiếm đơn chiểu để tìm tất cả các nghiệm

vị trí và hướng có vị trí trung tâm trong nghiên cứu robot

cũng được phát triển bởi Innocenti và Parenti-Castelli
[6]. Thuật toán này tạm thời thay thế một trong các chân

song song.

của robot song song 6 bậc tự do bằng một chân ảo có
chiểu dài thay đổi để chuyển nó thành robot song song

5 bậc tự do, để giải quyết các cấu trúc đã được sửa đổi
bằng phương pháp chuyên biệt của Innocenti và Parenti-

Castelli [7], Một thuật toán dự đoán và sửa chữa được
phát triển bởi Dasgupta và Mruthyunjaya [8] sử dụng một
thuật toán tìm kiếm 3D hiệu quả để tìm kiếm các nghiệm
thực từ hình học. Tất cả các phương pháp trên đều hữu ích

để tìm ra các nghiệm thực duy nhất và không thể được sử
dụng để dự đoán tất cả các nghiệm. Giải pháp số thành
(b)

công nhất cho mục đích này được cung cấp bởi Raghavan

Hình 3.1: Sơ đổ của robot song song

[9], người đã đưa ra bài toán dưới dạng một hệ đa thức và

Từ Hình 3.1, vị trí của điểm liên kết Ith (T,) trên bể mặt

giải nó bằng phương pháp mở rộng của Morgan [10], Đã

di chuyển có thể được tìm thấy (phương trình 1). rp và rb là

tìm thấy 40 nghiệm trong miền phức, ông kết luận rằng

bán kính của bề mặt di chuyển và bể mặt cố định. Bằng

giới hạn trên của số lượng nghiệm cho trường hợp chung

cách sử dụng phương pháp tương tự, vị trí của điểm liên

là 40 nghiệm.

kết Ith (B,) trên bề mặt cố định có thể được lấy từ công thức 2.
Gr„

>pcos(X,)’

GT, =

X,

3

r,sin(X,) ,

GT„

2

/ = 1,3,5

tổng bậc của hệ đa thức thành 64, ít nhất là trong trường
(1)

0

X, =XM + 0p

Phương pháp phân tích [11] đối với bài toán động
học vị trí đã tuyến tính hóa một số phương trình để giảm

( = 2,4.6

hợp cơ sở phẳng.Tuy nhiên, các giải pháp số của hệ thống
đa thức hoặc vi phân số của một đa thức đơn biến nhấn
mạnh giới hạn trên của số lượng nghiệm là 40. Wen và

cos^, )

3

/;sin(v>,) ,

0

2

U,=°/-1+01.

Liang [12] đã theo một cách tiếp cận khác và phân tích giải

/ = 1,3,5

(2)

quyết vấn để cho robot song song 6 bậc tự do bằng cách

rút gọn các phương trình động học thành một đa thức đơn

/ = 2,4,6

biến và thiết lập giới hạn trên của 40 nghiệm. Cuối cùng,

Hình dạng của bể mặt chuyển động có thể được mô

để hoàn thiện, cẩn để cập đến giải pháp mạng nơ-ron đã

tả bằng một vector vị trí p và một ma trận R. Ma trận quay

được khám phá bởi Geng và Haynes [13] cho lời giải của

được xác định bởi ba góc quay. Cụ thể là, phép quay a

bài toán động học vị trí.

quanh trục X cố định, theo sau là phép quay p quanh trục

y cố định và phép quay Y vể trục z cố định. Theo cách này,

4. PHÂN TÍCH ĐỘNG Lực HỌC

ma trận xoay của bề mặt di chuyển đối với hệ tọa độ cố

So với lượng lớn tài liệu nghiên cứu vể động học của

định. VỊ trí vector p biểu thị vector tịnh tiến điểm gốc của
bề mặt di chuyển đối với bề mặt cố định. Do đó, ma trận

robot song song thì các nghiên cứu vể động lực học tương
đối ít. Động lực học phức tạp thường dẫn đến việc đơn

xoay và vector vị trí được cho như sau:

giản hóa mô hình làm giảm sự chính xác. Để khắc phục

điều này, xác định động học và động lực học chính xác là

sRr =Rz(y)R,.(P)Rr(a)
cospcosy

cosysmasinp-cosasiny

sinasiny + cosacosysinp

cospsiny

cosacosy+ sinasinpsiny

cosasinpsiny-cosysina

-sinp

cosPsina

cosacosp

p=íx

y

zĩ

cần thiết, đặc biệt trong việc thiết kế điểu khiển.Tuy nhiên,

(3)

mô hình động lực học của robot song song khá phức tạp vì
cấu trúc vòng kín của chúng, mối quan hệ kết hợp giữa các

(4)

tham số hệ thống, tính phi tuyến và các ràng buộc động

học. Một số phương pháp xây dựng phương trình động lực
Xem lại Hình 3.1, các vector GTj và B.được chọn làm
vector vị trí. Vector L. của liên kết i nhận được là:

L, =RxyzGTi+P-Bi

í = 1,2,...,6

học được trình bày trong phần này như sau:

Phương pháp Newton-Euler đòi hỏi chúng ta phải tính

(5)

toán đầy đủ các lực của đối tượng, sau đó sử dụng định
luật chuyển động để cân bằng tổng các lực với tổng động

Để đưa giải pháp hoàn chỉnh của vấn đề khá khó

lượng. Do và Yang [14] đã giải quyết động lực học của robot

khàn, nhiều cách tiếp cận đã được thực hiện bởi các nhà

song song bằng phương pháp Newton-Euler và giả định các

nghiên cứu khác nhau, sau đây là một vài cách tiếp cận để
giải quyết vấn đề này:

khớp không có ma sát và chân không đối xứng. Dasgupta và

Phương pháp tiếp cận [5] đã trực tiếp sử dụng đến

Mruthyunjaya [15] đã phát triển một công thức hoàn chỉnh
của vấn để động lực học thông qua phương pháp Newton-

việc giải phương trình phi tuyến, các thuật toán có lợi thế

Euler, tạo ra một thuật toán giảm thiểu việc tính toán và

tính toán trong hầu hết các trường hợp thực tê' khi chỉ cần

được chứng minh là rất phù hợp việc tính toán song song.

một nghiệm nhưng chúng không phù hợp cho trường hợp

Cụ thể, Guo và Li [16] sau khi biểu diễn các lực ràng buộc, thì

lý thuyết vì nó không xác định được tất cả các nghiệm. Một

phương trình động lực học được đưa ra như sau:
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Bộ điểu khiển PID liên tục tính toán và giảm thiểu giá trị lỗi

6

mp<ie = ~YWí+mpZ

(6)

e(t) giữa giá trị đặt và đẩu ra y(t).

i=l

Với: mp - Khối lượng của bễ mật chuyển động;

(fp)p,- Biểu thức của lực ràng buộc;
q" - Gia tốc của bể mặt chuyển động.
Phương pháp Lagrange được sử dụng để mô tả

động lực học của một hệ thống cơ khí từ khái niệm vể

công và năng lượng. Geng cùng cộng sự [17] và Liu cùng
cộng sự [18] đã phát triển các phương trình động lực học

Lagrangian bằng việc đơn giản hóa các giả định liên quan
đến hình học và phân bố quán tính của cơ cấu điểu khiển.
Abdellatif và Heimann [19] đưa ra kết luận rõ ràng và bộ
phương trình vi phân 6 chiều chi tiết mô tả động lực học
của robot song song 6 bậc tựdo. Họ đã chứng minh rằng có

thể tạo ra mô hình rõ ràng bằng cách sử dụng Lagrangian
để tính toán hiệu quả và không có sự đơn giản hóa. Cụ thể,

Bingul và Karahan [20] đã trình bày một cách cụ thể công

Hình 5.1: Sơ đổ khối của bộ điểu khiển PID

Đối với robot song song mà ta đang xem xét thì giá trị

lỗi e(t) được định nghĩa là quỹ đạo đặt và quỹ đạo đầu ra
của từng chân.
e(t) - Leg Trajectory - Leg Real

Với Kp, Kr Kd lần lượt là độ lợi của khâu tỷ lệ, khâu tích
phân và khâu VI phân thì tín hiệu điều khiển của bộ điểu

khiển PID được tính toán như sau:
T,„ =

(9)

Kpe(t) + K, f eLt ')dt ’ + KD
Jo

dl

và năng lượng của robot để đưa ra phương trình động lực

Bộ điều khiển trượt được đề xuất trong [25] giúp đưa

học như sau:
Công thức Lagrange được sử dụng để lấy mô hình

quỹ đạo tiến dẩn về quỹ đạo đặt.Trong chế độ trượt, chúng

động lực học của robot song song. Coi q và T lần lượt là các

ta định nghĩa một mặt phẳng là mặt trượt. Cách tiếp cận

tọa độ tổng quát và các lực tổng quát:

thiết kế này bao góm hai thành phán, đầu tiên là giai đoạn

d dL

ÕL _ d (dK(<7,ợ)'l

dt dq

õq

dt\

õq

)

õK(q,q) + dP(q) _ r

ôq

P)

õq

đạt tới mặt phẳng trượt và thứ hai là giai đoạn trượt. Ngoài
ra, Guo và cộng sự [26] đã thực hiện điểu khiển tầng cho

thành phần dãn động bằng thủy lực của robot song song
6 bậc tự do. Lee và cộng sự [6] thực hiện điểu khiển vị trí

Trong đó: K(qq) - Động năng và P(q) - Thể năng.
Tọa độ tổng quát q được thay thế bằng tọa độ để
các (X). Phương trình động lực học được suy ra từ phương

bằng cách kết hợp điều khiển động học lực ngược với xấp

xỉ gần đúng động lực học và bộ điều khiển Hw.

trình 30 có thể được viết dưới dạng:

Jr(X)F = M(X)X + ?m(X.X)X + G(X)

(8)

6. KẾT LUẬN

Trong đó: F = [/, f2 f3 f4/5/6]T - Lực tác dụng bởi cơ

Qua bài này, nhóm tác giả đã trình bày được một

cấu truyền động của chân I; J - Ma trận Jacobian; M - Ma

bảng tổng hợp của nghiên cứu trên robot song song 6 bậc

trận quán tính; Vm - Ma trận Coriolis và G trọng lực.

tự do. Bài báo tập trung vào các nghiên cứu đã thực hiện

Ngoài ra, đối với mò hình động lực học của robot
song song, nhiều phương pháp đã được phát triển, chẳng

vực vấn đề chưa được giải quyết, qua đó thấy được những

bằng nhiểu phương pháp khác nhau và xác định các lĩnh

hạn như nguyên tấc công ảo trong [21], phương pháp của

ưu, nhược điểm của các phương pháp giúp chúng ta dễ

Kane trong [22] và phương pháp ma trận đệ quy [23]. Mặc

dàng kế thừa để phát triển cho những nghiên cứu sau này.

dù nguồn gốc các phương trình vể động lực học của robot
song song thể hiện các mức độ phức tạp khác nhau và

Những vấn để sau đây được đánh giá là những nghiên

cứu sẽ phát triển trong thời gian sắp tới:

khối lượng tính toán nhưng kết quả của các lực/mô-men

Hướng nghiên cứu 1: Để giảm độ cứng của các khớp,

truyền động được tính toán bởi các cách tiếp cận là tương

nên thiết kế một khớp dẻo hình hypebol giữa chân và bề

đương nhau. Mục tiêu chính của các phương pháp tiếp cận

mặt chuyển động bằng cách sử dụng vật liệu siêu đàn hổi.

được đề xuất gần đây là giảm thiểu số lượng các khó khăn

liên quan đến việc tính toán động lực học của robot.

Hướng nghiên cứu 2:Điều khiển robot song song thiếu
thông tin hệ thống thông qua việc xấp xỉ các thành phần

chưa biết. Việc xấp xỉ này sẽ giảm sự phức tạp trong quá
5. THIẾT KẾ Bộ ĐIÊU KHIỂN

trình phân tích động học và động lực học hệ thống.

Từ những kế thừa của những nghiên cứu trên vé phân

Hướng nghiên cứu 3: Điểu khiển robot theo luật học

tích, phát triển mô hình động lực và động lực học, những

củng cố thông qua việc tìm hàm chi phí tối ưu và tín hiệu

công bố tiếp theo đã phát triển bộ điểu khiển cho robot

điều khiển tối Ưu.

song song.
Bộ điểu khiển PID được sử dụng với mục tiêu điểu

song làm việc cùng nhau, có sự trao đổi thông tin với nhau.

Hướng nghiên cúư 4:Điều khiển hệgổm nhiều robot song

khiển giúp giảm sai lệch quỹ đạo, quỹ đạo thực tế tiến dần
đến quỹ đạo đặt đã được trình trong [24]. Đặc điểm nổi bật

của bộ điểu khiển PID là khả năng sử dụng ba thuật ngữ

điểu khiển tỷ lệ, tích phân và đạo hàm ảnh hưởng đến đẩu
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