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Streszczenie
Praca przedstawia ogólny opis dotyczący projektowania zrobotyzowanego montażu
teleskopu astronomicznego klasy 0,5 m. Scharakteryzowano strukturę mechaniczną
i elektryczną urządzenia oraz jego elementy pomiarowe. Następnie przedstawiono
algorytm sterowania osią wykorzystujący aktywną kompensację zakłócenia. Wy-
niki śledzenia trajektorii złącza obrotowego zbadano eksperymentalnie również w
odniesieniu do przestrzeni zewnętrznej.

1. Wprowadzenie
Główny problem rozważany w tej pracy dotyczy opracowania autonomicznego mon-
tażu teleskopu astronomicznego klasy 0,5 m† i obejmuje część sprzętową oraz rozwią-
zania programowe, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów sterowania ruchem.
Poprzez łączenie nowych rozwiązań technologicznych oraz współczesnej teorii ste-
rowania i przetwarzania sygnałów, oczekujemy uzyskania konkurencyjnego rozwią-
zania montażu, który pozwoli na realizację precyzyjnego orientowania osi optycznej
teleskopu w szerokim zakresie prędkości.

Podstawowym zastosowaniem teleskopów są obserwacje obiektów, które porusza-
ją się na niebie z prędkością gwiazdową względem obserwatora, a zatem taką, któ-
ra wynika z ruchu dobowego Ziemi: 15◦/h = 7,27 · 10−5 rad/s= 15 asec/s. Obiekty
niegwiazdowe, np. planety, planetoidy czy komety, znajdujące się w obrębie Ukła-
du Słonecznego, poruszają się względem gwiazd tła. Im bliżej Ziemi znajduje się
obserwowany obiekt, tym większa jego prędkość względem gwiazd. Szczególnym
przypadkiem są obserwacje sztucznych satelitów Ziemi. Od czasu wystrzelenia Sput-
nika w 1957 roku oczywiste było, że niezbędne jest monitorowanie orbit satelitów z
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na niebie

– 5 –



K. Kozłowski i in.

powierzchni Ziemi. Pomiarów pozycji dokonuje się za pomocą trzech technik: lase-
rowej, radarowej i optycznej.

Ta ostatnia, najbardziej rozpowszechniona, polega na pomiarze pozycji satelity w
płaszczyźnie stycznej do sfery niebieskiej, względem gwiazd tła. Ze względu na du-
żą rozpiętość parametrów technicznych stosowanych teleskopów i kamer, ta metoda
umożliwia pomiary pozycji obiektów na prawie wszystkich orbitach. Wyjątkiem są
najniższe orbity z zakresu LEO (Low Earth Orbit, pełen zakres LEO to 160-2000
km), na których prędkości kątowe satelitów są znaczne, co jest wyzwaniem w proce-
sie śledzenia [2]. Szacuje się, że obecnie na orbicie okołoziemskiej znajduje się ok.
600 000 obiektów o rozmiarze większym niż 1 cm. Amerykańska baza danych NO-
RAD udostępnia informacje o orbitach ok. 17 200 obiektów, najmniejsze z nich mają
liniowy rozmiar ok. 10 cm, a tylko część z nich to aktywne satelity. 95 % obiektów bę-
dących na orbicie okołoziemskiej to śmieci kosmiczne. Śledzeniem i katalogowaniem
obiektów będących na orbicie zajmują się instytucje rządowe, wojskowe i prywatne
firmy na całym świecie. Obiekty nie będące aktywnymi satelitami nie mogą być w
żaden sposób sterowane z Ziemi, a duża część aktywnych satelitów jest pozbawiona
tej możliwości. Oznacza to, że ich orbity wymagają ciągłego monitorowania. Warto
odnotować, że w tym celu z powodzeniem stosuje się techniki laserowe, których w
Polsce używa się w stacji w Borówcu [4].

Obserwacje satelitów, szczególnie na niskich orbitach, są wyzwaniem dla układu
napędowego montażu. Przy prędkościach rzędu 2◦/s niezbędne jest uzyskanie precy-
zji prowadzenia za celem lepszej niż 1 asec. Wynika to ze skali obrazu na kamerze –
typowo 1 piksel kamery odpowiada ok. 1 asec (wartość ta jest uzależniona od rodza-
ju kamery i ogniskowej teleskopu). Podana precyzja dotyczy pomiaru w przestrzeni
zewnętrznej, a więc po uwzględnieniu zakłóceń (np. wiatr), czy też gięcia się ukła-
du mechaniczno-optycznego teleskopu. W praktyce oznacza to, że uchyb sterowania
układu izolowanego powinien nie powinien przekraczać kilku setnych asec. Jedno-
cześnie, wymaga się od układu sterowania aby prędkość pozycjonowania (dojazd do
celu i przechwycenie) była na poziomie 60− 100◦/s. Z tego wynika, że oczekiwa-
ny zakres dynamiczny prędkości ruchu układu napędowego jest szeroki i wynosi ok.
1:20 000.

Przegląd podsystemów teleskopów różnych typów w ujęciu mechatronicznym przed-
stawiono w pracy [3]. Przegląd optycznych technik obserwacyjnych satelitów i śmieci
kosmicznych przedstawiono w pracy [5].

Struktura pracy jest następująca. W rozdziale 2 omówiono założenia do projekto-
wania części mechanicznej oraz omówiono ogólnie konstrukcję. W rozdziale następ-
nym scharakteryzowano układ napędowy oraz wykorzystane rozwiązanie do precy-
zyjnego pomiaru pozycji. Rozdział 4 dotyczy wybranego algorytmu sterowania osią
napędu o strukturze adaptacyjnej i przedstawienie jego właściwości na podstawie wy-
konanej oceny eksperymentalnej. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie pracy.

2. Struktura mechaniczna montażu
Model ideowy kinematyki montażu został przedstawiony na rys. 1. Analizując kon-
strukcję montażu teleskopu od strony kinematycznej można uprościć go do modelu
składającego się z dwóch elementów masowych realizujących obrót. Element pierw-
szy (reprezentowany przez parametr J1) ma możliwość obrotu wokół własnej osi,
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a b

Rys. 1. Model montażu dwuosiowego
a – model ideowy montażu, b – główne elementy konstrukcyjne: 1 – zespół podstawy montażu
(Z1), 2 – zespół ruchu osi pionowej (Z2), 3 – uchwyt zespołu ruchu osi poziomej (Z3), 4 –
zespół ruchu osi poziomej (Z4), 5 – oś pionowa montażu, 6 – oś pozioma montażu

gdzie kąt obrotu określony jest przez zmienną ϕ1, a położenie tej osi jest stałe. Ele-
ment drugi (reprezentowany przez parametr J2) posiada zmienne położenie osi obrotu
i jest ono określone przez zmienną ϕ2. Tak więc jest to konstrukcja o dwóch stopniach
swobody, której konfiguracja jest opisana przez kąty ϕ1 i ϕ2. Ponieważ montaż wy-
posażony jest w dwa silniki napędowe i każdy bezpośrednio oddziałuje bezpośrednio
na jedną oś obrotu, to wymuszenia w rozważanym modelu zostały zaprezentowane
w postaci momentów obrotowych τ1 i τ2. Tak więc τ1 realizuje zmianę kąta ϕ1, a τ2
zmianę kąta ϕ2.

Projekt konstrukcji, którego model przestawia rys. 1 został zrealizowany w pro-
gramach Solid Edge oraz Inventor. Wydzielono w nim pięć części, z których każda
realizowała różne cechu funkcjonalne. Zespół podstawy montażu Z1 stanowi kolumnę
mocującą układ mechaniczny do podłoża. Pełni on również rolę gniazda dla zespołu
ruchu osi pionowej Z2. Natomiast Z2 realizuje ruch obrotowy w osi pionowej. Posiada
on zabudowane łożysko, silnik napędowy i układy pomiarowe. Kolejnym elementem
montażu jest uchwyt zespołu ruchu osi poziomej (Z3). Pełni on funkcję łącznika po-
między Z2 a teleskopem, który jest mocowany do zespołu ruchu osi poziomej (Z4).
Z3 został zaprojektowany w kształcie kamertonu. Ostatnim elementem konstrukcji
jest zespół ruchu osi poziomej. Składają się na niego dwa zespoły łożyskowania pół-
osi, gdzie każdy z nich jest osadzony na elementach szczytowych Z3. Pierwszy zespół
łożyskowania półosi Z4-1 posiada zabudowany silnik elektryczny, który realizuje ob-
rót w osi poziomej. Drugi zespół łożyskowania półosi Z4-2 jest zespołem pasywnym
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Rys. 2. Zaprojektowane i wykonane urządzenie laboratoryjne z teleskopem o średnicy lustra
279,4 mm (11 cali). Zastosowana optyka umożliwia prowadzenie eksperymentów w warun-
kach laboratoryjnych, pozwala bowiem na zogniskowanie obrazu ekranu znajdującego się w
odległości ok. 15 m.

i oprócz łożyskowań wyposażony jest w układ czujników pomiaru kąta obrotu osi
poziomej.

Prace projektowe miały na celu opracowanie konstrukcji montażu teleskopu, któ-
ry będzie zapewniał spełnienie wymagań określających założone parametry ruchowe,
wytrzymałościowe oraz właściwości funkcjonalne. Tabela 1 definiuje podstawowe pa-
rametry ruchowe i obciążeniowe.

3. Układ napędowy i pomiarowy
Na podstawie analizy danych literaturowych przyjęto, że montaż teleskopu będzie na-
pędzany bezpośrednio (bezprzekładniowo) przez silniki synchroniczne o magnesach
trwałych PMSM. Zaletami takich napędów są uproszczenie i możliwość bezluzowe-
go wykonania konstrukcji montażu oraz praca w szerokim zakresie prędkości. Biorąc
pod uwagę wymagania w zakresie zasilania kompletnego montażu teleskopu ze źródła
napięcia stałego nie wyższego niż 60 V, wybrano silniki firmy Alxion o parametrach
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Tab. 1. Postawowe parametry

Opis Jednostka Wartość
Znamionowa prędkość kątowa osi [rad/s] 0,52
Czas osiąg. maks prędkości kątowej osi [s] 0,2
Przyspieszenie kątowe obu osi [rad/s2] 2,62
Moment bezwł. zastępczego teleskopu wokół osi poz. [kg ·m2] J1 = 15,84
Moment bezwł. zastępczego teleskopu wokół osi pion. [kg ·m2] J2 = 11,64
Współczynnik bezp. obl. obciążeń [] 1,3

Rys. 3. Struktura zasilania montażu teleskopu: 1 – zasilacz prądu stałego, 2– układ wytracania
energii hamowania, 3 – baterie kondensatorów, 4 – przekształtniki energoelektroniczne.

Rys. 4. Głowice odczytowe (RH1–RH4) zamontowane w pobliżu pierścienia pomiarowego
(ER)
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Tab. 2. Parametry silników napędowych

Opis Jednostka Wartosc
Typ silnika 300STK1M
Moment nominalny [Nm] 50
Moment nominalny [Nm] 50
Prąd nominalny [A] 20
Napięcie nominalne [V] 33

zestawionych w tab. 2. Dla zasilania układu silników zaprojektowano układ, przed-
stawiony schematycznie na rys. 3. Z uwagi na niskie napięcie zasilania w konstrukcji
przekształtników energoelektronicznych wykorzystano tranzystory typu MOSFET, o
niewielkich stratach energii i dopuszczalnej dużej częstotliwości pracy.

Pomiar położenia kątowego wału silnika wykonywany jest przy pomocy pierście-
ni pomiarowych serii RESOLUTE firmy Renishaw wraz z odczytowymi głowicami
optycznymi. Dla wyeliminowania wpływu błędów mechanicznych montażu głowic
odczytowych oraz dla poprawy dokładności odczytu, dla każdego z pierścieni zasto-
sowano po 4 głowice, rozmieszczone symetrycznie na obwodzie (rys. 4). Głowice
te, zgodnie z deklaracją producenta, powinny zapewnić dokładność odczytu lepszą
niż 1 sek. łuku. Informacja z głowic przesyłana jest do układu sterowania w formie
szeregowej z wykorzystaniem protokołu BISS-C. Dla odczytu sygnałów położenia
wykorzystano opracowane programy w strukturze FPGA. Każda z głowic przesunię-
ta jest o kąt około π

2 . Każda z głowic odczytuje pozycję (γRH1–γRH4) obracającego
się pierścienia pomiarowego. Zaproponowano własny algorytm fuzji sygnałów z gło-
wic odczytowych wyznaczający dokładne położenie pierścienia γ, który zapewnia
4-krotną poprawę dokładności, i jednoczesną eliminację drugiej i czwartej harmonicz-
nej sygnału położenia. W ten sposób kompensowane są niedokładności wynikające z
montażu głowic.

4. Algorytm śledzenia trajektorii złącza obrotowego
Podstawowym zadaniem układu sterowania dla zrobotyzowanego montażu jest za-
pewnienie precyzyjnego śledzenia trajektorii w przestrzeni wewnętrznej. Przy założe-
niu sztywności konstrukcji mechanicznej i pełnej znajomości kinematyki montażu z
teleskopem można oczekiwać, że realizacja zadania śledzenia na poziomie poszcze-
gólnych złączy kinematycznych zapewni uzyskanie pożądanej dokładności w prze-
strzeni zewnętrznej związanej ze śledzeniem obiektów na niebie.

Istotnym wyzwaniem jest zaprojektowanego sterownika odpornego na niemode-
lowane lub nie w pełni modelowane zjawiska dynamiczne. Należą do nich przede
wszystkim nierównomierność momentu generowanego przez silniki, zakłócenia ze-
wnętrzne (np. podmuchy wiatru) oraz wpływ tarcia, które jest zjawiskiem niestacjo-
narnym, nieliniowym i trudno poddającym się opisowi matematycznemu w sensie
deterministycznym. Zagadnienia te stają się szczególnie istotne gdy uwzględni się
oczekiwany szeroki zakres zmian prędkości oraz brak przekładni redukcyjnej.

Jedna z rozpatrywanych strategii sterowania wykorzystana do rozwiązania zada-
nia śledzenia w złączu dla omawianego montażu odwołuje się do koncepcji aktywnej
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kompensacji zaburzeń w torze wejścia na podstawie estymacji tych zakłóceń w cza-
sie rzeczywistym. Zakładamy, że sterownik jest projektowany dla pojedynczej osi
obrotowej o konfiguracji θ ∈ S1 i zredukowanym momencie bezwładności J, której
dynamikę opisuje następujące równanie

θ̈= δ+ J−1τ, (1)

gdzie τ jest momentem siły wytwarzanym przez silnik napędowy, natomiast δ uwzględ-
nia tarcie i wpływ grawitacji. Dla uproszczenia przyjmujemy, że δ jest ograniczoną
funkcją o ograniczonej pochodnej (przynajmniej lokalnie w otoczeniu punktu pracy).

Stan układu mechanicznego oraz składnik addytywny δ przy założeniu pomiaro-
wej dostępności kąta θ i momentu τ estymowany jest przez liniowy obserwator o
dużym wzmocnieniu, którego równanie jest następujące

˙̂z =

⎡
⎣ z2

z3 + J−1τ
0

⎤
⎦+
[l1

l2
l3

]
(θ− z1) , (2)

gdzie z= [z1 z2 z3]
� oznacza estymatę kąta, prędkości kątowej i zaburzenia, natomiast

li, i = 1,2,3 określają wzmocnienia.
Sterownik odpowiedzialny za realizację zadania śledzenia trajektorii θd klasy C2

został zaprojektowany jako sterownik nieliniowy uwzględniający ułamkowe wykład-
niki w sprzężeniu zwrotnym, por. [1, 6]. Pozwala to na zwiększenie wpływu błędów
w otoczeniu zera na generowany sygnał momentu, co w rozważanym zastosowaniu
jest szczególnie pożądane. Algorytm opisany jest następującym równaniem

τ= J
(
−kpsgn(θ−θd) |θ−θd |α1− kdsgn

(
z2− θ̇d

)∣∣z2− θ̇d
∣∣α2− z3 + θ̈d

)
, (3)

gdzie kp, kd są dodatnimi wartościami wzmocnień, | · | oznacza wartość bezwzględną
funkcji rzeczywistej, sgn jest funkcją znaku, α1 ∈ (0,1), natomiast α2 = α1/(α1 +1).
Warto zauważyć, że w układzie sterowania z silnikiem PMSM sygnał τ określany
przez sterownik (3) jest sygnałem zadanym dla podrzędnej pętli regulacji, która wy-
korzystuje regulator prądu PI ze statycznym sprzężeniem w przód (m.in. z blokiem
kompensacji efektów tętnienia momentu silnika). Wykorzystuje się tutaj strukturę ka-
skadową, w której trójfazowy silnik synchroniczny sprowadzony jest do zastępczego
silnika prądu stałego.

Algorytm badano eksperymentalnie w warunkach laboratoryjnych dla osi piono-
wej montażu. Parametry wzmocnień sterownika i regulatora wybrano następująco:
kp = ω2

n, kd = 2ζnωn przy czym ζn = 0,8, ωn = 12rad/s, α1 = 0,8 oraz l1 = 3ζoωo,
l2 =

(
1+2ζ2

)
ω2

o, l3 = ω3
o dla ζo = 0,8 i ωo = 500rad/s. Wartość momentu bez-

władności przyjęto równą J = 20kg ·m2. Oś optyczna teleskopu została ustawiona
prostopadle do osi pionowej (maksymalny moment bezwładności).

W pierwszym eksperymencie, E1, założono stałe wartości prędkości kątowych,
przy czym w fazie rozpędzania trwającej 10 s stosowano profil liniowy (stałe przyspie-
szenie). Dla każdego eksperymentu dane rejestrowano z częstotliwością 1kHz w cza-
sie 5 min. Prędkości zadane wybrano następująco: {±10−1,±1,±10,±100,±1000}Ω̄,
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a b

Rys. 5. E1: przebiegi błędu pozycji w [asec] dla wybranych prędkości referencyjnych: |θ̇d | ∈
{10−1,1,10,100,1000}Ω̄
a – prędkość referencyjna dodatnia, b – prędkość referencyjna ujemna

Rys. 6. E1: wartości skuteczne przebiegu błędów w stanie ustalonym w [asec] (obliczone w
czasie 290 s po fazie rozruchu)

gdzie Ω̄ oznacza prędkość dobową równą 7,29212 · 10−5 rad/s. Przebiegi błędów
przedstawiono na rys. 5 natomiast wartości odchylenia standardowego na rys. 6. Moż-
na zauważyć, że w zakresie niewielkich prędkości (do 10Ω̄) odchylenie standardowe
błędu śledzenia w stanie ustalonym nie przekracza 0,02 asec. Wyraźny wzrost błędu
obserwuje się dla prędkości rzędu 1000Ω̄ (czyli ok. 4◦/s).

W drugim eksperymencie, E2, przyjęto sinusoidalnie zmienną prędkość zadaną
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Rys. 7. E2: przebieg błędu pozycji w przestrzeni wewnętrznej, przebieg błędu na przetworniku
kamery oraz przebieg momentu siły wyznaczanego przez sterownik.

według zależności θ̇d = Ω̄sin( π
15 t). Czas rejestracji skrócono do 150 sekund. Na

podstawie rys. 7 można zauważyć, że błąd śledzenia trajektorii w złączu wzrasta w
przypadku zmiany znaku prędkości zadanej, co z gwałtownej zmiany zaburzenia spo-
wodowanego występowaniem tarcia. W ramach E2 zarejestrowano także sekwencję
obrazów sztucznej gwiazdy za pomocą kamery umieszczonej w ognisku teleskopu,
pracującej z prędkością 50 klatek/s. Na każdym z 7500 zapisanych obrazów zmie-
rzono pozycję sztucznej gwiazdy (wyświetlanej na ekranie LCD tabletu) w układzie
odniesienia przetwornika. Pomiaru dokonano za pomocą dopasowania metodą naj-
mniejszych kwadratów dwuwymiarowego osiowo-symetrycznego profilu Gausa. Na-
stępnie, do uzyskanych współrzędnych x w funkcji czasu, które odpowiadają zmianie
kąta badanej osi, dopasowano przebieg funkcji zgodnej z zadaną θ̇d . Residua dopa-
sowania przedstawiono na środkowym panelu rys. 7 i należy je interpretować jako
błąd pozycji w przestrzeni zewnętrznej urządzenia. RMS tego błędu wynosi 0,3 px.
Uwzględniając ogniskową teleskopu (2800 mm) oraz rozmiar piksela kamery (5,86
μm), skala obrazu wynosi 0,43 asec/px, co oznacza, że RMS błędu śledzenia wynosi
0,13 asec w czasie 150 s.

5. Podsumowanie
Projektowanie montażu teleskopu jest złożonym zagadnieniem, co wynika z oczeki-
wania ekstremalnie dużej precyzji ruchu niezbędnej do prawidłowej rejestracji ob-
razów obiektów na przetworniku kamery. Istotnym wymaganiem jest także szeroki
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zakres dopuszczalnych prędkości nominalnych (śledzenie ruchu gwiazd i satelitów).
Do realizacji tego celu niezbędne jest zastosowanie nowych rozwiązań technologicz-
nych w zakresie konstrukcji mechanicznej, sensoryki i elektroniki sterującej. Kluczo-
we znaczenie ma także dobór algorytmu sterowania ruchem na najniższym poziomie,
gdzie z uwagi na bardzo duże dokładności pomiaru obserwuje się efekty na poziomie
mikroskopowym. Dotyczy to w szczególności zjawiska tarcia, które jako niestacjonar-
ne utrudnia otrzymanie wiarygodnego modelu deterministycznego, wspomagającego
układ regulacji. Innym problemem jest sztywność konstrukcji i jej wibracje, które
mimo, że mają śladowy charakter, to jednak są obserwowalne w warunkach wymaga-
jących większej dynamiki ruchu.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że uzyskiwana obecnie ja-
kość śledzenia trajektorii stacjonarnych dla niewielkich prędkości jest satysfakcjonu-
jąca. Dopracowania wymaga jeszcze przypadek większych prędkości zadanych oraz
przypadek ruchu nawrotnego poprzez uwzględnienie nieliniowego modelu tarcia. Po-
nadto istotnym wyzwaniem jest także tłumienie modów odpowiedzi układu mecha-
nicznego wynikających z ograniczonej sztywności mechanizmu oraz ograniczenie
wpływu zakłóceń pomiarowych (prądu i pozycji).

Pomimo możliwości przeprowadzenia oceny podstawowych właściwości monta-
żu w warunkach laboratoryjnych oczekuje się, że pełna weryfikacja wymagać będzie
prowadzenia rzeczywistych obserwacji na niebie w użyciem dedykowanego stanowi-
ska badawczego.
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Mechanical structure and control system of an astronomical mount
In this paper, a short description of a robotised mount of the 0.5 m class astronomical telescope
is provided. Mechanical and electrical parts of the mount and its measuring system are discussed.
Next, an algorithm designed for motion control which is based on the active disturbance
rejection paradigm is considered. In order to illustrate the performance of the closed-loop
system, experimental results of trajectory tracking in the joint and the task spaces are compared.
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