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Radosław Patelski1, Dariusz Pazderski1

Streszczenie
Praca dotyczy zadania precyzyjnego śledzenia trajektorii pozycji i przedstawia propozycję
sterownika odpornego na pewną klasę ograniczonych addytywnych zaburzeń dynamiki mo-
delu. Algorytm wykorzystujący obserwator o dużym wzmocnieniu i technikę aktywnej kom-
pensacji (ang. ADRC) zaprojektowano do sterowania ruchem pojedynczej osi zrobotyzowa-
nego teleskopu astronomicznego. Dowód stabilności sformułowano na podstawie analizy li-
niowej oraz metody Lapunowa. Rozważono dwa podsystemy sterowania prądem/momentem
i porównano ich właściwości na podstawie wyników badań eksperymentalnych.

1. Wprowadzenie
Zadanie śledzenia trajektorii pozycji w pętli zamkniętej dla układów mechanicznych
stanowi podstawowy problem sterowania w robotyce. Jednym ze szczególnych przy-
kładów systemów zrobotyzowanych są współczesne montaże astronomiczne, których
priorytetową funkcją jest zapewnienie bardzo precyzyjnego orientowania i prowadze-
nia osi optycznej teleskopu. Zasadniczą trudnością w uzyskaniu dokładnego stero-
wania pozycyjnego (w rozważanych przypadkach oczekuje się błędów śledzenia w
osiach poniżej sekundy kątowej) jest ograniczona wiedza dotycząca modelu dynami-
ki układu mechanicznego uwzględniającego tor napędowy. Należy liczyć się z wystę-
powaniem zjawisk niestacjonarnych, w tym tarcia, których opis deterministyczny jest
utrudniony. Z tego powodu techniki stabilizacji dedykowane zadaniom precyzyjnego
pozycjonowania powinny zapewniać dużą odporność na zakłócenia parametryczne i
nieparametryczne modelu.

W literaturze zaproponowano wiele algorytmów sterowania robotów, por. [7, 5], w
których w celu uzyskania odporności korzysta się z różnych metod identyfikacji, tech-
nik adaptacyjnych oraz ślizgowych. W tej pracy rozpatrujemy strukturę sterowania,
którą można zaklasyfikować jako adaptacyjną, przy czym adaptację zapewnia obser-
wator o dużym wzmocnieniu. Estymuje on ograniczone addytywne składniki dyna-
miki w torze wejścia, nie rozważane w modelu nominalnym, co pozwala na aktywną
kompensację zaburzeń (ang. ADRC) i przybliżone odsprzęganie części mechanicznej
układu, por. [3, 1].

W artykule rozważamy kaskadową strukturę sterowania, w której podrzędny blok
odpowiada za wymuszenie momentu przez trójfazowy synchroniczny silnik napędo-
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wy. Badaniu podlegają dwa warianty: z lokalną regulacją PI oraz bez podrzędnej pętli
zamkniętej. Ich właściwości zbadano eksperymentalnie na stanowisku laboratoryj-
nym z użyciem rzeczywistego montażu teleskopu. Podano także dowód stabilności
obwodu regulacji pozycji określony dla szczególnego typu ograniczonych zakłóceń
addytywnych oraz dynamiki w torze wejścia.

2. Model obiektu
Przyjmujemy, że pojedyncze złącze teleskopu jest układem o parametrach skupio-
nych, którego model części mechanicznej można określić następująco

τ= mθ̈+h(θ, θ̇), (1)

gdzie θ ∈ S1 określa kąt obrotu, τ stanowi wejściowy moment siły wytwarzany przez
silnik napędowy, m jest zredukowanym współczynnikiem bezwładności, natomiast
h(θ, θ̇) opisuje przede wszystkim efekty tarcia oraz składowej grawitacji.

Do napędu osi wykorzystano trójfazowy silnik synchroniczny dostarczający mo-
ment τ bezpośrednio (tj. bez przekładni) do części mechanicznej. Jego model zastęp-
czy opisany we współrzędnych ortogonalnych d-q (por. [4]) spełnia następujące rów-
nanie

τ=
3
2
(ψiq +(Ld−Lq)idiq) , (2)

gdzie iq oraz id określają prądy zastępcze w odpowiednich osiach, ψ jest zastępczym
strumieniem magnetycznym, Ld oraz Lq opisują indukcyjności składowe. Dynamikę
prądów można opisać jako

d
dt

[
id
iq

]
=

[
−Rd

Ld
θ̇ Lq

Ld

−θ̇Ld
Lq
−Rq

Lq

][
id
iq

]
+

[
1

Ld
0

0 1
Lq

][
ud

uq− θ̇ψ
]
, (3)

przy czym Rd oraz Rq to składowe rezystancji, natomiast ud oraz uq to składowe
napięcia wejściowe w obu osiach.

3. Algorytm sterowania
Celem sterowania jest realizacja klasycznego zadania śledzenia trajektorii w złączu
obrotowym manipulatora (osi teleskopu). Zakładamy, że θd(t) ∈ S1 określa zadaną
trajektorię klasy C3.

Układ sterowania zaprojektowany został w postaci kaskadowej, co wynika ze struk-
tury obiektu. Obwód nadrzędny odpowiedzialny jest za wyznaczanie on-line trajek-
torii momentu τd(t) na podstawie bieżącej wartości błędu śledzenia θ− θd . Z kolei
zadaniem podrzędnego obwodu regulacji jest wymuszanie momentu τ zgodnie z tra-
jektorią τd poprzez sterowanie prądem silnika.

W tym punkcie rozważamy projektowanie sterownika nadrzędnego nawiązując
do paradygmatu aktywnej kompensacji zakłóceń (w literaturze znanego jako ADRC)
w głównym torze dynamiki. Analizę stabilności prowadzimy przyjmując szczególny
model zakłóceń i dynamiki toru wejściowego obwodu regulacji momentu. Następnie
rozpatrujemy dwa schematy sterowania prądem silnika. Pierwszy wykorzystuje kla-
syczny liniowy regulator PI, drugi opiera się na strategii sterowania w pętli otwartej.
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3.1. Sterownik ruchu i obserwator rozszerzonego stanu
W celu opracowania algorytmu sterowania model dynamiki (1) wyrazimy w postaci:

ẋ = Ax+bτ+w, (4)

gdzie x = [x1 x2]
� :=

[
θ θ̇
]� ∈ S1×R określa stan,

A =

[
0 1
0 0

]
, b =

[
0
1
m

]
, w =

[
0
δ

]
, (5)

przy czym δ := 1
m h(θ, θ̇) jest lokalnie ograniczoną i różniczkowalną funkcją.

Zauważmy, że sygnał τ w rozważanej strukturze nie jest dostępnym wejściem ste-
rowania, ponieważ wynika z momentu wytwarzanego przez silnik. Właściwość tę
uwzględniamy definiując błąd odtwarzania momentu zadanego τ̃ := τd−τ i przyjmu-
jąc, że dynamika obwodu regulacji momentu spełnia następujące liniowe równanie
różniczkowe pierwszego rzędu

˙̃τ=− 1
T
τ̃+ τ̇d , (6)

gdzie T > 0 jest stałą czasową. Po uwzględnieniu momentu zadanego τd równanie
układu (5) przyjmuje postać

ẋ = Ax+b(τd− τ̃)+w. (7)

Następnie zakładamy, że pomiarowo dostępny jest tylko kąt θ. W celu estymacji stanu
mechanicznego układu oraz zakłócenia δ rozpatrujemy rozszerzony model dynamiki
(5), który określamy następująco

ż = Āz+ b̄(τd− τ̃)+ w̄, (8)

gdzie z = [z1 z2 z3]
� =

[
x� δ

]�,

Ā =

[0 1 0
0 0 1
0 0 0

]
, b̄ =

⎡
⎣0

1
m
0

⎤
⎦ , w̄ =

⎡
⎣0

0
δ̇

⎤
⎦ . (9)

Zaniedbując składniki δ̇ i τ̃ w równaniu dynamiki (8) projektujemy obserwator Luen-
bergera opisany równaniem

˙̂z = Aẑ−κ(ẑ1− z1)+ b̄τd , (10)

przy czym ẑ oznacza estymatę stanu z, natomiast κ = [κ1 κ2 κ3]
� definiuje wzmoc-

nienia. Określając dynamikę błędu estymacji z̃ := ẑ− z otrzymujemy

˙̃z = Hoz̃+ b̄τ̃− w̄, (11)
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gdzie

Ho =

[−κ1 1 0
−κ2 0 1
−κ3 0 0

]
, (12)

z założenia jest macierzą Hurwitza. Uwzględniając (6) w (11) oraz definiując ζ :=
[z̃ τ̃]� możemy zapisać

ζ̇=
[

Ho b̄
0 − 1

T

]
ζ+
[
−w̄�
τ̇d

]
. (13)

Uwaga 1. Na podstawie równania układu zamkniętego (13) można wykazać, że dla
ograniczonych pochodnych δ̇ oraz τ̇d trajektoria ζ jest ograniczona i zmierza do pew-
nego otoczenia zera jeżeli T > 0 i Ho jest macierzą Hurwitza (można to zapewnić
poprzez odpowiedni wybór wzmocnień κi, i = 1,2,3). W szczególnym przypadku, gdy
δ̇= τ̇d = 0 trajektoria ζ zmierza wykładniczo do zera.

Propozycja 1. Sprzężenie zwrotne w postaci

τd = m
(

k� (xd− x̂)− ẑ3 + θ̈d

)
, (14)

gdzie x̂ := [ẑ1 ẑ2]
� oraz k� := [kp kd ] oznacza dodatnie współczynniki wzmocnienia,

wraz z obserwatorem stanu (10), dla którego macierz Ho jest macierzą Hurwitza,
zapewnia wykładniczą stabilność błędu śledzenia e := x− xd dla ograniczonej stałej
czasowej T < T0, gdzie T0 > 0 jest określa wartość graniczną, przy δ̇= 0 oraz

...
θ d = 0.

Dowód 1. Wyznaczymy równanie układu zamkniętego biorąc pod uwagę błąd śledze-
nia trajektorii e, błąd estymacji z̃ oraz odtwarzania momentu τ̃.

Ponieważ x̂i = xi + z̃i, i = 1,2,3, równanie sterownika (14) można przedstawić
następująco

τd = m
(

k�
(

e− [z̃1 z̃2]
�)− ẑ3 + θ̈d

)
. (15)

Obliczając pochodną e, uwzględniając (4) i podstawiając (15) otrzymujemy

ė = He+W1z̃+bτ̃, (16)

gdzie

W1 =

[
01×2 0
k� 1

]
∈ R2×3, H =

[
0 1
−kp −kd

]
. (17)

Wyznaczając τ̇d i odwołując się do dynamiki błędu estymacji (13) oraz obserwatora
(10) mamy

τ̇d = m
(

k� (He+W1z̃)− k�W2z̃+κ3z̃1 +
...
θ d

)
= m

(
k�He+ k�W3z̃+

...
θ d

)
(18)
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gdzie

W2 =

[−κ1 1 0
−κ2 0 1

]
, W3 =

[
κ1 +

κ3
kp
−1 0

kp +κ2 kd 0

]
. (19)

Następnie podstawiając (18) do (6) możemy zapisać:

˙̃τ=− 1
T
τ̃+mk�He+mk�W3z̃+m

...
θ d . (20)

Podsumowując, układ zamknięty można wyrazić w postaci zaburzonej dynamiki linio-
wej

d
dt

[e
z̃
τ̃

]
=

⎡
⎣ H W1 b

03×2 Ho b̄
mk�H mk�W3 − 1

T

⎤
⎦

︸ ︷︷ ︸
=Z

[e
z̃
τ̃

]
+

[ 0
−w̄
m

...
θ d

]
, (21)

gdzie Z ∈ R6×6. Z punktu widzenia zapewnienia stabilności układu (21) macierz Z
powinna być macierzą Hurwitza. W takim przypadku, przy założeniu ograniczonych
zaburzeń δ̇ i

...
θ d błąd e, z̃ oraz τ̃ zmierzają do pewnego otoczenia zera.

Badając warunek stabilności za pomocą funkcji Lapunowa definiujemy następują-
cą dodatnio określoną funkcję skalarną

V = e�Pee+ z̃�Pzz̃+ τ̃2, (22)

przy czym Pe i Pz � 0 są macierzami dodatnio określonymi. Ponieważ macierze ukła-
du zamkniętego dla sterownika i obserwatora są macierzami Hurwitza prawdziwe są
następujące równania Lapunowa

H�Pe +PeH =−Qe, H�o Pz +PzHo =−Qz, (23)

gdzie Qe i Qz � 0 są również macierzami dodatnio określonymi.
Obliczając pochodną V po czasie, podstawiając dynamikę układu zamkniętego

(21) oraz odwołując się do zależności (23) możemy zapisać

V̇ =−
[
e� z̃�τ̃

]
Q

[e
z̃
τ̃

]
+Y (δ̇,

...
θ d)

[
z̃
τ̃

]
(24)

gdzie

Q :=

⎡
⎣ Qe −PeW1 −Peb−mH�k

−W�1 Pe Qz −Pzb̄−mW�3 k
−b�Pe−mk�H −b̄�Pz−mk�W3

2
T

⎤
⎦ (25)

oraz

Y (δ̇,
...
θ d) := 2

[−w̄�Pz m
...
θ d
]
. (26)
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Dodatnią określoność macierzy zbadamy korzystając z dekompozycji Schura [6]. Otrzy-
mujemy wówczas

Q∗ =
[

Qe −PeW1
−W�1 Pe Qz

]
︸ ︷︷ ︸

=Q∗1

−T
2

[
Peb+mH�k
Pzb̄+mW�3 k

][
Peb+mH�k
Pzb̄+mW�3 k

]�
. (27)

Zauważamy, że dodatnią określoność macierzy Q∗1 możemy zapewnić przyjmując ma-
cierz Qz o dostatecznie dużych wartościach własnych (zauważmy, że element PeW1
zależy tylko od parametrów sterownika a nie obserwatora). Zatem część sterownika z
obserwatorem bez dodatkowej dynamiki w torze wejścia jest asymptotycznie stabilna,
co potwierdza zasadę separacji. Z kolei drugi składnik macierzy Q∗ zależy zarówno od
parametrów sterownika jak i obserwatora. Na podstawie równania (27) można wnio-
skować, że dla pewnej wartości T > T0 macierz Q∗ nie będzie już dodatnio określona.
Stwierdzamy zatem, że dla zerowego zaburzenia Y (δ̇,

...
θ d) = 0 oraz ∀T < T0, Q� 0, V

jest funkcją Lapunowa dla układu (21) a punkt równowagi w zerze jest wykładniczo
stabilny.

3.2. Sterownik prądu
Do analizy stabilności części mechanicznej przyjęto hipotezę o liniowej dynamice w
torze wejścia opisanej zależnością (6), która wynika z zastępczej inercji lokalnego
układu zamkniętego oraz stałej elektrycznej silnika. W tym punkcie rozważymy to
zagadnienie bardziej szczegółowo rozpatrując klasyczną regulację PI oraz sterowanie
w pętli otwartej na podstawie modelu obwodu elektrycznego. Na rys. 1 przedstawiono
schemat omawianego układu regulacji.

Rys. 1. Schemat układu regulacji. Linią przerywaną oznaczono układ kaskadowy pomijany w
drugiej z proponowanych struktur sterownika.

3.2.1. Regulacja PI

Podstawowy blok regulacji PI z obwodem anty-windup opiszemy następująco

v̇ = ki
(
ĩ− ks

(
kpĩ+ v+ur− sat

(
kpĩ+ v+ur

)))
,

u = sat
(
kpĩ+ v+ur,Um

)
,

(28)

gdzie ĩ jest błędem regulacji, v jest sygnałem na wyjściu integratora, u oznacza wyj-
ście regulatora, ur opisuje składową wyprzedzającą, kp, ki oraz ks są wzmocnieniami,
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natomiast sat(u∗,Um) jest funkcją nasycenia sygnału u∗ do wartości Um. Na podstawie
zależności (2) zauważamy, że zapewnienie stałowartościowej regulacji id = 0 uzależ-
nia moment generowany przez napęd synchroniczny jedynie od wartości prądu iq. W
takim przypadku model silnika można traktować jako układ liniowy SISO, którego
wejściem jest składowa uq a wyjściem moment τ. W celu stabilizacji prądu id sygnał
sterujący ud określamy na podstawie reguły (28), przy ĩ =−id oraz ur = 0.

Następnie zauważamy, że dla id → 0 dynamikę prądu iq można wyrazić przez:

uq = Lq
d
dt

iq +Rqiq + θ̇ψ. (29)

Traktując składnik θ̇ψ jako zewnętrzne zakłócenie, układ (29) można stabilizować za
pomocą sterownika (28) zakładając, że ĩ = iqd − iq, przy czym iqd to prąd zadany,
definiowany na podstawie (2) jako

iqd = i f f τd =
2

3ψ
τd , (30)

natomiast sprzężenie w przód określamy przez ur = Rqidq.

3.3. Sterowanie w pętli otwartej i oszacowanie zaburzenia
Proponujemy inną strategię sterowania układem napędowym. Ponownie zauważamy,
że stałowartościowa regulacja id = 0 pozwala traktować model silnika jak układ linio-
wy sterowany sygnałem iq. Zakładając, że induktancje Lq oraz Ld są pomijalnie małe,
zaniedbujemy generowane przez nie efekty dynamiczne. W takim przypadku obwód
elektryczny w osi q modelujemy następująco

ud = Rdid +δd , (31)

gdzie δd = −Lqθ̇iq +Ld
d
dt id jest zaburzeniem wynikającym z zaniedbania części dy-

namiki układu. Zauważamy, że wobec niewielkiej wartości zaburzenia δd prąd id jest
pomijalny dla ud = 0. Analogicznie, zaniedbując wpływ zmian strumienia magne-
tycznego obwód elektryczny w osi q można przedstawić jako

uq = Rqiq +δq, (32)

gdzie δq = θ̇ψ+Ld θ̇id +Lq
d
dt iq. Dla tak przedstawionego systemu proponujemy sta-

tyczny sterownik w postaci

uq = Rqiqd , (33)

gdzie iqd definiowane jest analogicznie do (30). Przy tak zdefiniowanych sygnałach
wejściowych ud oraz uq zaburzenia δq oraz δd zakłócają przebieg momentu genero-
wanego przez silnik. Z tego powodu równanie (1) przyjmuje postać

uq
1

i f f Rq
= mθ̈+h(θ, θ̇)+δτ, (34)
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gdzie δτ uwzględnia niemodelowane efekty dynamiczne wynikające z przyjętych wcze-
śniej założeń. Estymowane przez obserwator (10) zaburzenie δ można wyrazić przez

δ=
1
m
(h(θ, θ̇)+δτ). (35)

Pominięte na etapie projektowania sterowania elementy dynamiki układu napędowe-
go są zatem estymowane i kompensowane przez sterownik układu mechanicznego
opisany w punkcie 3.1.

4. Badania eksperymentalne
4.1. Stanowisko badawcze
W celu porównania jakości sterowania dla przedstawionych technik regulacji momen-
tu generowanego przez silnik synchroniczny wykonano serię eksperymentów. Bada-
nia przeprowadzono na montażu laboratoryjnym dla osi pionowej (a więc pracują-
cej bez wpływu grawitacji). Niezbędne do syntezy sterownika parametry układu uzy-
skane w procesie identyfikacji przedstawiają się następująco: moment bezwładności
m = 20kg ·m2, rezystancja Rq = 1.2Ω oraz stała i f f = 2.45 . Nastawy k regulatora
(14) oraz κ obserwatora (10) zostały wyznaczone poprzez lokowanie biegunów ukła-
du zamkniętego, por. [2], według zależności: k =

[
2ζωc ω2

c
]�, κ =

[
3ωo 3ω2

o ω3
o
]�,

gdzie ζ = 0.8 jest przyjętym współczynnikiem tłumienia, natomiast ωc oraz ωo to
parametry odpowiadające za dobór pasma przenoszenia odpowiednio regulatora oraz
obserwatora.

4.2. Analiza stabilności w przypadku szczególnym

Rys. 2. Obszar stabilności układu regulacji. Przyjęto T = 0.01s oraz parametry określone w
punkcie 4.1. Kolorem szarym zaznaczono obszar pracy stabilnej

Na podstawie równania (21) w sposób numeryczny wyznaczone zostały warto-
ści własne macierzy Z dla wybranych wartości nastaw ωc oraz ωo. Na tej podstawie
wyznaczony został obszar stabilności układu zamkniętego, który przedstawiono na
rys. 2.

4.3. Wyniki
Przeprowadzono serię testów jakości sterowania dla zadania śledzenia trajektorii zmien-
nej w czasie ze stałym przyspieszeniem. W celu uwidocznienia wpływu efektów tar-
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a b

Rys. 3. Błąd regulacji (dwie skale wartości)
a – sterownik prądu PI, b – sterownik prądu w pętli otwartej

a b

Rys. 4. Charakterystyki częstotliwościowe układu sterowania prądem
a – sterownik prądu PI, b – sterownik prądu w pętli otwartej

cia na błąd śledzenia trajektorii założono zmianę kierunku prędkości zadanej. Przy-
spieszenie wybrano równe a = vd

td
, gdzie vd = 7.29212 · 10−5 rad

s stanowi prędkość
dobową, natomiast td = 80s jest stałą. Badania prowadzono dla dwóch przedstawio-
nych w pracy wariantów obwodu sterowania prądu: z regulatorem PI oraz w pętli
otwartej. Przebiegi błędu pozycji pokazano na rys. 3. Dodatkowo zbadano charakte-
rystyki częstotliwościowe obwodów prądowych dla obu analizowanych przypadków
wykorzystując analizę odpowiedzi układu elektrycznego silnika pobudzanego liniowo
przestrajanym sygnałem typu świergot (ang. chirp).
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5. Podsumowanie
W pracy został przedstawiony kaskadowy układ sterowania wykorzystujący aktywną
kompensację zakłóceń do rozwiązania problemu precyzyjnego śledzenia trajektorii
pozycji złącza obrotowego. Rozważono dwa schematy sterownika prądu/momentu
dla trójfazowego bezpośredniego napędu synchronicznego. Uzyskane wyniki ekspe-
rymentalne wskazują na poprawę jakości sterowania w stanie ustalonym przy pomię-
ciu prądowego obwodu regulacji, kosztem pogorszenia odporności na zaburzenia o
dużej stromości (np. skokowe). Zaobserwowano, że w strukturze z regulatorem PI
dopuszczalna wartość parametru ωo, przy której następuje pogorszenie stabilności
układu zamkniętego, jest mniejsza niż dla struktury uproszczonej. Własność ta wy-
nika m.in. z wprowadzenia w strukturze PI dodatkowego zakłócenia wynikającego z
realizacji lokalnego sprzężenia zwrotnego od prądu, które pogarsza jakość estymacji
stanu. Uzyskane charakterystyki częstotliwościowe obwodu regulacji prądu wskazu-
ją, że zasadne jest zastosowanie przybliżenia układem inercyjnym pierwszego rzędu.

Wynikiem pracy jest także analityczny dowód wskazujący, w ogólności, że ste-
rownik typu ADRC pozwala w określonych warunkach skutecznie regulować proces
o dynamice wyższego rzędu niż wykorzystana do jego syntezy. Przedstawiona anali-
za może być rozszerzona o szczegółowe modele części mechanicznej oraz dynamiki
układu elektrycznego silnika oraz lokalnych struktur regulacji.
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mobilne: modele, planowanie ruchu i sterowanie. Akademicka Oficyna Wydaw-
nicza PLJ, Warszawa 2000.

Algorithm for motion control of a robotic telescope mount
In this paper, the task of precise tracking of a position trajectory is investigated. To solve
this problem, a control structure robust to a certain class of bounded additive disturbances is
proposed. The algorithm is based on a high gain observer and the active disturbance rejection
control (ADRC) approach. It is designed to control a single axis of a robotized astronomical
mount. The stability proof is formulated using linear analysis and the Lyapunov method. Two
current/torque control subsystems are considered and their properties are compared based on
experimental studies.
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