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Streszczenie
Celem artykułu jest zbadanie zjawisk dynamicznych występujących w nowo powstałym
zrobotyzowanym montażu astronomicznym. Jednym z głównych zakłóceń pogarszających
jakość ruchu teleskopu jest tarcie, którego wpływ na działanie systemu uwidacznia się w
szczególności przy zmianie znaku prędkości. Identyfikacja i kompensacja tarcia w obiekcie
tego typu ma istotne znaczenie z punktu widzenia dokładności śledzenia obiektów na niebie
z dokładnością sięgającą pojedynczych sekund kątowych. W pracy przedstawiono proce-
durę identyfikacji parametrów statycznych oraz dynamicznych modelu tarcia LuGre oraz
uzyskane wyniki eksperymentalne, które pozwalają zaobserwować najważniejsze zjawiska
dynamiczne charakteryzujące tarcie zarówno w reżimie ślizgowym jak i przedślizgowym.

1. Informacje ogólne
Współczesne prowadzenie optycznych obserwacji astronomicznych wymaga zasto-
sowania struktur mechanicznych i napędowych (tzw. montaży, do których przymoco-
wany jest teleskop) oraz technik sterowania znanych w robotyce. Szczególnie dużym
wyzwaniem jest uzyskanie precyzyjnego śledzenia trajektorii pozycji w przestrzeni
zadania w szerokim zakresie prędkości. Obecnie na Politechnice Poznańskiej powsta-
je konstrukcja montażu w konfiguracji azymutalnej przeznaczona dla teleskopu klasy
0,5 m. Zakłada się, że urządzenie ma umożliwiać śledzenie obiektów z niewielkimi
prędkościami (wynikającymi z dobowego obrotu Ziemi wokół własnej osi, czyli rzędu
kilkunastu sekund kątowych na sekundę) oraz większymi sięgającymi kilku stopni na
sekundę. Ponadto ma pozwalać na szybką rekonfigurację w celu skrócenia czasu nie-
zbędnego do rozpoczęcia obserwacji kolejnego obiektu. Taki zakres ruchu wymaga
dokładnego modelowania zarówno całej struktury mechanicznej systemu jak i szcze-
gółowych zjawisk dynamicznych takich jak tarcie. Uzyskanie precyzyjnego modelu
montażu ma zarówno aspekt poznawczy, jak również utylitarny wynikający z możli-
wości jego zastosowania w sterowaniu, celem poprawy jakości śledzenia trajektorii.

Jak wspomniano, jednym z głównych zakłóceń pogarszających jakość sterowa-
nia w układzie zamkniętym jest tarcie. W jego charakterystyce można wyróżnić dwa
etapy: przedślizgowy (ang. presliding regime lub micro-slip regime) i ślizgowy (and.
sliding regime). Klasyczne metody analizy tarcia skupiają się na opisie reżimu śli-
zgowego. Przedstawiają one statyczną relację pomiędzy prędkością, a siłą tarcia. Naj-
prostsze z nich składają się z superpozycji tarcia Coulombowskiego i wiskotycznego.

∗Prace zrealizowano jako część grantu „Nowe metody sterowania zrobotyzowanym montażem teleskopu
astronomicznego klasy 0,5-m” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu
Opus 8 2014/15/B/ST7/00429
1Instytut Automatyki i Robotyki, Politechnika Poznańska, ul. Piotrowo 3a, 61-138 Poznań
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Nowsze modele biorą pod uwagę również efekt Stribecka, co przynosi lepszą aproksy-
mację zjawisk przy niskich prędkościach. W każdym z opisanych przypadków nie są
jednak brane pod uwagę zachowania występujące na etapie przedślizgowym. Regula-
tory, które uwzględniają jedynie klasyczne modele tarcia mogą dawać niezadowalają-
ce wyniki szczególnie w miejscach zmiany znaku prędkości, ze względu na założoną
nieciągłość charakterystyk prędkości - tarcia. Stąd istotne jest badanie modeli bardziej
złożonych, biorących pod uwagę również zjawiska dynamiczne, jak choćby histere-
za siły tarcia przy narastaniu i zmniejszaniu prędkości oraz mikro - przesunięcia na
etapie przedślizgowym.

W tej pracy główną uwagę poświęcono modelowaniu tarcia w układzie napędo-
wym. Przeprowadzono szereg badań eksperymentalnych i identyfikację parametrów
wybranych modeli tarcia. Uwzględniono przy tym wyniki uzyskane dla innych mon-
taży, tj. dla teleskopu SDSS klasy 2.5 m i teleskopu Aries Schmidt, przedstawione w
[7] i [9].

2. Opis systemu
Ogólny opis montażu robotycznego znajduje się w [6]. Badany obiekt to dwuosio-
wy teleskop azymutalny z napędem bezpośrednim dostarczanym przez silnik PMSM
(ang. Permanent Magnet Synchronous Motor). Silnik ten jest zdolny dostarczać mo-
ment rzędu 50Nm. Informacja o pozycji jest uzyskiwana z czterech enkoderów kodo-
wych bezwzględnych o rozdzielczości 32 - bitów, z kolei prędkość jest estymowana
poprzez numeryczne różniczkowanie sygnału pozycji.
Praca ta opisuje badania zjawiska tarcia występujące w osi wertykalnej teleskopu, w
dalszym etapie badania zostaną rozszerzone również o analizę zjawisk dynamicznych
w osi horyzontalnej.

3. Tarcie
3.1. Model statyczny
Model statyczny zależny jest jedynie do prędkości v. Opisuje on zachowanie tarcia Ff
w stanie ustalonym w reżimie ślizgowym. Najbardziej powszechny model statyczny,
uwzględniający efekt Stribecka został przedstawiony przez Armstronga w następują-
cej formie [2]:

Ff = σ2v+ sign(v)(Fc +(Fs−Fc)exp
(
−| v

Vs
|δ
)
). (1)

Wyrażenie σ2v reprezentuje siłę tarcia wiskotycznego, z kolei pozostała część wyra-
żenia odpowiada za efekt Stribecka. Model posiada 5 parametrów: tarcia statycznego
Fs, siły Coloumba Fc, prędkości Stribecka Vs, współczynnika kształtu δ oraz współ-
czynnika tarcia wiskotycznego σ2.
Najważniejszą wadą tego modelu jest nieciągłość przy zmianach znaku prędkości, co
powoduje błędy lub nawet niestabilność podczas kompensacji tarcia.

3.2. Model Dahla
Model Dahla należy do najwcześniejszych modeli tarcia (1968), które opisują zacho-
wanie tarcia na etapie przedślizgowym, czyli na etapie w którym wymuszenie nie jest
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na tyle duże, aby przezwyciężyć siłę tarcia statycznego. Wtedy też struktury chro-
powate budujące pozycje stykowe doznają odkształceń, których efektem jest ruch w
skali mikro [4]. Chropowatości te tworzą układ podobny do układu sprężynującego.
Kiedy siła zewnętrzna jest na tyle duża, że sprężyna się przerywa i rozpoczyna się
ruch ślizgowy. Model Dahla uwzględnia moment zrywający w postaci tarcia statycz-
nego Fs. Przedstawia on tarcie jako model różniczkowy pierwszego rzędu względem
pozycji x [4]:

dFf

dx
= σ0sign

(
1− Ff

Fs

)∣∣∣∣1− Ff

Fs

∣∣∣∣n . (2)

Model składa się z trzech parametrów: współczynnika mikrowiskotycznego σ0, tarcia
statycznego Fs oraz współczynnika kształtu n.

3.3. Model Lu Gre
Model LuGre został przedstawiony przez Canudasa de Wita [3], jest on rozszerze-
niem modelu Dahla o funkcję uwzględniającą efekt Stribecka. Oba reżimy są opisane
przy wykorzystaniu tej samej grupy równań bez użycia funkcji przełączającej, czego
wynikiem jest gładkie przejście pomiędzy reżimem ślizgowym i przedślizgowym.
Model ten jest oparty o układ tzw. elastycznych włosków (ang. bristle model), których
średnim odchyleniem włosków reprezentuje wewnętrzna zmienna stanu z. Przy wy-
korzystaniu nieliniowego równania różniczkowego pierwszego rzędu autorzy opisali
zjawiska dynamiczne towarzyszące tarciu, takie jak: histereza siły tarcia przy narasta-
niu i zmniejszaniu prędkości (ang. frictional lag) oraz przesunięcia na etapie przedśli-
zgowym (presliding displacement). Model LuGre opisuje 7 parametrów:

dz
dt

= v−σ0
|v|

s(v)
z (3)

s(v) = Fc +(Fs−Fc)exp
(
−| v

Vs
|δ
)

(4)

Ff = σ0z+σ1
dz
dt

+σ2v. (5)

Dla niewielkich odkształceń, model zachowuje się jak sprężyna o sztywności σ0 i
współczynniku tłumienia σ1. W stanie ustalonym model ten redukuje się do modelu
statycznego. Przyrównanie współczynnika mikrowiskotycznego σ0 i współczynnika
tarcia wiskotycznego σ1 do 0 i zrównanie siły tarcia Coulomba Fc z tarciem statycz-
nym Fs redukuje model LuGre do do modelu Dahla ze współczynnikiem kształtu
n = 1.

4. Wyniki eksperymentalne
4.1. Model teleskopu
Teleskop powinien zapewniać prędkość śledzenia obiektów na niebie z typową pręd-
kością 15 arcsec/s. W przestrzeni wewnętrznej (w osiach) wymagana jest dokładność
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śledzenia lepsza niż kilkadziesiąt milisekund kątowych. Jednocześnie teleskop powi-
nien spełniać wymogi potrzebne do śledzenia satelit, a więc przy prędkościach rzędu
2 o/s pozwalać na uzyskanie precyzji prowadzenia za celem lepszej niż 1 sekunda
kątowa.
Model teleskopu dla osi wertykalnej opisuje równanie dynamiki:

τ(t) = Jθ̈+Tf , (6)

gdzie τ jest zadanym momentem obrotowym, J momentem bezwładności, a Tf ozna-
cza siłę tarcia. Moment bezwładności jest znany z eksperymentów identyfikacyjnych
oraz modelu CAD.

4.2. Charakterystyka tarcie - prędkość
Najczęściej stosowaną metodą wyprowadzania charakterystyki, przedstawiającej za-
leżność momentu tarcia od prędkości jest rejestrowanie zadanego momentu przy ru-
chach ze stałą prędkością w pełnym zakresie prędkości pracy urządzenia (np. [7],[9],
[3]). Jednak ze względu na ograniczenia związane z długotrwałym procesem rejestra-
cji danych na tym etapie pracy nad teleskopem wykonanie tego doświadczenia było
niemożliwe. Ponadto dodatkowym problemem, który pojawia się w napędach tego
typu są duże wahania momentu napędowego wynikające z budowy silnika. Niesie to
za sobą potrzebę kompleksowej analizy ruchu - najlepiej uśrednienia pomiarów kilku
obrotów teleskopu. Niemożliwe było więc powtórzenie eksperymentów, przedstawio-
nych w innych tego typu montażach [7].
Alternatywnym rozwiązaniem, które pozwala na wyznaczenie zależności momentu
tarcia od prędkości jest pomiar prędkości manipulatora przy wymuszeniu momentem
o kształcie trójkąta lub sinusa o bardzo małej częstotliwości i amplitudzie pozwala-
jącej na uchwycenie przejścia tarcia z reżimu przedślizgowego do ślizgowego. Takie
rozwiązanie zastosowano w [10] oraz [5].
Quasi - statyczne pobudzenie systemu zostało osiągnięte za pomocą wymuszenia si-
nusoidalnego o amplitudzie 8Nm i częstotliwości 0.005Hz (rysunek 1a). Tak dobrane
pobudzenie minimalizuje wpływ zarówno dynamiki mechaniki jak i tarcia, dlatego
też tak uzyskana charakterystyka może być przedstawiona jako quasi-statyczna.
W celu identyfikacji parametrów statycznych wykorzystano metodę nieliniowej opty-
malizacji (Curve Fitting Tool z pakietu Matlab) poprzez minimalizację funkcji kosztu:

min
σ2,vs,Ts,Tc,δ

n

∑
i=1

[Tf s− T̂f s]
2 (7)

Wartości estymowanych parametrów zostały zebrane w tabeli 1, wynika z niej, że
charakterystyka tarcia nie jest symetryczna dla różnych kierunków ruchu. Rysunek 2
przedstawia wyniki identyfikacji tarcia statycznego dla dodatnich i ujemnych prędko-
ści oraz dla przypadku nominalnego, przy czym za przypadek nominalny przyjmuje
się wyniki identyfikacji uzyskane dla wszystkich danych niezależnie od znaku prędko-
ści. Relację o charakterze histerezy pomiędzy tarciem, a prędkością można zauważyć
również analizując wykres 1. Zrywający moment tarcia przyjmuje mniejsze wartości
gdy układ hamuje niż gdy układ przyśpiesza. Szerokość pętli histerezy zwiększa się
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(a) (b)

Rys. 1. Prędkości teleskopu (u góry) na wolno zmienne sygnały zadane (na dole)

Tab. 1. Estymowane statyczne parametry modelu LuGre
Parametr v>0 v<0 przypadek nominalny Jednostka
σ2 -1.63 -0.9787 -1.349 Nm s/rad
Tc -6.362 -7.216 -6.718 Nm
Ts 0.163 0.00955 0.01752 Nm
vs 0.1083 ·10−4 8.258 ·10−5 8.796 ·10−5 rad/s
δ 0.9914 1.214 1.181 -

wraz ze wzrostem przyśpieszenia. To zachowanie obiektu odpowiada również opóź-
nieniu pomiędzy prędkością, a siłą tarcia (ang. friction lag). Analiza wykresów po-
zwala zauważyć, że efekt Stribecka w tym obiekcie jest znikomy.
Powtórzenie eksperymentu dla sygnału wymuszającego o kształcie trójkąta, częstotli-
wości 0.002Hz oraz amplitudzie 8Nm (rysunek 1b) pozwala zauważyć zmienność pa-
rametrów statycznych (szczególnie momentu zrywającego, reprezentowanego przez
tarcie Coulomba Fc), co skutkuje niedokładnym odwzorowaniem krzywej. Na rysun-
ku 3 pokazano, że zachowanie układu jest zmienne, mimo okresowego wymuszenia.
Takich właściwości obiektu nie zaobserwowano w żadnej z cytowanych prac. Praw-
dopodobnie oznacza to, że modelowanie tarcia nie jest wystarczającym modelem za-
kłóceń w analizowanym systemie.

4.3. Parametry dynamiczne
Estymacja wartości parametrów dynamicznych σ0 i σ1 nie jest możliwa przy zasto-
sowaniu liniowych technik estymacji z powodu nieliniowej zależności pomiędzy tar-
ciem, a tymi parametrami oraz braku możliwości pomiaru zmiennej z, reprezentującej
odchylenie włosków w stanie przedślizgowym.
Sposób estymacji współczynnika mikrowiskotycznego σ0 został zaproponowany w
[8]. Gdy na wejście układu zostanie podany sygnał sinusoidalny wolno zmienny rów-
nanie (5) skraca się do postaci:

Tf = σ0 · z. (8)

– 29 –



J. Piasek, D. Pazderski, K. Kozłowski

(a) v<0 (b) v>0

(c) przypadek nominalny dla wymuszenia si-
nusoidalnego

(d) przypadek nominalny dla wymuszenia sy-
gnałem trójkatnym

Rys. 2. Zmierzona i estymowana charakterystyka tarcia statycznego

Gdy sygnał wymuszający ma odpowiednio małą amplitudę (mniejszą niż tarcie zry-
wające), przyjmuje się, że x≈ z. W takim przypadku:

σ0 =
ΔT
Δz

, (9)

gdzie ΔT = T (t)−T (0) jest przyrostem wartości momentu potrzebnym do wymusze-
nia mikroprzesunięcia Δz = z(t)− z(0).
Badania identyfikacyjne współczynnika mikrowiskotycznego przeprowadzono wy-
korzystując sygnał sinusoidalny o częstotliwości f = 100Hz oraz amplitudzie A =
5.4Nm. Na rysunku 4 przedstawiono przebieg sygnału położenia oraz prędkości dla
tego wymuszenia.
Oszacowanie wartości σ1 zgodnie z [1] jest możliwe dzięki linearyzacji równań (3-5)
w fazie przedślizgowej (ẋ≈ 0 i z≈ 0). Dynamika systemu w reżimie przedślizgowym
może być opisana poprzez równanie:

Jq̈+(σ1 +σ2)q̇+σ0q = τ, (10)
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Rys. 3. Zmienny moment zrywający

z kolei transmitancja takiego systemu przedstawia się następująco:

Q(s)
U(s)

=
1
σ0

J
σ0

s2 + σ1+σ2
σ0

s+1
. (11)

Procedura identyfikacji parametru σ1 sprowadza się więc do estymacji parametrów
transmitancji Q(s)

U(s) , poprzez badanie odpowiedzi układu na wymuszenie skokiem jed-
nostkowym o małej wartości (mniejszej niż moment zerwania). Estymowane para-
metry zostały zebrane w tabeli 2, z kolei zmierzone oraz estymowane odpowiedzi
skokowe dla prędkości o różnych znakach zostały przedstawione na rysunku 5. Uzy-
skane wyniki są niesymetryczne względem znaku prędkości.
Na rysunku 6 przedstawiono przykłady charakterystycznego zachowania układów w
reżimie przedślizgowym: histerezę oraz charakterystykę przejścia (ang. transition cu-
rve). Można zauważyć, że pętla histerezy zachowuje ten sam kształt niezależnie od
amplitudy sygnału wymuszającego.

Tab. 2. Estymowane wartości parametrów dynamicznych
v>0 v<0 jednostka

σ0 2.0868 ·107 2.1457 ·107 Nm/rad
σ1 3.8606 ·104 3.9701 ·104 Nm s/rad

5. Wnioski
Celem pracy było zbadanie zjawiska tarcia występującego w zrobotyzowanym mon-
tażu astronomicznym.Wyniki pokazują, że modelowanie tarcia może nie być wystar-
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(a) (b)

Rys. 4. Przebieg sygnału przesunięcia i prędkości dla sygnału wymuszenia o amplitudzie
mniejszej niż moment zrywający

(a) v>0
(b) v<0

Rys. 5. Zmierzona i estymowana odpowiedź skokowa systemu

czającym sposobem na wyeliminowanie zakłóceń w systemie. Badany obiekt jest sil-
nie niestacjonarny, przez co konieczne jest wzbogacenie deterministycznych modeli
tarcia również o modele stochastyczne w celu dokładnej identyfikacji zjawisk dyna-
micznych. Silna zmienność tarcia w zależności od takich parametrów jak temperatura
pokazuje, że istotne jest prowadzenie identyfikacji online w celu skutecznej kompen-
sacji zjawisk związanych z tarciem.
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zrobotyzowanym montażem astronomicznym. Praca zgłoszona na KKR 2018.

[7] T.S. Kumar and R.N. Banavar. Identification of friction in the 50/80 cm aries
schmidt telescope using the lugre model. IFAC Proceedings Volumes, 44(1):980–
985, 2011.

[8] P. Lischinsky, C. Canudas-de Wit, and G Morel. Friction compensation for an
industrial hydraulic robot. IEEE Control Systems, 19(1):25–32, 1999.

[9] C.H. Rivetta and S. Hansen. Friction model of the 2.5-mts sdss telescope. In Te-
lescope Control Systems III, volume 3351, pages 466–478. International Society
for Optics and Photonics, 1998.

[10] M. Ruderman, F. Hoffmann, J. Krettek, J. Braun, and T. Bertram. Robust iden-
tification of nonlinear frictional dynamics for advanced controller design. IFAC
Proceedings Volumes, 42(10):474–479, 2009.

Frcition analysis in a robotic astronomical 0.5-m telescope mount

The aim of this paper was to examine the friction behavior in the new robotic astronomical
mount. Friction is one of the main disturbances present in the system . Its influence is mostly
visible during the velocity reversals. Identification and compensation of the friction is crucial
to achieve sub-arcsec tracking accuracies at very low velocities. In this paper the procedure
for identification of static and dynamic frictional parameters of LuGre model is presented. The
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experimental results show main behaviors of friction present both in sliding and in presliding
regime.
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