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Streszczenie
W pracy przedstawiono propozycję algorytmu planowania ruchu manipulatora kosmicznego
w obecności przeszkód. Wprowadzono matematyczny model dynamiki manipulatora ko-
smicznego typu planarne trójwahadło, który następnie poddano częściowo linearyzującemu
sprzężeniu zwrotnemu. Algorytm planowania ruchu oparty jest na idei endogenicznej prze-
strzeni konfiguracyjnej. Zadanie planowania ruchu wraz z unikaniem przeszkód zostało roz-
wiązane przy pomocy algorytmu z priorytetowaniem zadań. Efektywność pracy algorytmu
została przedstawiona przy pomocy badań symulacyjnych.

1. Wprowadzenie
W ostatnim czasie robotyka kosmiczna zyskuje na popularności, głównie z uwa-
gi na fakt potrzeby serwisowania aktywnych satelitów, czy sprzątania orbity około-
ziemskiej. Wokół Ziemi krąży wiele nieaktywnych satelitów, które zakończyły swoje
misje i obecnie stanowią zagrożenie dla obecnie realizowanych misji kosmicznych.
Rozwiązaniem tego typu problemów mogą być autonomiczne manipulatory kosmicz-
ne. W tym celu wiele ośrodków naukowych podejmuje prace badawczo–rozwojowe
związane z konstrukcją i sterowaniem tego typu obiektów. Również w Polsce, obecnie
realizowany jest projekt przy współpracy Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Po-
litechniki Wrocławskiej o tytule „Mobilność nieholonomicznych robotów kosmicz-
nych w obecności przestrzennie rozległych przeszkód posiadających moment pędu”.

Nieaktywny lub uszkodzony satelita, w którym nie działa układ sterowania ma ten-
dencję do wchodzenia w niekontrolowany ruch rotacyjny. We wspomnianym projek-
cie także taki scenariusz będzie rozważany. Niniejsza praca przedstawia wstępne wy-
niki związane z planowaniem ruchu planarnego manipulatora kosmicznego w obec-
ności przeszkód. Rozważane tutaj zadanie polega na wykonaniu manewru dokowa-
nia, czyli przeprowadzenia końca efektora manipulatora w określone miejsce w po-
bliżu przeszkody – serwisowanego satelity. Realizacja zadania planowania manewru
dokowania zostanie rozwiązana przy pomocy algorytmu planowania ruchu opartego
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o metodę endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej. Tego typu zadanie może zostać
również rozwiązane innymi algorytmami jak na przykład Rapidly-exploring Random
Trees (RRT) [7]. Manipulatory kosmiczne są z reguły nieholonomicznymi układami
robotycznymi, w których ograniczenia nieholonomiczne mają swoje źródło w dyna-
mice. W związku z tym są to układy z deficytem napędów (underactuated systems).
Nierzadko deficyt napędów zostaje zwiększony na skutek awarii. Nawet w takim przy-
padku sterowanie takim obiektem jest możliwe [2].

Dalsza część pracy jest następująca. Rozdział 2 zawiera opis rozpatrywanego pro-
blemu. Szczegóły dotyczące modelu planarnego manipulatora kosmicznego znajdują
się w rozdziale 3. Propozycja algorytmu planowania ruchu manipulatora kosmiczne-
go w obecności przeszkód została opisana w rozdziale 4. Rozdział 5 zawiera wyniki
badań symulacyjnych. Całość podsumowuje rozdział 6.

2. Opis problemu
Planowanie manewru dokowania planarnego manipulatora kosmicznego typu planar-
ne trójwahadło, w skrócie 3R, polega na przeprowadzeniu końca efektora manipu-
latora kosmicznego do zadanego punktu w przestrzeni zadaniowej, który ma zostać
osiągnięty w zadanym czasie T . Zakłada się, że na końcu ruchu prędkości liniowe
i kątowa mają być równe zero. Dodatkowo, manipulator kosmiczny dokuje do innego
satelity, który w bieżącej pracy reprezentowany jest w postaci przeszkody. Oczywi-
ście, podczas trwania ruchu manipulator nie może kolidować z przeszkodami.

3. Manipulator kosmiczny
Rozważany w pracy manipulator kosmiczny jest manipulatorem typu free floating.
Oznacza to, że robot nie jest wyposażony w napędy, które umożliwiłyby mu swo-
bodne przemieszczanie się po całej przestrzeni zadaniowej. W modelu typu free flo-
ating ruch układu pochodzi tylko od momentów napędowych przyłożonych w przegu-
bach manipulatora. Model matematyczny wprowadzony w niniejszej pracy był wzo-
rowany na konstrukcji planarnego manipulatora kosmicznego typu 2R zbudowanego
w Centrum Badań Kosmicznych PAN [3], a przyjęte wartości parametrów fizycznych
w możliwie największym stopniu korespondują z fizyczną konstrukcją. Dodatkowo,
model został rozszerzony o dodatkowe, trzecie ogniwo, którego parametry fizyczne
są identyczne jak dla ogniwa drugiego. Schemat rozważanego modelu przedstawia
rysunek 1. Manipulator kosmiczny składa się z bazy (satelity) o masie mb = 60kg
i momencie bezwładności Ib = 2.384kgm2 oraz manipulatora typu potrójne wahadło
planarne zamocowanego w bazie w punkcie odległym o d = 0.37m od środka cięż-
kości bazy wzdłuż osi Xb. Długości poszczególnych ramion wynoszą l1 = 0.619m,
l2 = l3 = 0.6m a ich masy m1 = 4.5kg, m2 = m3 = 1.5kg. Środki ciężkości każde-
go ogniwa są umiejscowione w odległościach lc1 = 0.313m, lc2 = lc3 = 0.287m od
poprzedzającego je przegubu. Do pełnego opisu modelu manipulatora kosmicznego
wybierzmy wektor stanu q = (xCM,yCM,φ,θ1,θ2,θ3) ∈ IRn=6, którego znaczenie wy-
jaśnia rysunek 1. Wówczas dynamikę manipulatora opisuje wyrażenie

Q(q)q̈+C(q, q̇)q̇ = Bτ, (1)
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Rys. 1. Schemat manipulatora kosmicznego typu 3R

gdzie Q(q) jest macierzą bezwładności, C(q, q̇) jest macierzą oddziaływań odśrodko-
wych i Coriolisa, a B jest macierzą sterowania. Funkcje sterujące τ ∈ IRm=3 mają sens
momentów napędowych przyłożonych w przegubach manipulatora. Do wyprowadze-
nia jawnych postaci elementów pojawiających się w dynamice (1) został wykorzy-
stany skrypt w języku Mathematica [6] opracowany w ramach projektu finansowane-
go przez NCN – Mobilność nieholonomicznych robotów kosmicznych w obecności
przestrzennie rozległych przeszkód posiadających moment pędu.

Wprowadzając nowy wektor stanu x = (x1,x2) = (q, q̇) ∈ IR2n=12, można zapisać
dynamikę manipulatora (1) w postaci układu równań różniczkowych pierwszego rzę-
du⎧⎨
⎩ẋ =

(
ẋ1

ẋ2

)
=

(
x2

−Q−1(x1)C(x)x2

)
+

[
06×3

Q−1(x1)B

]
τ,

y = k(x) =
(
xe,ye,φe, ẋe, ẏe, φ̇e

)
,

(2)

wyposażając dodatkowo model w funkcję wyjścia y = k(x) określającą położenie,
orientację efektora

xe = xCM + 1
mb+m1+m2+m3

(dmbcφ+(−lc1m1 + l1(m1 +mb))cφ1
+(−lc2m2 + l2(m1 +m2 +mb))cφ12 +(−lc3m3 + l3(m1 +m2 +m3 +mb))cφ123),

ye = yCM + 1
mb+m1+m2+m3

(dmbsφ+(−lc1m1 + l1(m1 +mb))sφ1
+(−lc2m2 + l2(m1 +m2 +mb))sφ12 +(−lc3m3 + l3(m1 +m2 +m3 +mb))sφ123),

φe = φ+θ1 +θ2 +θ3,

oraz ich prędkości. sφi, cφi w powyższych wzorach oznaczają odpowiednio sin(φ+θi)
i cos(φ+θi).
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3.1. Częściowo linearyzujące sprzężenie zwrotne
W celu uproszczenia równań modelu zastosujemy częściowo linearyzujące sprzężenie
zwrotne [9]. Rozpiszmy dynamikę układu (1) korzystając z nowego wektora stanu[

Qbb Qbm
Qmb Qmm

]
︸ ︷︷ ︸

Q(x1)

(
ẋ2b
ẋ2m

)
−
(

Fb
Fm

)
︸ ︷︷ ︸
C(x)x2

=

[
03×3
I3×3

]
︸ ︷︷ ︸

B

τ. (3)

Wówczas wektor x2b =(xCM,yCM,φ) zwiążemy z podsystemem bazy (satelity) a x2m =
(θ1,θ2,θ3) będzie reprezentował podsystem manipulatora. Pierwsze trzy równania
w (3) stanowią ograniczenia nieholonomiczne drugiego rzędu, wiążą one przyspiesze-
nia układu (ẍCM, ÿCM, φ̈). Wyznaczając ẋ2b z pierwszego z równań układu (3) i wsta-
wiając je do drugiego z równań układu oraz podstawiając ẋ2m = u, gdzie u będzie
nowym sterowaniem mającym sens przyspieszeń przegubów manipulatora otrzymu-
jemy częściowo linearyzujące sprzężenie zwrotne

τ=
(
Qmm−QmbQ−1

bb Qbm
)

u +Fm−QmbQ−1
bb Fb. (4)

Po wprowadzeniu częściowo linearyzującego sterownika (4) równania modelu (2)
przyjmą postać⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

ẋ =

⎛
⎝ ẋ1

ẋ2b

ẋ2m

⎞
⎠=

⎛
⎝ x2

f (x)
03×1

⎞
⎠+

⎡
⎣06×3

03×3

I3×3

⎤
⎦ u,

y = k(x) =
(
xe,ye,φe, ẋe, ẏe, φ̇e

)
.

(5)

Porównując układ (5) z układem (2) można zauważyć, że równania uległy znaczne-
mu uproszczeniu. Dalej, można pokazać, że stosując współrzędne barycentryczne [4],
w trójelementowej funkcji f (x) tylko ostatni element f3(x) jest nietrywialny, a jego
jawna postać po wprowadzeniu wartości parametrów została zawarta w dodatku A.

4. Algorytm planowania ruchu z unikaniem przeszkód
Manewr dokowania manipulatora kosmicznego zostanie zaplanowany korzystając z al-
gorytmu wykorzystującego podejście endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej [11].
Realizacja unikania przeszkód zostanie zrealizowana w oparciu o algorytm z prioryte-
towaniem zadań, gdzie zadaniem o wyższym priorytecie będzie zadanie właściwego
planowania ruchu, a omijanie przeszkód będzie zadaniem z niższym priorytetem.

4.1. Endogeniczna przestrzeń konfiguracyjna
Elementami endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej U układu (5) są dopuszczalne
funkcje sterujące u(·) ∈ U zdefiniowane na przedziale czasu [0,T ], zwane konfigu-
racjami endogenicznymi. Endogeniczna przestrzeń konfiguracyjna U = L2

m[0,T ] jest
zbiorem funkcji całkowalnych z kwadratem, zatem jest przestrzenią Hilberta z iloczy-
nem skalarnym zdefiniowanym jako 〈u1(·),u2(·)〉U =

∫ T
0 uT1 (·)u2(·)dt oraz odpowia-

dającą mu normą ‖u(·)‖2
U =

∫ T
0 uT(·)u(·)dt.
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4.1.1. Odwzorowanie końcowe i jakobian układu nieholonomicznego

Niech ϕx0,T (u(·)) oznacza strumień układu (5) wyznaczony w chwili T przy ste-
rowaniu u(·)) zainicjowany warunkiem początkowym x0. W związku z tym, każ-
dej funkcji sterującej u(·) można przyporządkować trajektorię w przestrzeni stanu
x(·) = ϕx0,T (u(·)) oraz odpowiadającą jej trajektorię w przestrzeni zadaniowej y(·) =
k(ϕx0,T (u(·))).

W zadaniu planowania ruchu niezbędne jest określenie położenia końcowego y(T )
i doprowadzenia go do zadanego położenia yd . W tym celu zdefiniujmy odwzorowanie
końcowe jako

Kx0,T (u(·)) = k(ϕx0,T (u(·))) = y(T ). (6)

Różniczkując odwzorowanie (6) uzyskujemy jakobian układu nieholonomicznego (5)

Jx0,T (u(·)v(·) = DKx0,T (u(·))v(·) = d
dα

∣∣∣∣∣
α=0

Kx0,T (u(·)+αv(·)) =

C(T )
∫ T

0 Φ(T,s)B(s)v(s)ds,

(7)

gdzie macierz Φ(T,s) jest macierzą tranzycji [8] liniowego układu stowarzyszonego
z układem (5){
ξ̇(t) = A(t)ξ+B(t)v(t),
η(t) =C(t)ξ,

(8)

będącego jednocześnie przybliżeniem liniowym układu (5) wzdłuż pary trajektoria–
sterowanie (x(t),u(t)). Macierze A(t), B(t) i C(t) występujące w (7) i w (8) są zdefi-
niowane jako

A(t)=
∂( f (x(t))+G(x(t))u(t))

∂x
, B(t)=

∂( f (x(t))+G(x(t))u(t))

∂u
=G(t), C(t)=

∂(y(x(t)))

∂x
.

Przy pomocy jakobianu (7) można określić jak zmieni się położenie końcowe y(T )
w zależności od wariacji sterowań v(·).
4.2. Algorytm planowania ruchu z priorytetowaniem zadań
Zadanie właściwego planowania ruchu polega na przeprowadzeniu układu ze stanu
początkowego x0 do zadanego położenia końcowego yd w pewnym skończonym cza-
sie t ∈ [0,T ]. W tym celu zdefiniujmy błąd algorytmu właściwego planowania ruchu
jako

eT = Kx0,T (u(·))− yd . (9)

Do konstrukcji algorytmu wykorzystamy metodę kontynuacji [10]. W związku z tym
wybierzmy w przestrzeni endogenicznej U gładką krzywą uϑ(·) parametryzowaną ϑ.
Następnie zażądajmy, aby błąd malał eksponencjalnie wzdłuż tej krzywej ze współ-
czynnikiem γ

deT (ϑ)
dϑ

=−γeT (ϑ). (10)

– 55 –



A. Ratajczak, J. Ratajczak

Korzystając z definicji jakobianu (7) i wstawiając definicję błędu (9) do (10) otrzy-
mujemy równanie Ważewskiego–Davidenki

Jx0,T (u(·)
duϑ(·)

dϑ
=−γeT (ϑ). (11)

Równanie (11) można rozwiązać korzystając z dowolnej prawostronnej odwrotności
jakobianu. W celu skonstruowania algorytmu z priorytetowaniem zadań wybierzemy
pseudoodwrotność z projekcją [12]

duϑ(t)
dϑ

=−γ(J#
x0,T (uϑ(·))eT (ϑ)

)
(t)+

(
Px0,T (uϑ(·))μϑ(·)

)
(t), (12)

gdzie J#
x0,T (uϑ(·))η= BT

ϑ(t)Φϑ(T, t)CT
ϑ (T )G

−1
x0,T (uϑ(·))η jest pseudoodwrotnością ja-

kobianu (7), Gx0,T (uϑ(·)) = C(T )
∫ T

0 Φϑ(T,s)Bϑ(s)BT
ϑ(s)Φ

T
ϑ(T,s)dsCT (T ) jest ma-

cierzą
Grama, a Px0,T (uϑ(·)) = idU − J#

x0,T (uϑ(·))Jx0,T (uϑ(·)) jest rzutowaniem na jądro ja-
kobianu kerJx0,T (u(·)).

Jak zostało wspomniane, w niniejszej pracy do realizacji zadania planowania ma-
newru dokowania manipulatora kosmicznego niezbędnym będzie wykorzystanie algo-
rytmu pozwalającego na rozwiązanie dwóch zadań: zadania właściwego planowania
ruchu i zadania unikania przeszkód w przestrzeni zadaniowej.

Czynnik μϑ(·) występujący w (12) pozwoli nam dodać kolejne zadanie realizujące
omijanie przeszkód. Z uwagi na fakt rzutowana na jądro jakobianu Jx0,T (u(·)), drugie
zadanie nie będzie wpływać na realizację zadania pierwszego.

Ostateczna postać równania algorytmu realizującego zadanie o wyższym priory-
tecie polegające na planowaniu ruchu oraz zadanie unikania przeszkód o niższym
priorytecie przyjmuje postać [5]

duϑ(t)
dϑ

=−γ(J#
x0,T (uϑ(·))eT (ϑ)

)
(t)− γ2

(
Px0,T (uϑ(·)) 2J#

x0,T (uϑ(·)) 2eT (ϑ)
)
(t), (13)

gdzie 2J#
x0,T (uϑ(·)) jest odwrotnością jakobianu stowarzyszoną z drugim zadaniem

(omijania przeszkód) a 2eT (ϑ) jest błędem tego zdania. Oba elementy zostaną do-
kładnie zdefiniowane w następnym podrozdziale. Rozwiązaniem zadania planowania
są funkcje sterujące otrzymane z granicy limϑ→∞ uϑ(·) wynikowej trajektorii równa-
nia (13).

4.2.1. Definicja zadania omijania przeszkód

Podążając za [5], jakobian zadania omijania przeszkód przyjmuje postać

2Jx0,T (uϑ(·))v(·) =
∫ T

0

∂h(y(t))
∂y

Jx0,T (uϑ(·))v(·)dt, (14)

gdzie h(y(t)) jest funkcją przeszkód. Odwrotność jakobianu (14), która jest wykorzy-
stywana w (13) wyraża się wzorem [5]

2J#
x0,T (uϑ(·)) = g(t)

(‖g(t)‖2
U
)−1η, (15)
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gdzie g(t) = BT(t)
∫ T

t ΦT(s, t)CT(s)
(
∂h(y(s))

∂y

)T
ds. Ostatnim brakującym elementem

niezbędnym do zdefiniowania algorytmu (13) jest błąd drugiego zadania, który defi-
niujemy jako

2eT (ϑ) =
1
2

∫ T

0
h(y(t))dt =

1
2

∫ T

0
h(k(x(t)))dt. (16)

Funkcję przeszkód h(y(t)) sformułujemy w oparciu o ciągłe przybliżenie funkcji
Heaviside’a (skoku jednostkowego) x = (1+ e−Mx)−1 [1], gdzie M jest parametrem
regulującym tempo narastania funkcji. Dodatkowo, dla poprawienia efektywności al-
gorytmu, do funkcji przeszkód dodamy parabolę, której minimum będzie w punkcie
docelowym yd . Ostatecznie, w rozpatrywanym przykładzie przyjęliśmy funkcję prze-
szkód zobrazowaną na rysunku 2.

5. Wyniki symulacji
Dla modelu manipulatora kosmicznego (5) zostało rozwiązanie zadanie planowania
manewru dokowania przy pomocy zdefiniowanego wcześniej algorytmu planowania
ruchu w obecności przeszkód. Stan początkowy manipulatora kosmicznego wybrano
równy x0 = (0,0.5,0,π/2,−π,π,0,0,0,0,0,0) co można utożsamić ze złożonym i za-
trzymanym manipulatorem. Punkt dokowania przyjęliśmy yd = (1.5,0,0,0,0,0), czy-
li ruch rozpoczyna się i kończy w spoczynku (zerowe prędkości), czas ruchu T = 10s.
Współczynniki zbieżności algorytmu przyjęliśmy γ = 1, γ2 = 0.5. Warunek stopu
algorytmu został ustalony jako ‖eT (ϑ)‖ < 10−3 zatem ruch ma zostać zrealizowa-
ny z milimetrową precyzją. Na rysunkach od 3 do 5 przedstawiono wyniki symu-
lacji. Rysunek 3 przedstawia ścieżkę ruchu końca efektora we współrzędnych za-
daniowych, dodatkowo, na wykresie zostały zamieszczone poziomice reprezentujące
funkcję przeszkód. Ponadto, dla porównania, rysunek zawiera również rozwiązanie
zadania planowania bez drugiego zadania (unikania przeszkód). Widać, że w takim
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Rys. 3. Scieżka ruchu końca efektora (strona lewa – algorytm z priorytetami, strona prawa –
algorytm bez zadania dodatkowego)
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Rys. 4. Trajektorie zmiennych zadaniowych
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Rys. 5. Funkcje sterujące
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przypadku uzyskane rozwiązanie jest nie do zaakceptowania. Trajektorie zmiennych
zadaniowych (położenia i prędkości końca efektora) zawiera rysunek 4. Można zaob-
serwować, że wszystkie współrzędne osiągają zadane wartości na końcu czasu ruchu.
Rysunek 5 zawiera funkcje sterujące. Przedstawiono funkcje sterujące u(t) w ukła-
dzie po wprowadzeniu częściowo linearyzującego sterownika oraz funkcje sterujące
τ(t) w układzie oryginalnym.

6. Podsumowanie
Zadanie planowania manewru dokowania zostało pomyślnie rozwiązane przy pomocy
algorytmu planowania ruchu z dodatkowym zadaniem unikania przeszkód. Zadanie
zostało rozwiązane w oparciu o metodę endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej.

W ramach kolejnych prac rozwijających prezentowane wyniki planowane jest wzię-
cie pod uwagę ruchomych przeszkód, a także uwzględnienie w zadaniu unikania prze-
szkód nie tylko końca efektora, ale także pozostałych elementów manipulatora ko-
smicznego.

Rozbudowie zostaną także poddane kwestie modelu manipulatora kosmicznego.
Planowane jest uogólnienie podejścia dla manipulatorów nieplanarnych (przypadek
trójwymiarowy) oraz wyposażenie modelu w silniki odrzutowe typu cold–gas zamon-
towane w bazie manipulatora.

W przyszłych badaniach warto również wyposażyć algorytm w dodatkową funk-
cjonalność, której zadaniem będzie ograniczanie zakresu ruchu poszczególnych prze-
gubów. Pozwoli to wykorzystać wyniki symulacyjne do przeprowadzenia ekspery-
mentów na fizycznym obiekcie

A. Jawna postać funkcji f3(x)

f3(x) =(
−1.043u1−0.3774u2−0.0675u3−0.5u1c1−0.3676c2(2u1 +u2)

−0.2117c12(u1 +u2)−0.1279c3(2u1 +2u2 +u3)
−0.126c23(2u1 +u2 +u3)−0.0725c123(u1 +u2 +u3)
+θ̇1(φ̇(s1 +0.4234s12 +0.1451s123)
+θ̇2(0.7353s2 +0.4234s12 +0.252s23 +0.1451s123)
+θ̇3(0.2558s3 +0.252s23 +0.1451s123))
+θ̇2(φ̇(0.7353s2 +0.4234s12 +0.252s23 +0.1451s123)
+θ̇3(0.2558s3 +0.252s23 +0.1451s123))
+θ̇2

2(0.3676s2 +0.2117s12 +0.126s23 +0.0725s123)
+θ̇2

1(0.5s1 +0.2117s12 +0.0725s123)

+(θ̇2
3 +2θ̇3φ̇)(0.1279s3 +0.126s23 +0.0725s123)

)
×(2.5927+ c1 +0.7353c2 +0.4234c12 +0.2558c3 +0.252c23 +0.1451c123)

−1,

gdzie si, si j, si jk oznaczają odpowiednio sin(θi), sin(θi +θ j), sin(θi +θ j +θk), analo-
giczne symbol c(·) oznacza odpowiednie funkcje cos(·).
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[10] K. Tchoń. Continuation method in robotics. In: 7th Conference on Computer
Methods and Systems. Proceedings, Kraków, Polska, 2007, s. 17–24.
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Planning of space docking maneuver for a plannar triple pendulum space
manipulator using endogenous configuration space approach

In this paper we propose the motion planning with obstacle avoidance algorithm for space
manipulator. The introduced dynamics of planar triple pendlum space manipulator is subject-
ed to the partially feedback linearization. The motion planning algorithm is derived with an
endogenous configuration space approach and the obstacle avoidance is included through the
prioritarian approach. The efficiency of the presented method is illustrated with simulations.
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