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Streszczenie
Planowane są obecnie misje kosmiczne, których celem ma być naprawa satelitów lub usu-
wanie z orbity kosmicznych śmieci. Do przechwytywania obiektów na orbicie rozważa się
wykorzystanie manipulatora. Trajektoria manipulatora musi być zaplanowana w taki spo-
sób, aby nie dopuścić do kolizji z elementami przechwytywanego satelity. W pracy przed-
stawiony został algorytm planowania trajektorii manipulatora satelitarnego oparty na meto-
dzie sztucznych pól potencjału (APF). Proponowana metoda została zbadana w symulacjach
numerycznych przeprowadzonych dla przypadku płaskiego, a otrzymane wyniki porówna-
no z wynikami otrzymanymi z zastosowaniem algorytmu Rapidly-exploring Random Trees
(RRT). Obie metody pozwoliły na znalezienie bezkolizyjnych trajektorii manipulatora. Me-
toda APF może stanowić mniej wymagającą obliczeniowo alternatywę dla metody RRT.

1. Wprowadzenie
Obecnie planowane są misje kosmiczne, których celem będzie serwisowanie sate-
litów oraz usuwanie z orbity śmieci kosmicznych (np. [6]). Naprawy dokonywane
na orbicie mają pozwolić na wydłużenie czasu użytkowania satelitów, zaś usuwanie
śmieci kosmicznych stanie się koniecznością ze względu na zagrożenie, jakie wzrost
populacji tego typu obiektów stanowi dla działających satelitów [17]. Do przechwy-
cenia uszkodzonego satelity rozważa się wykorzystanie manipulatora umieszczonego
na bezzałogowym satelicie serwisowym [27]. Ruch manipulatora umieszczonego na
satelicie wpływa na pozycję i orientację tego satelity, przez co planowanie trajektorii
manipulatora satelitarnego jest znacząco trudniejsze niż planowanie trajektorii mani-
pulatora pracującego na powierzchni Ziemi. Zmiany pozycji i orientacji satelity serwi-
sowego mogą być kompensowane przez układ sterowania satelity, jednak zazwyczaj
przyjmuje się, iż podczas manewru przechwycenia układ odpowiedzialny za kontrolę
pozycji i orientacji satelity jest wyłączony. Wówczas pęd i moment pędu układu są
zachowane (układ taki określany jest jako układ typu free-floating [10]).

Trajektoria manipulatora podczas manewru przechwycenia musi być zaplanowana
w taki sposób, aby nie dopuścić do kolizji pomiędzy manipulatorem a elementami
przechwytywanego satelity. Zaplanowanie takiej trajektorii to poważne wyzwanie ze
względu na skomplikowany kształt satelitów oraz możliwy względny ruch satelity ser-
wisowego i satelity przechwytywanego, a także ze względu na wpływ ruchu manipu-
∗Praca zrealizowana w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 2015/17/B/ST7/03995
1Katedra Cybernetyki i Robotyki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Janiszewskiego
11/17, 50-372 Wrocław, e-mail: tomasz.rybus@pwr.edu.pl
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latora na stan satelity serwisowego. Wśród metod planowania trajektorii, które można
zastosować dla przypadku manipulatora satelitarnego pracującego w obecności prze-
szkód, znaczną grupę stanowią metody optymalizacyjne (np.[14], [28]). Ze względu
na dużą złożoność obliczeniową takich metod, w [15] zaproponowano wykorzystanie
tablicy do przechowywania wyników obliczeń wykonanych wcześniej. Wśród innych
metod wykorzystywanych do planowania trajektorii manipulatora satelitarnego wy-
mienić należy metody oparte na algorytmie Rapidly-exploring Random Trees (RRT)
(np. [4], [24]), a także metody oparte na algorytmie A* (np. [5], [11]). Przegląd metod
omijania przeszkód stosowanych w robotyce kosmicznej znaleźć można w [26].

W niniejszej pracy prezentujemy algorytm planowania trajektorii manipulatora sa-
telitarnego oparty na metodzie sztucznych pól potencjału (ang. artificial potential field
method, APF) [13]. Metoda ta wykorzystuje analogię, w której manipulator jest trak-
towany jako cząstka poruszająca się pod wpływem sztucznego pola potencjału. W
metodzie APF konstruowana jest funkcja skalarna (zwana potencjałem), która osiąga
minimum w zadanej końcowej konfiguracji manipulatora i ma wysokie wartości w
konfiguracjach, w których następuje kolizja manipulatora z przeszkodami [19]. Me-
toda APF od wielu lat stosowana jest do planowania trajektorii manipulatorów pracu-
jących na Ziemi (np. [16], [20]). W literaturze znaleźć można tylko kilka przykładów
zastosowania tej metody do przypadku manipulatora satelitarnego. W [21] do plano-
wania trajektorii manipulatora satelitarnego zastosowano wersję metody APF, w któ-
rej do budowy pola potencjału wykorzystywana jest funkcja Lapunowa. Trajektoria
planowana jest w obecności pojedynczej przeszkody o sferycznym kształcie. W [31]
do budowy pola potencjału wykorzystana została funkcja Laplace’a, która pozwala
na uniknięcie problemu lokalnych minimów (występowanie lokalnych minimów pola
potencjału jest wadą metody APF). Proponowane jest także łączenie metody APF z
innymi metodami. W [1] przedstawiono układ sterowania dla manipulatora kosmicz-
nego, w którym metoda APF została połączona z algorytmem nieliniowej optymaliza-
cji, zaś w [18] opisano połączenie metody APF z algorytmem przeszukiwania grafu.

Wersja metody APF, opracowana przez nas i przedstawiona w niniejszej pracy dla
przypadku satelity wyposażonego w manipulator klasy 2R (układ płaski), różni się od
wcześniejszych wersji tej metody. Do opisu przeszkód wykorzystaliśmy superkwa-
dryki [3], zaś specyficzny sposób określenia kierunku działania siły odpychającej od
przeszkód zmniejsza ryzyko zatrzymania algorytmu po osiągnięciu lokalnego mini-
mum pola potencjału. Nowym elementem jest także zastosowanie algorytmu wygła-
dzania trajektorii otrzymanej z metody APF. Równania dynamiki manipulatora sate-
litarnego zostały przedstawione w sekcji 2, zaś metoda APF została opisana w sekcji
3. Metoda ta została zbadana w symulacjach numerycznych, a otrzymane wyniki po-
równaliśmy z wynikami otrzymanymi z zastosowaniem metody RRT (sekcja 4).

2. Równania dynamiki
Schemat rozważanego w pracy płaskiego układu satelita-manipulator znajduje się na
rys. 1. Do opisu tego układu przyjmujemy współrzędne uogólnione w postaci: qp =[
PT

s θ0 θT
m
]T , gdzie wektor Ps oznacza pozycję środka masy satelity (w inercjal-

nym układzie współrzędnych CSine), θ0 oznacza orientację satelity, θm = [θ1 θ2]
T ,

zaś θ1 oraz θ2 oznaczają pozycje przegubów manipulatora. Równania dynamiki ukła-
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du satelita-manipulator można przedstawić jako:

Q = M(qp) q̈p +C(q̇p,qp) q̇p (1)

gdzie M (o rozmiarze 5 x 5) to uogólniona macierz masowa (ang. Generalized Jaco-
bian Matrix, GJM [29]), C to macierz Coriolisa, Q oznacza wektor sił uogólnionych:
Q = [Fx Fy Tz u1 u2]

T , Fx oraz Fy oznaczają, odpowiednio, składową X i Y ze-
wnętrznej siły działającej na środek masy satelity, Tz oznacza zewnętrzny moment
siły działający na satelitę, zaś u1 i u2 to momenty napędowe zadawane w przegubach
manipulatora. Zakładamy, że początkowy pęd i moment pędu układu są zerowe oraz
że Fx = Fy = Tz = 0 (w takim przypadku pęd i moment pędu układu pozostają ze-
rowe podczas całego manewru). Ze względu na krótką skalę czasową manewru ruch
orbitalny można pominąć. Biorąc pod uwagę powyższe założenia i wykorzystując za-
leżność na położenie środka masy układu możemy wyznaczyć pozycję środka masy
satelity na podstawie orientacji satelity (θ0) oraz pozycji przegubów (θ1, θ2):

Ps = PCM

(
1+

1
ms

n

∑
i=1

mi

)
− 1

ms

n

∑
i=1

Pimi (2)

gdzie PCM oznacza położenia środka masy układu (stałe), ms oznacza masę satelity,
mi oznacza masę i-tego członu manipulatora, zaś Pi pozycję środka masy tego członu.
Przestrzeń konfiguracyjna układu ma trzy wymiary, a wektor współrzędnych konfigu-
racyjnych może być zdefiniowany następująco: q = [θ0 θ1 θ2]

T . Opis dynamiki
układu satelita-manipulator, zawierający zależności pozwalające na wyznaczenie ma-
cierzy M i C, znaleźć można w [25].

W przypadku manipulatora umieszczonego na satelicie prędkości przegubów ma-
nipulatora, θ̇m, łączy z prędkością członu roboczego, v̇ee, następująca zależność:

v̇ee = JD(q)θ̇m (3)

gdzie JD oznacza Jakobian dynamiczny manipulatora (zdefiniowany, np. w [23]). Ja-
kobian ten uwzględnia fakt, iż baza manipulatora może się swobodnie poruszać pod
wpływem sił i momentów reakcji wywołanych ruchem manipulatora.

Rys. 1. Schemat satelity przechwytującego wyposażonego w manipulator klasy 2R

– 63 –



T. Rybus, K. Seweryn

3. Metoda sztucznych pól potencjału
Planowanie trajektorii za pomocą metody APF opiera się na wykorzystaniu funkcji
potencjału. Pole potencjału może być budowane w przestrzeni konfiguracyjnej lub w
przestrzeni fizycznej (euklidesowej), w której manipulator pracuje. W niniejszej pra-
cy zastosowaliśmy drugie podejście. Pole potencjału składa się z dwóch elementów:
z przyciągającego potencjału celu (funkcja osiągająca minimum dla zadanej pozycji
końcowej manipulatora) oraz z odpychającego potencjału przeszkód (funkcja przyj-
mująca wartości maksymalne w obszarach zajmowanych przez przeszkody).

3.1. Przyciągający potencjał celu
Celem zadania planowania trajektorii jest znalezienie trajektorii prowadzącej od stanu
początkowego układu (q(t = 0)) do stanu, w którym człon roboczy manipulatora znaj-
duje się w zadanej pozycji końcowej PT . Pozycję PT można przenieść do przestrzeni
konfiguracyjnej układu (q) rozwiązując równanie:

PEE(q) = PT (4)

gdzie PEE(q) jest pozycją członu roboczego, która odpowiada danej konfiguracji
układu. Zadanej pozycji członu roboczego (określonej w przestrzeni fizycznej) od-
powiada w trójwymiarowej przestrzeni konfiguracyjnej pewna krzywa zamknięta (w
sekcji 4.1 zagadnienie to zostało zilustrowane na przykładzie). Zbudowanie pola po-
tencjału, które w przestrzeni konfiguracyjnej będzie osiągało wartości minimalne na
tej krzywej, jest kłopotliwe. Ponadto, nie można w prosty sposób określić zmian po-
zycji przegubów, które w przestrzeni konfiguracyjnej doprowadzą układ do krzywej
odpowiadającej pozycji PT (sterowanie odbywa za pomocą momentów zadawanych
w przegubach manipulatora, a orientacja satelity zależy od przebiegu zmian pozycji
przegubów). Z tych powodów przyciągający potencjał celu musiał zostać zdefinio-
wany w przestrzeni fizycznej, a nie w przestrzeni konfiguracyjnej. Takie podejście
zastosowano np. w [18]. Wybrana funkcja potencjału ma postać:

FA = kA‖PT −PEE‖ (5)

gdzie kA oznacza stały współczynnik. FA można interpretować jako wartość siły, która
przyciąga człon roboczy do PT . Kierunek tej siły wyznaczają punkty PT i PEE , a więc
drugi czynnik poniższej zależności:

FA = FA
PT −PEE

‖PT −PEE‖ (6)

3.2. Odpychający potencjał przeszkód
Przeszkody (np. elementy przechwytywanego satelity, takie jak panele baterii sło-
necznych) zdefiniowane są w przestrzeni fizycznej. Nawet w przypadku manipulato-
rów o stałej bazie przeniesienie przeszkód z przestrzeni kartezjańskiej do przestrzeni
konfiguracyjnej manipulatora nie jest zadaniem łatwym [7]. W przypadku rozważane-
go w niniejszej pracy płaskiego manipulatora satelitarnego o dwóch przegubach naj-
prostsze punktowe przeszkody w przestrzeni kartezjańskiej tworzą w trójwymiarowej
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przestrzeni konfiguracyjnej skomplikowane obiekty, które trudno jest opisać anali-
tycznie. Jeżeli potraktujemy przeszkody o dowolnym kształcie jako zbiór punktów i
numerycznie znajdziemy odpowiadające im punkty w przestrzeni konfiguracyjnej, to
otrzymane pole potencjału będzie posiadało wiele lokalnych minimów. Występowa-
nie lokalnych minimów pola potencjału stanowi istotną przeszkodę w zastosowaniu
metody APF. Z tych powodów zdecydowaliśmy się rozpatrywać odpychający poten-
cjał przeszkód w przestrzeni fizycznej. Odpychające pole potencjału tworzone jest w
przestrzeni kartezjańskiej i w tej przestrzeni działa na poszczególne człony manipu-
latora. Podejście takie, w zastosowaniu do manipulatorów ziemskich (manipulatory o
stałej bazie), znaleźć można w [8] oraz [12]. W niniejszej pracy do opisu przeszkód
wykorzystaliśmy superkwadryki (ang. superquadrics) [3]. Dotychczas superkwadry-
ki stosowano do opisu przeszkód w przypadku planowania trajektorii manipulatorów
pracujących na Ziemi (np., [30]), lecz nie w przypadku manipulatorów satelitarnych.
Superkwadryki to rodzina parametrycznych kształtów, które można traktować jako
uogólnienie elipsoidy. Rozpatrujemy prostokątną przeszkodę o boku długości w, rów-
noległym do osi X, oraz boku długości h, równoległym do osi Y lokalnego układu
współrzędnych CSob związanego z przeszkodą (rys. 1). PR to znajdujący się na mani-
pulatorze punkt, który w przestrzeni kartezjańskiej położony jest najbliżej prostokąt-
nej przeszkody, zaś PD to znajdujący się na przeszkodzie punkt, który położony jest
najbliżej członu manipulatora. Pseudoodległość między punktem PR, a powierzchnią
przeszkody opisaną za pomocą superkwadryki wyraża zależność [30]:

K =

[( |x(ob)
R |
a

)2n

+

(
b
a

)2( |y(ob)
R |
b

)2n] 1
2n

−1 (7)

gdzie x(ob)
R i y(ob)

R oznaczają, odpowiednio, składowe X i Y pozycji punktu PR wyra-
żone w układzie CSob, a = w

2 ·2
1
2n , b = h

2 ·2
1
2n , zaś parametr n opisany jest zależnością:

n =
1

1− e−αK (8)

Występujący w równaniu 8 współczynnik α określa kształt superkwadryki (przyjmu-
jemy: α= 1,5). Do wyznaczenia wartości potencjału w punkcie PR wykorzystujemy
przybliżenie Borna potencjału Yukawy [9]:

FR = kR
e−αK

K
(9)

gdzie kR jest pewnym stałym współczynnikiem. W analogiczny sposób można wyzna-
czyć potencjał okrągłych przeszkód [2]. Przeszkody o bardziej złożonych kształtach
można przybliżyć wykorzystując podstawowe kształty (prostokąt, okrąg). Jak poka-
zano w [2], superkwadryki można z powodzeniem zastosować także w przypadku
przeszkód przestrzennych. Siła FR, proporcjonalna do FR, działa na człon manipula-
tora w punkcie PR. Istotne znaczenie ma wybór kierunku działania tej siły. W kla-
sycznym podejściu (np. [19]) przyjmuje się kierunek działania siły FR wynikający z
gradientu pola potencjału. Podejście takie ma jednak istotną wadę: w związku z tym,
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że człony manipulatora są obiektami mającymi określony rozmiar w przestrzeni fi-
zycznej, nie jest obojętne z której strony manipulator będzie omijał daną przeszkodę.
W sytuacji przedstawionej schematycznie na rys. 1 jedyną możliwością jest ominię-
cie przeszkody przy ruchu członu roboczego w kierunku zgodnym z kierunkiem osi
Y układu CSine. Kierunek wynikający z gradientu pola potencjału przeszkody prowa-
dziłby człon roboczy manipulatora w kierunku - Y. Z tego powodu przyjęliśmy, iż
kierunek siły FR znajduje się dokładnie w połowie między kierunkiem wyznaczonym
przez punkty PC i PD, a kierunkiem wyznaczonym przez punkty PR i PD (punktu PC
znajduje się w geometrycznym środku członu manipulatora):

FR = FR
rCD + rRD

‖rCD + rRD‖ (10)

gdzie rCD = PC−PD
‖PC−PD‖ , rRD = PR−PD

‖PR−PD‖ . Opisany sposób postępowania stosuje się do
każdego z członów manipulatora, a siłę FR wyznacza się osobno dla każdej prze-
szkody. W zastosowanym podejściu podczas ruchu manipulatora pozycja punktów
PR oraz PD może zmienić się w sposób nieciągły, co może stanowić pewien problem
dla przedstawionego algorytmu planowania trajektorii.

3.3. Wyznaczanie trajektorii manipulatora z użyciem metody APF
Następny krok metody APF polega na wyznaczeniu ruchu manipulatora pod wpły-
wem wirtualnej siły FA oraz wirtualnych sił pochodzących od m różnych przeszkód
(FR). W tym celu stosujemy następującą zależność:

(
θ̇m
)

des = J−1
D kvFA +

m

∑
i=1

(Ĵ−1
D )ikv(FR)i (11)

gdzie (Ĵ−1
D )i jest odwrotnością Jakobianu dynamicznego wyznaczonego nie dla czło-

nu roboczego, ale dla punktu (PR)i, który znajduje się na manipulatorze najbliżej
i-tej przeszkody, zaś (FR)i jest siłą odpychającą pochodzącą od tej przeszkody, kv
oznacza stały współczynnik. Wyrażenie kv(FR)i można interepretować jako prędkość,
z jaką powinien poruszać się punkt (PR)i pod wpływem wirtualnej siły (FR)i, zaś
(Ĵ−1

D )ikv(FR)i wyraża prędkości przegubów manipulatora potrzebne do wykonania te-
go ruchu. Ze względu na konieczność odwracania macierzy J−1

D oraz (Ĵ−1
D )i przedsta-

wione podejście można zastosować tylko w przypadku trajektorii manipulatora leżą-
cej z dala od konfiguracji osobliwych. Momenty napędowe zadawane w przegubach
manipulatora wyznaczane są za pomocą zależności:

u = ku
[(
θ̇m
)

des− θ̇m
]

(12)

gdzie ku jest stałym współczynnikiem wzmocnienia. Po wyznaczeniu momentów ste-
rujących manipulatora konieczne jest użycie równań dynamiki układu, aby określić
stan po upływie określonego kroku czasowego:

q̈p = M−1(Q−Cq̇p
)

(13)

Planowanie trajektorii z wykorzystaniem metody APF wymaga rozwiązywania rów-
nań dynamiki, ponieważ tylko w ten sposób można określić stan układu w kolejnych
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punktach trajektorii (stan układu dla danej pozycji członu roboczego zależy od prze-
bytej drogi w przestrzeni konfiguracyjnej). Dla nowego stanu układu przedstawione
powyżej kroki metody APF są powtarzane.

3.4. Algorytm wygładzania trajektorii
W wyniku zastosowania metody APF otrzymujemy zbiór punktów tworzących trajek-
torię członu roboczego. Odstępy między punktami tworzącymi tę trajektorię nie zmie-
niają się w ustalony sposób. Wielkość odstępów między punktami na danym odcinku
trajektorii członu roboczego zależy od wartości momentów napędowych (wynikają-
cych z równania 12) oraz od konfiguracji manipulatora. Rzeczywista, możliwa do
zrealizowania, trajektoria członu roboczego manipulatora powinna obejmować fazę
przyspieszania na początku ruchu oraz fazę hamowania na końcu ruchu. Pierwszym
zadaniem iteracyjnego algorytmu wygładzania trajektorii jest modyfikacja rozmiesz-
czenia punktów określających trajektorię członu roboczego. Odstępy między punk-
tami w nowym rozmieszczeniu punktów odpowiadają przebiegowi funkcji cosinus.
Dla trajektorii złożonej z np punktów odległość (wzdłuż trajektorii) między i-tym, a
i+1-szym punktem określa zależność:

di/i+1 = 1+ cos
(

2π
i

np +1
+π
)

(14)

Mając dane odstępy między punktami można dokonać liniowej interpolacji poszcze-
gólnych składowych danej trajektorii. W przedstawionym podejściu prędkość członu
roboczego zależy tylko od położenia członu na trajektorii, a nie od kształtu trajek-
torii (prędkość ruchu manipulatora nie ulega zmniejszeniu w miejscach, w których
krzywizna trajektorii jest duża, np. w pobliżu przeszkód).

Drugim zadaniem przedstawionego algorytmu jest zmiana kształtu trajektorii czło-
nu roboczego, której celem jest wygładzenie trajektorii oraz zmniejszenie jej długo-
ści. Efekt zastosowania prezentowanej metody jest podobny do efektu zastosowania
metody elastycznej wstęgi [22]. Działanie algorytmu polega na zmianie położenia
punktów tworzących trajektorię przy jednoczesnym spełnieniu warunku zachowania
ciągłości trajektorii członu roboczego oraz braku kolizji z przeszkodami. Algorytm
przechodzi przez kolejne punkty leżące na trajektorii. Punkt i-ty trajektorii oraz punkt
(i+ z)-ty, gdzie z jest pewną liczbą naturalną, tworzą prostą. Punkty znajdujące się
między punktem i-tym oraz (i+ z)-tym umieszczane są na tej prostej:

(PEE)i+ j = (PEE)i + j · [(PEE)i+z− (PEE)i]/z (15)

gdzie (PEE)k oznacza pozycję k-tego punktu trajektorii członu roboczego, zaś j =
1, ...,z. Wykorzystywane jest równanie dynamiki manipulatora satelitarnego 13 i za
pomocą metody Rungego-Kutty IV rzędu (RK-IV) określany jest stan układu pod-
czas ruchu po zmodyfikowanym odcinku trajektorii. Dokonywane jest sprawdzenie,
czy podczas realizacji zmodyfikowanego odcinka trajektorii nie zachodzi kolizja z
przeszkodami. W tym celu wyznaczane jest położenie członu roboczego manipulatora
oraz położenia przegubów manipulatora w przestrzeni kartezjańskiej. Następnie każ-
dy człon manipulatora dzielony jest na no odcinków (no jest pewną liczną naturalną).
Algorytm dokonuje sprawdzenia, czy któryś z punktów nie zderza się z przeszkodą.
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Jeżeli zostanie wykryta kolizja, to wówczas trajektoria nie jest modyfikowana na tym
odcinku (im mniejsza wartość no, tym większe ryzyko, że kolizja zostanie przeoczo-
na). Jeżeli kolizja nie zostanie wykryta, to wówczas punkty leżące między punktem
i-tym oraz (i+ z)-tym umieszczane są na linii prostej leżącej między tymi punktami.
Algorytm przechodzi do kolejnego punktu trajektorii i operacje przedstawione powy-
żej są powtarzane. Po przejściu całej trajektorii rozpoczyna się kolejna iteracja. Licz-
ba potrzebnych iteracji uzależniona jest od wyboru liczby z oraz od tego, jak bardzo
skomplikowany kształt ma trajektoria.

4. Wyniki symulacji numerycznych
Symulacje numeryczne zostały przeprowadzone dla następujących parametrów ukła-
du: ms = 12,9kg, Is = 0,208kg ·m2, rq = [0,327m 0]T , m1 = 4,5kg, I1 = 0,32kg ·m2,
L1 = 0,62m, m2 = 1,5kg, I2 = 0,049kg ·m2, L2 = 0,6m. Momenty bezwładności sate-
lite, Is oraz momenty bezwładności członów manipulatora, I1 i I2, wyrażone są wzglę-
dem osi prostopadłych do płaszczyzny ruchu i przechodzących przez środki masy
poszczególnych elementów układu. Środki masy członów manipulatora znajdują się
w połowie ich długości (długości członów oznaczono jako L1 i L2). Przyjęliśmy na-
stępujące wartości parametrów w metodzie APF: kA = 1, kR = 1, kv = 50, ku = 50,
no = 10, np = 3000, z = 50.

Wyniki uzyskane z wykorzystaniem algorytmu planowania trajektorii opartego na
metodzie APF porównaliśmy z wynikami uzyskanymi z wykorzystaniem algorytmu
opartego na metodzie RRT. W metodzie tej poszukiwanie bezkolizyjnych trajektorii
odbywa się poprzez losowe przeszukiwanie przestrzeni stanu. Stosując metodę RRT
oparliśmy się na podejściu przedstawionym w [24], przy czym zamiast stałych sy-
gnałów sterujących wykorzystywanych przy dodawaniu kolejnych węzłów drzewa
zdecydowaliśmy się na zastosowanie sterowania, dzięki któremu prędkość przegu-
bów manipulatora w dodawanych węzłach jest możliwie mała (przyjmujemy, iż przez
pierwsze s/2 kroków momenty sterujące mają wartości ui =±umax, zaś przez następ-
ne s/2 kroków mają wartości ui =−Gθ̇i, gdzie G jest wzmocnieniem, a θ̇i jest prędko-
ścią i-tego przegubu). Budowa drzewa z zastosowaniem takiego sterowania pozwala
na dokładniejsze pokrycie przestrzeni stanu, co stanowi istotne ulepszenie względem
wersji metody RRT przedstawionej w [24]. Przyjęliśmy następujące wartości parame-
trów w metodzie RRT: umax = 0,5Nm, liczba węzłów drzewa: nver = 100000, liczba
kroków metody RK-IV przy dodawaniu nowego węzła: s = 10, współczynniki wago-
we wykorzysytwane przy obliczaniu dystansu między punktami: w1 = w2 = w3 = 0,
w4 = w5 = w6 = 1.

4.1. Przykład 1

Rozważamy przeszkodę prostokątną o środku w punkcie PO = [0,85m −0,05m]
T .

Boki tego prostokąta są równoległe do osi układu CSine, a ich długości wynoszą:
w = 0,1m, h = 0,135m. W chwili początkowej człon roboczy manipulatora znajdu-
je się w PEE = [0,7m −0,1m]

T . Zadaniem algorytmu planowania jest wyznacze-
nie trajektorii z tej pozycji do zadanej pozycji końcowej PT = [1,0m −0,1m]

T . Na
lewym panelu rys. 2 pokazano zbiór położeń układu w przestrzeni konfiguracyjnej
q, które odpowiadają zadanej pozycji końcowej członu roboczego PT . Położenia te
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tworzą w przestrzeni konfiguracyjnej pewną krzywą zamkniętą. Zadaniem algorytmu
planowania trajektorii jest doprowadzenie układu do dowolnego punktu leżącego na
tej krzywej. Ze względu na fakt, iż pozycji PT nie odpowiada jedna pozycja układu w
przestrzeni konfiguracyjnej, przy zastosowaniu metody APF do przypadku manipula-
tora satelitarnego przyciągający potencjał celu musi być zdefiniowany w przestrzeni
fizycznej (kartezjańskiej). Z tego samego powodu w metodzie RRT nie można zasto-
sować podejścia dwukierunkowego (ang. bi-directional approach), w którym drugie
drzewo budowane jest od zadanego stanu końcowego. Na prawym panelu rys. 2 po-
kazano stan układu w chwili początkowej oraz wypadkowe pole potencjału. Począt-
kowa i końcowa pozycja członu roboczego znajdują się poniżej środka przeszkody.
Kierunek wektora FG pokazuje gradient wypadkowego pola potencjału w punkcie
PEE . Przy zastosowaniu klasycznej wersji metody APF, w której kierunki wektorów
sił działających na manipulator wynikają z gradientu pola potencjału, w rozpatrywa-
nym przypadku nie byłoby możliwe znalezienie rozwiązania. Z geometrii manipula-
tora wynika fakt, iż przeszkodę należy ominąć wykonując ruch członu manipulatora
w kierunku +Y układu CSine. Opisany w sekcji 3.2 sposób wyznaczania kierunku
wektora FR zapewnia ruch członu roboczego w tym właśnie kierunku. Na rys. 3 po-
kazano wizualizację sumarycznego pola potencjału oraz trajektorię członu roboczego
otrzymaną z zastosowaniem metody APF (wizualizacja ta jest uproszczeniem, gdyż w
przedstawionym wariancie metody APF przyciągający potencjał celu oraz odpycha-
jący potencjał przeszkody rozpatrywane są osobno: siła FA działa na człon roboczy,
zaś siła FR przyłożona jest do członu manipulatora w punkcie znajdującym się najbli-
żej przeszkody). Na rys. 4 pokazano w przestrzeni położeń członu roboczego drzewo
otrzymane z zastosowaniem metody RRT oraz otrzymaną z zastosowaniem tej metody
trajektorię członu roboczego. Na lewym panelu rys. 5 przedstawiono trajektorię czło-
nu roboczego otrzymaną z zastosowaniem metody APF bez algorytmu wygładzania
trajektorii oraz położenia członów manipulatora w wybranych chwilach czasu. Ruch
manipulatora wywołuje zmiany pozycji i orientacji satelity. Z tego powodu widoczna
jest zmiana pozycji pierwszego przegubu manipulatora (satelita nie jest przedstawiony
na rysunku). Na prawym panelu rys. 5 pokazano porównanie trajektorii otrzymanej z
metody APF i RRT. Trajektoria otrzymana bezpośrednio z zastosowania metody RRT
jest znacząco dłuższa, jednak po wygładzeniu obie trajektorie są do siebie zbliżone.

4.2. Przykład 2
W drugim przykładzie rozważane są trzy przeszkody: (i) kwadrat o środku w punkcie
(PO)1 = [0,575m 0]T , którego boki są równoległe do osi układu CSine, a ich długości
wynoszą: w1 = h1 = 0,1m; (ii) prostokąt o środku w punkcie (PO)2 = [1,0m 0,05m]

T ,
który ustawiony jest pod kątem ψ2 =−30o względem osi układu CSine, a długości je-
go boków wynoszą: w2 = 0,05m, h2 = 0,1m; (iii) okrąg o środku w punkcie (PO)3 =

[0,8m 0,1m]
T i promieniu r3 = 0,05m. W tym przykładzie: PEE = [1,3m 0,1m]

T ,
PT = [0,7m −0,1m]

T . Na rys. 6 pokazano wizualizację wypadkowego pola poten-
cjału, zaś na rys. 7 pokazano w przestrzeni położeń członu roboczego drzewo otrzy-
mane z zastosowaniem metody RRT. Na lewym panelu rys. 8 przedstawiono trajekto-
rię członu roboczego otrzymaną z zastosowaniem metody APF bez algorytmu wygła-
dzania trajektorii oraz położenia członów manipulatora w wybranych chwilach czasu.
Na prawym panelu rys. 8 pokazano porównanie trajektorii otrzymanej z metody APF
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Rys. 2. a - Zadana pozycja końcowa członu roboczego przedstawiona w przestrzeni konfigu-
racyjnej, b - Stan początkowy układu oraz wypadkowe pole potencjału

Rys. 3. Wizualizacja wypadkowego pola pontecjału

Rys. 4. Drzewo otrzymane z zastosowaniem metody opartej na algorytmie RRT

– 70 –



Zastosowanie metody sztucznych pól potencjału do planowania trajektorii. . .

0.4 0.6 0.8 1
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Y
 [m

]

X [m]
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Y
 [m

]

X [m]

APF
APF (wygladzona)
RRT
RRT (wygladzona)

PEE(t = 0) PTPEE(t = 0) PT

ba

Rys. 5. a - Trajektoria otrzymana z metody APF oraz pozycje członów manipulatora w wy-
branych chwilach czasu, b - Porównanie trajektorii otrzymanych z metody APF i RRT

i RRT. Planowane jest przetestowanie przedstawionej metody APF na stanowisku te-
stowym wykorzystującym łożyska powietrzne do symulowania warunków mikrogra-
witacji. Schemat eksperymentów oraz zdjęcie stanowiska przedstawiono na rys. 9.

Rys. 6. Wizualizacja wypadkowego pola pontecjału

5. Podsumowanie
W pracy przedstawiliśmy możliwość zastosowania metody APF do planowania tra-
jektorii manipulatora satelitarnego. Zaproponowowane zmiany metody APF, w szcze-
gólności wprowadzenie nowego sposobu wyboru kierunku działania wirtualnej siły
odpychającej oraz dodanie algorytmu wygładzania trajektorii, pozwoliły na zwięk-
szenie skuteczności opisanej metody. Metoda APF została zbadana w symulacjach
numerycznych, a uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami uzyskanymi z wy-
korzystaniem metody RRT. W obu przedstawionych przykładach każda z metod po-
zwoliła na znalezienie bezkolizyjnej trajektorii. W ramach dalszych prac planowane
jest porównanie czasu obliczeń obydwu metod. Metoda APF nie gwarantuje znalezie-
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Rys. 7. Drzewo otrzymane z zastosowaniem metody opartej na algorytmie RRT
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Rys. 8. a - Trajektoria otrzymana z metody APF oraz pozycje członów manipulatora w wy-
branych chwilach czasu, b - Porównanie trajektorii otrzymanych z metody APF i RRT

Rys. 9. a - Schemat planowanych eksperymentów (w których dodatkowo możliwe będzie
użycie silników manewrowych do przemieszczania satelity), b - Zdjęcie stanowiska testowego
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nia rozwiązania - istnieją takie przypadki, w których podczas planowania trajektorii
manipulator zatrzymuje się na skutek równowagi sił potencjału. Metoda APF może
jednak stanowić mniej wymagającą obliczeniowo alternatywę dla metody RRT.
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Application of the artificial potential field method for trajectory planning of a
manipulator mounted on a satellite

New missions are currently planned to perform satellite servicing and removal of space de-
bris. It is considered to use a manipulator for capturing objects on-orbit. Trajectory of the
manipulator must avoid collisions with elements of the satellite. We present trajectory plan-
ning algorithm based on the artificial potential field method (APF). The proposed method has
been verified in numerical simulations performed for a planar case. The results obtained with
the APF method were compared with results obtained using the Rapidly-exploring Random
Trees (RRT) algorithm. Both methods were successful in finding collision-free trajectories.
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