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Streszczenie
W pracy przedstawiono zastosowanie afinicznych uogólnionych współrzędnych barycen-
trycznych do sterowania bazą planarnego robota kosmicznego napędzanego silnikami odrzu-
towymi. Rozpatrywane jest kryterium minimalizacji energii sterowania w zadaniu lokalnym.
W pracy pokazano, że możliwym jest uzyskanie sterowań dopuszczalnych bez konieczności
korzystania z procedur iteracyjnych.

1. Wprowadzenie
Zadanie sterowania robotem kosmicznym wyposażonym w napędy odrzutowe było
tematem rozległych badań. W szczególności uwagę zwracają prace uwzględniające
jednokierunkowość generowanej siły, które wymagają niestandardowego podejścia
do zagadnienia sterowalności [6].

Ze względu na redundancję napędów, ważnym zagadnieniem rozpatrywanym w
literaturze jest kwestia optymalnego wykorzystania napędów do realizacji wyzna-
czonego zadania. Popularnym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie tablic
uprzednio wyznaczonych sterowań optymalnych dla elementarnych ruchów [10]. Inne
podejście, zaprezentowane w [4], gdzie autorzy wykorzystują modyfikacje pseudoin-
wersu do optymalizacji energii sterowania.

Niniejszy referat jest kontynuacją badań z pracy [3], w którym przedstawiono re-
zultaty związane z wykorzystaniem współrzędnych barycentrycznych gdy aktywna
jest tylko minimalna liczba napędów, a celem jest minimalizacja kryterium zużycia
paliwa. W pracy przedstawiono wyniki dla przypadku większej niż minimalna liczby
napędów, a rozważania bazują na kryterium minimalnej energii sterowania.

2. Model robota
Niniejsza praca inspirowana jest stanowiskiem eksperymentalnym zbudowanym w
Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie [7], przedsta-
wionym na rys. 1. Stanowisko to umożliwia symulowanie ruchu planarnego manipu-
latora kosmicznego w warunkach mikrograwitacji. Przy czym w pracy analizie pod-
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Rys. 1. Stanowisko eksperymentalne w CBK PAN w Warszawie

dano wyłącznie zachowanie bazy, bez uwzględnienia manipulatora. W praktyce przy-
padek taki może znaleźć zastosowanie podczas długodystansowego przemieszczania
robota, gdy przeguby manipulatora są unieruchomione, a całość, czyli baza wraz z
manipulatorem, może być traktowana jako jedna bryła sztywna.

Bieżąca konfiguracja bazy zdefiniowana jest przez położenie i orientację jej środka
masy w układzie globalnym

q = (x,y,θ).

Masa oraz moment bezwładności dla obrotu względem osi Z oznaczone są, odpo-
wiednio, przez m oraz J.

Przyjęto, że baza napędzana jest przez n silników odrzutowych. W przypadku ana-
lizowanego stanowiska eksperymentalnego użytych zostało n = 8 napędów, umiesz-
czonych po dwa w każdym wierzchołku bazy, tak by kierunki działania silników były
prostopadłe, tak jak na rys. 2. Przyjmujemy, że silniki generują siłę w stałym kie-
runku i o ustalonym zwrocie. Jednocześnie przyjmujemy upraszczające założenie, że
generowana siła jest proporcjonalna do sygnału sterującego. W rzeczywistości napędy
typu tych, które są dostępne na stanowisku z rys. 1 działają dwustanowo, a proporcjo-
nalną siłę można uzyskać przez modulację szerokości impulsu (PWM). Tak ustalone
rozmieszczenie napędów było wcześniej wykorzystywane w pracach [1, 2] oraz [8].
Przy czym w ostatniej z tych prac wykorzystywano pary napędów w tym samym
kierunku, ale o przeciwnych zwrotach. Zabieg ten pozwolił autorom na traktowanie
takiej pary jako jednego źródła siły co znacząco upraszczało analizę, gdyż taka para
napędów pozwala na wygenerowanie siły zarówno o dodatnim, jak i ujemnym zwro-
cie.

Przyjmując zatem, że ity napęd umieszczony jest w punkcie ri względem lokalne-
go układu współrzędnych umieszczonego w środku masy i generuje ciąg w kierunku
zdefiniowanym wektorem pi o wartości ui, siła fi i moment τi oddziałujące na bazę i
pochodzące od tego napędu dane są przez

fi = piui, τi = ri⊗ piui, (1)
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Rys. 2. Konfiguracja silników

gdzie ⊗ oznacza trzecią składową iloczynu wektorowego. Łączne oddziaływanie na
bazę wszystkich n napędów jest zdefiniowane jako

[
F
τ

]
=

[
p1 p2 . . . pn

r1⊗ p1 r2⊗ p2 . . . rn⊗ pn

]⎡⎢⎢⎣
u1
u2
...

un

⎤
⎥⎥⎦ . (2)

Po uwzględnieniu parametrów masowych oraz transformacji między lokalnym ukła-
dem współrzędnych a układem globalnym, możemy zdefiniować równanie dynamiki
układu

q̈ = MR(θ)
[

F
τ

]
, (3)

w którym macierz M jest stałą macierzą diagonalną zawierającą masę i moment bez-
władności, a macierz R(θ), zależna od orientacji bazy, definiuje transformację między
układami

M =

⎡
⎣ 1

m 0 0
0 1

m 0
0 0 1

J

⎤
⎦ , R(θ) =

[cosθ −sinθ 0
sinθ cosθ 0

0 0 1

]
.

Można zauważyć, że taka forma macierzy M i R(θ) umożliwia rozdzielenie składnika
zależnego od orientacji i oddziaływania wyrażonego w układzie lokalnym i przedsta-
wienia równania (3) w postaci

q̈ = R(θ)Hu, (4)

z wektorem sterowań u = [u1,u2, . . . ,un]
T oraz stałą macierzą H zdefiniowaną przez

H = [h1 h2 . . . hn] , hi =

[ 1
m pi

1
J ri⊗ pi

]
. (5)
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3. Dobór sterowania silników
Zadaniem realizowanym przez obiekt opisany równaniem 4 będzie śledzenie trajekto-
rii zadanej zdefiniowanej jako qd(t). Ze względu na redundancję napędów (8 napędów
przy 3 zmiennych wektora stanu), wyznaczenie sterowań u(t) nie jest jednoznaczne i
daje możliwość wprowadzenia dodatkowych wymagań na sterowanie, takich jak, na
przykład, optymalizacja sterowań według wybranego kryterium. Na potrzeby pracy
wyróżnimy dwa rodzaje optymalizacji występujące w tego typu zadaniach: globalną
i lokalną.

W przypadku optymalizacji globalnej rozpatrywane jest kryterium określone na
całym horyzoncie sterowania, co umożliwia zastosowanie takich kryteriów jak przed-
stawiona w pracy [5] minimalizacja liczby przełączeń.

Optymalizacja lokalna jest zadaniem prostszym, gdzie zakłada się, że zdefiniowa-
na jest siła w danej chwili v(t), a proces optymalizacji polega jedynie na optymalnym
doborze napędów by ją zrealizować. Lokalna optymalizacja z kryterium Q sprowadza
się zatem do doboru chwilowych sterowań u, by spełnić

min
ui

Q, ui ≥ 0, Hu = v.

Optymalizacja lokalna może być drugim krokiem optymalizacji dwuetapowej, gdzie
w najpierw wyznaczany jest optymalny przebieg sił v(t) oddziałujących na obiekt, a
następnie w każdej chwili następuje dobór napędów by zrealizować zadaną siłę.

Trzy typowe kryteria stosowane w przypadku robotów kosmicznych z silnikami
odrzutowymi zostały zebrane przez autorów [4] jako zadania minimalizacji odpo-
wiednich norm. Są to
1. minimalne zużycie paliwa, Q = ||u||1,
2. minimalna energia sterowania, Q = ||u||2,
3. minimalny największy ciąg, Q = ||u||∞.
W tej pracy rozważamy optymalizację lokalną z założeniem, że podstawą optyma-
lizacji jest kryterium energii sterowania. Dla celów ilustracyjnych, przyjmiemy, że
zadane siły oddziałujące na obiekt wyznaczone są z algorytmu obliczanego momentu

v = q̈d−KDė−KPe, e = q−qd ,

gdzie KD i KP są diagonalnymi macierzami wymiaru 3×3.
W pracy [3] zaproponowano użycie współrzędnych barycentrycznych by lokal-

nie optymalizować zużycie paliwa w przypadku minimalnej liczby użytych napędów.
Klasyczna definicja współrzędnych barycentrycznych zakłada, że liczba wektorów
wspierających jest o 1 większa od wymiaru opisywanej przestrzeni. Tak zdefiniowane
współrzędne nie wystarczają w przypadku większej liczby wektorów wspierających.
W takim przypadku stosuje się współrzędne uogólnione. Ponieważ dodatkowe wek-
tory wprowadzają redundancję, istnieją różne metody ich wyznaczania, skutkujące
różnymi własnościami uzyskanych współrzędnych. Biorąc to pod uwagę, zastosowa-
no afiniczne uogólnione współrzędne barycentryczne (affine generalised barycentric
coordinates, AGBC) zdefiniowane w [9]. Jedną z ich własności jest bowiem minima-
lizacja normy l2 uzyskanych współrzędnych.
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Współrzędne AGBC zdefiniowane są dla n punktów P = (p1, p2, . . . , pn) należą-
cych do Rm. Oznaczając przez c barycentryczny środek

c =
1
n

n

∑
i=1

pi

oraz przyjmując
vi = pi− c, V = [v1, . . . ,vn],

współrzędne AGBC zdefiniowane są jako wektor współczynników λ = (λ1, . . . ,λn),
takich że x ∈ Rm może być przedstawiony jako

x =
n

∑
i=1

λi(x)pi, oraz
n

∑
i=1

λi(x) = 1. (6)

Wartości współczynników mogą być wyznaczone za pomocą formuły

λi(x) = (x− c)T (VV T )−1vi +
1
n
. (7)

Przenosząc te rozważania do zadania sterowania robotem kosmicznym, możemy
zauważyć, że podstawiając P = H oraz x = v otrzymujemy wektor współrzędnych λ
odpowiadający poszukiwanym sterowaniom u = λ. Z własności AGBC wynika, że
uzyskane sterowanie minimalizuje normę l2. Jednak nie jest to rozwiązanie wystar-
czające dla naszych potrzeb, gdyż własnością współrzędnych barycentrycznych (6)
jest także suma współrzędnych równa 1. Fizyczną interpretacją tej własności jest za-
chowanie stałego zużycia paliwa, co ze względów praktycznych nie jest wskazane.

By usunąć wpływ tej własności zauważmy, że równanie dynamiki może zostać
przeskalowane przez stałą r

v̄ = rv = Hū, r > 0, (8)

rozwiązując równanie dla v̄ a następnie przenosząc przeskalowując uzyskane rozwią-
zanie przez odwrotność r

u =
1
r

ū. (9)

możemy modyfikować zadane zużycie paliwa. Jeśli wyznaczone współrzędne będą
nieujemne, sterowania będą dopuszczalne, a ich norma l2 – minimalna.

By wyznaczyć współczynnik r zapewniający nieujemną wartość wszystkich zmien-
nych sterujących, korzystamy z (7) i obserwacji, dla jakich wartości współczynnika ri
ita składowa sterowania u przecina 0

0 = rix(VV T )−1vi +
1
n
, i = 1, . . . ,n

Następnie spośród ri wybieramy jako obowiązujące r wartość minimalną r = mini ri.
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Rys. 3. Trajektorie: zadana (czarna) oraz realizowana przez algorytm obliczanego momentu
(niebieska)

4. Symulacje
Do zilustrowania rezultatów przedstawionej metody wykonano symulacje w środo-
wisku Matlab. Zadaniem bazy było przemieszczanie się po okręgu o promieniu 1
z zachowaniem stałej orientacji, co reprezentowane jest trajektorią odniesienia daną
wzorem

qr = [cosπt,sinπt,0]T .

Ruch realizowany był przez czas 10s. Początkowa konfiguracja bazy znajdowała się
poza trajektorią odniesienia i zdefiniowana była przez wektory początkowych położe-
nia i prędkości

q(0) = [1,1,0]T , q′(0) = [0,2.5,0]T .

Stałe definiujące dynamikę bazy: masa m, moment bezwładności J zostały ustalone
jako jednostkowe, a długość boku bazy na 2. Śledzenie trajektorii było realizowane
przez algorytm obliczanego momentu ze współczynnikami

KD =

[1 0 0
0 1 0
0 0 1

]
, KP =

[1 0 0
0 1 0
0 0 1

]
.

Na rys. 3 przedstawiono wynikającą z algorytmu obliczanego momentu trajektorię,
która definiuje przebieg wartości sterowań chwilowych v(t).
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Współrzędne barycentryczne w sterowaniu manipulatorem. . .

t

||e||

Rys. 4. Wykres błędu śledzenia trajektorii
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Rys. 5. Przebieg sterowań oraz aktywność sterowań bez korekty współczynnika r
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Rys. 6. Przebieg sterowań oraz aktywności sterowań ze zmodyfikowanym r

Dla wyznaczonej trajektorii odniesienia wyznaczono sterowania ze wzoru (7).
Otrzymany przebieg sterowań przedstawiony został na rys. 5. Po lewej stronie zilu-
strowane zostały przebiegi czasowe sterowań, po prawej – wykres aktywności, czyli
okresy, w których sterowania są niezerowe. Można zauważyć, że wszystkie zmien-
ne sterujące są praktycznie przez cały czas aktywne, jednak generowane sterowania
przyjmują wartości ujemne, nie są to więc sterowania dopuszczalne.

Na rys. 6 przedstawiono wynik zastosowania korekty współczynnika r. Można w
tym przypadku zaobserwować, że wszystkie sterowania mają wartości nieujemne, są
więc sterowaniami dopuszczalnymi, dodatkowo widoczne są okresy braku aktywno-
ści poszczególych zmiennych sterujących.

Porównanie przebiegów norm sterowań dla obu przypadków zostało przedstawio-
ne na rys. 7. Ilustruje on, że zgodnie z oczekiwaniami, zapewnienie dopuszczalności
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Rys. 7. Przebieg norm sterowań w przypadku bez i z korektą współczynnika r

sterowań powoduje zwiększenie wartości norm, zarówno l1, jak i l2. Można też za-
obserwować zmienność normy l2 związaną z metodą wyznaczania współczynnika r,
która nie była widoczna w przypadku pierwotnym.

5. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że afiniczne uogólnione współrzędne ba-
rycentryczne umożliwiają wyznaczenie współczynników sterowań, które charaktery-
zują się minimalizacją energii sterowania przy ustalonym wydatku paliwa.

Przez modyfikację parametru r możliwym jest uzyskanie sterowań dopuszczal-
nych bez konieczności korzystania z procedur iteracyjnych.
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Barycentric coordinates in control of space robot with redundant thrusters

The paper presents an application of affine generalized barycentric coordinates in control.
The controlled object is a base of a planar space manipulator driven by thrusters. The controls
are chosen to minimize control energy in a local task. It is shown in the paper that with
barycentric coordinates approach it is possible to obtain admissible controls without the use
of iterative procedures.
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