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Streszczenie
Kinematyka monocykla jest klasycznym przykładem układów mechanicznych, których ruch
podlega ograniczeniom nieholonomicznym. W pracy rozpatruje się rozszerzony planarny
model takiego obiektu z uwzględnieniem opisu obrotu koła nazywany monocyklem 4D.
Z punktu widzenia robotyki rozważany układ określa podstawowy ruch nieholonomicznego
kołowego robota mobilnego. Rozważono metodę przybliżonego odsprzęgania układu za po-
mocą sprzężenia zwrotnego wykorzystującego funkcję transwersalną. Właściwości metody
w przestrzeni zadania zilustrowano wynikami symulacji numerycznych.

1. Wprowadzenie
Układy nieholonomiczne stanowią grupę silnie nieliniowych procesów dynamicz-
nych, dla których projektowanie sterowania lub planowanie ruchu zazwyczaj wyma-
ga odwołania się do metod nieliniowej teorii sterowania. Z poznawczego punktu wi-
dzenia i systematyzacji wiedzy istotne znaczenie ma klasyfikacja tych układów za
pomocą narzędzi geometrii różniczkowej. Wynikiem tej klasyfikacji jest wskazanie
systemów, które są reprezentantem pewnej szerszej grupy. Wyróżnia się tutaj formy
normalne (zazwyczaj abstrakcyjne) układów nieholonomicznych, do których nale-
żą m.in. dwuwejściowe układy łańcuchowe, nie będące bezpośrednią egzemplifika-
cją stosowanych kinematyk układów mechanicznych. Inną wyróżnioną postacią jest
monocykl, którego kinematyka opisuje ruch pojedynczego koła poruszającego się na
płaszczyźnie bez poślizgu, [1, 7]. Przyjmując założenie o prostopadłym ustawieniu
koła na płaszczyźnie otrzymuje się układ sterowania opisany na czterowymiarowej
przestrzeni konfiguracji, który krótko nazywamy monocyklem 4D.

W robotyce kinematykę monocykla zazwyczaj sprowadza się do opisu robotów
klasy (2,0), por. [2]. W niektórych przypadkach kinematyka ta jest postrzegana ja-
ko lokalny i podstawowy model ruchu bardziej złożonych pojazdów o ograniczonej
krzywiźnie trajektorii pozycji, [3]. Wreszcie powszechne jest pomijanie opisu ruchu
koła monocykla 4D, który nie wynika wprost z geometrii praktycznych wielokoło-
wych układów lokomocyjnych (np. dwukołowego-różnicowego, czterokołowego Ac-
kermanna, itd.). Ponadto w typowych zastosowaniach podstawowa konfiguracja me-
chaniczna pojazdu koncentruje się na jego pozycji i orientacji, co sprawia że znajo-
mość kąta obrotu kół nie jest przedmiotem zainteresowania.

Można jednak rozważyć szczególny przypadek, w którym kąt obrotu kół został
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ograniczony z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne lub w wyniku wystąpienia
awarii układu napędowego. Wreszcie możliwe są inne nietypowe wymagania stawia-
ne zadaniom ruchu pojazdu, w których oprócz pozycji i orientacji również kąt obrotu
koła jest projektowany.

W tej pracy rozważono sterowanie czterowymiarowego monocykla, do czego wy-
korzystano metodę przybliżonego odsprzęgania z użyciem funkcji transwersalnych,
[4]. Do opisu kinematyki i konstrukcji sterownika odwołano się do teorii grup Liego.
Następnie zaprojektowano sprzężenie dynamiczne, które globalnie i z projektowaną
dokładnością pozwala przybliżać dowolną gładką trajektorię na rozmaitości konfigu-
racyjnej układu z więzami nieholonomicznymi. Według wiedzy autora, zastosowanie
tej metody dla monocykla z jawnym uwzględnieniem kąta obrotu koła jest po raz
pierwszy rozpatrywane w literaturze.

Struktura pracy jest następująca. W rozdziale drugim przedstawiono związek kine-
matyki dwukołowej z modelem monocykla 4D oraz scharakteryzowano odpowiednią
czterowymiarową grupę i algebrę Liego. W kolejnym rozdziale zdefiniowano funkcje
transwersalną dla monocykla 4D i omówiono jej wybrane właściwości. W rozdzia-
le czwartym zdefiniowano algorytm sterowania a w rozdziale piątym przedstawiono
wyniki symulacji numerycznych. Uwagi końcowe zawarto w krótkim podsumowaniu.

2. Model obiektu

a b

� �

Rys. 1. Schemat symetrycznego dwukołowego robota mobilnego (a) oraz monocykla (b).

Rozważmy robota dwukołowego o symetrycznej strukturze, który porusza się na
płaszczyźnie – por. rys. 1a. Początek P lokalnego układu współrzędnych wybrano na
środku osi kół napędowych. Konfigurację robota określa q = [x y θ ϕ1 ϕ2]

� ∈
Q = R2×S1×S1×S1, gdzie x i y są współrzędnymi pozycji punktu P wyrażonymi
w układzie podstawowym, θ oznacza orientację układu lokalnego względem ukła-
du podstawowego, ϕ1 i ϕ2 określają kąty obrotu odpowiednich kół. Uwzględniając
parametry układu napędowego (promień kół r oraz ich rozstaw b), kinematykę tego
obiektu można opisać następująco

q̇ = X̄1u1 + X̄2u2, X̄1 =
[
cosθ sinθ 0 1

r
1
r

]�
, X̄2 =

[
0 0 1 − b

2r
b
2r

]�
, (1)

gdzie X̄1 i X̄2 są podstawowymi polami wektorowymi, u1 i u2 są wejściami opisujący-
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mi odpowiednio prędkość liniową i kątową platformy jezdnej.
Z formalnego punktu widzenia kinematyka (1) jest układem sterowania z nałożo-

nymi ograniczeniami fazowymi Pfaffa A(q)q̇ = 0, przy czym

A(q) =

⎡
⎣−sinθ cosθ 0 0 0

cosθ sinθ 0 − r
2 − r

2
0 0 1 r

b − r
b

⎤
⎦ ∈ R3×5 (2)

jest macierzą pełnego rzędu. Jej wiersze definiują dwa ograniczenia nieholonomicz-
ne (wynikają z braku poślizgu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym) oraz jedno
holonomiczne, które można wyrazić bezpośrednio jako funkcję zmiennych konfigu-
racyjnych θ, ϕ1 i ϕ2. Ze względu na algebraiczny związek pomiędzy orientacją robota
a kątami obrotu kół, wybór zmiennych konfiguracyjnych w (1) jest redundantny – ki-
nematyka (1) nie spełnia warunku rzędu algebry Liego (LARC).

Sterowalnym odpowiednikiem pojazdu o napędzie różnicowym jest monocykl 4D,
w którym dwa koła zastąpiono jednym o środku w punkcie P – rys. 1b. Nową współ-
rzędną związaną z kołem definiujemy jako drogę liniową d := r

2 (ϕ1 +ϕ2). Konfigu-
rację monocykla 4D oznaczymy przez† g = [gx gy gθ gd ]

� := [x y θ d]� ∈R×S1×R

a jego kinematykę określimy następująco

ġ = X1u1 +X2u2, X1 := [cosgθ singθ 0 1]� , X2 := [0 0 1 0]� , (3)

gdzie u1 i u2 mają interpretację analogiczną jak dla układu (1).
Układ sterowania (3) można opisać na grupie Liego G � SE(2)×R, gdzie SE(2)

oznacza specjalną grupę euklidesową na płaszczyźnie. W rozważanym przypadku
operacja grupowa ma postać

∀g,h ∈ G, gh := g+T (gθ)h, T (gθ) :=
[

R(gθ) 02×2
02×2 I2

]
∈ R4×4, (4)

przy czym R ∈ SO(2) jest macierzą rotacji na płaszczyźnie, In jest macierzą jed-
nostkową rozmiaru n× n. Element neutralny jest równy e := 0 ∈ G, natomiast ele-
ment odwrotny do g ∈ G opisany jest przez g−1 = −T�(gθ)g i spełnia zależność:
gg−1 = g−1g = e. Wprowadzimy także operatory lewej i prawej translacji zdefinio-
wane następująco: ∀g,h ∈ G, lg(h) := gh, rg(h) := hg. Pochodne tych operatorów
można określić jako

dlg(h) = T (gθ), drg(h) = I4 +S (hθ,gxy) ∈ R4×4, (5)

gdzie S (hθ,gxy) jest macierzą blokową o zerowych elementach z wyjątkiem blo-
ku (1,3), (2,3) równego dR(hθ)

dhθ
gxy. Używamy także pochodnej działania dołączonego

∀g,h ∈ G, φg(h) := ghg−1 w punkcie h = e, czyli tzw. operatora dołączonego zdefi-
niowanego przez

Ad(g) :=
dφg(h)

dh

∣∣∣∣
h=e

=

[
R(gθ) [Jgxy 02×1]
02×2 I2

]
∈ R4×4, (6)

przy czym J := R�(π2 ) jest macierzą skośnie symetryczną.
†Kolejne współrzędne wektora oznaczamy indeksami x, y, θ oraz d. Dla skrócenia notacji dla dwóch
pierwszych współrzędnych używamy również indeksu xy.
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Dla tak zdefiniowanej grupy G wyznaczymy algebrę Liego g generowaną przez
podstawowe pola wektorowe X1 i X2 układu (3). Obliczając kolejne nawiasy Liego
otrzymujemy‡:

X3 := [X2,X1] = [−singθ cosgθ 0 0]� , X4 :=−[X2,X3] = [cosgθ singθ 0 0]� . (7)

Ponieważ pola wektorowe X1, X2, X3 i X4 rozpinają przestrzeń styczną w każdym
punkcie grupy G można za ich pomocą określić bazę w przestrzeni wektorowej R4,
którą reprezentuje następująca macierz

X(g) = [X1 X2 X3 X4](g) ∈ R4×4. (8)

Wykorzystując tę bazę równanie monocykla (3) można sprowadzić do następującej
równoważnej postaci

ġ = X(g)Cu, (9)

gdzie C := [I2 02×2]
� ∈ R4×2, natomiast u := [u1 u2]

� ∈ R2.

3. Funkcja transwersalna dla monocykla 4D
Ze względu na przyjętą metodykę projektowania sterownika w tej pracy wykorzystu-
je się tzw. funkcję transwersalną określoną dla bezdryfowej afinicznej i sterowalnej
kinematyki (w sensie spełnienia warunku rzędu algebry Liego LARC). W myśl de-
finicji podanej w [5] ewolucja tej funkcji zachodzi w otoczeniu pewnej konfiguracji
(zwykle w zerze), a jej pochodne są liniowo niezależne względem podstawowych pól
wektorowych układu sterowania, co pozwala wyznaczyć kierunki wskazywane przez
pola wektorowe wyższych stopni danej algebry Liego.

W rozważanym przypadku przypomnimy definicję takiej funkcji określonej na
grupie Liego G, którą dziedziną jest dwuwymiarowy torus T2 = S1×S1.

Definicja 1. Niech f : T2→ G określa gładką i ograniczoną funkcję, dla której za-
chodzi: ∀α ∈ S1, rankM(α) = 4, przy czym

M(α) := [X( f )C ∂ f
∂α ] ∈ R4×4 (10)

oraz f ∈ Be,δ, gdzie Be,δ oznacza otoczenie elementu neutralnego e o promieniu δ.

Postać funkcji transwersalnej dla danego układu sterowania nie jest jednoznaczna.
W tej pracy w celu jej wyznaczenia odwołamy się do algorytmu zaproponowanego w
[4], w którym wykorzystuje się złożenie potoków pól wektorowych na grupie Liego.
W rozpatrywanym przypadku funkcję transwersalną wyrazimy przez

f (α) = [ fx fy fθ fd ]
� (α) := fII(α2) fI(α1), (11)

‡Warto zwrócić uwagę, że użycie znaku minus do określenia X4 wynika z przyjętej konwencji dodatnie-
go zwrotu dla prawoskrętnego układu współrzędnych w przestrzeni 3D.
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przy czym α := [α1 α2]
� ∈ T2, fII i fI są elementarnymi potokami pól wektorowych

zdefiniowanymi następująco

fI(α1) = exp(εβ11X2 sinα1 + εβ12X1 cosα1) ,

fII(α2) = exp
(
εβ21X2 sinα2 + ε2β22X3 cosα2

)
,

(12)

gdzie ε > 0 jest parametrem skalującym, natomiast βi j (i, j ∈ {1,2}) są parametra-
mi kształtu. Wykładnik parametru skalującego ε zależy od stopnia pola wektorowego
(przyjmuje się, że pola podstawowe X1, X2 mają stopień jednostkowy). Wtedy na pod-
stawie [5] wiadomo, że jeśli dla pewnego ε = ε0 istnieją parametry βi j, dla których
f jest funkcją transwersalną (tj. spełnia warunki transwersalności w myśl Definicji
1), to właściwość ta zachowana jest dla 0 < ε≤ ε0 < ε̄, gdzie ε̄> 0 jest pewną stałą.
Składowe fI i fII związane są z nawiasami Liego X3 i X4; zatem do ich wyznacze-
nia uwzględnia się właściwą kombinację pól niższych stopni oraz okresowe funkcje
ortogonalne parameryzowane przez α1 i α2.

Całkując równania różniczkowe określone na podstawie (12) dla warunków po-
czątkowych zdefiniowanych w elemencie neutralnym i wartościując wyniki dla t = 1
otrzymujemy§

fI = εβ12 f ∗I , fII = εβ22 f ∗II , (13)

przy czym

f ∗I =

⎡
⎢⎢⎢⎣

sinc(εβ11 sinα1)cosα1

sinc
(
εβ11

2 sinα1

)
sin
(
εβ11

2 sinα1

)
cosα1

β11
β12

sinα1

cosα1

⎤
⎥⎥⎥⎦ , (14)

f ∗II =

⎡
⎢⎢⎢⎣
−εsinc

(
εβ21

2 sinα2

)
sin
(
εβ21

2 sinα2

)
cosα2

εsinc(εβ21 sinα2)cosα2
β21
β22

sinα2

0

⎤
⎥⎥⎥⎦ , (15)

gdzie sinc(ξ) := sin(ξ)
ξ jest funkcją analityczną dla każdego ξ ∈ R.

Oszacujemy teraz zbiór wartości, które przyjmuje funkcja f . Odwołując się do
(11) oraz postaci operacji grupowej (4) dwie pierwsze składowe funkcji transwersal-
nej określimy następująco

fxy = fIIxy +R( fIIθ) fIxy. (16)

Stąd norma euklidesowa fxy spełnia nierówność: ‖ fxy‖ ≤ ‖ fIIxy‖+‖ fIxy‖. Na podsta-
wie (13), (14) oraz (15) mamy ‖ fIxy‖ ≤

√
2εβ12 i ‖ fIIxy‖ ≤

√
2ε2β22. Po uwzględnie-

niu (16), (11) znajdujemy następujące ograniczenia

∀α ∈ T2, ‖ fxy‖ ≤
√

2ε(β12 + εβ22) , | fθ| ≤ ε(β11 +β21) , | fd | ≤ εβ12. (17)

§Szczegóły obliczeń nie zostały podane ze względu na ograniczenie objętości pracy.
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Warto zauważyć, że wybór parametrów kształtu βi j wpływa nie tylko na zbiór
wartości funkcji f , ale przede wszystkim decyduje o spełnieniu warunków transwer-
salności. Z tego powodu przeprowadzimy dyskusję dotyczącą podstawowych zasad
parametryzacji f . W tym celu przedstawimy pochodną ḟ z użyciem operatorów róż-
niczkowych (5):

ḟ = dl fII ( fI) ḟI +dr fI ( fII) ḟII. (18)

Ponieważ zachodzi ḟI =
∂ fI
∂α1

α̇1 oraz ḟII =
∂ fII
∂α2

α̇2, to po uwzględnieniu (18) mamy

∂ f
∂α

=
[
dl fI ( fII)

∂ fI
∂α1

dr fII ( fI)
∂ fII
∂α2

]
∈ R4×2. (19)

Do analizy warunku transwersalności określimy macierz M występującą w Defi-
nicji 1:

M(α) =

⎡
⎢⎣

cos( fθ(α)) 0
sin( fθ(α)) 0

0 1
1 0

∂ f
∂α1

(α) ∂ f
∂α2

(α)

⎤
⎥⎦ ∈ R4×4. (20)

Uwzględniając, że ∂ fd
∂α2

= 0 (por. zależność (11) i (15)) wyznacznik detM można spro-
wadzić do następującej postaci

detM =
[
∂ fxy
∂α1

� ∂ fd
∂α1

]
W ( fθ)

∂ fxy

∂α2
, W ( fθ) =

[ 0 −1
1 0

−sin( fθ) cos( fθ)

]
∈ R3×2. (21)

Pochodne funkcji f można wyrazić przez

∂ fxy

∂α1
= εβ12R( fIIθ)

∂ f ∗Ixy

∂α1
,
∂ fd

∂α1
= εβ12

∂ f ∗Id
∂α1

,

∂ fxy

∂α2
= εβ22

(
I2 + εβ22R′( fIIθ)

∂ f ∗IIθ
∂α1

) ∂ f ∗IIxy

∂α2
.

(22)

Uwzględniając (22) w (21) otrzymujemy

detM = ε2β12β22

[
∂ f ∗Ixy
∂α1

�
R�( fIIθ)

∂ f ∗Id
∂α1

]
W ( fθ)

(
I2 + εβ22R′( fIIθ)

∂ f ∗IIθ
∂α1

) ∂ f ∗IIxy

∂α2
. (23)

Zauważamy, że parametr β12 liniowo skaluje wyznacznik (23) – zatem z punktu wi-
dzenia zachowania transwersalności można przyjąć dowolną wartość tego parametru
różną od zera. Dobór parametru β22 jest bardziej złożony z uwagi na postać nawia-
su w zależności (23). Należy zatem oczekiwać, że wartość β22 dla danego ε = ε0
jest ograniczona. Jeszcze bardziej złożony przypadek zachodzi dla parametrów β11 i
β21, które decydują o ograniczeniu składowej fθ i silnie nieliniowo wpływają na wy-
znacznik macierzy M. Z tego powodu znalezienie dokładnej formuły analitycznej dla
tych parametrów wydaje się trudne. Możliwym rozwiązaniem tego zagadnienia jest
poszukiwanie zależności przybliżonych lub numeryczny dobór parametrów, por. [6].

– 296 –



Algorytm sterowania monocyklem 4D

4. Algorytm sterowania
Bezdryfowy układ sterowania opisany na grupie Liego można w przybliżeniu od-
sprzęgać wykorzystując funkcję transwersalną. W tym celu na grupie G zdefiniujemy
pomocniczą kinematykę bez ograniczeń fazowych (zwaną także kinematyką wszech-
kierunkową) o konfiguracji z ∈ G, która spełnia następujące równanie

ż = X(z)η, (24)

gdzie η = [η1 η2 η3 η4]
� ∈ R4 opisuje wejścia. Porównując kinematykę (24) z (9)

oraz odwołując się do postaci bazy (8) zauważamy, że η1, η2 odpowiadają wejściom
u1 i u2, natomiast składowe η3 i η4 opisują prędkość poprzeczną i wzdłużną bez
towarzyszącego obrotu koła (są to zatem składowe niedopuszczalne dla kinematyki
monocykla, ponieważ dotyczą ruchu z poślizgiem).

Problem 1. Celem sterowania jest przybliżone odsprzęganie kinematyki nieholono-
micznej (9) w celu globalnego śledzenia ruchu referencyjnego definiowanego przez
kinematykę (24) dla dowolnego ograniczonego wejścia η z błędem spełniającym ogra-
niczenie programowe

∀t > 0, ‖g− z‖< m, (25)

przy czym m > 0 jest parametrem projektowym.

Zakładamy, że konfiguracja układu (9) oraz układu (24) są ze sobą sprzężone. Wy-
korzystując opis na grupie Liego G błąd konfiguracji określimy przez z−1g ∈ G. Na-
stępnie zakładamy, że błąd ten jest kształtowany przez funkcję transwersalną, która z
założenia jest ograniczona. Mamy zatem: z−1g := f lub równoważnie: z= g f−1. Róż-
niczkując z po czasie uzyskuje się równanie układu stowarzyszonego z rozszerzeniem
dynamicznym

ż = X(z)AdX( f )C̄(α)ū (26)

gdzie ū := [u� α̇�]� ∈ R4 jest rozszerzonym wejściem, C̄(α) := [C −A(α)] ∈ R4×4,
przy czym A(α) ∈ R4×2 oznacza pochodną funkcji transwersalnej wyrażonej w bazie
X , tj. ∂ f

∂α = A(α)X( f ).

Propozycja 1 (Na podstawie [6]) Dynamiczne sprzężenie zwrotne w postaci

ū = C̄−1(α)AdX( f−1)η, (27)

przekształca dynamikę (26) do postaci (24) i zapewnia spełnienie ograniczenia (25).

5. Badania symulacyjne
W celu ilustracji właściwości algorytmu przeprowadzone zostały badania symulacyj-
ne w środowisku Matlab/Simulink. Parametry funkcji transwersalnej wybrano nastę-
pująco: β11 = 0,1, β12 = 0,2, β21 = 0,25, β22 = 0,03. Sprawdzono za pomocą anali-
zy numerycznej, że dla ε = 1 warunek transwersalności jest spełniony. Konfigurację
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Rys. 2. Ścieżki pozycji dla głównych kierunków niedopuszczalnych kinematyki monocykla -
S1 i S2. Punkty początkowe i końcowe oznaczono przez ’*’ i ’o’. –
a – ruch referencyjny w kierunku poprzecznym (S1), b – ruch referencyjny w kierunku
wzdłużnym bez obrotu koła (S2)
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Rys. 3. Wykresy czasowe dla symulacji S1.
a – pozycja, b – orientacja i przemieszczenie koła, c – wejścia, d – zmienne pomocnicze

początkową monocykla ustalono w początku układu współrzędnych, tj. g(0) = e. Po-
dobnie wybrano wartości początkowe zmiennych dodatkowych α(0) = 0.

Algorytm sterowania badano dla przypadku ruchów kinematyki stowarzyszonej

– 298 –



Algorytm sterowania monocyklem 4D

a b

0 10 20 30 40 50 60

t [s]-0.5

0

0.5

1
x [m]

y [m]

zx [m]

zy [m]

0 10 20 30 40 50 60

t [s]-0.5

0

0.5

1
θ [rad]

d [m]

zθ [rad]

zd [m]

c d

0 5 10 15 20

t [s]
-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5
u1 [m/s]

u2 [rad/s]

0 5 10 15 20

t [s]0

2

4

6

8 α1

α2

Rys. 4. Wykresy czasowe dla symulacji S2.
a – pozycja, b – orientacja i przemieszczenie koła, c – wejścia, d – zmienne pomocnicze

istotnie naruszających więzy fazowe monocykla 4D:

S1: Ruch poprzeczny: η1 = η2 = η4 = 0 i η3 = 10−2 m/s.

S2: Ruch wzdłużny bez obrotu koła: η1 = η2 = η3 = 0 i η4 = 10−2 m/s.

W symulacji S1 badano ruch w kierunku skojarzonym z polem wektorowym stop-
nia drugiego X3. Ścieżka pozycji przedstawiona na rys. rys. 2a jest charakterystyczna
dla pojazdów o kinematyce (2,0), gdy zakłada się więzy programowe nałożone na
dopuszczalny błąd trajektorii pozycji i orientacji (nie wynika to bezpośrednio z ogra-
niczeń ruchu związanych z dopuszczalnym kątem obrotu koła - np. dla pojazdu z
napędem różnicowym). Analiza ewolucji poszczególnych zmiennych konfiguracyj-
nych potwierdza utrzymanie więzów programowych – por. rys. 3. Sygnały wejściowe
w stanie ustalonym są okresowe i definiują pewien cykl stabilny. Warto zauważyć,
że dynamika wewnętrzna opisująca ewolucję trajektorii funkcji transwersalnej jest
pobudzona tylko częściowo – zmienna α2 pozostaje w otoczeniu π, podczas gdy α1
parametryzująca składową fI monotonicznie maleje (nieciągłości na wykresie są wy-
nikiem przyjętej reprezentacji kąta).

Symulacja S2 dotyczy scenariusza, w którym istotne jest ograniczenie dopusz-
czalnego kąta obrotu koła (typowo w normalnych warunkach nie dotyczy pojazdów
z napędem różnicowym). Rozważany ruch referencyjny jest znacznie bardziej wyma-
gający niż w S1, ponieważ wskazywany kierunek ruchu w przestrzeni stycznej jest
związany z polem wektorowym stopnia trzeciego X4. Na podstawie wyników symu-
lacji (rys. 2b) obserwujemy, że ścieżka pozycji jest znacznie bardziej złożona niż w
poprzednim przypadku. Wzrasta częstotliwość sygnałów wejściowych oraz ich am-
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plituda – por. rys. 4. Obserwujemy pobudzenie dynamiki wewnętrznej przede wszyst-
kim dla składowej fII funkcji transwersalnej – zmienna α2 rośnie monotonicznie,
natomiast α1 znajduje się w otoczeniu zera (podobnie jak w poprzedni przypadku
nieciągłości są wynikiem przyjętej reprezentacji kąta).

W celu porównania wydatku energetycznego zdefiniowano wskaźnik całkowy Jm =
1
Th

∫ Th
0 u�(τ)u(τ)dτ, gdzie Th jest horyzontem. Dla symulacji S1 i S2 przy Th = 60s

wskaźniki te wynoszą odpowiednio 0.0306 oraz 0.684 (koszt ruchu z taką samą war-
tości prędkości w przypadku S2 jest ponad 20-krotnie większy).

6. Podsumowanie
W pracy przedstawiono metodę sterowania czterowymiarową kinematyka monocykla
z programowymi ograniczeniami nałożonymi na składowe konfiguracji. Rozważany
algorytm pozwala na śledzenie ruchu naruszającego więzy obiektu z projektowaną
dokładnością. Ze względu na podobieństwo kinematyki monocykla 4D z kinematyką
robota z napędem różnicowym możliwe jest zastosowanie proponowanego algoryt-
mu w praktyce, np. w warunkach mechanicznych ograniczeń kąta obrotu koła w na-
stępstwie awarii lub żądania specyficznego charakteru ruchu pojazdu. W przyszłości
zakłada się wykonanie testów eksperymentalnych metody oraz dokładnego zbadania
warunków transwersalności funkcji.
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[4] P. Morin, C. Samson, Practical stabilization of driftless systems on Lie groups: the trans-
verse function approach, IEEE Trans. Autom. Control 48(9), 2003, s. 1496–1508.

[5] P. Morin, C. Samson, A characterization of the Lie Algebra Rank Condition by Transverse
Periodic Functions, SIAM J. Control Optim. 40(4), 2001, s. 1227–1249.

[6] D. Pazderski, Application of transverse functions to control differentially driven wheeled
robots using velocity fields, Bull. Pol. Ac.: Tech., 64(4), 2016, s. 831-851.
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A control algorithm for a 4D unicycle subject to virtual configuration
constraints.

The kinematics of the unicycle is a classic example of mechanical control systems which are
subject to non-holonomic constraints. In this work, an extended 4D model of such a kinematics
taking into account the wheel rotation is considered. From the point of view of robotics,
this system provides an elementary description of a nonholonomic kinematics determined
with respect to each wheel of a mobile platform. An approximate decoupling method for this
system is designed using a dynamic feedback based on a transverse function. The properties
of the method in the task space are illustrated in numerical simulations.
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