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STRESZCZENIE
W niniejszej pracy przedstawiono układ zdalnie sterowany z siłowym sprzężeniem
zwrotnym. Układ ten oparty jest na wykorzystaniu modelu odwrotnego systemu, który
estymuje wartość siły oddziaływania środowiska na konstrukcję manipulatora
wykonawczego. W przeciwieństwie do popularnych sensorowych metod, gdzie
pomiar siłowego oddziaływania odbywa się w miejscu umieszczenia czujnika,
przedstawiony algorytm sterowania nie wykorzystuje żadnych dodatkowych
czujników pomiarowych, poza niezbędnym w układzie sterowania – pomiarem
położenia. W ramach prowadzonych badań dokonano analizy wybranego układu
sterowania. W wyniku badań zweryfikowano jego funkcjonalność i poprawność
działania w warunkach laboratoryjnych. Badania zostały przeprowadzone na
hydraulicznym, liniowym manipulatorze zdalnie sterowanym. W ramach prac
dokonano porównania dokładności odwzorowania siły w kanale komunikacyjnym. W
podsumowaniu zaprezentowano i omówiono wyniki badań oraz przedstawiono je na
tle podobnych rozwiązań prezentowanych w literaturze.
1.

Wprowadzenie

Działania naukowców mające na celu zapewnienie bezpiecznego manipulowania
przedmiotami, doprowadziły do opracowania tzw. systemów Master-Slave z siłowym
sprzężeniem zwrotnym. Systemy zdalnie sterowane z siłowym sprzężeniem zwrotnym
odgrywają niezwykle ważną rolę podczas manipulacji przedmiotami na znacznych
dystansach. Systemy te w przyszłości z pewnością znajdą również zastosowanie w
środowiskach, które w sposób bezpośredni zagrażałyby operatorom urządzeń, bądź
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osobom przebywającym w tym otoczeniu. Do niebezpiecznych miejsc, w których
można byłoby umieścić podsystem wykonawczy Slave systemu zdalnie sterowanego
można z pewnością zaliczyć głębiny oceanów, reaktory atomowe, przestrzeń
kosmiczną oraz wszystkie inne miejsca, w których ich charakter bądź uprzednia
działalność człowieka uniemożliwiają bezpieczną pracę [1-6].
Od 1966 roku trwają prace nad algorytmami i schematami sterowania, które mają
sprostać realizacji trajektorii przez system wykonawczy zwany - Slave. Również te
same algorytmy i schematy sterowania mają za zadanie poprawnie, co do wartości
mierzyć i realizować wartości siłowego oddziaływania środowiska, w siłowym
sprzężeniu zwrotnym. Cecha ta wiąże się z tzw. jakością odczucia siły w siłowym
sprzężeniu zwrotnym przez operatora kontrolującego system lokalny zwany – Master
[2, 7-13].
Głównym założeniem w prezentowanym artykule jest opracowanie metody, która
pozwoli na estymację siły bądź momentu oddziaływania środowiska na konkretnej
współrzędnej konfiguracyjnej manipulatora. Ta metoda jednak nie wykorzystuje
elementów podatnych pośredniczących pomiędzy otoczeniem, a efektorem
(konstrukcją) manipulatora. Informacją na podstawie, której uzyskiwana jest wartość
siły oddziaływania środowiska są sygnały w układzie sterowania, dotyczące
konkretnej współrzędne konfiguracyjnej manipulatora. Z sygnałów sterujących, tj.
ciśnienie medium roboczego, napięcia i w przypadku tej pracy natężenie prądu
przepływającego przez serwozawór hydrauliczny, możliwe jest odczytanie za
pośrednictwem modelu odwrotnego wartości siły oddziaływania środowiska na
konkretnej współrzędnej konfiguracyjnej. Ta konkretna cecha wyróżnia prezentowany
system z pośród pozostałych przedstawianych w literaturze [2, 5, 13-22].
Przedstawianą metodę estymacji siły oddziaływania środowiska, można śmiało
zaliczyć do grupy bez sensorowych i samowyznaczających urządzeń z siłowym
sprzężeniem zwrotnym. Należy jednak być świadomym, że do tej pory w tej grupie
znajdowały się przeważnie systemy, których napędami były kryształy
piezoelektryczne. Te kryształy jednocześnie pełniły rolę korpusu, napędu i sensora.
Stanowiły również elementy manipulatorów przeznaczonych do pracy z niewielkimi
obiektami. W tej pracy, cały manipulator traktowany jest, jako zbiór ciał doskonale
sztywnych bez uwzględnienia elementów podatnych w konstrukcji manipulatora [14,
15, 23-25].
XXI wiek stał się okresem, w którym rozpoczęto wykorzystywać zaawansowane
systemy sterowania oparte min. na regulatorach adaptacyjnych, z zastosowaniem
logiki rozmytej oraz sztucznych sieci neuronowych. Wszystkie algorytmy są
implementowane w struktury obustronnych układów sterowania. Obecnie trwają pracę
nad wdrożeniem zaawansowanych systemów sterowania w postaci logiki rozmytej,
wykorzystującej regulator z przesuwnym horyzontem, których głównym zadaniem jest
kontrola pozycji. Regulatory z przesuwnym horyzontem są implementowane w
strukturę systemów zdalnie sterowanych min. w celu poprawy, jakości odwzorowania
trajektorii przy zmiennych opóźnieniach w kanale komunikacyjnym. Wiele
algorytmów sterowania skupionych jest na utrzymaniu stabilności. Najnowszym
rozwianiem pozwalającym na zachowanie stabilnej pracy systemu obustronnego
działania, jest metoda separacji częstotliwości [8, 13, 26].
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2.

Układ sterowania samowyznaczający siły oddziaływania środowiska

Systemy zdalnie sterowane z siłowym sprzężeniem zwrotnym wykorzystują dwa
podsystemy - Master oraz Slave [1-6]. Mechaniczna interpretacja podsystemu Master
(a) jak i podsystemu Slave (b) została przedstawiona na rys. 1.

Rys. 1. Graficzna prezentacja modeli: podsystem a) Master, b) Slave
Podsystem Master pełni rolę tzw. „skanera”, którego celem jest przesłanie informacji o
własnej pozycji
do układu sterowania podsystemu Slave. Pozycja obiektu Master
zależy od dwóch sił działających na ten podsystem. Siła grawitacji
, gdzie
jest wartością przyspieszenia ziemskiego, natomiast
opisuje masę obiektu
Master - skanera. Siła oddziaływania człowieka
pochodzi od operatora
współpracującego z urządzeniem po stronie podsystemu Master. Cały obiekt Master i
Slave porusza się w ośrodku, który dla uproszczenia został zamodelowany, jako stały
w czasie parametr tłumienia wiskotycznego . Podsystem wykonawczy Slave jest
strukturalnie i pod względem parametrów identyczny z podsystemem Master. System
ten również charakteryzują parametry masy
, grawitacji
oraz tłumienia . Za
pozycję podsystemu Slave , natomiast odpowiadają trzy siły - grawitacji , siła
pochodzą z układu napędowego
(układu regulacji położeniem obiektu Slave) oraz
siła oddziaływania środowiska .
Prezentowany system składa się z podsystemów, których dynamikę charakteryzuje
masa oraz element dyssypacyjny. Tego rodzaju obiekty zwane są obiektami masowodyssypacyjnymi. Transmitancja tego rodzaju układów mechanicznych może zostać
opisana równaniem (1):
(1)
gdzie
jest transmitancją odpowiedniego podsystemu, natomiast indeks
odpowiada: dla podsystemu Master oraz dla podsystemu wykonawczego - Slave,
jest operatorem Laplace'a.
- masa manipulatora Slave,
- masa manipulatora
Master.
Podsystem Slave oprócz układu regulacji sterującego pozycją uwzględnia również
oddziaływania środowiska w postaci siły . Zgodnie z założeniami systemu zdalnie
sterowanego z siłowym sprzężeniem zwrotnym, w pracach badawczych [1-6],
powinien on uwzględniać pomiar siły oddziaływania środowiska pomiędzy efektorem
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a otoczeniem, w którym znajduje się manipulator wykonawczy. W opisywanym
wypadku taka sytuacja nie występuje, ponieważ wartość oddziaływania środowiska
jest estymowana na podstawie sygnałów z układu sterowania na danej współrzędnej
konfiguracyjnej manipulatora. System bazowy charakteryzowałby się strukturą
przedstawioną na rys. 2.

Rys. 2. Struktura bazowego systemu Master - Slave uwzględniającego pomiar siły
oddziaływania środowiska
W przypadku z pomiarem siły (rys. 2) w sprzężeniu siłowym zwrotnym pojawia się
wartość sygnału pochodząca z układu pomiarowego tej siły
. Biorąc pod uwagę
fakt, że pomiar oddziaływania siłowego środowiska na manipulator Slave występuje
dokładnie pomiędzy otoczeniem a konstrukcją manipulatora, należy zauważyć, że taki
system będzie zwracał niekorzystne informacje w sprzężeniu siłowym zwrotnym
pochodzące wyłącznie od samej masy czujnika. Jest to sytuacja stosukowo
niekomfortowa, ale łatwa w implementacji. Ten rodzaj realizacji siłowego sprzężenia
zwrotnego nie wymaga skomplikowanej ingerencji w układ sterowania.
Jedną z poważnych wad metod wykorzystujących pomiar siły pomiędzy efektorem
manipulatora a otoczeniem jest to, że w przypadku stosowania par kinematycznych
obrotowych należałoby zastosować ogromną liczbę czujników na ramieniu
manipulatora. Układ sterowania musiałby mierzyć wartość siły z każdego z tych
czujników i dopiero na podstawie znajomości promienia, na jakim dany czujnik się
znajduje, przekazywać informację do sprzężenia siłowego zwrotnego. Dopiero takie
postępowanie w projektowaniu urządzenia dałoby adekwatną informację na temat
oddziaływania środowiska na danej współrzędnej konfiguracyjnej manipulatora. W
przypadku ruchu prostoliniowego taka sytuacja nie występuje, ponieważ do
zmierzenia oddziaływania środowiska na takiej współrzędnej konfiguracyjnej
niezbędny jest jedynie pojedynczy pomiar siły. Inną poważną wadą rozwiązań
wykorzystujących czujnik jest sama podatność uwzględniona w konstrukcji
manipulatora. Elementy podatny bowiem często prowadzi do destabilizacji pracy
systemu, nad utrzymaniem której skupionych jest wiele algorytmów sterowania [2, 49, 12, 13, 18, 26-33]. W prezentowanej metodzie nie wykorzystuje się żadnych
elementów o podwyższonej podatności w stosunku do konstrukcji manipulatora,
dlatego ten problem został już wyeliminowany przez samą konstrukcję.
W celu uniknięcia konieczności stosowania dużej liczby czujników, w niniejszej pracy
została zaprezentowana znaczna modyfikacja struktury systemu zdalnie sterowanego
przedstawionego na rys. 2. Zmiany dotyczą radykalnej restrukturyzacji kanału
komunikacyjnego oraz wykorzystania dwukanałowej/trójkanałowej wersji sterowania
systemu zdalnie sterowanego z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Zmodyfikowana
budowa systemu została przedstawiona na rys. 3.
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Rys. 3. Struktura zmodyfikowanego systemu Master - Slave uwzględniającego pomiar
siły oddziaływania środowiska
Układ bazowy z rys. 2. przesyła pomiędzy podsystemami Master oraz Slave dwie
informację. Pierwszą z nich jest trajektoria zadana do realizacji przez układ sterowania
podsystemu Slave
. Podsystem Slave w zamian zwraca informację o sile, jaką
oddziałuje na środowisko
. Siła ta pochodzi bezpośrednio z czujnika pomiarowego,
który znajduje się pomiędzy manipulatorem a obiektami otoczenia.
System zdalnie sterowany obustronnego działania po wprowadzeniu modyfikacji z
rys. 3. również przesyła informację o zadanej pozycji do podsystemu Slave
, na
podstawie trajektorii zrealizowanej przez podsystem Master. Różnica jest radykalna
przy zwracaniu siły oddziaływania środowiska
w przeciwnym kierunku - Slave do
Master. System bazowy mierzył siłę oddziaływania środowiska, natomiast
zmodyfikowany estymuje wartość siły na podstawie sygnałów sterujących
wygenerowanych przez układ sterowania oraz aktualnej pozycji - wartości
współrzędnej konfiguracyjnej manipulatora Slave. Prosty i idealny system o jednym
stopniu swobody, z członem estymującym wartość siły oddziaływania środowiska w
siłowym sprzężeniu zwrotnym przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Graficzna prezentacja schematu blokowego systemu Master-Slave z estymacją
siły oddziaływania środowiska – przykład 1 stopień swobody
Jak ukazano na rys. 4., model systemu zdalnie sterowanego obustronnego działania z
siłowym sprzężeniem zwrotnym posiada jedno wejście w postaci siły generowanej na
potrzeby ruchu podsystemu Master przez człowieka . Układ ma także jedno wyjście
w postaci pozycji podsystemu Slave . Wyszczególnione są również trzy bloki tego
systemu: podsystemy Master, Slave oraz blok służący do estymacji siły w siłowym
sprzężeniu zwrotnym. W systemie został wyszczególniony nowy sygnał
, który
opisuje wartość sygnału sterującego potrzebnego do zrealizowania trajektorii , przez
manipulator Slave podczas pracy w tzw. ruchu swobodnym. Ruch swobodny
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występuje wówczas, kiedy manipulator nie napotka na zewnętrzne oddziaływanie
środowiska. Jednak model systemu uwzględnia oddziaływanie ośrodka roboczego w
postaci tłumienia
. Jest to jeden z warunków niezbędnych do przeprowadzenia
dowodu potwierdzającego poprawność działania metody. Siła
, która występuje w
kanale komunikacyjnym, jest różnicą wartości sygnału sterującego mierzonego
(gdzien
jest transmitancją napędu), wygenerowany na potrzeby ruchu przez układ
sterowania oraz sygnału sterowania wyliczonego przez model na podstawie
znajomości aktualnej pozycji podsystemu Slave –
. Przy wcześniej
wspomnianej analizie systemu pod względem poprawności działania prezentowanej
metody oraz przy analizie składowych transmitancji należy spodziewać się, że przy
braku uwzględnienia oddziaływania środowiska w strukturze podsystemu Slave
transmitancja tego systemu oraz model estymacji siły powinna zredukować się do
wartości zerowej, natomiast w przypadku, gdy będzie występowało oddziaływanie
środowiska, siła w sprzężeniu siłowym zwrotnym powinna odpowiadać sile
oddziaływania środowiska
.
Przedstawiona w pracy metoda znajduje swoje potwierdzenie podczas analizy
składowych transmitancji systemu. Pierwszą istotną transmitancją przy analizie
działania prezentowanego układu jest transmitancja obiektu, która symuluje
oddziaływanie napędu na podsystem Slave na podstawie pozycji zadanej
.
Transmitancja ta została opisana wzorem (2):
(2)
Transmitancja z równania (2) będzie redukowała transmitancję, którą wyznacza
stosunek sygnałów
– równanie (3):
(3)
Jak widać, transmitancje (2) i (3) są identyczne, co oznacza, że przy braku
oddziaływania środowiska sprzężenie siłowe zwrotne będzie zawsze zwracało wartość
0 do operatora takiego systemu. Oczywiście dowód dotyczy modelu matematycznego
obiektu, który jest znany. W przypadku, w którym model będzie nieznacznie
rozbieżny z obiektem rzeczywistym, mogą pojawić się pewne przekłamania wartości
siły w siłowym sprzężeniu zwrotnym. Te przekłamania będą zależne od dokładności
wyznaczenia modelu obiektu. Druga część analizy obejmuje sprawdzenie jak powinien
zachować się idealny system w razie wystąpienia sił zewnętrznych, takich jak
grawitacja oraz oddziaływanie środowiska.
Pierwszym etapem jest modyfikacja równania (2) oraz (3), tak, aby uwzględniały
oddziaływanie grawitacji oraz środowiska, do postaci (4), i (5):
(4)
(5)
Jednocześnie równania te stają się zgodne ze schematem z rys. 4. Po odjęciu równań
(4) i (5) otrzymuje się równanie (6):
(6)
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gdzie różnica
zgodnie ze schematem z rys. 6, odpowiada
wartości siłowego sprzężenia zwrotnego w systemie (7):
(7)
Jak widać, system w przypadku posiadania idealnego modelu będzie zawsze
przekazywał wartość oddziaływania środowiska dokładnie taką, z jaką to środowisko
będzie na ten układ zdalnie sterowany oddziaływać. Należy jednak pamiętać, że
uzyskanie modelu dokładnie odpowiadającego rzeczywistemu obiektowi jest w
praktyce niemożliwe, więc wartość oddziaływania środowiska w sprzężeniu siłowym
zwrotnym prezentowanego systemu będzie silnie zależała od dokładności wyznaczenia
tego modelu.
3.

Eksperyment

Obiektem poddanym badaniom była hydrauliczna serwooś sterowana serwozaworem
MOOG serii 760. Podsystem Slave został przedstawiony na rys. 5a. Na rys. 5b
przedstawiono rozstrzelony widok w celu przedstawienia struktury mechanicznej
omawianego manipulatora.

(a)
(b)
Rys. 5. Hydrauliczna serwooś podsystemu Slave (a), widok rozstrzelony (b)
Hydrauliczny serwomechanizm Slave był sterowany przez serwozawór serii 760 firmy
MOOG. Ten niezwykle ważny i kosztowny komponent pozwolił na osiągnięcie
stosunkowo dobrego śledzenia trajektorii zadanej przez podsystem Slave. Ta istotna
cecha, brana jest pod uwagę, gdy porównuje się systemy zdalnie sterowane ze
sprzężeniem siłowym zwrotnym. Zastosowanie tego rodzaju zaworu pozwoliło na
realizację, nie tylko pod względem śledzenia pozycji, ale również odzwierciedlanie
siły z układu sterowania na stosunkowo sztywne elementy otoczenia. Układ
sterowania wyznaczał siły na podstawie uchybu pozycji zadanej oraz trajektorii
zrealizowanej przez podsystem Slave.
Podsystem Slave został wyposażony w dwa niezależne pomiary ciśnienia umieszczone
przy przyłączach komór siłownika. Ze względu na silne zakłócenia w sygnale nie było
możliwości analizowania układu Master-Slave działającego z wystarczającą precyzją.
Z tego względu dodatkowo zamontowano dwa czujniki położenia (w układzie
sterowania wykorzystano ich średnią wartość).
Na tak opracowanym stanowisku badawczym została przeprowadzona seria testów.
Pierwszy test pokazuje jak system jest wstanie dobrze śledzić pozycję zadaną, podczas
ruchu swobodnego. Pozycja zadana to sygnał okresowy o zmiennej częstotliwości w
zakresie od 1 do 5 Hz. Na rys. 6a przedstawione zostały przebiegi pozycji zadanej oraz
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zrealizowanej przez podsystem Slave, rys. 6b przedstawia wyznaczone siły w
układzie, rys. 6c przedstawia pomiar prądu oraz jego odwzorowanie modelowe.
Wszystkie przebiegi z rys. 6 dotyczą ruchu swobodnego.

Rys. 6. Wyniki pomiarów – test 1
Pierwszy test dowiódł, że opracowany podsystem Slave jest wstanie śledzić pozycję z
dużą dokładnością, ale również odzwierciedla sygnał sterujący w postaci prądu także
na stosunkowo dobrym poziomie. Rys. 6c dowodzi, że systemy zdalnie sterowane z
siłowym sprzężeniem zwrotnym nie muszą wykorzystywać podatnych czujników
pomiarowych, które często zaburzają pracę systemu. Wartość tego oddziaływania
może być śmiało estymowana na podstawie samych sygnałów sterujących
manipulatorów, które traktowane są, jako ciała doskonale sztywne. Jednak przebiegi
sił dowodzą tego, że algorytm nie radzi sobie z poprawnym odzwierciedleniem siły
podczas szybkich ruchów, natomiast prawidłowo wyznacza tą wartość dla ruchów
wolnych.
Drugi test, miał za zadanie określić zdolność układu do estymacji oddziaływania
siłowego środowiska podczas kontaktu ze sztywnym nieprzesuwnym elementem.
Wyniki zostały zaprezentowane na rys. 7.

Rys. 7. Wyniki pomiarów – test 2
Z przedstawionych wykresów wynika, że system dla naturalnych ruchów
wygenerowanych przez operatora, zarówno w swobodnym ruchu, jak i w sztywnym
kontakcie wyznacza wartości oddziaływania środowisko stosunkowo dokładnie.
Wartość tarcia jednak nadal jest widoczna na wykresie (b), który porównuje siłę
wyliczoną na podstawie różnicy ciśnienia w komorach do tej siły wyliczonej na
podstawie różnicy modelowanego i mierzonego prądu. Opierając się na przebiegu
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ciśnienia błąd wartości wyznaczenia w siłowym sprzężeniu zwrotnym nie przekroczył
tym razem 10%. Wartość ta jest stosunkowo dobrym wynikiem przy uwzględnieniu
niedoskonałości mechanicznych stanowiska badawczego.
4.

Podsumowanie

W pracy poruszono problematykę wyznaczana oddziaływania środowiska w siłowym
sprzężeniu zwrotnym opartej na zmodyfikowanej metodzie impedancyjnej [20, 29,
34], która wyznaczała wartość oddziaływania środowiska wewnątrz układu
sterowania. Metoda ta nie korzystała z żadnych dodatkowych czujników, poza
czujnikiem pomiaru położenia korpusu. Stanowisko badawcze oparte na
prezentowanym algorytmie można uznać za sukces pod względem pracy z operatorem
i śledzenia jego stonowanych pod względem prędkości ruchów. System dla
stosunkowo wolnych ruchów charakteryzuje się niewielkim błędem wyznaczenia
wartości oddziaływania siłowego środowiska w siłowym sprzężeniu zwrotnym.
Zmodyfikowana metoda jednak posiada kilka wad. Przede wszystkim jest to zjawisko
dryftu pozycji w fazie kontaktu ze sztywnym elementem otoczenia. Wartość ta jest
stosunkowo niewielka, ale występuje w czasie pracy systemu. Na przebiegach
widoczny jest również uchyb statyczny, jednak jego wartości są stosunkowo
niewielkie. Za większość wad układu odpowiadają tarcie oraz niesymetryczność
ustawienia suwaka zaworu. Do dalszych badań planowane jest zminimalizowanie
wpływu tych czynników na pracę całego systemu.
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