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Regulator odporny H2 w robocie mobilnym
Tomasz Pyka
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Streszczenie: W artykule przedstawiono dwa typy regulatorów: 
klasyczny regulator PD oraz regulator odporny (ang. robust) H2, 
z uwzględnieniem wpływu zakłóceń. Dodatkowo przedstawiono 
wpływ poprawki regulatora odpornego na proces sterowania. 
Symulację przeprowadzono dla danych rzeczywistego silnika 
DC z przekładnią planetarną 1:20,25.

Słowa kluczowe: robot mobilny, regulator odporny H2, line-
aryzacja

1. Wprowadzenie

Zagadnienie optymalnego sterowania w robotach mobil-
nych jest wciąż aktualne. Obecnie najczęściej stosuje się 
sterowanie predykcyjne lub adaptacyjne [1–3]. W modelach 
nieliniowych, a takim niewątpliwie jest robot mobilny, sto-
suje się również sterowanie ślizgowe [4–6], zaś w zlineary-
zowanych sterowanie typu H2 lub H∞ [7–11]. Wybór tego 
typu sterowania jest nieprzypadkowy, gdyż pozwala stero-
wać modelem, który może znacząco różnić się od układu 
rzeczywistego, gwarantując tym samym sterowanie zbli-
żone do optymalnego. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie systemu stero-
wania odpornego H2 w zlinearyzowanym modelu robota 
mobilnego Pioneer 2DX [12]. Taki typ sterowania powi-
nien dawać lepsze wyniki, ze względu na dodatkową pętlę 
zwrotną regulatora wewnętrznego. 

2. Model robota
Model robota mobilnego [12] przedstawiono na rys. 1, 

Rys. 1. Model robota mobilnego
Fig. 1. Model of a mobile robot

gdzie: S – środek masy robota, C, B – współrzędne kół 
napędowych, A – współrzędne koła napędowego zastęp-
czego, D – współrzędne koła swobodnego, l1 – odległość 
kół od osi układu, l2 – odległość od środku masy do układu 

napędowego, H – punkt poruszający się po zadanej tra-
jektorii, β – kąt obrotu ramy, φ – kąt skręcenia koła swo-
bodnego. 

3. Równania robota

Dla uproszczenia obliczeń pominięto wpływ koła swobod-
nego. Pełny opis modelu, który uwzględnia koło swobodne 
ślizgające się jak i nieślizgające znajduje się w [13]. 

W tym celu skorzystano z równań robota mobilnego 
Pioneer 2DX [12], które można zapisać w formie macie-
rzowej:

 ,T)qh(q,qM(q) =+ ���  (1)
gdzie:
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przy czym m1 – masa koła napędowego, m5 – masa kon-
strukcji, r1 – promień koła napędowego, l1 – odległość od 
punktu charakterystycznego do środka, l2 – odległość koła 
napędowego od punktu charakterystycznego, M1, M2 – 
momenty napędowe, N1, N2 – naciski, f1, f2 – współczynniki 
tarcia kół napędowych o podłoże, h1 = l1/r1, Iz1, Iz5, Iy1 – 
momenty bezwładności, β� – prędkość kątowa obrotu kon-
strukcji robota, α�  – prędkość obrotu zastępczego koła 
napędowego w punkcie charakterystycznym A.

Do symulacji przyjęto następujące dane [12]:
m1 = m2 = 1,5 kg, l1 = 0,163 m, l2 = 0,07 m, l = 0,217 m, 
r1 = r2 = 0,0825 m, Iz5 = 0,154 kg‧m2, Iz1 = Iz2 = 0,051  kg‧m2, 
h 1 =  r 1/ l 1,  f 1 =  f 2 =  0 , 01 ,  N 1 =  N 2 =  31 , 25  N , 
Iy1 = Iy2 = 0,02 kg‧m2.

Równanie (1) jest nieliniowe i nie da się zlinearyzować 
w sposób bezpośredni. Warto jednak zwrócić uwagę na 
fakt, że jeżeli analizujemy ruch robota mobilnego po rów-
nym podłożu, to można przyjąć, że układ robota porusza 
się wg zadanej trajektorii, takiej jak ruch po prostej, ruch 
po okręgu, czy też obrót wokół własnej osi.

Jeżeli przyjmiemy, że zmienne stanu const=β�  oraz 
const=α�  w pewnym przedziale czasu, wówczas można 

przeprowadzić linearyzację; w wyniku której otrzymano 
równanie stanu:

 ,x Ax Bu= +�  (2)

przy czym: ,2 constx == β�
oraz:
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W macierzy stanu nie występuje zależność od położe-
nia, stąd też uproszczono zapis formalny uwzględniając 
tylko prędkości β�  i α� .

Przy tak otrzymanej macierzy badamy stabilność układu 
otwartego dla przykładowych danych β� = 0 i α� = 0,5, 
w efekcie otrzymujemy zależność:

,
00
00192,0









=A  oraz wektor własny λ1 = 0,0192.

Wartość rzeczywista wektora własnego macierzy jest 
dodatnia i znajduje się na prawej półpłaszczyźnie, co 
pozwala stwierdzić, że analizowany układ otwarty nie jest 
stabilny. Podobna sytuacja występuje dla ruchu po okręgu, 
gdy β� = 0,5 oraz α�  = 0,5, układ otwarty również jest nie-
stabilny. Dla ruchu po prostej oraz po okręgu, układ 
otwarty zawsze jest niestabilny, gdy tylko wartość zmien-
nej β�>0 lub α�  > 0,5.

W przypadku ruchu po okręgu otrzymano macierz  
stanu:
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λ1 = 0,0096 – j0,066, λ2 = 0,0096 + j0,066.

Zupełnie inna sytuacja jest w przypadku obrotu robota 
wokół własnej osi, wtedy β�  = 0,5 lub α�  = 0. Na tej pod-
stawie otrzymano macierz stanu:
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λ1 = 0 – j0,066, λ2 = 0 + j0,066, 
co świadczy o tym,  że analizowany układ jest na granicy 
stabilności.

Każdy z powyższych przypadków można ustabilizować 
przez wprowadzenie prawa regulacji z odpowiednio dobra-
nym wzmocnieniem K:

 ,u Kx= −  (3)

przy czym dla obrotu wokół własnej osi wystarczy war-
tość współczynników regulacji większa od zera i układ od 
razu staje się stabilny.

Rys. 2. Stabilność przy prędkości β� =0,0
Fig. 2. Stability for velocity β� =0,0

Rys. 3. Stabilność gdy prędkości β� >0,0 oraz α� >0,0
Fig. 3. Stability for velocities β� >0,0 and α� >0,0

Rys. 4. Stabilność gdy prędkość α� >0.0
Fig. 4. Stability for velocity α� >0.0

Na rys. 2 zaprezentowano w formie graficznej każdy 
z przypadków.
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4. Niepewność

Na potrzeby  symulacji przyjęto niepewność wynikającą 
z momentów bezwładności na poziomie 5 %, co opisano 
zależnością [14]:

 ),ˆ(1 T)q(q,hq(q)MM
�

�
�

�� ++= −η  (4)

przy czym T)q(q,hq(q)M ˆ,ˆ,ˆ ���  oznaczają macierze dyna-
miki zawierające niepewność.

Przy pominięciu zakłóceń zewnętrznych oraz bazując 
na równaniu (1), przyjęto niepewność h = 0,0452, która dla 
symulacji przy pominięciu wszelkich zakłóceń zewnętrz-
nych jest wystarczająca do poprawnego sterowania.

Jednak w rzeczywistych układach często występuje bar-
dzo duży wpływ czynników zewnętrznych, które są nie-
zależne od macierzy stanu A. Przykładem zakłócenia 
zewnętrznego mogą być np. zmienne współczynniki tar-
cia kół o podłoże, które teoretycznie powinny być stałe. 
Rzeczywiste podłoże nie ma jednak idealnej struktury, stąd 
też – aby zbliżyć analizowany przypadek do rzeczywistości 
– przyjęto, że współczynniki tarcia o podłoże mogą zmie-
niać się zgodnie z rozkładem normalnym N(0,01; 0,0058).

Symulację przeprowadzono dla danych opisujących rze-
czywisty silnika o następujących parametrach: Un = 24  V, 
In = 2,7  A, y = 0,06  Nm/A,  Rt = 1,2 Ω,  Lt = 0,0029 H, przy 
czym Un – napięcie znamionowe, In – prąd znamionowy, 
y – strumień wzbudzenia, Rt – rezystancja twornika, Lt – 
indukcyjność twornika, gdzie przekładnia wynosiła 1:20,25 
i sprawność przekładni wynosi 80 %. Wobec tego przyjęto 
niepewność równą h = 0,452.

Pominięcie niepewności jest równoważne pominięciu 
poprawki wynikającej z zastosowania regulatora odpor-
nego, zaś założenie zbyt dużej niepewności może być nie-
możliwe do zrealizowania w układzie z fizycznego punktu 
widzenia, gdyż mogą pojawić się zbyt duże wartości zadane 
(np. napięcia lub prądu).

5. Regulator PD i regulator odporny H2

Dążąc do uzyskania stabilnego układu, wprowadzono regu-
lator o wzmocnieniu K i przyjęto przykładowe wartości 
(5), które gwarantują stabilność zamkniętego układu regu-
lacji:
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Wartości wzmocnień z zależności (5) można poddać 
optymalizacji, dzięki czemu układ sterowania szybciej 
będzie niwelował błąd, o czym mowa w [13].

Przy tak dobranym wzmocnieniu macierz Hurwitza 
została opisana jako:

 A A BK= −   (6)

Dla obrotu robota wokół własnej osi wynosi:
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λ1 = –3 – j1,4784, λ2= –3 + j1,4784.

Wektory własne macierzy Hurwitza znajdują się na 
lewej półpłaszczyźnie, więc układ jest stabilny.

Prawo regulacji opisano następująco [14] :

 ,2211 eKeKqv d ++= ��  (8)
gdzie: 
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Z kolei regulator odporny opisano w następujący spo-
sób [14]:

 ,2211 veKeKqv d ∆+++= ��  (9)

gdzie:
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Q  – macierz jednostkowa, ),( teϕ  – oznacza funkcję ogra-
niczającą zakres, ε  – błąd określony, w analizowanym 
przypadku przyjęto na poziomie 10-6. Zależność ),( teρ  
obliczono z normy H2. Zmiana sposobu wyznaczania funk-
cji ),( teρ  wpływa w zasadniczy sposób na wyznaczanie 
poprawek v∆  regulatora odpornego.

Przy ustalonej macierzy Hurwitza, z zależności (6), obli-
czono macierz P, z zależności:

 ,0=++ QAPPAT  (11)
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2809,01778,0
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=P  (12)

Zależność (10) oznacza, że regulator odporny działa 
w sposób ciągły. Bardzo istotne jest również określenie 
funkcji ograniczającej obszar działania regulatora ),( teϕ
oraz błędu ε  = 10-6, który spełnia wymogi jakościowe.

6. Wyniki symulacji

W dalszej części przedstawiono wyniki symulacji dla kroku 
10-6 przyjmując, że napięcie może zmieniać się w spo-
sób ciągły.

Zasymulowano również działanie regulatora, w którym 
wzmocniono poprawkę v∆  dziesięciokrotnie, uzyskano 
w ten sposób znacznie mniejsze uchyby po trajektorii. 
Wyniki zaprezentowano w tab. 1.
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Błędy wyliczono z zależności przedstawionej w [15]:
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                (14)
gdzie: n – liczba próbek, indeks d – wartość zadana, 
i – numer próbki.

Na rys. 5 i 7 można zauważyć, że zbyt duża poprawka 
dla regulatora odpornego może zmniejszyć znacząco błędy, 
jednak niekoniecznie może być to realizowalne w rzeczywi-
stym układzie robota mobilnego, w którym występują ogra-
niczenia wynikające z możliwości silnika.

Brak uwzględnienia zakłóceń uwidoczniono na rys. 5 i 8, 
jednak jest to zupełnie teoretyczny przypadek i jest trakto-
wany w tym artykule jako punkt odniesienia.

Bardziej zbliżony do rzeczywistości jest przypadek, 
w którym uwzględniono straty na przekładni, stałą cza-
sową wynikającą z silnika oraz zmienne współczynniki tar-
cia kół napędowych o podłoże. Rezultaty przedstawiono na 
rys. 6, 7 i 9.

Na rys. 6 i 7 przedstawiono wykres momentów bardzo 
znacząco różniący się od przypadku, w którym nie uwzględ-
niono zakłóceń zewnętrznych (rys. 5). Taki charakter prze-
biegu wynika ze specyfiki działania regulatora odpornego, 

Tab. 1. Wyniki symulacji
Tab. 1. Simulation results

Rodzaj symulacji

Błędy średniokwadratowe 
po trajektorii

β∆  [rad]   [rad/s]

Regulator PD bez zakłóceń 1,25×10-1 2,46×10-2

Regulator PD + odporny 
bez zakłóceń 5,30×10-2 1,34×10-2

Regulator PD + odporny 
bez zakłóceń 
poprawka wzmocniona ´ 10

5,22×10-3 9,47×10-4

Regulator PD z uwzględnieniem 
zakłóceń 1,13×10-1 2,62×10-2

Regulator PD + odporny 
z uwzględnieniem zakłóceń 4,24×10-2 1,42×10-2

Regulator PD + odporny 
z niepewnością 
poprawka wzmocniona ´ 10

8,66×10-4 1,15×10-4

Rys. 7. Momenty z uwzględnieniem zakłóceń i poprawką Δv × 10
Fig. 7. Torques with impact of disturbances and with Δv × 10

Rys. 6. Momenty z uwzględnieniem wpływu zakłóceń
Fig. 6. Torques with impact of disturbances

Rys. 5. Momenty bez uwzględnienia zakłóceń
Fig. 5. Torques without impact of disturbance

Rys. 8. Prędkość β�  bez uwzględnienia zakłóceń
Fig.  8. Velocity β�  without impact of disturbance
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który od samego początku sterowania dąży do osiągnięcia 
minimalnego błędu przez uwzględnienie poprawki Dv. 

Warto zwrócić uwagę na to, że, wykres wartości zada-
nej (rys. 9) pokrywa się z wykresem dla poprawki regula-
tora odpornego Dv × 10, co potwierdza skuteczność zasto-
sowania regulatorów odpornych. Przy większej niepewno-
ści układ staje się bardziej odporny na działanie czynników 
zewnętrznych, które zawierają się w analizowanym zbio-
rze niepewności.

7. Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że jeże-
li jest możliwe uzyskanie postaci zlinearyzowanej badanego 
obiektu, to warto stosować regulator odporny H2, gdyż ce-
chuje się on lepszymi parametrami. W bardziej zaawansowa-
nym sterowaniu, gdzie wymagana jest duża precyzja moż-
na zastosować regulator mieszany (klasyczny regulator PD 
+ regulator odporny na częściach zlinearyzowanych). Ta-
kie sterowanie jest możliwe nawet w przypadku, kiedy opis 
modelu jest mało precyzyjny i różni się od rzeczywistego.
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Rys. 9. Prędkość β�  z uwzględnieniem wpływu zakłóceń
Fig. 9. Velocity β�  with impact of disturbances




