
   ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE   

FAKULTA STROJNÍ

ÚSTAV MECHANIKY, BIOMECHANIKY A MECHATRONIKY

Odbor mechaniky a mechatroniky

Diplomová práce

Aktivní hltiče vibrací rovinného sériového robotu

Praha 2020       Bc. Josef Couf

1





Anotační list
Jméno autora: Josef Couf

Název diplomové práce: Aktivní hltiče vibrací rovinného sériového robotu

Název práce anglicky: Active Vibration Absorbers of Planar Serial Robot

Akademický rok: 2019/2020

Obor studia: Mechatronika

Ústav/ odbor: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky/ 
Odbor mechaniky a mechatroniky

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Zbyněk Šika, Ph.D.

Bibliografické údaje: Počet stran:  93
Počet obrázků: 50
Počet příloh:  6

Klíčová slova: Optimalizace, hltič, voice-coil, H-nekonečno, řízení, 
Computed torques, struktura hltičů, robustní.

Keywords: Optimization, absorber, voice-coil, H-infinity, control,
Computed Torque, absorber structure, robust.

Abstrakt:

Práce se zabývá aktivním hlcením vibrací hltiči konstruce typu voice-coil na robotu
sériové konstrukce o třech kloubech. Je provedena modální analýza metodou konečných
prvků.  Je  rozebrán  řešící  Lanczosův  algoritmus.  Následuje  teoretická  část  zabývající
se modelováním  a  řízením  mnohatělesových  mechanických  a  elektromechanických
systémů.  Jsou  probrány Lagrageovy rovnice  2. druhu,  metoda  řízení  motorů  Computed
torques, rovnice modelování hltičů vibrací a zmíněny PID regulátory.

První praktická část se věnuje konkrétnímu robotu a optimalizaci pasivních hltičů
vibrací na něm. Probírá optimalizační Siplexovou metodu, metodu Genetických algoritmů,
použitý program a konvence značení. Zhodnocuje přínos pasivních hltičů vibrací.

Poté se dostávám k robustním metodám řízení. Je probrána teoretická i praktická
část.  Zabývám se laděním systému metodou H-nekonečno.  Probírám metodu smíšených
citlivostí.  Jsou zhodnoceny přínosy robustního aktvního řízení hltičů vibrací. Předestírám
rozšíření struktury robotu o další aktivní prvky. Je rozebrán koncept řízení skyhook. 

Nakonec je zhodnocen přínos probraných přidaných struktur na řízení systému. 

Abstract: 

The work deals with active vibration absorbtion using voice-coil design absorbers
on a robot of three-joint serial construction. A modal analysis is done using finite-element
method. Lanczos algorithm is explained. The following theoretical part mentions modeling
and control of multibody mechanical and electromechanical systems, Lagrange equations of
the 2nd kind, Computed Torque Control, vibration absorber equations and PID controllers.

The  first  practical  part  describes  a  specific  robot  and  optimization  of  passive
vibration  absorbers  on  it.  I  mention  optimization  Simplex  method,  Genetic  Algorithm
method. I explain labeling conventions and program structure. Benefits of passive vibration
absorbers instalation on the robot are evaluated.

Afterwards I deal with robust control.  Both the theoretical and the practical part
are performed. I discuss H-infinity tuning method and mixed sensitivity tuning method.
Benefits of active absorbers control are evaluated. Next chapter mentions the possibilities
of the absorbers structure extension. The skyhook control concept is analyzed. 

Last part is devoted to the contribution of the added structures to the system.

3



Prohlášení

Prohlašuji,  že  jsem tuto diplomovou práci  vypracoval  samostatně a  použil  jsem
pouze literaturu uvedenou v seznamu použité literatury.

Dále  prohlašuji,  že  nemám  závažný  důvod  proti  užití  tohoto  školního  díla
ve smyslu  §  60zákona  č.  121/2000  Sb.,  o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

V Praze dne 20.08.2020 Josef Couf

4



Poděkování

Vznik tohoto textu je umožněn zejména díky podpoře mých rodičů, za trpělivost
a vytrvalost jim zajisté patři velký dík. Pan inženýr Karel Kraus a pan inženýr Jiří Volech
se velkou měrou podíleli zajištění podkladů a znalostí pro tento projekt. Jim také děkuji,
především za milý přístup a čas. V neposlední řadě patří dík i vedoucímu mé práce, panu
profesoru Zbyňku Šikovi, poskytnuvšímu řadu rad a podkladů.

5



Obsah
 1 Úvod...................................................................................................................................8

 1.1 Motivace.....................................................................................................................8
 1.2 Struktura práce............................................................................................................8
 1.3 Současný stav problematiky.......................................................................................9

 2 Zjištění vlastních frekvencí..............................................................................................10
 2.1 Pohybová rovnice netlumené, nebuzené diskrétní mechanické systému.................10
 2.2 Vlastní frekvence kmitání.........................................................................................10
 2.3 Metoda konečných prvků (MKP).............................................................................10
 2.4 Model MKP..............................................................................................................11
 2.5 Lanczosova metoda v MKP......................................................................................12
 2.6 Výsledky frekvenční analýzy...................................................................................13

 3 Simulační modely aktuátorů.............................................................................................14
 3.1 Krokový motor.........................................................................................................14
 3.2 Návrh krokového motoru..........................................................................................14

 3.2.1 Popis zvoleného motoru....................................................................................15
 3.3 Model motoru...........................................................................................................15
 3.4 Budiče vibrací...........................................................................................................16
 3.5 Simulační model budiče...........................................................................................17

 4 Model robota....................................................................................................................19
 4.1 Lagrangeovy rovnice 2. druhu..................................................................................19
 4.2 Aplikace Lagrangeových rovnic...............................................................................20

 5 Řízení motorů...................................................................................................................23
 5.1 Kaskádní regulace.....................................................................................................23
 5.2 Computed torques control........................................................................................24
 5.3 PID regulátor............................................................................................................25
 5.4 Ladění PID regulátoru..............................................................................................27

 6 Optimalizace pasivní struktury hltičů...............................................................................28
 6.1 Genetické algoritmy.................................................................................................28
 6.2 Simplexová metoda..................................................................................................30
 6.3 Aplikace simplexové metody....................................................................................31

 6.3.1 „optimalizacni_funkce.m“................................................................................32
 6.3.2 Optimalizační dynamický model......................................................................34
 6.3.3 Optimalizace pasivních vlastností hltičů na silový impuls...............................35
 6.3.4 Optimalizace na frekvenční pásmo...................................................................41
 6.3.5 Optimalizace při buzení sinovým signálem......................................................44
 6.3.6 Optimalizace při buzení sinovým signálem ve 3 souřadnicích.........................47
 6.3.7 Optimalizace se zahrnutím rotace do cílové funkce.........................................50
 6.3.8 Vyhodnocení zlepšení dynamických vlastností přidáním pasivních hltičů 
vibrací.........................................................................................................................53

 7 Řízení hltičů.....................................................................................................................55
 7.1 Smíšená citlivost.......................................................................................................56
 7.2 Lineární zlomková transformace..............................................................................57
 7.3   Norma signálu a systému........................................................................................57
 7.4 Váhové filtry.............................................................................................................58
 7.5 H-nekonečno optimalizace.......................................................................................59
 7.6 Struktura programu...................................................................................................60

 7.6.1 Dopředná kinematika a zpracování výstupů.....................................................61
 7.6.2 Zpracování vstupů.............................................................................................61
 7.6.3 Inverzní kinematika zadávání trajektorie..........................................................62

 7.7 Linearizace modelu pro H-nekonečno řízení............................................................62

6



 7.8 Linearizovaný model a jeho řízení...........................................................................64
 7.8.1 Rušení...............................................................................................................65
 7.8.2 Více poloh.........................................................................................................65
 7.8.3 Možnost zapojení proof-massu.........................................................................66
 7.8.4 Rušení prakticky...............................................................................................66
 7.8.5 Tvarování frekvenční charakteristiky u H-nekonečna......................................67
 7.8.6 Uzavření regulační smyčky...............................................................................68
 7.8.7 Postup ladění.....................................................................................................69
 7.8.8 Řízení nelineárního modelu regulátorem laděným na složené lineární modely
.....................................................................................................................................69

 7.8.8.1 Sestava M3 laděná se zahrnutím rotace do cílové funkce - úvod.............69
 7.8.8.2 Sestava M3 laděná se zahrnutím rotace do cílové funkce – výstupy........71

 8 Možné další aktivní prvky................................................................................................78
 8.1 Proof-mass aktuátor a skyhook.................................................................................79
 8.2 Výsledky přidání skyhooku na robota......................................................................80

 9 Závěr.................................................................................................................................87
 10 Seznam použité literatury...............................................................................................88
 11Seznam obrázků...............................................................................................................91
 12Seznam příloh na CD/DVD.............................................................................................93

7



 1 Úvod

 1.1 Motivace

Robotizace  a  automatizace  mnoha  oblastí  lidské  činnosti  se  jeví  jako
lákavý – výnosný a pohodlný – směr, kterým se ubírat ve vývoji. Se zvídavostí člověku
vlastní  snažíme  se  odhalovat  řešení  stále  titěrnějších  problémů  a  tím zlepšovat  výkon
a výnosnost našich zařízení.

V celosvětové společnosti nám, chceme-li být konkurenceschopní, nestačí užívání
tradičních  postupů.  Nestačí  nám např.  soustruh,  který  musí  být  obsluhován  odborným
pracovníkem.  Třískové  obrábění  může  být  řešeno  například  robotem,  který  zakládá
a vykládá obrobky obráběcímu středisku. Tím lze, zejména při hromadné výrobě, ušetřit
a nabýt na konkurenceschopnosti. 

Co  když  ale  chceme  jít  ještě  dál?  Obráběcí  středisko  může  být  řádově  dražší,
než robot. Proč by tedy celé obrábění nemohl rovnou provádět robot sám. Oproti středisku
si  u  robota  můžeme  dovolit  větší  obrobky.  Můžeme  ho  postavit  na  kolejový  vozík
a opracovávat tak dílce zdánlivě neomezené velikosti, kdy záleží jen na tom, jak přesně
zvládneme určovat jeho polohu. 

Obecně lze  říci,  že  čím méně materiálu  však  použijeme pro  stavbu pracovního
stroje o nějak velkém pracovním prostoru, tím poddajnější daný stroj bude. Nevýhodou
robota oproti obráběcímu centru je tedy nízká tuhost. Ta způsobuje, že robotem můžeme
obrábět plasty,  poměrně úspěšně i měkké kovy, ale zvýšíme-li  nároky na přesnost,  pak
robot  oproti  obráběcímu  centru  neuspěje.  Důsledkem  nízké  tuhosti  a  příčinou  nizké
přesnosti  jsou  vibrace  z  pracovního  úkonu.  Zde  se  nemusí  jednat  jenom  o  obrábění,
ale obrábění je asi nejzřejmější aplikace, ve které se setkáme s požadavkem na odstranění
vibrací, které působí na efektor robota a znepřesňují tak prováděnou činnost. 

Požadavek na eliminaci takových vibrací je podnětem pro mou práci. Provést to lze
různými způsoby. Já se budu zabývat hlcením vibrací, což spočívá v přidání malé hmoty
kmitající na pružině na těleso, u kterého chceme docílit uklidnění. Uklidnění je docíleno
antirezonancí sestavy, kdy přidanou hmotu na pružině rozkmitáme a robot zůstane v klidu.

Pasivním  hlcením  vybrací  docílíme  uklidnění  hlcené  hmoty  pro  jednu  budící
frekvenci  pro  jeden  způsob  rušení  (mód  namáhání)  např.  pro  vibrace  ve  vodorovném
směru o frekvenci 50 Hz. Aktivním řízením hltičů, což bude provedeno řízenou silou mezi
hlcenou hmotou a hltičem, je  možné přeladit  kmitací  frekvenci  hltiče a  tím dosáhnout
lepšího hlcení i v širším okolí frekvence, na níž je pasivní hltič nalazen.  To je u robota
žádoucí, protože robot při práci mění svůj tvar a tím se mění i jeho vlastní frekvence. Mým
cílem tedy je řidít hltiče tak, aby fungovaly na různých frekvencích daných rušením robota.
Toho  chci  dosáhnout  dostatečně  robustním  neměnným  řízením,  které  pojme  naladění
robota v  rozsahu zvolené pracovní oblasti či trajektorie.

 1.2 Struktura práce

V první fázi mé činnosti související s touto prací jsem měl za úkol provést detailní
modální analýzu nosníku, z nichž se bude skládat robot. Odděleně od této činnosti jsem již
dříve pracoval na různých dynamických modelech robota, hltičů a motorů. Spolu s řízením
motorů tyto činnosti vyústily v sepsání  2. až 5. kapitoly, které mají z většiny pokrýt 1. bod
zadání.

Doplnění  modelu  robota  o  hltiče  je  řešeno  přejmutím  nového  modelu
od Ing. K. Krause, který naleznete v příloze „190720_Couf_extract.zip“. Tento model jsem
později  spojil  s  řízením,  či  s  optimalizačním  řešičem  a  parametrizoval  jsem  jej  tak,
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aby vyjadřoval mého robota. Tomuto bodu zadání není věnována explicitně žádná kapitola,
jelikož  se  jedná  pouze  o  přímou  syntézu  již  připravených  částí  z  předchozích  kapitol
a cizího  modelu,  jehož  podrobnému  popisu  se  věnuje  položka(8) ze  seznamu  použité
literatury.

Optimalizaci  pasivní  struktury  hltičů,  podle  3.  bodu  zadání,  řeší   6  .  kapitola.
V kapitole  7 . se věnuji řízení podle 4. bodu zadání.  8 . kapitola odpovídá 5. bodu zadání.

  Vyhodnocení zlepšení dynamických vlastností, podle posledního bodu zadání, se 
věnuji průběžně v závěrech kapitol  6 ,  7  a  8  a samozřejmě v závěru práce.

 

 1.3 Současný stav problematiky

Základ moderní  teorie řízení byl  položen v druhé polovině 19.  století.  Základní
matematické teorie  pro moderní  řízení  byly předložené Alexandrem Ljapunovem, nebo
Henrim Poincarém. Výrazný rozvoj tohoto odvětví však nastává až ve 2. světové válce
např.  v oblasti  řízení  raket,  či  také  ve  spojení  s  popisem  systémů  pomocí  stavového
prostoru.

Cílem mé diplomové práce je zejména studium aktivně, robustně řízených hltičů
vibrací.  Robustní  řízení  je  spolu  s  užíváním  lineárních  aktuátorů  pro  hlcení  vibrací
poměrně aktuální téma pro výzkum. Robustním řízením se podrobně zabývají  zejména
literatury (18) - (20) a (27)  z  přelomu  tisíciletí,  nicméně  neustále  vznikají  nové  metody
a algoritmy, které využívám.

Teorie robustního řízení v návaznost na řízení optimální je uváděna v praxi zhruba
od  80.  let  20.  století  napřiklad  Johnem  C.  Doylem  a  mnoha  dalšími  i  díky  rozvoji
výpočetní techniky.

Aktuálnější  literaturou  probírající  mimo  jiné  robustní  řízení  je  (16) zabývající
se následně i strojovým učením. Praktický pohled pak nabízí (17) či (24) s konkrétní aplikací.
Aktivními  hltiči  a  jejich modelováním se zabývají  literatury (5),  kde jsou aktivní  hltiče
použity  jako  součást  studentské  formule,  (7),  kde  je  rozebrána  přesnost  hltiče,  používá
se zde totiž jako měřidlo síly, širší znalostní základ poskytuje (26).

Aktivní absorbcí se též zabývá literatura (26) spolu s literaturou (20). Ostatní uvedená
použitá literatura se zpravidla nedotýká přímo řízení hltičů, či jejich modelování, byla však
nezbytná pro  řadu prováděcích postupů, či splnění dílčích zadání.  
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 2 Zjištění vlastních frekvencí
Cílem  této  části  práce  je  zjistit  vlastní  frekvence  dílců,  z  nichž  je  složen

manipulátor sériové struktury. Manipulátor pracuje pouze v rovině.

 2.1 Pohybová rovnice netlumené, nebuzené diskrétní 
mechanické systému

Označme  „M“ symetrickou  pozitivně  definitní  matici  hmotnosti,  jejíž  nenulové
členy reprezentují hmotnosti, nebo momenty setrvačnosti jednotlivých členů mechanické
soustavy,  a  „K“  symetrickou  pozitivně  semidefinitní  matici  tuhosti,  která  představuje
tuhosti vazeb, mezi hmotnými členy. Pak rovnice 1,

kde  „x“  je  polohový  vektor,  je  pohybovou  rovnicí  nebuzené  diskrétní  mechanické
soustavy. Tato rovnice popisuje mechanické kmitání. Je-li soustava v rovnovážném stavu,
generuje rovnice 1 triviální řešení. Obecně její řešení popisujeme jako rovnici 2,

kde „λ“ a „a“ jsou sdružené vlastní čísla a vlastní vektory. Pro zjištění vlastních čísel lze
použít podmínka netrviálního řešení 3.

z níž získáme vektor vlastních čísel „λ“ charakteristické rovnice rovnice 1.  Tato vlastní
čísla jsou druhými mocninami vlastních frekvencí popisované soustavy.(1)

 2.2 Vlastní frekvence kmitání

Zjištění vlastních frekvencí, na nichž kmitá mechanická soustava, kterou může být
např. strojní konstrukce, nebo její části, je základním předpokladem pro ošetření takové
konstrukce  za  účelem  zabránění  jejímu  poškození  či  disfunkci  vlivem  jejích  vibrací
a buzení. Umožňuje nám předvídat rezonanci a zabránit jí, nebo ji naopak využít. Vlastní
frekvence  využijeme  také  při  modelování  konstrukce  jako  poddajné  struktury.  Vedle
výpočtů se také často zjišťují experimentálně s využitím rezonance, tomu jsem se však
nevěnoval.

Jednotlivé členy matice „M“ mohou představovat celé konstrukční součásti. Tento
přístup  využívá  mechanika  tuhých  těles.  Mohou  však  reprezentovat  mnoho  objemově
vymezených prvků, které dohromady utvoří pružný diskrétní model jednoho tělesa, takový
přístup nalezneme v metodě konečných prvků. Provázání mezi prvky vyjadřujeme maticí
„K“- tedy tuhostmi vazeb- zatímco provázání součástí v mechanice tuhých těles zapíšeme
do rovnic obvykle prostřednictvím reakčních, či d'Alembertových sil.(1) 

 2.3 Metoda konečných prvků (MKP)

Pro potřeby své práce jsem zjišťoval vlastní frekvence nosníků, z nichž je složen
manipulátor  sériové  struktury,  metodou konečných prvků.  K tomuto  účelu  jsem použil
program Abaqus firmy Dassault Systemes.(2)  
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Řešený manipulátor je složen z nosníků a koncového efektoru s břemenem (obr. 2).
První  nosník  je  k  základně  přidělán  rotační  vazbou  a  stejná  vazba  je  pak  použita
i v každém dalším spojení. Ve skutečnosti budou však pohyby v těchto kloubech řízeny
motory a tak zatímco pro kinematický rozbor je nutné uvažovat rotační vazbu, v MKP
bychom mohli uvažovat spíše vetknutí, pokud bychom tyto vazby modelovali. Přesnější
model by obsahoval pružnou vazbu, protože motory, které řídí pohyb jednotlivých členů
manipulátoru jsou zpětně ovlivněny silami z těchto členů a nejsou zcela tuhé.

 2.4 Model MKP

Nosníky modeluji jako jednorozměrné (délkové) entity, tento přístup je umožněn
jejich  tvarem  (Délka  je  výrazně  větší,  než  další  rozměry.)  a  měl  by  zajistit  rychlejší
výpočet, protože výpočtová síť MKP je tvořena pouze jednou nerozvětvenou řadou uzlů
podél nosníku. Konstrukční prvky sloužící k propojení nosníků s motory a vůbec s celými
klouby neuvažuji,  protože se jedná o části podstatně lépe zafixované a podstatně méně
hmotné,  než  zbytek  nosníku.  Jejich  modelování  by  tudíž  vyžadovalo  přesnější  znalost
uchycení a jejich vliv na vlastní frekvence by byl nevýrazný.

Pro nosníky jsem zvolil tyč I ČSN 42 5550-100-500(21) z oceli S235JR ČSN EN
10025-2.  Profil  nosníku  pro  výpočet  vlastních  frekvencí  zjednodušuji.  Narovnání
zkosených  hran  a  neuvažování  zaoblení  sice  vnese  do  výpočtu  zanedbatelnou
systematickou chybu, ale výrazně zjednoduší přípravu výpočtu,  protože namísto cca 23
geometrických  primitiv  průřezu,  jejichž  kvadratické  momenty  bych  počítal  svépomocí,
budu počítat a sečtu pouze 3 v již připraveném programu. Konkrétní rozměry počítaného
profilu jsou uvedeny na obrázku 1.

V tabulce  1 jsou pak uvedeny hodnoty materiálových parametrů,  které  jsem uvažoval,
včetně vzájemně konzistentních jednotek. 

Tabulka 1: Materiálové parametry

Hustota [T/mm3] Modul pružnosti v tahu 
[MPa]

Poissonovo číslo

7,85*10-9 210000 0,3

Vlastní  frekvence  zadaného  objektu  jsou  v  Abaqusu  hledány  jako  lineární
perturbace kolem výchozího stavu. Jelikož zatěžováním konstrukcï dochází k přelazování
jejich frekvenčních vlastností, umožňuje tento přístup řešit vlastní frekvence v libovolném
stavu  napjatosti.  V  mém  případě  volného  nosníku  je  výchozí  stav  nezatížený,  nabízí
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Obr. 1: Parametry profilu



se však i možnost tabelovat tímto způsobem hodnoty pro různé polohové a zátěžové stavy
pro řešení celého manipulátoru. 

K nalezení vlastních frekvencí lze použít řadu numerických metod, já jsem zvolil
metodu implementovanou v Abaqusu, která využívá Lanczosův algoritmus. Její výhodou
je dobrá konvergence. Pokud bych řešil velkou soustavu, využil bych pak i její rychlosti
při extrakci malého počtu vlastních čísel z velkých matic. Lanczosův algoritmus k řešení
vlastních frekvencí v MKP je popsán dále.(2)

 2.5 Lanczosova metoda v MKP

Cílem metody je vytvořit třídiagonální matici „T“ o rozměrech výrazně menších,
než  je  matice  řešené  mechanické  soustavy.  Tato  nová matice,  vytvořená  Lanczosovým
algoritmem, bude mít stejná, nebo blízká vlastní čísla vlastním číslům původní soustavy
a vzhledem k její velikosti bude značně výpočetně zjednodušeno nalezení jejích vlastních
čísel.  Vlastních  čísel  a  vektorů  matice  „T“  bude  ovšem  mnohem  méně.  Při  hledání
vlastních frekvencí systému však vyšší vlastní frekvence často nejsou pro praktické použití
vyžadovány,  takže  metody nalezení  několika  nejnižších  vlastních  frekvencí  v  naprosté
většině praxí zcela postačující. 

Existuje mnoho modifikací Lanczosovy metody, které např. zlepšují její stabilitu
nebo rozšiřují možnosti jejího užití. Já zde uvedu metodu z roku 1991. (3) 

 Nejprve je potřeba modifikovat soustavu rovnic mechanického systému do tvaru
vhodného pro Lanczosovu metodu. Převedeme tedy rovnici 10 do tvaru 4.

Zde platí „ω2=λ“.  Jelikož řešení takové rovnice Lanczosovou metodou generuje vlastní
čísla od největšího, zavedeme posunutou převrácenou hodnotu vlastních čísel , kde „σ“
bude posuv. Pro nové rovnice tedy platí rovnice 5.

Dosazením z rovnice 5 do 4 a přeuspořádáním pak získáme rovnice 6

Hodnota posuvu „σ“ je volena a má vliv na to, která vlastní čísla z množiny vlastních čísel
původní soustavy, budou nakonec vypočtena. Zavedeme matici „A“

a kombinací rovnic 6 a 7 pak získáme:

Na rovnici  8 lze již aplikovat samotný Lanczosův algoritmus. Vypočítat inverzní matici
ve výrazu  7 může ale být náročná operace,  která navíc  může vést ke ztrátě některých
výhodných vlastností matice (řídkost, symetrie, pásovitost), tento problém lze v této verzi
Lanczosovy metody vyřešit provedením dalšího pomocného výpočtu (3). 

Samotný  algoritmus  převádí  soustavu  s  mnoha  vlastními  čísly  na  soustavu
jednodušší. Vstupem je rovnice  8. V úvodní fázi je zvolen startovací vektor „v1“. Vektor
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„v0“ a skalár „β1“ jsou zvoleny jako nulové. Následuje iterace v jednoduchém for-cyklu.

Iterace končí pokud je získána požadovaná velikost matice „T“ (počet vlastních čísel „m“).
Struktura této nové matice, která nahrazuje matici A je uvedena v rovnici 10.

 
Vlastní čísla této matice predikují  vlastní frekvence,  které se blíží vlastním frekvencím
soustavy z rovnice 1.  Tyto přibližné vlastní frekvence vypočteme z vlastních čísel matice
„T“ podle rovnice 5. 

Lanczosovou  metodou  lze  velice  podobně  řešit  i  vzpěr.  Algoritmus  je  téměř
identický, liší se však příprava rovnic a výpočet výsledku.(3) 

 2.6 Výsledky frekvenční analýzy

Prováděl jsem více modeláží, za nejpodstatnější považuji rozbor vlastních frekvencí
volného a vetknutého nosníku. Jedná se totiž o dva mezní stavy, skutečná situace bude
někde  mezi  nimi.  Vlastní  frekvence  vetknutého  nosníku  budou  nejnižší,  protože  jeho
vetknutí na jedné straně odpovídá symetrii ve dvojnásobně dlouhém volném nosníku.Volný
nosník by měl  mít  naopak vlastní frekvence nejvyšší.  Vlastní frekvence ze tří  různých
situací jsou uvedeny v tabulce 2. Příznaky O Y, O Z a T-T značí ohyb v rovně X-Z, ohyb
v rovině X-Y a tah-tlak.

Tabulka 2: Vlastní frekvence [Hz]

Mód namáhání Volný nosník Jednostranně rotačně 
uložený nosník

Jednostanně vetknutý
nosník

1. T-T 5185,3 5185,3 2593,9

1. O Z 2078,8 1334,9 379,23

2. O Z 4296,7 2078,8 1763,8

1. O Y 449,51 305,31 99,62

2. O Y 623,06 449,51 224,87

3. O Y 897,24 544,88 449,51

4. O Y 1341,4 623,06 605,85

5. O Y 1651,4 796,18 623,06
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 3 Simulační modely aktuátorů

 3.1 Krokový motor

V  této  kapitole  své  práce  se  budu  zabývat  modelem  pohonu,  sestávajícího
z převodovky, motoru a řízení motoru. Náš manipulátor bude poháněn krokovými motory,
umístěnými spolu s převodovkami na kloubech robota. Tyto krokové motory budou řízeny
kaskádní regulací nebo metodou Computed torques control.

 3.2 Návrh krokového motoru

Pro návrh krokového motoru použiji orientační výpočet potřebného momentu. Ten
vychází z požadavku, aby motor (s převodovkou) utáhl moment vyšší, než jakým do něj
působí  vodorovně natažené,  gravitačním zrychlením zatížené,  rameno robotu  se zátěží,
včetně výrazné bezpečnosti (zrychlení musí být vyšší). Celá robotická paže sestává ze 3
nosníků.  Hmotnosti  uvažované  pro  výpočet  momentu  v  kloubu,  který  kotví  rameno
do podstavce  robotu  jsou  tedy:  3  nosníky,  2  pohonné jednotky (motor  s  převodovkou)
a břemeno  v efektoru.  V tomto odhadu hmotnosti  je  zanedbáno několik  dalších  prvků.
Všechny pohony kloubů budou voleny identické. Hmotnost břemene – nosnost na kterou
bude  dimenzován  motor  kloubu  v  podstavě  –  je  volena  ze  zkušenosti,  vzhledem
k rozměrům robota konzervativně, 50 kg (Vyšší zátěž za účelem návrhu.).

 Následující  tabulka  rozebírá  jednotlivé  příspěvky  krouticího  momentu
namáhajícího  kloub  na  podstavě.  Celkový  moment  byl  získán  iterací  vztahu  mezi
hmotností  a  potřebným  momentem  (Předpokládejme,  že  hmotnější  motor  má  vyšší
moment.). Metrovou hmotnost nosníků stanoví norma. 2. obrázek schématicky naznačuje
nataženého robota. Pohonné jednotky jsou umístěny v kloubech. 

Tabulka 3: Charakteristiky dílců robota

Hmotnost [kg] Rameno těžiště 
[mm]

Moment [Nmm]

Nosník u základny 4,17 250 10425

Střední pohonná jednotka 5 500 25000

Střední nosník 4,17 750 31275

Pohonná jednotka u 
efektoru

5 1000 50000

Nosník u efektoru 4,17 1250 52125

Břemeno 10 1500 150000

Celkem (zaokrouhleno) 33 318825
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 3.2.1 Popis zvoleného motoru

Byl zvolen bipolární krokový motor z  katalogu firmy Raveo Ezi-SERVO 56M(22).
To znamená, že tento motor bude použit jako vzor při dalších volbách parametrů.

 3.3 Model motoru

Krokový  motor  je  tvořen  statorem  s  několika  cívkami  po  obvodu,  jejichž
počet/rozložení udává velikost kroku tohoto motoru. Řízením krokového motoru, o daném
počtu konstrukčně určených kroků, lze dosahnout rozdělení jednotlivých kroků na více
fází,  čímž  lze  získat  plynulejší  chod,  nebo  více  kroků (tento  krok již  není  přímo dán
konstrukcí, ale právě tím řízením). 

Jelikož  jsou  výstupní  mechanické  veličiny  motoru  zatíženy  podstatně  většími
setrvačnými  účinky  než  vstupní  elektrické  veličiny,  říkáme,  že  mechanická  část
je pomalejší. 

Původně  bylo  zvažováno  detailní  modelování  motoru  i  tuhostních  vlastností
převodovky, později jsme však zvolili nahrazení převodovky jednotnou tuhostí a elektrická
část motoru byla nahrazena přenosovou funkcí typu dolní propusti.    

Model motoru se totiž dělí na mechanickou a elektrickou část. Mechanickou část
představují  v  tomto případě  Newton-Eulerovy rovnice.  Elektrická část  je  zjednodušena
na soustavu 1.  řádu s časovou konstantou „T = 0,01 s“ jak je uvedeno v rovnicici  11,
kde „Finp“ je  požadovaný silový účinek motoru (respektive elektrický proud do motoru
pouze přenásobený jeho proudovou konstantou), „F“ je současný účinek a „Fz“ je nárůst
současného účinku (jedná se o derivaci  stavu ve stavovém vektoru)  pro výpočet  stavu
v dalším cyklu programu.

Toto zjednodušení je dostatečné, protože ve skutečnosti jsou elektrické přechodové děje
řádově rychlejší, než děje mechanické části.

Převodovka  i  mechanické  vlastnosti  motoru  spadají  již  čistě  do  mechanických
rovnic a jsou zohledněny pouze v poddajném modelu robota, jehož jednu z verzí jsem
přejal  od  Ing.  Karla  Krause  a  která  je  v  surové  podobě  k  nahlédnutí  v  příloze
„190720_Couf_extract.zip“.  Tento  model  je  schopen  pojmout  všechny  zde  uváděné
a navržené parametry.
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 3.4 Budiče vibrací

V  kapitole  o  vlastních  frekvencích  jsem  získal  řadu  vlastních  frekvencí  dílců
(nosníků)  2D manipulátoru  sériové struktury.  Na nosnících  budou v daném uspořádání
přimontovány  3  elektromagnetické  lineární  budiče,  jejichž  účelem  bude  hltit  kmity
manipulátoru  při  jeho  pohybu  a  tím  zlepšovat  přesnost  dosažení  požadované  dráhy
koncového efektoru.  Toho bude dosaženo způsobem popsaným později.  Pro účely této
práce považujme termíny hltič, budič a voice-coil aktuátor za ekvivalentní, je ale vhodné
připomenout,  že  ekvivalentní  nejsou.  Vedle  voice-coilové  konstrukce  se  totiž  v  praxi
používá  řada  jiných  vibroaktuátorů.  Ze  své  praxe  mohu  uvést  třeba  použití  dvou
nevyvážených rotorů sladěných navzájem. Otáčením nevývažků se dociluje požadovaných
vibrací v určeném směru. Existuje i řada pneumatických vibrátorů s rozváženou turbínou
atd.  Výrazy  hltič  či  budič  pak  vyjadřují  způsob  použití  aktuátoru,  vedle  nich  použiji
odděleně ještě termín proof-mass aktuátor (také jen proof-mass). Proof-mass použiji jako
virtuální tlumič, což je odlišný způsob použití (např.) voice-coilové konstrukce.

Budiče,  které  budu  uvažovat,  jsou  tvořeny  cívkou  s  pohyblivým  jádrem.  Aby
nedošlo ke kontaktu jádra s cívkou, je jádro vedeno po lineárním vedení, které se nachází
na kovovém bloku, k němuž je taktéž připevněna cívka. Princip je ukázán na obrázku 3.

Puštěním elektrického proudu do cívky je v jejím okolí vyvoláno magnetické pole.
Hodnota proudu je řízena, čímž přes magnetické pole cívky ovládáme polohování jejího
magnetického jádra. Protože známe hmotnost jádra a jsme schopni určit sílu, jakou na něj
skrze  cívku  působíme,  známe  tím pádem i  sílu  reakční,  jakou  jádro  působí  na  těleso
připevněné k ramenu manipulátoru. Protože má jádro cívky jen omezenou dráhu, na které
mu dovolíme pohybovat  se,  je tento systém funkční  zejména pro rychlé pohyby,  jinak
bychom museli použít velmi hmotná jádra. Díky síle, která působí na rameno manipulátoru
jsme schopni regulovat jeho pohyb budiči.

Používáme  3  budiče.  Důvodem  je  náš  předpoklad  možnosti  ovlivnění  polohy
i natočení ve dvourozměrném prostoru. 
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Obr. 3: Voice-coil aktuátor(4)



 3.5 Simulační model budiče

Matematický  model  budiče  se  skládá  z  rovnic  popisujících  jeho  elektrickou
a mechanickou  část.  Obdobnými  rovnicemi  se  modeluje  i  elektromotor.  V  rovnicích
se vyskytují  konstanty,  jejichž struktura se v různých článcích mírně liší.  Představují  v
rovnicích zavedení odporů ztrát a konstrukčních vlastností. Zde zavedu konstanty podle (5) .

Sílu „FI“, kterou cívka působí na magnetické jádro zavedu jako rovnici 12.

„I“ je proud protékající cívkou a „KF“ je katalogová hodnota budiče uváděná jako silová
citlivost (anglicky force sensitivity). Ačkoliv závisí na poloze magnetu vůči cívce, uvádí se
její  hodnota  pro  dané  vysunutí,  reprezentativně  (jako  konstanta)  pro  danou  konstrukci
aktuátoru (6). Představu o tom, k jakým změnám „KF“ dochází při provozu, dává 4. obrázek.
Vidíme, že konstanta je z hlediska přesnosti postačujícím vyjádřením.  

Elektrickou část,  kterou ale nemusíme využít,  protože můžeme modelu rovnou zadávat
proud, reprezentuje 13. rovnice ekvivalentního elektrického obvodu budiče.

Zde „t“ je čas, „x“ poloha jádra vzhledem k cívce, „R“, „U“ a „L“ jsou odpor, napětí
a indukčnost cívky. „KB“ je protielektromotorická konstanta. Komplikace při použití této
rovnice způsobují jednak omezení pro jednotlivé veličiny a jednak definice odporu „R“,
který se mění s teplotou a je tedy vhodné, pokud to aplikace vyžaduje, zahrnout do modelu
další rovnice (14) popisující tepelné chování na ekvivalentním tepelném obvodu. 

„T“ je teplota, „α“ teplotní koeficient odporu, „R0“ je referenční odpor, „PD“ „CT“ „RT“
jsou tepelný výkon a odpor a kapacita mezi cívkou a okolím.

Rovnice,  které  bezpodmínečně  zahrnout  musím  jsou  ty  mechanické.  Jedná
se o pohybové  rovnice, přes které do celkové soustavy rovnic popisující robota vstupuje
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Obr. 4: Závislost silové citlivosti aktuátoru na poloze(7)
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právě zde probíraný řídící elektrický proud „I“. Můžeme napsat že:

Tento zápis skalární rovnicí zanedbává např. vliv radiálních sil na silovou citlivost. „FEXT“
jsou vnější silové účinky na jádro cívky.
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 4 Model robota
Matice popisující  celý mechanický systém jsem sestavil  pomocí  Lagrangeových

rovnic 2 . druhu. Ty jsou ve výsledcích této práce obsaženy v řídícím systému pro motory
i pro hltiče vibrací. Jejich pomocí jsem popsal robota bez toho, abych uvažoval poddajnosti
konstrukce.  Jako  řízený  model  byl  ale  použit  poddajný  model,  založený  na  Newton-
Eulerových rovnicích. Poddajnost v tomto modelu je vytvořena rozdělením tuhých nosníků
na  menší  části,  které  jsou  spojeny  pružinami.(8) Tento  model  byl  upraven  tak,
aby charakteristiky  ramen  robota  odpovídaly  charakteristikám  nosníku,  který  jsem
analyzoval v softwaru pro MKP. Později jej použiji pro další činnost, jako je optimalizace
a řízení.  Fakt,  že každý ze dvou modelů byl vytvořen na základě jiných přístupů (typů
rovnic) nebrání jejich úplné kompatibilitě. 

 4.1 Lagrangeovy rovnice 2. druhu

Tyto rovnice získáme z principu virtuálních prací  (1) ve tvaru  16 . Je v nich vidět
zřejmá podobnost s Druhým Newtonovým zákonem.

Zde  „FP“  jsou  vnější  síly,  „r“  je  polohový  vektor,  „q“  jsou  nezávislé  souřadnice  „m“
hmotnosti a „WP,D“ je tedy virtuální práce všech (rozumějme vnějších i setrvačných) sil.
K nim  je  třeba  přidat  vazby  mezi  jednotlivými  tělesy  naší  soustavy.  Vazby,  které
uvažujeme jsou holonomní, v mých modelech je takový předpoklad bezpečně přijatelný.
Platí pro ně tedy rovnice 17 .

Také platí rovnice 18 .

Z porovnání 17 b) a 18 b) zjistíme, že lze psát 18 a) ve tvaru 19.
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Do  tohoto  vztahu  dosadíme  z  derivované  kinetické  energie  a  virtuálních  prací,  čímž
vznikne jeden z obvyklých zápisů Lagrangeových rovnic 2. druhu.

Porovnáním s rovnicí 16 pak odhalíme tvar 21.

Kde levou stranu označíme „Q j“ (což je zobecněná síla).

 4.2 Aplikace Lagrangeových rovnic

Pro pozdější ladění PID regulátorů je třeba utvořit 3 podobné modely. Jelikož jsem
postupně sestavoval  různé  modely na základě  Lagrangeových rovnic,  pomáhal  jsem si
sadou nástrojů pro symbolické operace v Matlabu, což je program firmy MathWorks, ve
kterém  zpracuji  drtivou  většinu  praktické  části  své  diplomové  práce.(29) Sestavení
Lagrangeových rovnic pro některý z modelů (tedy kompletní výpočty, z nichž zde uvedu
pouze  náznaky)  naleznete  v  datovém  souboru  „LR_menitelne_umisteni_teziste.m“  v
přílohách. Tři podobné modely, o kterých jsem se zmínil, zjednodušují robota postupně
jako 1,  2  a  3  tuhá  ramena.  V poddajném,  komplikovaněji  řešeném,  modelu  je  taková
situace  řešena  zabržděním  jednotlivých  motorů  v  kloubech  robota.  Pokud  tedy  zde
modeluji robota jako jednu tyč, připevněnou k rotoru řídícího motoru, přičemž stator je
spojen se zemí, pak v řízeném, složitějším modelu má robot pouze jeden motor, ten který je
připevněn k loži, odbržděn.

Pro výpočet Lagrangeových  rovnic musím nejprve sestavit kinetickou energii „Ek“
mechanizmu. Požadovány jsou souřadnice „qi“, tedy nezávislé. Vizte rovnici 22. Sestavím
tedy „Ek“ pohodlně v souřadnicích fyzikálních kartézské soustavy s natočením (xi, yi, φi)
a poté  do výrazu dosadím tak,  abych tyto  souřadnice  vyjádřil  zvolenými  souřadnicemi
nezávislými,  v  mém  případě  to  budou  „φi“.  Můj  model  robota  je  pouze  třítělesový,
bez poddajností, proto sčítám pouze přes 3 prvky.

Jak se ukázalo, bylo později pro dosažení lepších výsledků řízení tímto modelem
žádoucí,  aby  oproti  mému  prvotnímu  plánu,  byly  zavedeny  seřiditelné  polohy  těžišť
jednotlivých členů modelu (nosníků robota). K nosníkům jsou totiž vždy na jejich začátku
připevněny motory, svou hmotností nezanedbatelné. Tuto skutečnost je nutno uvažovat již
nyní, v definici nezávislých souřadnic. 
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Zde uvedu pro představu pouze parametrizaci jedné ze souřadnic. 

V rovnici  23 je „Li“ délka i-tého ramene robota,  „tezi“ je parametr určující  vzdálenost
těžiště  od  začátku  ramene  a  „Ψi“  je  úhel  souřadného  systému  ramene  k  předchozímu
souřadnému systému.

Za předpokladu, že „Ψ“ je funkcí času jsem nyní schopen po derivacích sestavit
matici pravé strany z 21. rovnice, kterou nově nazvu „E“. Pro detaliní postup opět odkáži
na soubor  „LR_menitelne_umisteni_teziste.m“.  Matice  „E“  má  díky  jasně  danému
algoritmu, jakým vzniká, jasně danou strukturu. Ať je tedy jakýchkoliv rozměrů, jsem z ní
schopen získat matici „M“ hmotnosti systému následujícím postupem:

 1 Vytvořím pomocnou matici „Ea“ z matice „E“ tak, že položím všechna zrychlení
rovna nule.

 2 Vytvořím zatím nepravou matici „M“ odečtením „Ea“ od „E“

 3 V i-tém sloupci  nepravé  matice  „M“ položím rovna nule  všechna ta  zrychlení,
jejichž index není zrovna číselně shodný s indexem sloupce.

 4 Všechna zbylá zrychlení v matici položím rovna jedné a tím matice „M“ nabude
požadované podoby.

Matice  hmotnosti,  kterou  takto  získám není  totožná  s  maticí  hmotnosti,  s  jakou  bych
pracoval např. při sestavování Newton-Eulerových rovnic,  přesto jsem pro ni však jiný
název, než právě „matice hmotnosti“ nenalezl, což, uznávám, může být mírně zavádějící.

Z  matice  „E“  zůstává  ještě  vektor,  který  odpadá  při  tvorbě  matice  „M“.  Tento
vektor  však  musí  být  ve  výpočtu  zohledněn  také.  V  mých  skriptech  jej  lze  nalézt
pod názvem „N_ocasek“.

Dále budu potřebovat vektor vnějších sil a to za účelem sestavení zobecněné síly
„Q j“ pomocí principu virtuálních prací. Každá vnější síla, která může způsobovat pohyb
mechanizmu, je přiřazena k souřadnicím, na kterých koná práci. Vnější síly jsou v mém
případě  jenom  tíhové  síly  ramen  a  momenty  motorů.  Momenty  konají  práci  přímo
na úhlových  nezávislých  souřadnicích  „Ψi“,  např.  virtuální  práce  momentu  „τ1“
na souřadnici „Ψ1“ je tedy „WP“ (vizte rovnici 24), kde „δ“ značí funkcionální variaci.

Tíhy konají práci na závislých souřadnicích. Jelikož v Lagrangeových rovnicích 2. druhu
pracujeme  se  souřadnicemi  nezávislými,  je  třeba  všechny  virtuální  práce  v  závislých
souřadnicích na nezávislé převést. To lze provést tak, že ze struktury mechanizmu zjistíme
vztah – tvar  závislosti  – závislé  souřadnice na nezávislé  a  dosadíme z něj  za závislou
souřadnici  do  vzorce  pro  virtuální  práci,  kde  po  zvariování  získáme  zobecněnou  sílu
na nezávislé souřadnici.

Kvůli konzistenci celého modelu  je nutné na výstupu ze zde popsaných výpočtů
provádět přepočet souřadnic přirozených  - mezi rameny - „Ψ“ na souřadnice fyzikální,
které používá pro výstupy i poddajný model. Taktéž jsem musel zavést přepočet momentů,
protože z rovnic, tak jak jsem je napsal, jsem získával rozdíl momentu na motoru oproti
motoru výše na robotu, ale pro zbytek modelu jsem potřeboval většinou moment motoru
celkový.

Z  rovnic,  tak jak  jsem je  popsal  výše,  jsem tedy získal  matici  hmotnosti  „M“
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a zbytkový vektor „N_ocasek“; vektor tíhových sil „G“ a vektor momentů „τ“ které jsem
účelně takto vyčlenil  z  vektoru  virtuálních slových účinků;  a  nyní  ještě  zavedu vektor
zrychlení  v nezávislých  souřadnicích,  který  nazvu  „ddq“.  S  těmito  bloky hodnot  jsem
schopen  vypočítat  úlohu  dopředné  i  inverzní  dynamiky,  přičemž  inverzní  úloha
(rovnice 25) se počítá při řízení poddajného mechanizmu. Dopřednou úlohu (rovnice  26)
jsem využil zejména pro hledání chyb v modelu a ladění řízení motorů. 

Tyto rovnice jsou již k nalezení přiloze „demo_motory“, kde jsou zakomponovány
do  simulačního  programu  (pod  cestou  „demo_motory/  k_linearizaci_21_1_20kopie.slx/
inverzni“).
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 5 Řízení motorů
U  robotu  či  manipulátoru  je  zpravidla  cílem  řídit  sílové,  nebo  polohové

charakteristiky.  Ostatní  fyzikální  veličiny,  jako  například  teplota,  či  elektrické  napětí
mohou mít značný vliv na výsledek, uvažujeme je proto zejména jako omezující parametry
při návrhu hardwaru a snažíme se je kompenzovat, já se ale budu věnovat pouze silovým
a polohovým efektům. Rád bych vymezil rozdíl mezi pojmem řízení a ovládání. Ovládajicí
soustavou robotu, nechť je taková soustava, která nezávisí na stavech/výstupech robota.
Řízení pracuje zpětnovazebně a jeho vstupy vycházejí ze stavů řízeného robota. 

Řízení  síly  nalézá  své  uplatnění  při  obrábění,  nasazování,  utahování,  nebo
při ošetření  bezpečnosti  pracoviště.  Typickými  senzory  užívanými  pro  řízení  sil
při obrábění jsou tenzometry na rameni robotu. Pro bezpečnostní aplikace se užívá měření
proudu v motorech. Pokud by robot měl působit příliš velkou silou a proud naroste, robot
ukončí svůj pohyb. To lze realizovat dvouprahovým přepínačem, kterým je například bang-
bang  control  (řízení  typu  termostatu).   Využívá  se  u  menších,  kolaborativních  robotů.
Tenzometry  nalezneme  zejména  u  robotů,  kteří  pracují  s  vyššími  hodnotami  silových
účinků.(11)

  

 5.1 Kaskádní regulace

Pro řízení motorů jsem vyzkoušel dvě metody. První z nich je kaskádní regulace,
která  využívá  rozsáhlou  skupinu  PID  regulátorů.  Kaskádní  regulace  se  využívá  např.
u obráběcích strojů, ale také u systémů s velkou časovou prodlevou, jako jsou např. kotle.
Jedná se o několik PID regulátorů regulujících na části rozdělitelný systém. Předpokládem
řízeného systému je, že jsme schopni vyčlenit z něj subsystém, který budeme regulovat
PID regulátorem samostatně,  tedy s  vynecháním zbytku  kolem zvoleného  subsystému.
Lepší představu o tomto uspořádání dává diagram na  5. obrázku. Který zobrazuje řízení
mechanického systému elektrickou veličinou, což je vlastně i případ řízení motoru robota,
nebo voice-coilového hltiče vibrací.

Při tomto uspořádání s každým přidaným regulátorem samozřejmě narůstá počet
veličin, které musíme regulátorům dodat. Výhodou je, že poruchy vnitřních smyček mohou
být částečně potlačeny a neprojeví se tak ve smyčkách hierarchicky vyšších, takže každý
regulátor ladíme na omezenější frekvenční pásmo poruch, což nám dává možnost klást
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Obr. 5: Schéma systému se 3 regulátory v kaskádě(9)



striktnější  požadavky  na  kvalitu  výsledku.  Na  diagramu  je  vidět,  že  regulátor  vnitřní
smyčky je proudový,  předpokládá se totiž,  že  vnitřní  smyčka bude mít  menší  časovou
konstantu. Její regulátor reaguje na změny vyšších frekvencí. Rychlost regulace by pak
měla klesat směrem k vyšším smyčkám.

Jak je vidět z obrázku, je pro řízení jedné osy obráběcího stroje – tedy jednoho
stupně volnosti – třeba tří PID regulátorů. Sériový robot o třech ramenech má 3 motory,
je zde  tedy třeba  celkem 9 regulátorů.  Jako komplikace  se  navíc  jevil  fakt,  že  kvalita
regulace  jednotlivých  motorů  je  závislá  na  kvalitě  regulace  motorů  ostaních.  Ladění
takového systému byl tedy poměrně zdlouhavý iterační proces a jako mnohem efektivnější
metoda  pro  řízení  motorů  manipulátoru  se  mi  nakonec  osvědčila  metoda  nazvaná
Computed  torques  control.  Model  jsem totiž  několikrát  změnil  a  PID  regulátory  bylo
potřeba ladit znovu. PID regulátor může samozřejmě být ve vektorovém tvaru, místo 9
skalárních PID regulátorů lze použít např. 3 vektorové, to ale nic nemění na počtu čísel,
se kterými je potřeba pracovat. Kaskádní regulaci lze s větší robustností využít u SCARA
robotů, kde si můžeme dovolit řídit každou osu zvlášť, odděleně od ostatních. 

Řízením polohy/pohybu robotů se budu zabývat dále. Existuje více přístupů k řízení
pohybu.  Lze  použít  např.  neuronové  sítě.(10) My  jsme  však  zvolili  metodu  časem
osvědčenější.

 5.2 Computed torques control

Computed torques (23) využívá taktéž PID regulátory, na rozdíl od kaskádní regulace
ale přidává do řízení matematický model systému, čímž sníží počet PID regulátorů z 9 na
pouhé  3,  pro  každý  motor  jeden.  Právě  zde  najde  využití  model  inverzní  dynamiky
ze vzorce  25 vytvořený  Lagrangeovými  rovnicemi.  Ten  nyní  přepíši  a  přeznačím
do tvaru 27.  Pro  řízení  síly  mohu  přidat  člen  „τD“  znamenající  požadovaný  krouticí
moment.  O tuto  veličinu  se  právě  může  lišit  popisovaný děj  bez  řízení  a  ideální  děj,
kterého chceme dosáhnout, proto může být přidána do rovnic řízení. Já však nechci řídit
moment motorů, mým cílem je řídit primárně pohyb (respektive prostorové souřadnice,
nikoli silové charakteristiky), proto považuji „τD“ za nulové a místo tohoto členu se budu
zabývat spíše požadovaným zrychlením a samozřejmě polohou.

Zavedu stavový popis 28 systému se stavovým vektorem „x“.  

Dále zadefinuji chybu „e“ polohování robota „q“ oproti poloze požadované „qD“ a získám
stavový popis jako Brunovského kanonickou formu 29.
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Zde  se  nyní  dostáváme  ke  rovnici  velmi  podobné  rovnici  27.,  nyní  je  v  něm  však
zakomponován řídící  prvek, kterým jsem schopen ovlivňovat  přímo polohu.  Computed
torques s PID regulátorem tedy popisuji jako 30. rovnici. 

V podstatě celý tento zápis má za úkol připodobnit se co nejvíce řízenému modelu,
„u“ obsahující PID regulátor s volenými konstantami „Kd“, „Kp“ a „Ki“ má pak za úkol
odlišnosti těchto dvou systémů změnšovat. Tyto odlišnosti vznikají jak tím, že řídící tuhý
model  je  odlišný  od  řízeného  poddajného,  tak  tím,  že  poddajný  model  bude  buzen
externími silami a bez ohledu na znalost těchto sil se tento tuhý model musí co nejlépe
přizpůsobit. To záleží na kvalitě naladění PID regulátorů a na tom, jak moc se řídící model
ve skutečnosti blíží řízenému. Při příliš velkém zjednodušení řídícího modelu je možné
a ze zkušenosti si troufám tvrdit, že velmi pravděpodobné, že celý systém nebude funkční,
bez ohledu na kvalitu ladění.

 5.3 PID regulátor

Jak lze vyčíst ze  30. rovnice, PID regulátor je systém sestávající ze 3 základních
komponent.

PID  regulátor  lze  ladit  zkusmo,  různými  heuristickými  metodami,  nebo  softwarovými
nástroji.  V  mém  případě  nakonec  zvítězila  kombinace  Zieger-Nicholsovy  metody
a zkusmého  doladění.   Vstupem  „e“  do  těchto  regulátorů  je  odchylka  požadovaných
natočení robota v jeho kloubech od natočení zjištěných v poddajném modelu. 
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Výstupy jsou pak zrychlení nutná pro regulaci chyby. K těmto nutným zrychlením může
být  ještě  přičtena  hodnota  dodatečného požadovaného zrychlení  „qq D“  ,  jak je  vidět  ve
vztahu 30. 

Motory jsou umístěny na robotu sériové struktury, tedy první motor nese stavbu,
ve které se vyskytuje druhý motor a ten zase nese celek obsahující motor třetí. Každý další
motor  je  jednoduše  zatížen  menším množstvím hmoty,  než  předchozí.  Měl  jsem tedy
hypotézu,  že  charakteristiky  PID regulátorů  by měly  s  každým dalším motorem držet
monotónní  trend.  Překvapivě  se  však  ukázalo,  že  to  tak  být  nemusí  a  velmi  dobrou
schopnost  sledovat  zadanou  trajektorii  vykazuje  série  PID  regulátorů  s  navýšenými
hodnotami konstanty proporcionálního regulátoru „Kp“ na druhém motoru. 

Úkolem tedy bylo naladit 3 PID regulátory, pro každý motor jeden. Můj postup byl
následující:

1.) Nejprve jsem Zieger-Nicholsovou (dále Z-N) metodou nastavil PI regulátor 
nejzatíženějšího motoru,  zatímco ostatní motory,  výše v sériové struktuře,  byly  
zabržděny.

2.) Poté jsem odbrzdil druhý motor, nastavil Z-N metodou jeho PI regulátor  
a upravil  zkusmo  hodnoty  regulátoru  prvního.  Přitom  jsem  zavedl  D-složku  
do tohoto prvního regulátoru.

3.) Odbrzdil jsem motor posledního kloubu, nastavil PI regulátor Z-N metodou,
upravil jsem hodnoty na předchozích regulátorech.

4.) Zjistil  jsem,  že  robot  docílí  rychlejšího  ustálení,  když  zavedu  D-složku  
i do posledního  z  regulátorů,  nastavil  jsem  tedy  PID  regulátor  Z-N  metodou  
na posledním motoru a upravil zkusmo hodnoty předchozích regulátorů.

Konečné hodnoty konstant nastavené v regulátorech motorů tedy jsou:

Tabulka 4: Hodnoty konstant PID regulátorů

1. regulátor 2. regulátor 3. regulátor

Kp 25 120 35

Ki 85 27 50

Kd 40 30 38

Ukázalo  se,  že  nepřesnosti  vyladění  jednoho  z  motorů  mohou  částečně
kompenzovat motory okolní. Desetinové rozdíly na konstantách regulátorů mají marginální
vliv, mnohem více se v případě nutnosti drobného doladění projeví navýšení požadovaného
zrychlení, které může být přičteno přímo na výstup z PID regulátoru.

Simulační ověření řízení motorů s naladěnými PID regulátory představuje příloha
„demo_motory“, 
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 5.4 Ladění PID regulátoru

1.) Metoda,  kterou  jsem  již  dřive  nazval  zkusmým  laděním,  spočívá  
ve vypozorování chování při zvyšování, či snižování hodnot konstant regulátoru.  
Problém však nemusí být lineárně závyslý na jejich hodnotách. Je to tedy časově 
náročné.  Vypozoroval  jsem  několik  charakteristik  pohybu  stroje  při  změně  
parametrů v daném rozsahu a zapisoval jsem si na papír jejich proměnlivost.

2.) Zieger-Nicholsova metoda; kterou jsem použil jako první nástřel ladění PID 
regulátoru, což nebylo způsobeno tím, že by nebyla přesná, ale tím, že bylo obtížné 
přesně stanovit  meze oblastí  daného chování systému; je heuristickou metodou  
ladění. Oblastí daného chování mám na mysli to, že na začátku je třeba nalézt stav, 
kdy ID složky zvolíme nulové  a  hodnotu „Kp“  nastavíme tak,  aby na výstupu  
systému byly stabilní oscilace. (Problém ovšem byl, že oblast, ve které se jevily  
oscilace  téměř  stabilní,  byla  rozsáhlá,  a  já  jsem neuměl  rychle  určit,  kde  jsou  
nejstabilnější.  Proto  jsem  po  sléze  přistupoval  k  bodu  1.)  Poté  co  je  v  Z-N  
metodě  nastavena  hodnota  „Kp“  je  nutno  zaznamenat  tuto  hodnotu  zesílení  
a oscilační periodu. Z těchto dvou hodnot se pak určí výsledné konstanty regulátoru
dle tabulky.  Původní  Z-N  metoda  diktuje  určité  hodnoty,  existují  ale  různé  
tabelované mixy vyváženosti konstant regulátoru za účelem zlepšení konkrétních 
vlastností. (Potlačení poruchy, rychlost, překmit...)

3.) Softwarové nástroje v prostředí Matlabu nabízejí vizualizaci pro manuální 
ladění (např. Matlab PID Tuner) nebo i zcela automatické ladění. Tuto cestu jsem 
nakonec nezvolil pro změnu parametrů, spíše jen pro ověření správnosti naladění 
modelu.

Samozřejmě  existuje  mnoho  dalších  metod,  více  či  méně  náročných  na  aplikaci,
o některých jsem četl, ale nenastala potřeba se jimi zabývat. 
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 6 Optimalizace pasivní struktury 
hltičů
Nyní  se  budu  zaobírat  optimalizací,  kterou  jsem provedl  na  jiném simulačním

modelu, než se kterým se pracuje v ostatních kapitolách (zejména tam, kde se zaobírám
řízením). Jak jsem zmínil dříve, pro tuto diplomovou práci jsem obdržel hotový, poměrně
obecný  (lze  měnit  řadu  parametrů),  model  dynamiky  poddajného  mechanizmu,  který
zpracoval  Ing.  Karel  Kraus.  Originál  tohoto  modelu  najdete  v  datovém  souboru
„190720_Couf_extract.zip“  v  přílohách.  Z  tohoto  modelu  jsem dále  tvořil  dvě  odlišné
vývojové větve, jednu pro řízení a druhou pro optimalizaci. Zde se tedy budu věnovat té
optimalizační  verzi,  jejíž  výsledky  jsem  ovšem  později  aplikoval  i  do  verze  druhé,
s řízením.  Popisem  modelu  se  stejným  výpočetním  jádrem  se  také  zabývá  článek(8)

v seznamu použité literatury.
Matematická optimalizace se zabývá hledáním extrémů zadaných cílových funkcí.

Nalézt absolutní extrém funkce je přitom problém mnohem náročnější, než nalézt extrém
libovolný.  Analytické  řešení  není  obvykle  u  složitějších  problémů  možné.  Mezi
numerickými algoritmy je obtížné zaručit,  že nalezený extrém je extrémem absolutním.
Některé metody poskytují  i  do určité míry robustní výsledky. Jejich nedostatkem může
však být  množství  požadavků,  které  musí  problém splnit,  aby byl  takovými metodami
řešitelný.

Problémy  řešené  optimalizací  mohou  být  obvykle  diskréního,  spojitého,
či logického rázu. Zde se zabývám se pouze spojitými problémy.

Numerické metody hledání extrémů se obecně dělí na gradientní a negradientní.
Gradientní metody se sice vyznačují obecně vyšší výpočetní rychlostí (13) ale i nároky, které
kladou  na  cílovou funkci  a  nutností  znát  derivace.  U negradientních  metod očekávám
menší náročnost na jejich vstupy. Mezi takové metody patří vedle genetických algoritmů,
či simplexových metod například simulované žíhání atp. .

 6.1 Genetické algoritmy

Jsou  globálně  optimalizační  numerický  nástroj  hledání  maxima  funkce.  Jejich
algoritmus  nachází  inspiraci  v  evoluční  kompetici  jedinců.  Prosazuje  zdatnější  jedince,
ponechává však existovat i méně zdatné pro případ, že by takoví v nových podmínkách
nabyli na konkurenceschopnosti. Pro cílovou funkci se v přeneseném slova smyslu, stejně
jako  v  biologii,  užívá  výraz  fitness  a  zde  se  jedná  o  hodnotu  cílové  funkce.  Metoda
je negradientní.

Aby bylo možné vytvořit populaci jedinců, kterou budeme moci hodnotit, musíme
zadefinovat  vlastnosti,  na  základě  kterých  je  budeme  hodnotit.  Každá  taková
vlastnost - parametr - je rozměrem v prostoru parametrů. Tyto parametry tvoří bázi tohoto
prostoru, pokud tomuto faktu optimalizovaný model neodpovídá, je nutná úprava modelu,
nebo počtu parametrů tak, aby byla úloha jednoznačná. 

Existuje  tedy  jedinec  (bod  prostoru)  s  parametry,  které  ho  umisťují  na  pozici
v prostoru parametrů. Tento jedinec je vyhodnocen cílovou funkcí a je mu přidělena míra
zdatnosti.  Následující postup popisuje první iteraci:

1.) Na počátku hledání maxima je v určené vyhledávací oblasti vygenerován  
s náhodným umístěním daný počet jedinců. (Populační hustota předurčuje rychlost 
výpočtu v kontradikci s pravděpodobností,  že hledaný extrémní jedinec nebude  
přeskočen.)
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2.) Každému jedinci je cílovou funkcí přiřazena jeho zdatnost jako další rozměr
prostoru  parametrů,  který  se  o  tento  rozměr  rozšíří.  Následuje  proces  výběru  
jedinců,  ze  kterých  bude  vytvořena  další  populace.  Zpravidla  buď  mutací  
(Jedincům vybraným podle  klíče  dané  metody je  změněna  hodnota  některého  
parametru.) nebo křížením, nebo kombinací obou.

3.) Křížení je nejpodstatnějším mechanizmem genetických algoritmů, protože 
většinově  tvoří  novou  generaci  populace  pro  další  iteraci.  Mějme  jedince  
„j“,interval „I“ a cílovou funkci „f“. Zavádí se 31. rovnice,

kde „p“ je počet parametrů,  které přiřadíme jedinci „j“ a „N“ je počet jedinců  
v dané generaci. Dále je potřeba interval „I“ dělit (podle 32. rovnice).

Z takto rozděleného „I“ náhodně vybíráme čísla.  Jedinec,  z jemuž přiřazeného  
intervalu  je  náhodné  číslo  zvoleno  se  stává  rodičem.  Nový  jedinec  vznikne  
kombinací  hodnot  parametrů  několika  rodičů.  Způsobů,  jakými  se  parametry  
kombinují je více, ale zpravidla je to vážený průměr. Čím větší zdatnosti jedinec 
dosáhl, tím větší má pravděpodobnost, že se stane rodičem většího počtu jedinců 
následující generace.

4.) Když  je  vytvořena  nová generace  jedinců,  vyhodnotí  se  splnění  kritérií  
zastavení  algoritmu  a  pokud  nejsou  splněna,  pokračuje  se  bodem  2.)  tohoto  
postupu.

Kritérii zastavení může být pomalé zlepšování hodnoty cílové funkce, překročení
povoleného počtu iterací, nalezení domnělého extrému, nebo přílišná degenerace populace.
(Všichni jedinci se dostanou do malé zkoumané podoblasti, nezkoumá se funkce v jiných
místech, je vysoké riziko neobjektivity výsledku.)

V  Matlabu  najdeme  genetické  algoritmy  v  sadě  nástrojů  s  názvem  „Global
Optimization  Toolbox“.  Ačkoliv  se  jedná  o  uživatelsky  přívětivou  sadu,  bylo  pro  mě
vzledem k tomu, jak jsem připravil vstupy pro optimalizační nástroj, pohodlnější použít
simplexovou metodu. Genetické algoritmy matematicky sice kladou obecně menší nároky
na spojitost atp. funkce, na které pracují, ale simplexovou metodu se mi podařilo spustit
rychleji.  Analýzou  problému  jsem  dospěl  k  závěru,  že  za  problémem  s  genetickými
algoritmy stojí struktura mých skriptů, složitá – nebo naopak ne zcela zvládnutá - struktura
volání  funkcí  a  modelů  mezi  sebou.  Několikrát  jsem totiž  v  průběhu práce  narazil  na
problémy s prací s větším počtem programových pracovních prostorů (dále workspaců)
nebo transparentností hlavní funkce. (transparentnost: Část proměnných je pouze lokální,
ve volané funkci, ale některé algoritmy mohou vyžadovat, aby všechny proměnné byly
definovány již ve spouštěcím skriptu, např. některé paralelní výpočty.) Problém s křížením
workspaců jsem vyřešil při práci se simplexovou metodou a více jsem se ke genetickým
algoritmům nevracel. 
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 6.2 Simplexová metoda

Je negradientní metodou hledající lokální minima. Pro problémy s vyšším počtem
proměnných  předpokládáme  nižší  výpočetní  náročnost,  než  u  genetických  algoritmů,
protože není nutno vyhodnocovat tak velké množství bodů cílové funkce v jedné iteraci.
Pro realizaci jsem použil Optimization Toolbox v Matlabu, který nabízí několik možností,
jak realizovat simplexové metody.

Tato  metoda  pracuje  se  simplexem v prostoru  parametrů  „Rp“.  Simplex  je  jiný
název pro čtyřstěn zobecněný pro „p“ rozměrů.(14)  Systematickým polohováním tohoto
simplexu  v  prostoru  parametrů  a  počítáním  cílové  funkce  v  jeho  vrcholech  hledá
algoritmus simplexové metody extrémní hodnotu této funkce. Aby algoritmus mohl začít
se simplexem pracovat, je nutné simplex před jeho spuštěním vytvořit.To lze pro lineární
Dantzigovu  metodu  provést  přepsáním na  ekvivalentní  pomocnou  úlohu  se  zavedením
přidaných  proměnných.  Funkce,  jejíž  minimum  budu  hledat  pravděpodobně  nebude
lineární  a  Dantzigova  metoda  tudíž  nevyhovuje.  Použitá  Nedler-Meadova  metoda
je heuristická  a  její  konvergence  není  zcela  zaručena(15) ,  je  však  mnohem  méně
matematicky náročná, než metoda Dantzigova. Startovní simplex, začínáme-li optimalizaci
v počátku souřadného systému, získáme např. jako: 

Tabulka 5: Startovní simplex

Vrchol
simplexu

Optimalizační parametry vrcholů

j1,i j2,i ... jh,i ... jp,i

J1 0 0 0 0 0 0

J2 g q q q q q

J3 q g q q q q

... ... ... ... ... ... ...

Jp q q q q g q

Jp+1 q q q q q g

kde  „a“  je  délka  hrany  simplexu,  její  volba  je  ovlivněna  různými  vlastnostmi
optimalizovaného problému.

Když je zvolen inicializační simplex, lze přistoupit k samotnému Nelder-Meadovu 
algoritmu.(15)  :

1.) Seřadit (přečíslovat) body aktuálního simplexu „Ji“ podle hodnoty cílové  
funkce „f(Ji)“ od nejnižší „J1“ k nejvyšší „Jp+1“.

2.) Vytvořit zrcadlený bod „r“ a vypočítat jeho hodnotu cílové funkce „f(r)“.  
Bod „Jp+1“ vyřadit ze seznamu bodů v simplexu. (Bod vznikne zrcadlením „Jp+1“  
přes protilehlou nadstěnu.) 
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3.) Následuje rozhodování: 

3.1.) „f(x1) ≤ f(r) < f(xp)“; (Zrcadlení) Iterace je ukončena, „r“ je přejmenován  
a vřazen mezi body simplexu.

3.2.) „f(r)  <  f(x1)“;  (Roztažení)  Bod takto  získaný je  nejmenší  známý,  bude  
vytvořen bod „s“ dále na polopřímce „ J⃗ p+1 r “, pokud bude „f(s) < f(r)“, bude 
„s“ vřazen do simplexu (tím se zvětší krok), jinak bude do simplexu vřazen bod „r“.
Pak je iterace ukončena.

3.3.) „ f(r) ≥  f(xp)“; (Stažení) Bude vytvořen bod „c“ na polopřímce „ J⃗ p+1 r “ 
blíže zrcadlicí nadstěně a to ve směru toho z bodů na polopřímce, který má nižší  
hodnotu cílové funkce, nebo „Jp+1“. Pokud je „f(c)<min [f(r), f(Jp+1)]“ je „c“ vřazen 
do simplexu a iterace skončí. Jinak se přistoupí k dalšímu bodu.

4.) (Ostřižení) Pokud žádná z předchozích možností nevedla k cíli, přistoupí se 
ke zmenšení  simplexu.  Simplex  si  zachová  vrchol  s  nejnižší  hodnotou  cílové  
funkce,  ostatní  vrcholy  jsou  po  hranách  simplexu  přiblíženy  tomuto  vrcholu.  
Vyhodnotí se cílová funkce ve všech vrcholech. Iterace končí.

5.) Spustí se následující iterace s pozměněným simplexem.

Podmínky  zastavení  iterování  jsou  překročení  povoleného  počtu  iterací  nebo
velikost změny nejnižší hodnoty setrvávající již dlouho pod hodnotou své tolerance nebo
velikost simplexu setrvávající pod hodnotou své tolerance.

I  při  nenaplnění  těchto podmínek jsem však zastavil  činnost  řešiče,  když došlo
k zaplnění dovoleného úložiště serveru, což znamená, že bylo provedeno maximálně 2000
iterací  u náročnějších  úloh.  U  méně  náročných  úloh  zpravidla  potřebný  počet  iterací
dosahoval pětinových hodnot, když již byla naplňena nastavená tolerance změny hodnoty
cílové funkce, která je 0,0001. (Jak uvidíme později, hodnoty cílové funkce se obvykle
pohybovaly v  řádech jednotek.  Tuto  hodnotu tolerance  šlo vzhledem k chování  cílové
funkce  považovat  za  vyhovující.)  Nejnáročnější  úlohy jsem spouštěl  vícekrát,  přičemž
počáteční podmínky byly vždy to nejlepší řešení z minulého běhu.

 6.3 Aplikace simplexové metody

Pro  řešení  optimalizačních  úloh  jsem  využil  školní  výpočetní  servery,  rychlost
těchto výpočtů je ovlivněna zejména frekvencí operační paměti počítače. Jelikož v mých
skriptech  není  nijak  řešena  paralelizace  výpočtů,  neprobíhal  výpočet  na  serveru  oproti
mému  počítači  rychleji,  výhodou  bylo  tedy  pouze,  že  jsem  mohl  někdy  spustit  více
optimalizací naráz a zároveň jsem měl k dispozici svůj počítač pro další činnost.

Pro  aplikaci  ve  své  práci  jsem  použil  řešič  fminsearch  využívající  Nelderův-
Meadův  algoritmus.  Řešič  je  obsažen  v  Optimization  Toolboxu  Matlabu.  Řešič  má
zdánlivě jeden zásadní nedostatek a to, že není omezen okrajovými podmínkami. Jelikož
ale budu optimalizovat strukturu z geometricky konečných prvků s reálnými vlastnostmi,
lze  očekávat,  že  bude  potřeba  nějak  vymezit  oblast  vlastnostností,  ve  které  je  reálné,
zejména fyzikálně, se pohybovat. 

Řešiči je dále potřeba zadat počáteční hodnoty parametrů. Počáteční simplex je zde
vytvořen od těchto počátečních hodnot přidáním 5% ze zadané hodnoty v každém směru,
což je jiný způsob, než jaký jsem popsal v teoretické části.

Optimalizační program má následující strukturu hlavních skriptů:
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Obr. 7: Schéma optimalizačního programu

main_optimalizace.m fminsearch optimalizacni_funkce.m sim_model.slx



„main_optimalizace.m“ Vyčistí  paměť,  poprvé  zadefinuje  globální  proměnné  
a nahraje všechna startovací data,  zejména počáteční hodnoty optimalizovaných  
parametrů včetně implicitních klíčů k nim.

Implicitním klíčem k optimalizovanému parametru je přepočet.  „sim_model.slx“
totiž  odkazuje  na  další  funkce  s  oddělenými  workspacy,  do  kterých  je  potřeba
zakomponovat  optimalizační  parametry  v  požadovaných  mezích.  Meze  takových
parametrů mohou být proměnné v závislosti na ostatních parametrech. Problém je, že pro
přepočty s  takovými  parametry jsou  potřeba  hodnoty,  které  jsou  vypočteny až v oněch
funkcích volaných modelem. To jsem řešil, pokud to bylo nutné, spuštěním těch funkcí pro
falešné počáteční podmínky ještě před optimalizací. Tím se do hlavního workspacu nahrály
potřebné  proměnné.  Při  spuštění  řešiče  s  nějakými  počátečními  podmínkami  tedy  již
existovaly hodnoty (nezávislé na optimalizovaných parametrech), které se při optimalizaci
počítají až v simulačním modelu. 

Po dokončení optimalizace vyčká, až uživatel uloží data. Nejprve jsem nechával
program,  aby data  uložil  sám,  ale  jelikož  jsem počítal  na  serveru,  kde  jsem mohl  na
harddisk uložit 5 GB dat a dočasné soubory vytvořené některými náročnějšími simulacemi
dokázaly, při spuštění více simulací najednou, celý tento prostor využít, řešil jsem ukládání
dat často i ručně.

„fminsearch“ Načte počáteční hodnoty optimalizovaných parametrů, vloží 
je do „optimalizacni_funkce.m“ a hledá takové hodnoty parametrů, při nichž vrací 
„optimalizacni_funkce.m“ nejnižší hodnotu cílové funkce. Vykresluje svůj pokrok 
do grafu. 

Vzhledem  k  zaplnění  prostoru  na  disku  se  mi  graf  nepodařilo  v  některých
počátečních  pokusech,  kdy  jsem  ještě  nevěděl,  čím  je  chyba  způsobena,  uložit,
ale výsledné hodnoty jsem získal, tudíž jsem tyto optimalizace později neopakoval.

Jeden konkrétní optimalizační program naleznete v příloze „M3.zip“. 

 6.3.1 „optimalizacni_funkce.m“

Zde se konečně dostáváme k definici mezí pro optimalizační parametry, o kterých
jsem se zmínil již dříve. Jelikož není možno pro fminsearch omezit parametry z definice,
je nutno je omezit uvnitř. Jsou mi známy dva majoritně používané přístupy:

1.) Omezení rozhodováním: Funkce spouštěná fminsearchem má na začátku  
rozhodovací část, kdy pokud některý z parametrů překročí povolené meze, funkce 
automaticky hlásí vysokou hodnotu cílové funkce, což ovlivní řešič, který se tak  
touto cestou nevydá.

2.) Omezení oborem hodnot: Funkce spouštěná fminsearchem má na začátku  
přepočetní  část,  jedná  se  o  soubor  rovnic,  které  upraví  libovolný  parametr,  
připravený řešičem na jejich vstup tak, že výstup vyhoví mezím. Tento způsob jsem
použil, protože se mi osvědčilo (například u saturační funkce), že pro pozdější užití 
je vhodné, pokud to jde, ve skriptech a modelech užívat spojité funkce namísto  
přepínačů a podmínek.

Nyní  uvedu  ukázky  omezení  různých  parametrů  oborem  hodnot,  optimalizační
parametry  jsou  značeny  „jov(kk)“,  kde  „kk“  nabývá  hodnot  od  jedné  do  počtu  právě
užívaných parametrů:

1.) Parametr  podélného umístění  „abcx“ hltiče se 3 °volnosti  na posledním  
rameni robota. „abcx“ využívá řadu proměnných, které se vyskytují ve funkcích,  
které volá dynamický model robota, aby určil svou velikost, která bude vyhovovat 
požadovaným mezím. „abcx“ tedy využívá implicitní přepočet z parametru „jov(6)“,
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diktovaného fminsearchem, na sebe. Tento přepočet ukazuje 35. rovnice.

Zde  „Lram“  a  „Lhlt“  jsou  délka  ramene  robota  a  délka  hltiče,  která  je  sama  
parametrem.

2.) Na  podélném umístění  „cx“  hltiče  s  1  °volnosti,  které  je  přepočítáváno
explicitně při začátku každé iterace fminsearche, vysvětlím, jak tyto rovnice pracují.

2.1.) Fminsearch  předá  do  příslušného  workspacu  hodnoty  parametrů  „jov“  
pro daný vrchol simplexu.

2.2) Parametr „jov(3)“ je postoupen k přepočtu. „cx“ musí být kladné, proto je  
„jov(3)“ umocněn na druhou. Musí ležet v intervalu „<1/3, 1>“. Přičtením jedničky 
je zaručena hodnota vyšší nebo rovna 1. Následuje převrácení hodnoty a sražení  
na 2/3. Přičtením 1/3 je pak zaručen požadovaný interval. Hltič je nyní umístěn  
ve druhých dvou třetinách ramene. Tato konkrétní podmínka vyplývá z použité  
modifikace dynamického modelu.

Po  upravení  všech  parametrů  je  spuštěn  simulační  dynamický  model
„sim_model.slx“ ve verzi upravené pro optimalizaci.  Do workspacu, na kterém pracuje
funkce  „optimalizacni_funkce.m“,  zapíše  průběhy poloh,  rychlostí  a  zrychlení  efektoru
robota;  nakonfigurovaného  v  simulačním  dynamickém  modelu;  a  to  v  souřadnicích,
se kterými  model  pracuje  (konkrétně  jsou  to  globální  souřadnice  pro  polohy a  lokální
souřadnice efektoru pro rychlosti a zrychlení). Tyto souřadnice jsou zapisovány ve formátu
časových řad s konstantním krokem. 

Dostatečně malý a konstantní časový krok umožní nahradit integrál časové řady, při
zachování určité přesnosti, součtem. Pro všechny optimalizační simulace jsem tento časový
krok (frekvenci vzorkování) nastavil na 2 kHz. Rezonanční frekvence robota se pohybují
v desítkách Hz, rezonanční frekvence nosníků pak ve stovkách Hz, jak je vidět v tabulce 2,
frekvence vneseného rušení budou voleny s ohledem na frekvenci vzorkování i na vlastní
frekvence  systému.  Vzorkování  2  kHz  by  mělo  vzhledem  k  nízkým  rezonančním
frekvencím  robota  jako  celku  dostatečné.  Je  mnohem  vyšší,  než  požaduje  Shannon-
Kotělnikovův teorém.

Nahrazení integrálu součtem bylo zvoleno kvůli výrazné úspoře výpočetního času
a paměti.  Optimalizační  úlohy se  ukázaly být  velmi  výpočetně  zdlouhavými zadáními.
Cílovou  funkci  počítám  pouze  z  údajů  o  rychlostech.  Nahradím-li  integrál  součtem,
vypočítám hodnotu své cílové funkce „f“ jako v 37. rovnici,

kde „ẋi“ je rychlostní souřadnice „m“ je počet souřadnic, „t“ je aktuální a „T“ celkový čas. 
Účelem  této  optimalizace  je  minimalizovat  kmitání  (respektive  dráhu,  kterou

efektor urazí při buzení cizí silou s danými parametry) a tím zrobustnit schopnost robota
sledovat zadanou trajektorii navzdory rušení. Jako cílová funkce je volen integrál (součet)
umocněných (a tedy kladných) rychlostí.

33

   abcx=
Lram−Lhlt−0.04

( j ov(6))
2
+1

+0.04
Vzorec 35

cx=
1

( j ov(3))
2
+1

⋅
2
3
+

1
3

Vzorec 36

f =∑
i=1

m

∑
t=0

T

ẋi
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 6.3.2 Optimalizační dynamický model

Sledování trajektorie v čase přímo v optimalizačním modelu testováno není, zde
jsou řešeny pouze výchylky od požadované polohy. Sledování trajektorie je v gesci řízení
motorů, pro řízení hltičů předpokládám, že motory napolohují tuhý model robota správně
(že jejich řízení je zcela funkční).  Hltiče mají  potom za úkol řešit  deformace a chyby,
o které se liší tuhý model uvažovaný v řízení motorů od modelu poddajného. Tato úvaha
platí bez ohledu na příčinu vzniklé nepřesnosti, může se tedy jednat o deformace vlivem
setrvačných sil  (zpoždění poddajné struktury při  dobržďování,  nebo překmity),  i  uměle
vyvozeného  rušení  (vnesené  kmitání).  Pro  zlepšení  těchto  vlastností  později  obohatím
hltiče o aktivní řízení.

Druhým  módem  v  jakém  mohou  být  hltiče  použity  je  zlepšení  akceleračních
schopností  robota.  To  je  však  již  pouze  věcí  aktivního  řízení,  kdy  se  mezi  výstupní
veličiny, na které se ladí řídící jednotka hltičů, přidá např. odchylka zrychlení měřeného
od požadovaného.    

Použitý poddajný model robota má jednu paži ze tří sériově (klouby) spojených
nosníků. Každý nosník je dlouhý 0,5 m a obsahuje tři tuhé hmotné elementy. Zvyšování
počtu elementů nosníku sice zpřesní výsledek, ale má negativní dopad na délku výpočtu
a potřebnou  paměť  počítače,  proto  byly  pro  optimalizaci  použity  jen  nosníky  o  třech
elementech.  To  je  důvod,  proč  jsem musel  omezit  možné  umístění  hltičů  na  nosníku
na horní dvě třetiny nosníků, program je totiž napsaný tak, že neumožní umístění hltičů
na element nosníku, který je spojen s motorem v kloubu robota. Charakteristiky nosníků
jsou identické s  2 . kapitolou.

Model je plošný (vizte 8. obrázek na str. 35), gravitační zrychlení míří proti směru
souřadnice „y“ (dolů po nákresně). Každý nosník je s předchozí entitou spojen kloubem,
ve kterém se nachází motor s převodovkou. Motor je modelován jako filtr 1. řádu, jak
je probŕano v  3 . kapitole. Převodovka je reprezentována pouze torzní tuhostí. To vše má
danou hmotnost a setrvačné momenty. 

Vstupy  modelu,  které  budou  využity  pro  optimalizaci,  jsou  vnější  a  vnitřní.
Vnějšími vstupy jsou optimalizované parametry, ty musejí být dodány vnějším řešičem.
Vnitřními  vstupy jsou  vstupy umělého  rušení,  či  buzení  efektoru  robota.  Rušení  jsem
zakomponoval  přímo  do  modelu,  protože  pro  jeden  běh  optimalizace  zůstává  stejné
a měnilo se pouze napříč optimalizacemi, zatímco parametry je nutno měnit optimalizací.
Vnější  vstupy jsou řešeny jako položky ve workspacu fminsearche,  vnitřní vstupy jsou
bloky  přidané  v  hlavním  simulačním  modelu,  který  je  fminsearchem  spouštěn.
(Vizte 7. obrázek na 31. straně.)

Rušení  bylo v  modelech  realizováno  buď frekvencemi  v  daném rozsahu,  nebo
impulsem síly, nebo monofrekvenčním průběhem.

Výstupem  modelu  jsou  pouze  souřadnicová  měření  efektoru  vypisovaná  jako
časové  řady  do  workspacu  fminsearche.  Model  poskytuje  mnoho  informací  (polohu,
rychlost, zrychlení), ale já pro cílovou funkci používám pouze rychlost.

Záleže na běhu optimalizace se model tedy liší tím, jak je rušen, další odlišností
mezi jednotlivými běhy optimalizace je typ použitých hltičů. Pro tuto optimalizaci mám
k dispozici dva takové typy (lišící se konstrukcí). 

1.) V  modelu  mohou  být  použity  3  jenoduché  hltiče,  jaké  jsou  popsány  
v kapitole  3.4 . Pevně přimontovány jednou z částí k robotu.

2.) Mohou být ale také připojeny na nosník rotační vazbou na jednom díle  
hltiče a na protikusu, opět rotační vazbou, přidělány všechny 3 na nové hmotné  
těleso. Takto se spojením 3 hltičů vytvoří hltič se 3 °volnosti.

Mým cílem je vzájemně porovnat efektivitu obou řešení. Chci zjistit, které z nich
budou lépe hltit buzení/rušení, které může při práci působit na jeho efektor tak, aby byly
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co nejvýrazněji omezeny nežádoucí kmity robota. 
Zvláště patrný může vliv kmitů být např. při obrábění, nebo při rozjíždění a brždění

s břemenem. Protože lze každou hmotu považovat za břemeno, upustili jsme v pozdějších
krocích od modelování břemene explicitně a optimalizovaný model ho již neobsahuje. Pro
detailnější popis jádra modelu si opět dovolím odkázat na článek(8).

 6.3.3 Optimalizace pasivních vlastností hltičů na silový
impuls

V jednom z použitých optimalizačních módů jsem optimalizoval hltiče tak, že jsem
na vnitřní vstupy modelu robota v optimalizačním řešiči přiváděl silový impuls a sledoval
ustalování kmitů. Tento zatěžovací mód si dovolím ještě rozdělit na dva, při první sérii
pokusů jsem robota vybudil  silou 100 N ve směru svislé osy,  při  druhém pokusu jsem
použil sílu 100 N ve svislé ose a po čase 2,2 s ve směru vodorovném. První vybuzení
nastalo vždy v poloze robota s natočeními v jeho kloubech po řadě π/3, -7π/12 a pi/3 rad.
Budicí síla působila na robota vždy 1/4 s. 

Zavádím značení  kofigurací.  Ve všech konfiguracích se pracuje buď se 3 hltiči,
z nichž  každý  má  1  °volnosti,  nebo  s  1  hltičem  se  3  °volnosti.  Jsou-li  namontovány
3 hltiče,  značení  I331  znamená:  hltiče  s  1  °volnosti  (typ  „I“)  připevněny
na 3., 3. a 1. nosníku robota. Je-li namontován hltič s 1 °volnosti (typ „M“) uvádí se pouze
jeden nosník na němž je připevněn, tedy např. M2. Později jsem k toto značení rozšířil na
tvar 2M2, nebo např. 1I333, kde symbol před velkým písmenem značí způsob buzení. „1“
značí jeden budicí impuls, „2“ dva budicí impulsy.

Dále  uvedu  všechny  optimalizované  parametry,  pro  sestavy  se  3  hltiči
po 1 °volnosti to jsou:

„ax, bx, cx“ znamenající vzdálenost umístění hltiče a, b, nebo c ve směru první 
souřadnice lokálního systému nosníku, podél nosníku od nižšího kloubu, 

„ay, by, cy“  znamenající vzdálenost umístění hltiče ve směru kolmo k nosníku,  
přičemž kladných hodnot nabývá s 2. souřadnicí jeho lokálního systému, pokud 3. 
míří kolmo z nákresny

„afi, bfi, cfi“ znamenající  úhel  natočení  hltiče  od  1.  osy  lokálního  systému  
nosníku

„am, bm, cm“ znamenající hmotnost závaží na hltiči

„ak, bk, ck“ znamenající tuhost pružiny hltiče
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Pro sestavy s jedním hltičem, který  se vlastně skládá ze 3 hltičů  o 1 °volnosti
na konci  spojených  tuhým  prvkem,  zůstávají  tuhosti  pružin  mezi  optimalizovanými
parametry. Jelikož by optimalizace všech parametrů tohoto hltiče byla komplikovaná, kvůli
tomu, že meze těchto parametrů by byly závislé na velikostech parametrů jiných (takovými
parametry se myslí zejména úhly pružin hltče v koordinaci s jeho rozměry a umístěním
konců pružin na závaží i na nosníku robota), rozhodli jsme se omezit parametry, se kterými
u těchto sestav operuji, vedle tuhostí už jenom na tyto:

„abcm“ neboli „m“ znamenající hmotnost závaží na hltiči

„abcl“ neboli „l“ znamenající  délku  závaží  podél  nosníku,  což  ovlivňuje  
rozložení hltičů a také např. možnosti umístění hltiče na nosník

„abcx“ neboli „x“ polohu hltiče na nosníku, která musela být kvůli ovlivnění  
parametrem „abcl“ zadávána implicitně (či netransparentně, v tomto případě platí 
obě tvrzení).

Nyní  jsem  popsal  symboliku  značení,  která  se  bude  vyskytovat  v  následující
prezentaci výsledků.

Tabulka 6: Hodnoty cílové funkce (míry kmitání) pro optimalizaci impulsy

I322 I332 I333 M3 Bez hltičů

Buzení v jednom 
směru

0,0501365 0,0509106 0,0523733 0,0668415 0,0657855

Buzení ve dvou 
směrech

0,083803 0,0839762 0,0844247 0,100414 0,0939939

Z  6. tabulky vyčteme výsledky optimalizace. Je zřejmé, že cílová funkce nabývá
pro různé druhy vybuzení systému hodnot, které vzájemně, bez vhledu do systému, nelze
srovnávat.  Nemůžeme  si  ale  nevšimnout,  jisté  propojenosti.  Dvojité  buzení  vyvolá
u systému nárůst hodnoty cílové funkce cca 1,6krát, přičemž použitím 3 hltičů se toto číslo
zvyšuje, zatímco použitím M3 konfigurace se dokonce mírně sníží.

Při  buzení  ve  více  směrech  dosahuje  integrál  cílové  funkce  vyšších  hodnot.
Terminační  tolerance  rozdílu  hodnot  cílové  funkce  mezi  iteracemi  v  řešiči  zůstává  ale
nastavena  na  stejnou  hodnotu.  Z  toho  důvodu  se  zde  iteračním  procesem  se  stejnou
terminační tolerancí dosahuje vyšší  přesnosti  ladění.  K tomu je ale nutný řádově vyšší
počet  iterací.  Z  toho  důvodu  bývá  iterační  proces  ukončen  naplněním  požadavku
na maximální počet iterací a nikoli tolerancí rozdílu (poklesu) hodnoty cílové funkce mezi
kroky. Tím však nedochází ke snížení přesnosti optimalizace parametrů.

Budeme-li  se  dívat  pouze na hodnotu cílové funkce,  vyšla  nejlépe sestava I322
a to pro oba typy buzení. Hltič v sestavě M3 pak příliš dobrou práci nevykonal a sestava
s ním  dokonce  kmitala  více,  než  bez  něj.  Tento  výsledek  může  být  způsoben
zkonvergováním  cílové  funkce  do  lokálního  minima,  zároveň  je  třeba  vzít  v  potaz,
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že sestava  M3  má  daleko  více  na  sobě  závislých  parametrů  z  nichž  některé  jsem
neoptimalizoval. Optimalizací této sestavy jsem prováděl více a zde uvádím vždy nejlepší
dosažený výsledek, který je možno porovnat s ostatními. 

Nedívejme se však pouze na hodnoty cílové funkce, které nám neposkytnou úplnou
informaci o systému. Na 10. obrázku vydíme čtyřgraf, který ukazuje  hodnoty parametrů
a cílové  funkce  „CF“.  Jedna  barva  čáry  představuje  vlastnosti  jedné  sestavy.  Graf
je rozdělen na čtyři části s různými rozsahy hodnot na osách. To zaručuje jejich přehledné
naškálování, protože např. hmotnosti dosahují hodnot řádově jiných hodnot než tuhosti.
Volím proto několik různých os grafu. 

Prostudujme konkrétně vlastnosti hltičů. Hltič „a“ ve všech konfiguracích, kde je,
náleží 3. nosníku.  Z grafu vidíme, že poloha podél nosníku byla pro všechny hltiče volena
relativně blízko k efektoru, jejich příčné umístění ale využívá téměř celý povolený rozsah
umístění v kladné polorovině nad nosníkem (hltič může být uložen až půl délky nosníku
daleko od příslušného nosníku). Největší hodnota příčného umístění je na  zde v grafu
je na hltiči „b“ sestavy 1I322. Je to 18 cm kolmo od nosníku ve skutečnosti.  Hltiče „a“
některých  sestav  mají  některá  umístění  naopak  v  záporné  polorovině  pod  nosníkem.
Všimněme si velmi nízkých hmotností hltičů „a“. Jsou tedy lazeny na vysoké frekvence.
To  může  souviset  právě  s  jejich  umístěním bízko  u  efektoru.  Také  to  však  může  být
důsledkem  použitého  buzení  systému.  Sestavy  buzené  v  jednom  směru  mají  nižší
hmotnosti hltiče „a“, také sestavy I321 mají hmotnosti nižší než ostatní, navzdory tomu,
že tuhosti jsou řádově stejné. 

Zdá  se  tedy,  že  při  daném typu  buzení,  se  vyplácí  mít  hltič  efektoru  nejbližší
naladěn vysoko. Význam tohoto vysokého naladění ale upadá s umisťováním i ostatních
hltičů na nosník s efektorem.

Takto optimalizovaný tříhltičový systém nepočítá s buzením silovou dvojicí, takové
buzení vyvine například utahování šroubů v ose kolmé na nákresnu, zde jsem ho však
neuvažoval.  

Lze  si  povšimnout  také  určité  nemonotónní  korelace  mezi  příčným  umístěním
hltiče „c“ (poslední  hltič  ve značce sestavy)  a ramenem, na kterém je  v dané simulaci
umístěn. Dále můžeme pozorovat, že volba některých hodnot zmenšených mohla vyvolat
zvětšení jiných (přibížení jednoho hltiče vyvolá oddálení druhého). 

Tak, jako již i v tabulce, vidíme, že sestavy M3 se pohybují ve vyšších hodnotách
cílové funkce. Můžeme si také povšimnout, že umístění i délka závaží hltiče M3 podél
nosníku  byla  volena  velmi  podobně.  To  může  být  dáno  omezenou  délkou  nosníku,
kdy vzdálenost těžiště závaží a jeho hmotnost byly v kontradikci poté,  co dále již hltič
nebylo možné umístit.

Porovnáme-li hmotnosti hlltičů na robotech, vidíme, že sestava M3 pracuje s nižší
hmotností, než sestavy I3xx. Předpokládám, že rozkmitávací účinek konfigurace M3 může
být způsoben složitější dynamikou složeného hltiče, nebo zvoleným buzením.

Doba běhu optimalizace zásadně závisí  na volbě počátečních hodnot parametrů.
Běhy optimalizace, které zde uvádím jako výstupy, používají počáteční hodnoty parametrů
vedoucí k rychlé konvergenci k výsledku (výsledky předchozích optimalizací), což může
zapříčinit opominutí některých řešení v širším okolí v prostoru parametrů a dosažení pouze
lokálních minim cílové funkce.   
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Jednotky parametrů: {afi, bfi, cfi }= [ ° ]; {ak, bk, ck }= [ N/m ]; {am, bm, cm, m}= [ kg ];
{ax, bx, cx, ay, by, cy } relativní k délce ramene; {CF} neurčeno; {x,l}=[ m ]. 
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Obr. 10: Buzení impulsem – Parametry a cílová funkce konfigurací



Toto  však  nejsou  všechny ukazatele  pro  vyhodnocování  úspěšnosti  konfigurací,
se kterými pracuji.  Vedle porovnání parametrů přímo svázaných s optimalizací lze ještě
porovnat  např.  singulární  hodnoty  systému.  Ty  na  rozdíl  od  Bodeho  diagramu,
který poslouží dobře pro SISO (z angličtny: single-input single-output) systémy, ukazují
souhrn pro MIMO (z angličtiny multi-input multi-output) systém. Poslouží mi jako jakási
analogie  amplitudového  Bode  diagramu.  Často  z  nich  lze  odhadovat  zesílení,  musíme
ovšem  mít  na paměti,  že  jednotlivé  přenosy  mohou  pro  různé  výstupy  vypadat  jinak
a zesílení daného přenosu se může lišit.

V  některých  kapitolách  uvedu  na  diagramech  singulárních  hodnot  (dále  též
„sigmadiagramech“)  co  největší  frekvenční  rozsah  systému.  Všechny  optimalizované
systémy ho mají zhruba stejný a např. diagramy na obrázcích  11 a  12 nám tak poslouží
zejména  pro  představu,  jak  vypadá  celkový  přenos  systému.  V  některých  kapitolách
představím zvětšené  výřezy diagramů singulárních hodnot,  aby byly lépe vidět  rozdíly
mezi  nimi.  Tato  nejednotnost  je  však kompenzována přílohou „zápisy_z_optimalizací“,
v níž  jsou  obsaženy  skripty,  které  diagramy  vykreslí  kompletně  přímo  z  také  tam
obsažených linearizovaných stavových prostorů. V případě potřeby tedy prosím nahlédněte
do příloh.

Můj systém zde v každé z variant reprezentuje 5 singulárních čísel/ čar jedné barvy.
Pocházejí z 5 vstupů (3 vstupy pro řízení hltičů a 2 pro rušení externím silovým účinkem).
Diagramy těchto systémů jsem vykreslil přes sebe do grafu, aby byly patrné rozdíly mezi
nimi. 

Každé ze singulárních čísel zhruba reprezentuje jeden vstup systému a jeho přenos
na  všechny výstupy naráz.  (To platí  konkrétně  pro  modely,  které  užívám v této  práci,
ne však zcela obecně.) Pokud jeden vstup odpojíme, zjistíme, že z diagramu obvykle nejen
ubude singulární číslo, ale také se změní tvar čar ostatních, což značí provázanost mezi
vlivy vstupů. Podle počtu a tvaru singulárních čísel lze diagnostikovat poruchy systému
nebo poruchy linearizace či vzorkování. 

Tři méně zesílená singulární čísla výrazně souvisí s přenosy řízení. To znamená,
že řízení  je systémem  přenášeno  hůře,  než  rušení.  Tomuto  faktu  rozhodně  přispívá,
že rušení je zavedeno přímo do efektoru, ve stejném místě, v němž jsou i senzory. Přenos
z řízení na polohu má podle sigmadiagramu značně tlumené rezonanční frekvence. Dále
pozorujeme odlišnost některých rezonančních frekvencí při nasazení hltiče se 3 °volnosti
(v  diagramu  žlutě).  Vidíme,  že  rezonanční  frekvence  jsou  u  M3  sestavy  jsou  vyšší
(vyskytují se na diagramu až v oblasti vyšších harmonických frekvencí). Rezonance jsou
výrazné na vstupu řízení systému, který má největší zesílení. Posun do vyšších frekvencí
je způsben nižší  celkovou hmotností  hltiče  v  sestavě  M3.  Hltič  sestavy M3 má menší
přenosy  řízení,  ale  i  menší  rezonanční  vrcholky  na  přenosech  rušení,  což  je  znatené
i na singulárních číslech. 

Jelikož se optimalizuje silovým impulsem, nejsem nyní schopen omezit frekvenční
pásmo buzení, čímž bych mohl výsledek zlepšit. Jsem schopen ladit pouze celé frekvenční
spektrum.  Na  okrajích  grafu  ve  vzdálených  frekvenčních  oblastech  vidíme  podivné
fluktuace. Ty jsou zpravidla způsobeny nedokonalostmi linearizace. Jelikož se vyskytují
ve frekvenčnich  pásmech,  která  nevyužívám,  tak  mi  tento  nedostatek  nevadí.
V požadovaných  mezích  je  linearizace  dostatečnou  aproximací  systému.  Mezi  prvním
a druhým  sigmadiagramem  vidíme  menší  rozdíly,  ty  jsou  důkazem  vlivu  buzení
na optimalizaci a tedy i výslednou podobu optimalizované soustavy.
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Obr. 11: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na 1 impuls

Obr. 12: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na 2 impulsy
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 6.3.4 Optimalizace na frekvenční pásmo

Zde  jsem  jako  buzení  použil  sinový  signál  s  rostoucí  frekvencí  neboli  chirp
(čtěte: čirp). Vždy se jednalo o buzení v obou směrech. Frekvenční pásmo bylo voleno
velmi  široké,  aby pojmulo  jak  rezonanční  frekvence  robota,  tak  i  nejnižší  rezonanční
frekvence jeho jednotlivých ramen. Ukázalo se, že tento způsob buzení nepřináší výsledky,
které by v pozdější aplikaci výrazně zlepšovaly přesnost robota. Hltiče zde nemají za úkol
zcela  eliminovat  zvolenou  frekvenci,  ale  spíše  zlepšovat  funkci  robota  v  co  největší
množině frekvencí. Toto zlepšení je však malé při zvolení tak širokého frekvenčního pásma
buzení. Nejprve je systém buzen ve vodorovném směru sinem začínajícím na frekvenci
100 Hz a rostoucím až do 900 Hz. Ihned poté je buzen obdobně ve směru kolmém. 

V optimalizaci s impulsem jsem čekal, až kmitání v jednom směru odezní a teprve
poté jsem zavedl  buzení ve druhém směru.  To ale není  nutné,  protože kmitání  v obou
směrech se superponují a lze je tedy měřit i naráz. Zavedení tohoto předpokladu zkrátilo
dobu  optimalizace  řádově  o  hodiny.  Optimalizace  za  použití  sinu  s  lineárně  rostoucí
frekvencí je vůbec časově i paměťově nejnáročnější ze všech prováděných. Abych zmenšil
požadovaný úložný prostor  pro dočasné soubory,  protože  jsem na  školním výpočetním
serveru měl k dispozici jen omezený úložný prostor, pouštěl jsem optimalizace po částech.
Data včetě souřadnic efektoru z jednotlivých iterací se totiž ukládala. Protože jsem měnil
počáteční  hodnoty  parametrů  tak,  aby  při  opětovném  spuštění  optimalizace  začínala
na hodnotách, na nichž předtím skončila, lze v grafech optimalizace pozorovat někdy jen
malý posun cílové funkce k lepším hodnotám. Příčinou je, že v grafech,  které k těmto
optimalizacím  uvádím  v  příloze  „zápisy_z_optimalizací“,  vidíme  jen  poslení  část
optimalizačního procesu.

Značení  sestav  zůstává  obdobné,  pokud  je  např.  sestava  I332  buzena  postupně
zrychlujícím  sinem,  je  značena  písmenem  „c“  tedy  „cI332“,  nebo  jako  „chirpI332“.
Parametry optimalizace zůstávají stejné. Hodnoty cílové fuknce, najdeme v 7. tabulce. 

Tabulka 7: Hodnoty cílové funkce při buzení zrychlujícím sinem

I321 I322 I332 I333 M3 Bez hltičů

Buzení 
ve dvou 
směrech

0,133037 0,131664 0,124539 2489,63 0,0199454 0,132537

Tyto  hodnoty nejsou porovnatelné  s  konečnými hodnotami  cílové  funkce  při  ostatních
módech buzení (obecně hodnoty cílové funkce mezi módy nelze porovnávat), důvodem je,
že i  identický různě buzený systém kmitá různě.  V  7.  tabulce vidíme pravděpodobnou
nesrovnalost u systému I333, jehož cílová funkce neklesla z obrovských hodnot na počátku
optimalizace. Je pravděpodobné, že metoda zkonvergovala do lokálního minima. Jelikož se
mi  však hodnotu více  snížit  nepodařilo,  ani  zadáním odlišných počátečních podmínek,
uvádím tuto. 

Podívejme se na graf  č.  14,  jaké hodnoty parametrů  vedly k tomu,  že  hodnota
cílové funkce v jednom případě zůstala tak vysoká. První podivnost, které se lze dopátrat
v grafu  parametrů,  je,  že  všechny hltiče  byly voleny na téměř  totožných polohách jen
s velmi malými odchylkami.  Čáry v první části  grafu se překrývají.  V některém kroku
optimalizace  se  nejspíše  jednalo  o  výhodnou pozici.  Protože  se  hltiče  nacházejí  velmi
daleko od mechanických vazeb (ukotvení) ramene robota, jsou schopny působit velkým
momentem.  Dále  vidíme  velmi  nízké  hmotnosti,  které  korespondují  s  příliš  vysokými
fekvencemi, na které jsem ladil. 

Řešením  by  mohlo  být  zmenšení  frekvenčního  rozsahu.  Toto  zmenšení  jsem
nakonec  stáhl  pouze  na  monofrekvenční  buzení  sinovou  vlnou,  kterou  uvedu  v  jedné
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z kapitol.  Možností  by samozřejmě byl  i  chirp v malém frekvenčním rozsahu,  tlumení
poruch nějakého frekvenčního rozsahu chci však v této práci dosahnout pomocí aktivního
řízení hltičů. 

Vidíme, že pasivní nastavení hltičů na frekvenční pásmo je komplikované. Proto
se zaměřím  na  jejich  nastavení  pro  konkrétní  frekvenci  a  rozšíření  z  této  frekvence
na frekvenční pásmo budu řešit až aktivním řízením.

Předtím si  však  ještě  dovolím dokončit  tuto  kapitolu.  Na grafu  parametrů  totiž
pravděpodobně vidíme,  že  onu velkou hodnotu  cílové  funkce  u  sestavy I333 způsobil
velmi hmotný hltič. Při pohledu na vysoké tuhosti je pak zjevné, že hltiče se u této sestavy
kvalitně naladit nepodařilo.

Na grafu singulárních hodnot pozorujeme, oproti optimalizaci na impuls, výrazné
změny pouze v konfiguraci I333. Konkrétně rezonanci na velmi nízkých frekvencích kvůli
velmi vysoké hmotnosti a pak i mírnější antirezonanci. Sestava I333 ale není z důvodů
popsaných výše příliš relevantní. Zajímavostí však je, že se jeden z jejích hltičů projevuje
spíše jako proof-mass aktuátor (kap. 8 ).
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Obr. 13: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na chirpový signál



Obr. 14: Buzení chirpem – Parametry a cílová funkce konfigurací

Jednotky parametrů: {afi, bfi, cfi }= [ ° ]; {ak, bk, ck }= [ N/m ]; {am, bm, cm, m}= [ kg ];
{ax, bx, cx, ay, by, cy } relativní k délce ramene; {CF} neurčeno; {x,l}=[ m ]. 
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 6.3.5 Optimalizace při buzení sinovým signálem

Do třetice se dostáváme ke způsobu buzení, který má, jak se zdá,  jednu velkou
výhodu.  Zatímco  předchozí  způsoby  buzení  totiž  neurčují  jasně  frekvenci  ladění,
u sinového signálu je naprosto zřejmá.  Volil  jsem 100 Hz, což je frekvence,  vyšší  než
nejnižší vlastní frekvence robotu, ale nižší, než většina vlastních frekvencí nosníků. Tato
frekvence buzení je reálně dosažitelná při  práci s robotem. Z tabulky výsledků vidíme,
že jenoznačně nejlépe vyšla sestava M3.   

Tabulka 8: Hodnoty cílové funkce při buzení sinovým signálem

I321 I322 I332 I333 I333omez M3 Bez hltičů

Buzení 
ve dvou 
směrech

5,93082 5,19668 2,91001 1,64726 6,63249 0,142568 20,8794

Nově jsme do měřených sestav doplnili sestavu I333omez. Jedná se o sestavu I333,
ale některé hodnoty parametrů jsou vynucené. Tuto úpravu jsem provedl, aby bylo možné
lépe  srovnávat  sestavu  M3  a  sestavy  I3..  .  To  konkrétně  znamená,  že  úhly  hltičů
orientované v pravotočivém souřadném systému posledního ramene (kdy 1. souřadnice „x“
míří  ven  z  efektoru)  jsou  jak  u  M3  tak  u  I333omez  pevně  nastaveny  vektorem
[5π/4; 7π/4; 5π/4] rad. Vzdálenost hltiče od ramene (v příčné v souřadnici „y“) je vynucena
jako nulová. 

Z  porovnání  výsledků  se  zdá,  že  sestava  M3  netěží  své  přednosti  primárně
z natočení a poloh hltičů. Pokud totiž stená natočení použijeme pro I333 sestavu, vzdálíme
se od optimálního naladění na více než čtyřnásobek hodnoty cílové funkce. Jak nacházíme
na  grafu  v  15.  obrázku,  je  celková  hmotnost  hltičů  sestavy  I333  asi  19  kg.  Celková
hmotnost  hltičů  sestavy I333omez  je  kolem 12kg.  To je  mimochodem už  značná  část
nosnosti  původně  uvažovaného  robota.  Hmotnost  hltiče  u  M3  je  přitom  4  kg  a  jeho
výsledky jsou o řád lepší.  Rozdíl,  který mezi  danými dvěma sestaveními  bez pochyby
existuje, je, že při buzení v různých směrech se u sestavy M3 pružiny/poddajnosti hltičů
vzájemně ovlivňují. U sestav I3xx každý hltič pracuje „za sebe“ a je nastaven do 1 směru.
Je tedy otázkou, zdali v jiných směrech nepůsobí jako přítěž.

Z  grafu  vidíme  snahu  rozmisťovat  hltiče  vcelku  rovnoměrně,  pak  co  nejdále
od sebe na jednom rameni. Z toho důvodu je využívána v celém rozsahu možnost umístit
hltič na až čtvrtmetrový příčník na půlmetrových ramenech robota (neplatí  pro sestavu
I333omez). To je vcelku nepraktická pozice, která omezuje rozsah pohybu robota při práci.

Z  grafu  singulárních  hodnot  vidíme,  že  oblast  většiny  rezonančních  frekvencí
sestav se pohybuje od jednotek po 200 rad/s (30 Hz). Pouze sestava M3 má nejzesílenější
frekvence položené výše a na těchto vyšších frekvencích se shoduje s frekvencemi buzení.
Sestava  M3  má  mírnou  antirezonanční  prohlubeň  na  více  akcentovaných  vstupech.
Obdobnou antirezonanci vidíme třeba u sestavy I322 (červeně),  ale bohužel až na tom
nejslabším kanálu. Ostatní sestavy mají antirezonanci na 100 Hz relativně málo výraznou,
nebo žádnou.

Na grafech singulárních hodnot, které jsem pro přehlednost vytvořil dva, vidíme
několik vad v singulárních číslech (kostrbatých čar).  U sestavy I333omez to může být
jedna ze dvou vadných hodnot způsobena nízkou naoptimalizovanou tuhostí  (což může
zapříčinit malý vliv vstupu na výstup) u jednoho hltiče, nebo působení síly téměř kolmo
k měřené  souřadnici.  Tyto  vady  se  vyskytují  pouze  u  sestav  s  větším  počtem  hltičů
na posledním rameni, nedokáži ale určit, jedná-li se kauzalitu. Při hledání řízení pro takový
systém by tedy bylo lepší použít pouze Bode diagramy, kterých je zde sice mnoho, pročež
je zde neprezentuji, ale jejich zobrazení o systému vypovídá více informací.   
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Jednotky parametrů: {afi, bfi, cfi }= [ ° ]; {ak, bk, ck }= [ N/m ]; {am, bm, cm, m}= [ kg ];
{ax, bx, cx, ay, by, cy } relativní k délce ramene; {CF} neurčeno; {x,l}=[ m ]. 
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Obr. 15: Buzení sinem – Parametry a cílová funkce konfigurací
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Obr. 16: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na sinový signál (1/2)

Obr. 17: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na sinový signál (2/2)



 6.3.6 Optimalizace při buzení sinovým signálem ve 3 
souřadnicích

Třetí souřadnicí je zde míněna souřadnice natočení. Buzením ve třetí souřadnici
je tedy moment síly. Toto rozšíření je zajímavé, protože jsem provedl i buzení sinovým
signálem bez  momentu  a  tedy  se  nabízí  porovnání.  Opět  se  podívejme  na  9.  tabulku
cílových funkcí, kde jako již i dříve pozorujeme pokles hodnot s rostoucím počtem hltičů
na  vyšších  ramenech.  To  nám  říká,  že  při  frekvenci  100  Hz  je  lepší  mít  více  hltičů
na vyšších ramenech.

Tabulka 9: Hodnoty cílové funkce při buzení ve třech souřadnicích

I321 I322 I332 I333 I333omez M3 Bez hltičů

Buzení 
ve třech 
směrech

6,6257 4,61608 3,48104 3,51011 3,89447 0,781652 73,0158

U M3 je hltič volen ještě lehčí než dříve a výrazněji se u něj projevuje dominance
jedné ze 3 tuhostí. Takže jeden (pomalejší, tužší) hltič slouží zdánlivě jako kloub, kolem
kterého  se  děje  rychlejší  pohyb.  Na  18.  grafu  vidíme,  že  buzení  momentem  vneslo
do systému  zmatek  a  tuhosti  i  hmotnosti  některých  hltičů  jsou  voleny  velmi  nízké.
Zajímavé je,  že hltič M3 si i  zde drží mnohem lepší výkony než konkurenční sestavy.
Zároveň si také musíme povšimnout, že i přes nezvyklé vlastnosti (nejednotné hodnoty
parametrů) optimalizovaných sestav, se všem daří poměrně úspěšně vibrace tlumit.

Graf  singulárních  hodnot  jsem  se  rozhodl  prezentovat  v  menších  rozsazích
na osách. Na obdobných předchozích grafech je totiž vidět, že většinu obrázku nezabírají
podstatná data a ve větším přiblížení bude patrnější, jak optimalizace hýbe se singulárními
hodnotami  systému.  Graf  opět  obsahuje  i  nedobře  zpracované  signály,  které  nejsou
ve zvětšených  verzích  viditelné.  Považoval  jsem  za  účelné,  použít  v  práci  i  celkový
i přiblížený graf singulárních hodnot, protože jeden poskytuje pohled na systém jako celek
a druhý umožňuje přesněji porovnat konkrétní systémy, což potřebuji i sám dělat, zejména
později  při  sestavování  filtrů  řízení.  Vidíme  tedy,  jaký  vliv  má  obměňování
optimalizačních parametrů, ale zejména topologie stroje na přenosy systému.   
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Jednotky parametrů: {afi, bfi, cfi }= [ ° ]; {ak, bk, ck }= [ N/m ]; {am, bm, cm, m}= [ kg ];
{ax, bx, cx, ay, by, cy } relativní k délce ramene; {CF} neurčeno; {x,l}=[ m ]. 
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Obr. 18: Buzení sinem s momentem – Parametry a cílová funkce konfigurací
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Obr. 19: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na trojitý signál (1/2)

Obr. 20: Singulární hodnoty systému optimalizovaného na trojitý signál (2/2)



 6.3.7 Optimalizace se zahrnutím rotace do cílové 
funkce

Poslední  úprava,  kterou  jsem  provedl  při  optimalizaci,  se  již  netýkala  buzení,
ale cílové  funkce.  Jelikož  jsem  v  předchozím  kroku  přidal  buzení  momentem,  zdálo
se potřebným, postihnout v cílové funkci přímo rotaci efektoru. Za tímto účelem budu však
nucen sečíst dvě odlišné veličiny a sice úhel rotace a délkovou míru. Přidáním vah k těmto
dílčím cílovým funkcím mohu ovlivnit jejich důležitost ve výsledné CF, nicméně nemám
metodu k určení přesné váhové hodnoty a ani by neplnila zřejmý účel. 

Tato  změna  hodnocení  sestav  má  bezpochyby  přímý  dopad  na  jejich  podobu.
Přestože kvůli absenci vah pro rotaci nemůžeme na základě 10. tabulky jednoznačně říct,
že sestava M3 je nyní horší než I333, můžeme říct, že započítání rotace má na M3 mnohem
horší dopady, než na I333. Zatímco I333 si totiž prakticky zachovala hodnotu své cílové
funkce,  u  M3  se  ukázalo,  že  odolávat  rotačním  vlivům  pro  ni  není  ani  zdaleka  tak
jednoduché. Konečnou volbu sestavy bych tedy ponechal  na konkrétní aplikaci.  Pokud
není náchylná na změnu úhlu, je velmi dobrou volbou hltič složený. Pokud se očekává
výrazné  buzení  momentem,  je  možná  mírně  šťastnější  volbou  rozmístit  na  posledním
ramenu tři samostatné hltiče. Mějme ovšem na paměti, že jsou mnohem (řádově) hmotnější
a zaberou více místa. 

Tabulka 10: Hodnoty cílové funkce se zohledněním rotace

I321 I322 I332 I333 I333omez M3 Bez hltičů

Buzení ve
třech 
směrech

307,546 22,0067 23,6895 5,7178 4,22492 6,85921 296,96
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Jednotky parametrů: {afi, bfi, cfi }= [ ° ]; {ak, bk, ck }= [ N/m ]; {am, bm, cm, m}= [ kg ];
{ax, bx, cx, ay, by, cy } relativní k délce ramene; {CF} neurčeno; {x,l}=[ m ]. 
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Obr. 21: Buzení sinem s momentem – Parametry a nová cílová funkce konfigurací
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Obr. 22: Singulární hodnoty systému optimalizovaného s cílovou funkcí s rotací (1/2)

Obr. 23: Singulární hodnoty systému optimalizovaného s cílovou funkcí s rotací (2/2)



 6.3.8 Vyhodnocení zlepšení dynamických vlastností 
přidáním pasivních hltičů vibrací

Pasivní hltiče vybrací se osvědčují při hlcení vibrací konstantní frekvence. Ačkoliv
mírného  zlepšení  chodu  jimi  lze  dosáhnout  i  při  určitých  jiných  typech  buzení,  jejich
skutečná síla se projeví až při  konkrétním naladění na jasně danou frekvenci.  Dobrého
naladění se mi nepodařilo dosáhnout u všech testovaných konfigurací. 

Za  velmi  dobré  naladění  považuji  takové,  při  němž  se  použitím  hltičů  zmenší
hodnota mé cílové funkce (součtu nebo integrálu kvadrátů odchylek rychlostí) až téměř
na setinu.  Takto  naladěný  systém je  ovšem ještě  třeba  konzultovat  s  realitou  a  zvážit,
jsou-li hodnoty parametrů konstrukčně a mechanicky přípustné. 

Pro  lepší  shodu  se  skutečností  lze  samozřejmě  vyvinout  systémy  omezování
parametrů optimalizace,  je však třeba zvážit  náročnost  vypracování složitých algoritmů
v porovnání s přínosností.

Vidíme,  že  pro  buzení  silami  (nikoli  momentem),  které  bylo  testováno  např.
i v článku(8),  vychází  jako  jednoznačně  nejlepší  řešení  hlcení  vibrací  použití  hltiče
se 3 °volnosti.  Dokáže  totiž  i  při  relativně  nízkých  hmotnostech  hltit  vibrace  mnohem
efektivněji.  Hodnota cílové funkce je kvadrát,  budeme-li  uvažovat  její  odmocninu,  pak
můžeme říci,  že zhruba desetkrát efektivněji při hmotnosti necelých 4kg u M3 namísto
celkových 18kg u sestav I3xx .  Tak vysoké hmotnosti  jsou způsobeny velikostí  robota
(má nízké  vlastní  frekvence).  Volba  velikosti  robota  závisí  na  aplikaci.  V  některých
aplikacích  se setká  s frekvencemi  nízkými  a  jinde  stačí  pro  vysoké  frekvence  malých
amplitud robot menší s lehčími hltiči.

I při přidání buzení momentem si hltič se 3 °volnosti vede velmi dobře, hmotnost
se příliš nemění, jen jedna pružina výrazně tuhne. Problém však nastává, při monitorování
natočení efektoru robota. Ukazuje se, že natočení reguluje sestava M3 hůře, než ostatní
sestavy.  Dokonce tak špatně,  že (záležíc  na tom, s  jakou důležitostí  posuzujeme rotaci
oproti translaci) je výkonostně srovnatelná s ostatními sestavami. Její výhodou ale přesto
zůstává zhruba třetinová hmotnost.

Přehodnoťme  tedy  nyní  závěry.  Sestava  M3  disponuje  velmi  dobrým  hltičem,
pokud  je  naším  hlavním  cílem  dosahnout  přesné  polohy,  přičemž  přesnost  natočení
je až druhořadým cílem.  Pokud nám na natočení záleží, v prostředí se vyskytuje rušení
s charakterem osamělých rázů a vyšší hmotnost struktury není závadou, pak zvažujme jak
sestavu M3 (na 9. obrázku), tak sestavy I333 (na 8. obrázku), případně I332.  

Optimalizaci, při které jsem jako budicí signál použil chirp, nepovažuji za přílišně
relevantní.  Pro  aktivní  řízení  jsem  zvolil  pasivní  strukturu  hltičů  ze  sestavy  M3
optimalizované na trojitý sinový signál se zahrnutím rotace do cílové funkce, protože se
jedná o nejkomplexnější  optimalizaci a tato sestava si  vedla dobře průměrem ze všech
optimalizací s buzením sinusoidami, přestože se její výsledky zhoršily uvažováním rotace. 

Např. výsledek I333omez v poslední optimalizaci je překvapivý, nicméně ojedinělý
a může být způsoben nevhodně zvoleným vážením rotace ve vyhodnocování cílové funkce.

Na 24. obrázku vidíme detailní sigmadiagram dvou vybraných sestav, které dosáhly
dobrých výsledků při pasivních optimalizacích, v porovnání se sestavou bez hltičů, která je
zatížena  hmotnostmi  odpovídajícími  hltiči  se  3  °volnosti.  Pozorujeme  snížení  hodnot
singulárních čísel přidáním hltičů, tedy předpokládáme menší přenos poruchy systémem.

Na obrázku 25 vidíme přenos síly rušení v ose x (vodorovně po nákresně robota) na
výchylku efektoru v této ose. Přenos tohoto silového rušení na odchylku efektoru poddajně
modelovaného robota od efektoru tuze modelovaného je velmi podobný přenosu silového
rušení na výchylku poddajně modelovaného robota od rovnovážné polohy. 

 Na obrázku  25 vidíme, že tento přenos sestavy M3 by měl mít lepší schopnost
potlačování  rušení  než  přenos  sestavy  I333.  Optimalizační  program,  který  byl  použit
konkrétně pro poslední optimalizaci sestavy M3 (ale lze jej jednoduše přestavit i na ostatní
optimalizace) naleznete v příloze „M3.zip“. 
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Obr. 24: Singulární čísla vybraných systémů a jejich porovnání se systémem bez hltičů

Obr. 25: Amplitudová část Bode diagramu vybraných sestav. Vstup rušení a výstup 
polohy ve směru osy x.



 7 Řízení hltičů
Robot  s  řízením  motorů  je  funkční  celek  schopný  mnoha  činností.  Robot

s přidanými pasivními hltiči dokáže některé činnosti dělat přesněji,  ale při uživatelském
přeprogramování  na  jinou činnost,  nebo při  změně  okolních  podmínek,  může původní
naladění hltičů jeho funkci zhoršovat. Proto, jakož i pro další rozšíření možností stroje,
je chtěné rozšířit frekvenční pásmo efektivity hltičů. Za tímto účelem budu hltiče aktivně
řídit. Pro jejich řízení volíme pokročilejší postupy, než jsme zvolili pro motory, protože
řízený systém je složitější a některými metodami ani řiditelný být nemusí.

Z různých metod,  které  jsou  pro  řízení  hltičů  testovány (např.  zde(8) )  mi  byla
přidělena  metoda H-nekonečno (anglicky H-infinity),  která  vychází  z  teorie  robustního
řízení. Robustní řízení navazuje v teorii často na řízení optimální. Motivace k robustnímu
řízení  může  být  následující:  Deterministický  systém,  jehož  všechny stavy nedokážeme
měřit, můžeme řídit za pomoci stavového pozorovatele, ten pomůže stavy zrekonstruovat.
Pokud  je  ale  model  stochastický,  jsme  nuceni  použít  lineární  kvadratický  estimátor
(Kalmánův  filtr),  jehož  účel  je  obdobný,  rekonstruuje  stavy.  Aby  řídící  smyčka  byla
kompletní,  napojujeme přímo za estimátor  lineární  kvadratický regulátor,  takto složený
regulátor pak nazýváme lineárně kvadratický gaussovský regulátor (také LQG). LQG však
naráží  na  problém nestability.  I když  obě  jeho  části  budou  nastaveny správně,  vlivem
nepřesností  modelu  a  poruch  vnášených  do  systému  bude  LQG  pro  řadu  případů
nevyhovující a systém tak nebude stabilní.(16)  

Robustní  řízení  se  tedy  v  návaznosti  na  optimální  řízení  zabývá  především
vyvážením stability s kvalitou řízení (tzv. výkonem). Na rozdíl od adaptivního řízení, jehož
snahou je přizpůsobovat regulátor měnícímu se systému (např. neuronovou sítí), je cílem
robustního řízení dosáhnout dostatečné stability, aby změny neměly vliv na kvalitu řízení.
Takovými  změnami  jsou  myšleny  především  vlivy  šumu,  poruchy  přesnosti  chodu,
nepřesnosti  modelu,  prodloužení  odezvy,  nebo  přeladění  systému.  Přitom  typickým
zástupcem samopřelazovacího systému je právě i můj robot.

Idea robustního řízení disponuje několika základními metodami hledání regulátoru
(též kontroléru): μ-syntézou, H2 a H-nekonečnem. 

Různé metody tvarování regulační smyčky v robustním řízení se liší nároky jaké
kladou na řízený systém. Jiné architektury rozšířeného systému (obr. 26) lze často uzpůsbit
dané  metodě  na  základě  kompatibilní  topologie  (kap.   7.2  ),  ale  některé  metody jsou
schopny  pracovat  i  velmi  obecnou  architekturou  systému  (postačuje  znát  vstupy
a výstupy). Tvarování přenosů regulační smyčky se obvykle děje přidáváním frekvenčních
filtrů na zvolené výstupy. 
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 7.1 Smíšená citlivost

Nejprve představím problematiku smíšené citlivosti. Ukažme si ji na následujícím
systému. 

Zde „d“ je rušení, „r“ je požadovaná hodnota, „e“ je chyba, „u“ je vstupní hodnota, „n“
je šum,  „y“  je  výstup  a  „yn“  je  zašuměný  výstup  systému.   Tuto  sestavu  lze  popsat
dle rovnice 38, 

kde „S“ je citlivost (přenos odchylky) a T je komplementární citlivost (přenos šumu).  
Ovlivněním těchto  veličin  se  snažíme  získat  tvar  přenosu  v  Bodeho  diagramu,

respektive sigmadiagramu (vzniklého po singulárním rozkladu matice systému) takový,
že přenos  otevřené  regulační  smyčky  (očekávaně  nízkofrekvenčního)  rušení
a nízkofrekvenční  požadované  hodnoty  bude  pro  nízké  frekvence  malý,  zatímco
pro vysoké  frekvence  se  budu  snažit  se  budu  snažit  minimalizovat  přenos
vysokofrekvenčního šumu. Onu zlomovou frekvenci  mezi  šumem a rušením lze měnit.
Toho se dosahuje  tvarováním frekvenční  charakteristiky pomocí  filtrů.   Do této   dané
frekvence se snažíme, aby „y+n=r“ (  nulový přenos „r“ a zároveň rušení),  nad ní pak,
aby „T n → 0“. Ideální výsledný tvar sigmadiagramu/ Bode diagramu otevřené smyčky
s regulátorem je podobný integrátoru(16).

„K“ je hledaný regulátor, nám tedy z počátku neznámý. To podstatné, co vidíme
ve vzorci 38 je, že na tomto parametru závisí tvar frekvenční a amplitudové charakteristiky
systému. Je tedy pouze otázkou volby metody, jak budeme tento parametr volit, abychom
jím ovlivnili systém a naší zvolenou metodou může být hledat „K“ na základě chování
smíšených citlivostí, tedy „S“ a „T“.
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yn=( I +GK )
−1 GK r+( I +GK )

−1 Gd d −(I +GK )
−1GK n

S=( I +GK )
−1

T=(I +GK )−1 GK

S+T =I

yn=T r+S G d d−T n

Vzorec 38

e=r− yn=r (1−T )−S Gd d +T n

e=r− yn=S r−S Gd d+T n

Vzorec 39

Obr. 26: Rozšířená sestava s rušením(17)  



K systému pro odladění regulátoru připojujeme filtry, ty slouží jako váhové funkce
veličin na výstupech (lze je připojit i jako monitory vstupů atp.), čím více jich aplikujeme,
tím zajímavéjší požadavky na systém obecně vzato můžeme mít, ale tím komplikovanější
může být lazení.

Metodu smíšených citlivostí můžeme v Matlabu aplikovat příkazem „mixsyn“. 

 7.2 Lineární zlomková transformace

Lineární zlomková (dále L.Z.) transformace je matematická operace, zde spíše ale
způsob zápisu systému. Dělí matici přenosů systému a jejím cílem je ze systému vyčlenit
blok, který pak může být studován odděleně. V robustním řízení můžeme tuto transformaci
využít k oddělení nelinearit ze systémové matice. O těchto nelinearitách pak mluvíme jako
o nejistotách systému a tento způsob oddělení tak umožňuje ladit regulátor na v podstatě
nelineárním systému(24). 

Druhý  způsob  užití  lineární  zlomkové  transformace  je  oddělení  regulátoru
ze systému, stabilita obou a další vlastnosti pak mohou být zkoumány odděleně. Nemusí
se tedy jednat pouze o separaci regulátoru, může to být i jiný blok z diagramu, ale oddělení
regulátoru je častou aplikací.

L. Z. transformace převádí rozšířené systémy (např. obr. 26) na jednotný obecnější
tvar.  Původní  rozšířený  systém  nemusí  být  s  tímto  výsledným  tvarem  topologicky
identický,  ale  musí  být  alespoň funkčně identický (tj.  musí  ho být  možné přepracovat
na topologicky identický) s jeho podgrafem, pak ho nazývám kompatibilním. 

Pokud  bych  tedy  chtěl  např.  do  rozšířeného  modelu  bez  šumu  na  senzorech,
převedeného do tvaru L. Z. transformace na obr.  27, přidat šum, musel bych přepracovat
architekturu  nerozšířeného  systému.  Funkčně  identický  je,  lze  to.  Bez  přepracování
architektury nerozšířeného systému, ale model nebude topologicky identický s podgrafem
L. Z. transformace a transformaci nepůjde provést.

Existuje L. Z. transformace do hvězdy, horní a spodní. Tu několikrát užiji. Spodní
lineární zlomková transformace vezme do argumentu dva subsystémy „G“ a „K“, přičemž
první z nich má matici přenosů dělitelnou na 2 krát 2 podmatice a spojí je do systému
na obr. 27.

 7.3   Norma signálu a systému

Úkolem metody H-nekonečno je najít  vhodný kontrolér „K“, který splní nároky
na robustnost systému (stabilitu a výkon). Jako měřítko úspěšnosti slouží norma, kterou
aplikujeme na celý systém, nikoli jen na signál. S normami signálu je možné se setkat
u metod optimálního řízení, jako je třeba lineárně kvadratický regulátor a mohou to být
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Obr. 27: Lineární zlomková transformace
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různé  integrální  formule,  nebo  třeba  supremum  signálu.  Norma  systému  je  normou
uvažovanou přes všechny signály. Jak název metody H-nekonečno napovídá, užívá se v ní
pro hodnocení kvality naladění systému „L“ norma H∞ . Ta je definována jako

Také  jsem  se  v  robustním  řízení  setkal  s  normováním  pouze  citlivostní  funkce  „S“
ze vzorce 38, to ukazuje rovnice 41. Použitá norma záleží na požadavcích, jaké má návrhář
na řízení a na použitých metodách. 

Tato norma je vyjádřením Nyquistova kritéria stability při uzavření smyčky regulačního
obvodu a dává do souvislosti citlivost systému právě s jeho stabilitou, resp. robustností.
Vyjadřuje vzdálenost křivky citlivostní funkce v Nyquistově diagramu od bodu [-1, 0]. 

K normě ve  40.  rovnici  pro metodu H-nekonečno platí,  že  jejím cílem je  najít
takový kontrolér, aby platil 42. rovnice.

V takovém případě je totiž zaručena robustnost a stabilita. 

 7.4 Váhové filtry

Řízený systém reaguje různě citlivě na vzruchy o různých frekvencích. Aby řízení,
reprezentované regulátorem, reagovalo na různé budicí frekvence s požadovanou razancí
a tím měnilo  zesílení  daných frekvencí  při  průchodu  rozšířeným systémem,  přidáváme
pro účely ladění  vlastností  kontroléru  k systému filtrační/váhové  funkce.  Jejich  úkolem
je zesílit  či  utlumit  některé  veličiny  na požadovaných  frekvencích.  Tyto  filtry  se  vždy
přidávají  pouze pro zesílení výstupu, který monitoruje ladicí  optimalizátor,  ty nemusejí
vůbec  souviset  se  skutečnými  výstupy  systému.  U  mnou  použité  H-nekonečno
optimalizace se z pravidla pozorují a filtrují především výstupní neměřené hodnoty „z“,
někdy pak i  měřené „y“  nebo vstupní  řídící  hodnoty „u“ (vizte  obr.  27).  Přefiltrované
hodnoty nemají  v  celém rozšířeném systému (ten  v mém případě  tvoří  řízený systém,
regulátor  a  filtry)  žádný  význam,  slouží  pouze  jako  vstupy  pro  úlohu  H-nekonečné
optimalizace (stejně jako v kapitole  7.1 ). Výstupní veličiny, které filtruji jsou neměřené
polohy  efektoru  (resp.  odchylka  polohy  poddajného  systému  od  tuhého  modelu
v jednotlivých souřadnicích). Dále pak využívám za účelem ladění i filtry, které umisťuji
na řízené vstupy „u“. Zesílením, či utlumením některých frekvencí se snažíme získat tvar
přenosu v Bodeho diagramu, nebo diagramu singulárních hodnot takový, že v něm jsou
zesíleny  frekvence,  na  nichž  si přejeme  mít  regulátor  na  vzruchy  citlivější  (chceme
je potlačit), a že zeslabuje  frekvence na nichž takovou citlivost nepožadujeme (rezonance
přenosů řízení - aktuátorů). Po odstranení fltrů získáme systém s vyladěným regulátorem,
který potlačuje rušení a posiluje řízení.  

Pro  hodnocení  filtrů  se  používá  i  nelineární  simulace  řízeného  stroje.  Úkolem
H-nekonečna  je  minimalizovat  rozdíl  mezi  skutečným  strojem  (respektive  poddajným
modelem)  a rekonstruovaným  modelem,  který  používají  PID  regulátory  a  který  není
zatížen poddajnostmi a vibracemi. Při nelineární simulaci v čase je občas, kvůli zlepšení
výpočetního výkonu, nutné použít nekonstantní frekvenci vzorkování. V takovém případě
je nutno upravit  součty ve funkci,  kterou hodnotím vibrace (jedná se o cílovou funkci
přejatou z kapitoly o optimalizaci pasivních hltičů) na integrály.
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 7.5 H-nekonečno optimalizace

Existují  dva  algoritmy  řešení  H-nekonečné  úlohy.  Při  jedné  není  určen  řád
kontroléru, při druhé ho uživatel volí. Podle toho rozlišujeme strukturovanou a klasickou
syntézu.  Při  své  práci  jsem zkusil  obě  možnosti,  zde  pro  nastínění  uvedu  jak  pracuje
klasická metoda. Algoritmus klasické syntézy pracuje tak, že ověřuje několik podmínek,
které pokud jsou splněny,  je  vytvořen návrh řešení.  Z množiny řešení  je poté vybráno
to nejlepší.

Řešení  které  hledá  strukturovaná  metoda  není  optimální,  ale  suboptimální.
To znamená, že hledá pouze lokální minima. Důvodem je obtížnost nalezení globálního
minima iterační strukturovanou metodou  ale často i fakt, že optimální přenosová matice
uzavřené regulační  smyčky má konstantní největší  singulární  číslo(19),  z  čehož vyplývá,
že přenos  regulátoru  bude  mít  mocninu  vyššího  řádu  v čitateli  a  odezva  systému
na vybuzení nebude tlumena ani pro velmi vysoké frekvence.  Jinou motivací může být,
že optimální  kontrolér  bude  pravděpodobně  velmi  vysokého  řádu.  Hledejme  tedy
suboptimální řešení. Nechť systém ve tvaru lineární zlomkové transformace podle obr. 27
obsahuje linearizovaný řízený blok identický se  43. rovnicí.

Řídící  blok  je  zatím neznámý.  Je  zvolena  maximální  přípustná  velikost  normy
rozšířeného systému. Poté je učiněn počáteční nástřel hodnot koeficientů regulátoru pro
iteraci. Pokud je nalezen vyhovující regulátor, prozkoumává se jeho okolí metodou půlení
intervalu za účelem jeho minimalizace. Jako zastavovací kritérium optimalizace může být
použito např. kritérium minimálního poklesu, jako u fminsearche.

Aby mohla být optimalizace správně provedena, ověřují se různé podmínky:

Dvojice „(A, Bu)“ musí být stabilizovatelná.

Dvojice „(Cz, A)“ musí být zjistitelná (tj. všechny její nepozorovatelné stavy musejí být
stabilní).

„DT
uzDuz“ musí být invertovatelná.

„DT
uzCz“ musí být nulová.

Dále je třeba ověřit existenci stabilizujícího řešení  „X<0“ Riccatiho rovnice 44.

To lze  udělat  např.  ověřením stability  matice  „R“.  Třeba  v  článku (19)  se  ale  setkáme
s řešením pomocí Hamiltoniánu.

Je-li „R“ stabilní, pak totiž existuje regulátor „K“ jako:

Do  této  optimalizace  samozřemé  ve  skutečnosti  navíc  vstupujï  filtry,  které  zde  jsou
již začleněny do „A,B,C,D“ matic.
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 7.6 Struktura programu

Struktura programu, který počítá toto řízení, je uvedena na obr.28.

„main.m“ má za úkol nejprve načíst parametry modelu do workspacu. Je volán model 
„k_linearizaci_21_1_20kopie.slx“  a  je  zlinearizován.  Následně  jsou  
definovány filtry  potřebné  dále  pro  řízení  a  regulátor.  Filtry,  regulátor   
a linearizovaný  model  jsou  propojeny  a  jako  celek  postoupeny  
k optimalizaci,  která  hledá  hodnoty  regulátoru  H-nekonečna.  Nalezené  
hodnoty jsou poté použity pro model „hinf_system.m“

„k_linearizaci_21_1_20kopie.slx“ (či obdobné, např. „k_lin_23_7.slx“) je rozšířený model 
s již optimalizovanou pasivní strukturou hltičů. Spojuje v sobě několik dříve
probíraných částí, jak ukazuje  diagram  na  obr.  28.  Tyto  modely  se  liší  
minimálně, např. přidaným vstupem pro proof-mass aktuátor. 

„hinf_system.slx“  (či  obdobné  „hinfS26_7.slx“)  je  simulační  model.  Probíhá  v  něm  
simulace robota s veškerým řízením. Je  možno  volit  mezi  linearizovaným  
a původním modelem „k_linearizaci_21_1_20kopie.slx“. Na takto zvolený 
model je aplikováno H-nekonečno řízení a lze zobrazit průběh simulace.  
Kontrolér  vyladěný  metodou  H-nekonečna  je  připojen  zpětnovazební  
smyčkou na systém robota. „hinfS26_7.slx“ již umožňuje pouze nelineární 
simulaci a je spouštěn odděleně skriptem „main_hinf_casova_simulace.m“.

Optimalizovaný model  přímé dynamiky je ten,  kterému se věnuji  v   6  .  kapitole.  PID
regulátory a inverzní dynamika řízení motorů jsou vlastně Computed torques a tedy jsou
popsány v kapitole  5 . 

Programové skripty,  v  nichž  se odehrává  sestavení  a  simulace  aktivně  řízeného
systému  s hltičem s 1 °volnosti naleznete v příloze „filtr7_hinf-3Dhlt22-7_5bodu.zip“.
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b)        ⊃
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Obr. 28: Schéma programu pro řízení hltičů

main.m k_linearizaci_21_1_20kopie.slx

hinf_system.slx k_linearizaci_21_1_20kopie.slx

k_linearizaci_21_1_20kopie.slx optimalizovaný model přímé dynamiky

PID regulátory motorů

dopředná kinematika, zpracování výstupů

inverzní dynamika řízení motorů

zpracování vstupů

inverzní kinematika zadávání trajektorie



 7.6.1 Dopředná kinematika a zpracování výstupů

Z  poddajného  dynamického  modelu  získáme  informaci  o  skutečném  natočení
v kloubech robotu. Toto natočení řídí Computed torques. Informaci o natočení v kloubech
zde použijeme k rekonstrukci modelu pomocí rovnice 26. Získáme polohu efektoru, kterou
předpokládá Computed torques.  Tato poloha se však liší  od polohy skutečné.  Skutečná
poloha je totiž navíc ovlivněna poddajnostmi převodovek a nosníků robota. Abych zjistil,
jak moc se liší poloha tuhého a poddajného systému, získám z poddajného systému údaje
o poloze efektoru a odečtu je od údajů tuhého systému. 

Kompletní  měření  polohových  charakteristik  (polohy,  rychlosti,  zrychlení
a případně  jeho  derivací)  je  ale  v  realitě  obtížně  proveditelné  a  drahé,  proto  jsme
se rozhodli  neměřit  polohu,  jejíž  měření  by  vyžadovalo  např.  sledování  laserovým
paprskem. Neměření  některých veličin by pro použitou metodu řízení hltičů neměl být
problém (i bez použití estimátoru stavů). Připevněním akceleromeru na efektor robotu jsem
schopen  měřit  zrychlení.  Při  použití  geofonu,  který  funguje  na  principu  úměrnosti
indukovaného napětí v cívce s rychlostí jádra v ní, jsem schopen měřit rychlost.  

Skutečnosti  z  předchozího  odstavce  mi  nebrání,  abych  se  všemi  polohovými
charakteristikami  počítal  a  hodnoty,  které  by  ve  skutečnosti  měřeny  nebyly,  použil
k naladění systému. H-nekonečno totiž pracuje tak, že se snaží minimalizovat i za běhu
neměřené veličiny (respektive veličiny, které vyvedeme na váhové filtry, v mém případě
to jsou neměřené polohové výstupy, případně řízené vstupy hltičů). Abych ověřil, jak dobře
je systém nastaven, je výhodné i za provozu neměřené hodnoty znát, alespoň z poddajného
modelu, když se systém ladí. 

Zpracované  výstupy  této  části  modelu,  jakožto  i  celého  modelu
„k_linearizaci_21_1_20kopie.slx“, jsou tedy rozdíly polohy, rychlosti a zrychlení tuhého
modelu  (předpokladu  řízení  motorů)  s  poddajným  (resp.  se  zachybovanou  realitou).
Výjimečně jsem vyvedl na filtry i vstupní veličiny, zejména ale pro účely ověření.  

 7.6.2 Zpracování vstupů

„k_linearizaci_21_1_20kopie.slx“  obsahuje  vstupní  submodel,  ten  disponuje
v použité  konfiguraci  jedním  vnitřním  vstupem,  na  který  je  napojeno  řízení  motorů
a dvěma  (obvykle,  záleží  na  konfiguraci  modelu)  vstupy  vnějšími,  do  nichž  vstupuje
H-nekonečno řízení hltičů a rušení. Motorům a hltičům je třeba omezit velikost akčního
zásahu,  aby  model  více  odpovídal  realitě.  To bylo  v  původním  poddajném  modelu
a v nezměněné  podobě  i  v  optimalizační  části  této  práce  řešeno  saturační  křivkou.
Při implementaci  „k_linearizaci_21_1_20kopie.slx“  do modelu  pro  H-nekonečno  jsem
však narazil na problém. Staturační křivka, která byla použita v původním modelu není
hladká. V bodě nasycení má ostrý zlom a přechází v konstantu. To se ukázalo jako problém
pro výpočet a saturační křivky jsem tedy nahradil křivkou  „Sat“(25) ve vzorci  47, kterou
jsem transformoval tak, aby vyhovovala požadovaným rozsahům proměnných. 

Parametr „p“ zde ovlivňuje zejména zaoblení ostrých hran saturační křivky. Jelikož tato
funkce vyhovuje mým potřebám jen v části definičního oboru, napojil jsem na ni z obou
stran konstanty, které jsem v dané části definičního oboru potřeboval, tím jsem její platnost
rozšířil „  x∀    ∈ R“. Ve vzorci uvedená nasycovací křivka je poměrem „x“ k Lp normě
z „(1,x)“.
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 7.6.3 Inverzní kinematika zadávání trajektorie

Efektor  robota  pracuje  ve  globálních  souřadnicích  „x,  y,  φ“.  Souřadnice,  které
potřebujeme znát pro řízení, jsou ale natočení motorů „φ1, φ2, φ3“. Je tedy třeba provádět
přepočet  mezi  těmito  dvěma  souřadnými  systémy.  Jelikož  je  v  tomto  případě  počet
vstupních a výstupních souřadnic shodný, není třeba přidávat jiné podmínky, než se ujistit,
aby souřadnice zadané jako „x, y,  φ“ byly pro robota dosažitelné.  Jelikož požadovanou
trajektorii předem znám – zvolili jsme ji - robot bude efektorem opisovat kružnici, obecně
umístěnou ve svém pracovním prostoru (ne se středem v některém ze svých kloubů), mám
požadavek dosažitelnosti pojištěn.

Dále je třeba ošetřit konfiguraci, jakou robot zaujme. Požaduji-li totiž pouze polohu
efektoru, je pravděpodobné, že budou existovat různé polohy dílčích ramen, kterých robot
může nabýt a při všech mému požadavku vyhoví. To lze ošetřit např. podobně jako jsem
to udělal již dříve u optimalizačních parametrů, sestavím rovnici, která upraví souřadnice
tak, aby za daných okolností zaujímal robot např. natočení ramen s kladným orientovaným
úhlem. 

V  mnou  aplikovaném  řešení  tento  postup  ale  nevolím.  Jelikož  mám  zadáno
obkreslování  kružnice  efektorem,  nikoli  však  úhel  natočení  efektoru,  volím  úhel  tak,
aby natočení  ve  dvou  horních  kloubech  při  pracovním  pohybu  byla  symetrická.
To zapříčiní,  že jsou  obě  natočení  relativně  malá.  Pro  reálného  robota,  který  opakuje
rutinní  činnost  to  není  příliš  šťastná  volba,  protože  neměnný pohyb  v  malém rozsahu
způsobuje  špatné  mazání  kloubu.  V praxi  se  tento  problém řeší  tak,  že  se  robotu  čas
od času přidá do programu kondiční pohyb ve velkém rozsahu, aby se kloub promazal.
V modelovém případě mi ale pomohla nařízená symetrie kontrolovat, jestli je skript napsán
správně.

Dexteritu vzhledem ke kontrukci robota není třeba řešit. Singulární polohy s nízkou
ovladatelností zde nejsou.

Struktura mého programu nestačí k pochopení toho, jakým způsobem H-nekonečno
pracuje. Celé ladění H-nekonečnem totiž v mé práci probíhá uvnitř jednoho příkazu, např.
„hinfsyn“ nebo „hinfstruct“  v Matlabu. Program který jsem sestavil  a zde popsal,  tedy
slouží  pouze  jako  preprocesor,  aplikátor  a  demonstrátor  výsledků.  Princip,  jakým
H-nekonečno pracuje, je více rozebrán v kapitolách  7.1 - 7.5 .   

 7.7 Linearizace modelu pro H-nekonečno řízení

Jak jsem zmínil v předchozí kapitole, řízený robot má za úkol opisovat efektorem
kružnici.  Pro  ladění  řízení  meodami,  které  používám  (používám  popis  přenosovými
funkcemi), potřebuji čistě lineární model systému. (Obecně lze ale ladit např. na lineární
systém obohacený o nejistoty.) Lineární model však funguje přesně pouze v jednom bodě
pracovního prostoru.  Z toho důvodu využiji  sílu  robustního řízení  a model  zlinearizuji
v pěti  místech  na  kružnici,  kterou  robot  opisuje.  Umístění  linearizačních  bodů  včetně
opisované  kružnice  vidíme  na  29.  obrázku.  Robot  je  ukotven  v  počátku  uvedeného
souřadného systému.

Mým cílem tedy je řídit jedním kontrolérem několik velmi podobných lineárních
systémů. V úvahu přicházely v zásadě tři metody, jak toho dosahnout, přičemž jako řešicí
algoritmus jsem zvolil hinfstruct:

Průměrování regulátorů jednotlivých zlinearizovaných systémů. 

Lazení regulátoru na průměr z jednotlivých systémů. 

Lazení oddělených systémů s podmínkou identity regulátoru.

Pouze třetím způsobem se mi podařilo nalézt stabilizující řízení.
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Linearizované modely mají  102 stavů. To ještě,  jak se ukázalo,  nebrání hledání
robustního kontroléru pro jeden model. Problém ale nastane ve chvíli, kdy hledám řízení
pro všechny vybrané linearizace naráz. Výpočetní čas se totiž výrazně navýší. Musel jsem
tedy  přistoupit  k  redukci  modelů.  S  užitím  Hankelových  matic  singulárnićh  hodnot,
se ukázalo (vizte  29. obr.) , že modely lze redukovat na modely pátého řádu. Pátý stav
je první  stabilní  a  nese  ještě  stále  několikanásobek  energie  oproti  stavu  šestému.
(Jednotlivé linearizované systémy se liší jen mírně.) Komplikace však nastává při pohledu
na póly systému.  Systém má totiž  několik dobře tlumených pólů již  na velmi nízkých
frekvencích. Tyto póly nesou malé energie a tak se mezi Hankelovými singulárními čísly
ztratí. Řád systému je kvůli nim však třeba navýšit, aby po redukci postihoval i frekvence,
které jsou ve vyšších pásmech, v nichž chceme systém řídit. Nakonec jsem se na základě
diagramu singulárních hodnot rozhodl pro redukci systému na 25. řád, který nabízí dobrou
přesnost i výpočetní rychlost při optimalizaci.
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Obr. 29: Linearizační body

Obr. 30: Hankelovy singulární hodnoty linearizovaného systému



Redukci systémů jsem provedl rezidualizací, ozkoušel jsem i redukci odtržením,
ale poskytovala  znatelně  horší  výsledky  v  nižších  frekvenčních  oblastech,  jak  jsme
předpokládali.

 7.8 Linearizovaný model a jeho řízení

Na  obrázku  31 vidíme  sestavu,  s  jejímiž  různými  variantami  jsem  pracoval
při ladění  kontroléru  metodou  H-nekonečno.  Kontrolér  má  laditelné  parametry,  které
nastřeluje  optimalizátor  hinfstruct.  Model  robota  je  linearizovaný  zatím v  jenom bodě
pracovního prostoru (jednoduchý). Do modelu mohou vstupovat různé poruchy, z nichž
některé jsou na obrázku zobrazeny. Jedná se o:

1.) Aditivní  vady  hltičů.  S  touto  poruchou  nebudu  nijak  pracovat,  protože
předpokládám, že v reálné situaci bude konstantní. Tento vstup lze využít, pokud bychom
chtěli hltiči generovat na robotu odchylky od požadované polohy. Důvodem uvedení této
poruchy zde je využití tohoto vstupu pro zjištění přenosu řízení hltičů (na polohu efektoru),
který je již jedním z přenosů získaných při optimalizaci pasivní struktury hltičů, ale zde je
možno  ho pozorovat  samostatně.  Výstupy  příslušné  k  tomuto  vstupu  jsou  odchylky
výstupních veličin (souřadnic efektoru), na nich by nás tedy zajímal projev této poruchy,
pokud bychom ji studovali.

2.) Šumy čidel. Na tento vstup lze přivést šum simulující např. nedokonalosti vedení
informace z čidla. Jeho pozorování pak proběhne na výstupu rušících šumů. V případě,
že do  systému  tyto  šumy  nepřivádíme,  můžeme  použít  pouze  příslušné  výstupy  a  to
ke sledování přenosů řízení kontrolérem. Na tyto výstupy pak umistňujeme filtry obdobně
jako na výstupy neměřených veličin. Strategie práce s těmito výstupy je však jiná, neboť
cílem je  přivést  řídící  veličiny (např.  proud aktuátorem)  do hardwarem požadovaných
mezí.

3.) Rušení  vnějšími  silami.  To  využívám.  Jedná  se  o  vnější  síly  vybuzující  robota
v jeho efektoru. Jeho vliv na robota studuji jako odchylky měřených veličin, stejně jako
aditivní  vady  hltičů.  Studium  obou  vlivů  najednou  by  pravděpodobně  bylo  velmi
komplkované, protože by výstůpní filtry musely pojmout oba děje.

Ve  svých  simulacích  však  pracuji  s  modelem  složeným/zobecněným,
ne jenoduchým. Ten je linearizován v pěti bodech. I chyba linearizace je typem poruchy
systému a robustní řízení by ji mělo překonat. Robustnost vůči této poruše zajistím právě
lazením kontroléru na několik modelů naráz.
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Obr. 31: Jednoduchý linearizovaný model s některými možnými poruchovými jevy



 7.8.1 Rušení

Rušení,  neboli  disturbance,  vnášené do systému bývá vhodné frekvenčně
omezit.  Při  minimalizaci  H-nekonečno normy se totiž  řešič  snaží  regulátorem snižovat
největší  amplitudy kmitání  (tlumit  rezonance).  Pokud  se  rezonanční  vrcholek,  nachází
na sigmadiagramu nebo amplitudovém Bode diagramu v oblasti nedůležitých frekvencí,
bude se řešič soustředit soustředit primárně na takový vrcholek a opomene zkvalitňovat
přenos v oblastech frekvencí pro regulaci podstatných.  

Například  hrozí,  že  velké  zesílení  na  vysokých  frekvencích,  kde  je  hodnota
singulárních čísel  pro přenosy rušení téměř konstantní,  nebo jen málo klesající,  zastíní
frekvence  v  nižších  pásmech,  pro  které  bude  pak  reglátor  neúčinný.  Toto  hrozí  spíše
s optimálním regulátorem,  nicméně omezení vstupních frekvencí je blízké realitě a výkon
kontroléru nezhorší.

Konstantní zesílení vysokých pásem může být problematické filtrovat (výstupními
filtry)  a  mohlo by to  nepříjemně zvyšovat  některé hodnoty v regulátoru,  což by vedlo
k problematičtější  realizaci  aktuátorů.  Z  těchto  důvodů  je  vhodné  buď  omezit  oblast
přesného řízení shora (ve frekvenční oblasti), nebo vysokofrekvenční rušení při simulacích
na vstupu zeslabovat. 

Oba  přístupy  jsou  prakticky  ekvivalentní.  Omezení  oblasti  přesného  rušení
se provádí přidáním podmínky pro maximální frekvence kmitání v pólech systému(29). 

Tlumení vysokých frekvencí na vstupu nabízí větší variabilitu. I bez studia dopadu
změny polohy jednotlivých pólů systému na výsledné chování systému mohu totiž touto
metodou  měnit  zvažované  rušicí  frekvence,  pro  jednotlivé  vstupy  rušení,  odděleně.
Proto jsem  tedy  volil  tuto  metodu.  Tato  metoda  vychází  z  teorie  smíšených  citlivostí
(kap.  7.1  ).  Systém je  tedy připraven  i  na  připojení  dalších  filtrů  a  vstupních  veličin
za účelem zašumění měřených signálů (vizte 31. obr.).

 7.8.2 Více poloh

 Zašumění  systému  však  jako  další  poruchovou  veličinu  nevolím.
Větší komplikace, nežli šum v senzorech, totiž u mého robota přináší přelazování vlivem
jeho vlastního pohybu. Jako další porucha tedy pro můj model poslouží jeho obměny. 

Motory  kloubů  plošného  robota  řídím  pomocí  metody  Computed  torques  tak,
aby opisoval ve své rovině kružnici (obr. 29). Na této kružnici ve zvolených bodech model
linearizuji.  Takto  linearizované  modely  lze  použít  například  pro  aktivní  řízení  hltičů
přepínáním jednotlivých  modelů  i  regulátorů  podle  toho,  ke  kterému  je  zrovna  robot
nejblíže (např. lineárně-kvadratickým regulátorem LQR). To je provedeno v práci(8).

Robustní řízení ale hledá jeden regulátor pro množinu linearizovaných modelů tak,
že  jej  testuje  na  všech  modelech  naráz.  Nejblíže  LQR  je  uspořádání  jednotlivých
linearizovaných  modelů  do  přívěsku  (anglicky  append)(29).  U  tohoto  způsobu  řízení
získáváme  matici  kontroléru  obsahující  funkčně  stejné,  ale  jinou  metodou  lazené,
subkontroléry, jako u LQR. Kontrolér je tedy rozsáhlý a stále přetrvává potřeba přepínat
napojení výstupů systému na něj.

Další  dvě  uspořádání  jsou  velmi  podobná.  Linearizované  systémy  je  možno
uspořádat paralelně a jejich výstupy průměrovat, nebo je uspořádat do množiny systémů.
Množina systémů je zobecněním systému. 

Pro MIMO (z angličtiny multi-input multi-output) systémy je její indexový systém
poměrně  složitý.  Má  stejný  počet  výstupů  jako  dílčí  lineární  systém,  a  počet  vstupů
se rovná součtu všech počtů vstupů dílčích systémů. 

V Matlabu je třeba indexový systém aplikovat při hledání optimáního regulátoru
množiny systémů příkazem „hinfsyn“. Při hledání suboptimálního příkazem „hinfstruct“
je však možno ladit  součást  systému,  regulátor může tedy být vřazen v každém dílčím
lineárním systému.  Zajistíme-li  aby byl  pro  všechny tyto  dílčí  systémy identický,  pak
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ladíme  jeden  robustní  kontrolér  pro  všechny  lineární  systémy,  které  i  s  kontrolérem
umístíme  do  množiny systémů,  naráz.  Indexování  vstupů  a  výstupů  množiny systémů
je nyní nepodstatné, protože kontrolér již na vnější vstupy nepřipojujeme.

 7.8.3 Možnost zapojení proof-massu

V  takovém  upořádání  můžeme  měnit  architekturu  systému  i  separovat  více
kontrolérů.  Toho  pro  přehlednost  využívám  při  přidání  proof-mass  tlumiče  vibrací
do systému (více v kap.   8  ).  Proof-mass má totiž oddělený kontrolér.  Matice systému
tohoto kontroléru není nezbytně nutné oddělovat od kontroléru hltičů, ale jelikož se jedná
o přidaný  systém,  je  to  elegantnější.  Navíc  takto  vyčleněný  malý  kontrolér  se  lépe
omezuje,  co  do  parametrů.  Lépe  se  s  ním  pracuje  a  neovlivňuje  podmíněnost  matice
hlavního  kontroléru.  Systém  se  dvěma  kontroléry  je  ve  tvaru  dvojité  dolní  lineární
zlomkové  transformace  na  nejvyšší  úrovni  (obr.  32 vlevo).  Opakem  je  hierarchické
uspořádání   (obr. 32 Vpravo).  „δ“ může podmiňovat  některé vlastnosti  kontroléru „K“.
„bsky“ je virtuální tlumič na zpětné vazbě „yp“ ze senzoru rychlosti přes „up“ proof-mass
aktuátoru. „S“ je řízený systém.  

 7.8.4 Rušení prakticky

Vstupy rušení do systému mám omezeny. Jako modelový případ rušení uvažuji síly
z obrábění robotem. Od toho odvozuji rušivé frekvence, které mohou nastat. Otáčky frézy
při  obrábění  záleží  na  materiálových  vlastnostech  a  jejím průměru.  Při  obrábění  ocelí
karbidovými, či keramickými nástroji, podobně jako při obrábění hliníku tvrdokovovými
nástroji se řezné rychlosti mohou pohybovat kolem 200 m/min. S průměrem frézy 2 cm to
tedy  vychází  na  3183  ot/min  (53 Hz  nebo  333  rad/s).  S  vědomím,  že  ve  speciálních
aplikacích se vyskytují i otáčky vyšší jsem rušení omezil filtrem ve 48. rovnici.

Tento  filtr  není  součástí  řízení,  je  omezením provozu.  Robot  nesmí  být
provozován při  rušivých frekvencích,  které  mají  vyšší  frekvence,  nebo větší  amplitudu
v poměru  k  nízkofrekvenčnímu  rušení,  než  udává  amplitudový
Bode diagram/sigmadiagram tohoto filtru. Bode diagram vidíme na 33. obrázku.
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Obr. 32: Dvojitá dolní lineární zlomková transformace



 7.8.5 Tvarování frekvenční charakteristiky 
u H-nekonečna

Pro  srovnání:  Metoda  smíšených  citlivostí  předpokládá  rozložení  frekvencí
poruchových  veličin  podle  jejich  typu  (rušení  má  jiné  frekvence  než  šum),  vyžaduje
určitou  architekturu  systému  a  ladí  se  primárně  na  otevřené  regulační  smyčce.
Na požadovanou  architekturu  lze  můj  model  přepočítat  (topologie  by  měla  být
kompatibilní,  jelikož  oba  typy  architektury  je  možno  převést  lineární  zlomkovou
transformací na její obecný tvar). 

Oproti  tomu  strukturovaná  metoda  H-nekonečno  iteračně  tvaruje  uzavřenou
smyčku.  H-nekonečno  není  primárně  stavěno  na  konfliktu  dvou  typů  poruch.
Strukturovaná podoba metody, ač je obecně výpočetně náročnější, nechává uživatele volit
řád kontroléru a pracuje bez modifikací na velmi obecné architektuře systému. Nabízí tedy
širší možnosti využití při zachování dostatečné uživatelské přívětivosti.

Tvarování  smyčky  probíhá  připojováním  filtrů  za  zvolené  výstupy  rozšířeného
systému (anglicky: augmented plant). Rozšířený systém je tvořen systémem řízeným, spolu
se všemi kontroléry i filtry (vizte 31. obr.). 

Přenos poruchy i sil z hltičů systémem má singulární hodnoty závislé na frekvenci
poruchy (jako obecně každý přenos). Pro některé frekvence tyto sigulární hodnoty náhle
rostou výrazně nad okolní  hodnoty a  tvoří  vrcholky v diagramu.  Jedná se o rezonance
systému. Abychom zjistili, kterého přenosu se rezonance týká, je třeba  prohlédnout Bode
diagramy  všech  přenosů  na  zkoumaném  výstupu  a  nalézt  v  nich  vybrané  rezonance
(obr. 34).  Prohlubně  v  diagramu  jsou  antirezonance.  H-nekonečno  snižuje  za  použití
kontroléru nejrazantněji nejvyšší vrcholek. Jeden vrcholek v sigmadiagramu reprezentuje
vrcholek  na  některých z  přenosů.  Abychom zjistli  s  jistotou,  kterého  přenosu se  týká,
potřebujeme vidět Bode diagramy.
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Obr. 33: Bode diagram dolní propusti



Jelikož  mám  již  tlumené  vstupy  pro  vysoké  frekvence,  je  pravděpodobné,
že se vysoké singulární hodnoty objeví v pásmu, ve kterém chci systém řídit. Pokud by to
tak nebylo, musel bych přehodnotit kvality omezení vstupů.

Protože systém nemá při každé frekvenci stejně vysoké amplitudy přenosů, není
ho třeba  na každé  frekvenci  řídit  se  stejnou razancí. V amplitudách,  příp.  singulárních
číslech, náležících poruchám menších zesílení totiž systém tlumí poruchu dostatečně sám
a mou  sekundární  snahou  je  sestavit  regulátor  tak,  aby  zbytečně  nespouštěl  aktuátory
a neplýtval  zdroji  (palivem,  elektřinou...).  V  přenosech  sil  hltičů  na  polohu  efektoru
je vhodné např. zesilovat okolí rezonančních vrcholků, abych tak rozšířil schopnosti hltičů
pracovat v širších frekvenčních pásmech.

Jak  jsem již  naznačil,  H-nekonečno  hledá  takový  regulátor,  aby  přenosy  měly
co nejnižší  maximální  zesílení.  Filtrem  tedy  zpravidla  zesiluji  bodově  rezonanční
frekvence poruch a zeslabuji řízení. Lze to udělat i pásmově, záleží na konkrétní podobě
přenosů  v  Bode  diagramech  a  sigmadiagramech.  V zesíleném bodě pak  aktivní  řízení
pracuje  se  zvýšenou  razancí  a  v  tomto  bodě  se  tak  zpravidla  zásadně  zmenší  přenos
poruchy a s jistou pravděpodobností i zvětší přenos sil z hltičů. Důkladnější potlačování
poruchy má negativní  vliv  na  požadovaný výkon aktuátoru  (zvyšuje jej),  ale  pozitivní
na přesnost robota.

Přenosy řízení na výstupy se naopak snažíme maximalizovat. Jedna z komplikací
přitom tkví v tom, že rezonanční frekvence poruch se mohou shodovat (a často shodují)
s rezonancemi od řídících veličin.  V takových situacích zavádíme výstupy s filtry jako
monitory napojené na řídící veličiny. Úkolem zde je maximalizovat přenos kontrolérem
až na horní mez stanovenou výkonem aktuátorů, nebo jinými omezeními (konstrukcí). 

 7.8.6 Uzavření regulační smyčky

Ve  výsledcích  optimalizace  struktury  pasivních  hltičů  vidíme  sigmadiagramy
přenosů sil hltičů a sil rušení na změnu polohy efektoru robota. Při připojení regulátoru
na vstupy řízení a měřené výstupy (to jsou rychlosti a zrychlení) z těchto sigmadiagramů
zbudou pouze dvě nebo tři čáry (singulární čísla). Vlivem připojení kontroléru dále tato
zbylá  singulární  čísla  změní  tvar  svých  závislostí  na  frekvenci.  Nejvýraznější  změna
nastává v jejich sklonu. Ve vyšších frekvencích budou mít klesající tendenci. 

K  tomu  jejich  tvar  ve  vyšších  frekvencích  změní  ještě  filtr  omezující  vstupy
(kapitola  7.8.4 ). Na takto pozměněných sigmadiagramech a obdobně pozměněných Bode
diagramech ladím H-nekonečno řízení. 
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Obr. 34: Amplitudový Bode diagram přenosu s rezonancemi



 7.8.7 Postup ladění

Tvarování frekvenční charakteristiky (také ladění, nebo loopshaping) probíhá v 
několika krocích. 

1.) Zlinearizujeme systém.

2.) Zredukujeme systém, tím se celý proces urychlí.

3.) Zjistíme, pokud je to možné, existuje-li pro reprezentativní část systému robustní 
kontrolér, to provedeme nestrukturovanou metodou H-nekonečna. Systém je nutno, 
pro tento krok, upravit na vhodnou architekturu.

4.) Rozšíříme linearizovaný systém. Tím se myslí přidání poruch, filtrů, kontroléru...

5.) Máme-li více systémů, na něž chceme kontrolér ladit naráz, utvoříme z nich 
zobecněnou strukturu a zavedeme podmínku identity kontroléru. (V Matlabu se to 
provede identickým pojmenováním bloku, který jej obsahuje.)

6.) Na zobecněném systému spustíme strukturovaný řesič H-nekonečné úlohy.

7.) Na nezredukovaném systému ověříme funkčnost kontroléru. Pokud nám vyhovuje, 
ověříme ho na nelineárním systému. Pokud nevyhovuje, upravíme filtry  a znovu spustíme 
řešič. Pokud neexistuje, ověříme existenci kontroléru nestrukturovanou metodou jak pro 
systém s filtry, tak po systém bez filtrů, případně změníme filtry.

Zejména testování  v čase,  které  provádím na nelinearizovaném modelu,  probíhá
poměrně  dlouho.  Jelikož  v  systému probíhá  měření  vstupních  sil  akcelerometry,  může
se zde  přirozeně  vyskytovat  algebraická  smyčka,  kterou  ale  eliminuji  vhodnými
omezujícími nároky na kontrolér.

Sestavování filtrů probíhá několikrát, iteračně po přenosech. Vždy navrhnu filtr pro
daný  přenos  (např.  přenos  sil  hltiče  „a“  na  polohu  efektoru  v  souřadnici  „x“),  který
zobrazím  na  Bode  diagramu.  Jelikož  je  Bode  diagramů/přenosů  více  (jejich  počet
je součinem počtu vstupů a výstupů, ale jsou si podobné), sestavení jednoho výstupního
filtru je nutné dělat postupně.

 7.8.8 Řízení nelineárního modelu regulátorem laděným 
na složené lineární modely

 7.8.8.1 Sestava M3 laděná se zahrnutím rotace do cílové 
funkce - úvod

Neprve jsem řízení ladil na sestavě M3, která byla pasivně nalazena se zahrnutím
rotace do cílové funkce. Zde ji budu značit jako „CfrotM3“. Na obrázku 35 můžeme vidět
amplitudové Bode diagramy. Diagram vlevo znázorňuje přenos ovládání hltičů systémem
bez regulace, diagram vpravo pak přenos rušení. Vidíme, že ovládání je přenášeno obecně
hůře,  než  rušení,  což  svádí  k zavedení  zeslabujících  pásmových filtrů  na  monitorovací
výstupy  řízení,  které  jsou  na obr. 31 označeny  jako  výstupy pro  rušící  šumy.  (Mohou
sloužit pro obojí.) Takovými filtry se přenosy řízení na neměřený výstup dají zesílit. Tyto
Bode diagramy znázorňují přenos řízení z hltiče „a“ na polohu efektoru v ose „x“ a přenos
rušení ve směru osy „x“ na polohu v též ose, při náhodné poloze robota uvnitř později
řízením opisované kružnice.  Obdobný tvar  i  zesílení  mají  i  přenosy ovládání  a  poruch
v ostatních polohách na kružnici, ale později je již uvedu výrazně přiblížené a zvětšené.
Obdobně samozřejmě vypadají i sigmadiagramy v kapitole o optimalizaci. 
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Na  36. obrázku vidíme sledování trajektorie robotem bez aktivně řízených hltičů.
Křivky v grafu značí odchylku poddajného robota od polohy tuhého modelu, s jejíž pomocí
jsou  řízeny  motory  robota.  Modrá,  červená  a  žlutá  jsou  odchylky  v  osách  „x“  a  „y“
(v metrech) a odchylka natočení „φ“ (v radiánech). 

Na vodorovné ose vidíme počet kroků simulace, jedná se o necelých 5 sekund času
s konstantním krokem (později budu uvádět čas). Zákmit na začátku simulace je způsoben
zrychlením motorů, toto zrychlení se děje kvůli tomu, že počáteční poloha robota v simulaci
se neshoduje s polohou, kterou na začátku simulace požaduje řízení motorů. 

Rušící vnější síly jsou: Buzení v ose „x“ chirpovým signálem rostoucím z 50 a 105
Hz. Amplituda je 100 N. Po 1,5 s následuje totéž v ose „y“, ale chirp má nyní klesající
frekvenci. V čase 3 sekund následuje buzení momentem velikosti 100 Nm. Zde pozorujeme
výrazné rozkmitání robota zejména ve směru osy „x“ (vlivem natáčení celého ramene).  

Robot  se  však  více  nerozkmitává  a  časová  simulace  funguje.  Na  následujících
stránkách budou předvedeny výstupy komplexní simulace řízeného systému.
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Obr. 35: Bode diagramy sestavy CFrotM3 bez řízení

Obr. 36: Sledování trajektorie rušenou sestavou CFrotM3 bez řízení hltičů



 7.8.8.2 Sestava M3 laděná se zahrnutím rotace do cílové 
funkce – výstupy

Na obrázcích  37,  38 a  39 vidíme amplitudové části Bode diagramů. Jsou členěny
dle poloh robota. Každá skupina 3. oken náleží jedné poloze robota. V každé takové poloze
byl robot zlinearizován a zde vidíme Bode diagramy z takto vzniklých linearizací. Vidíme
vždy 3 čáry znamenající 3 stupně sofistikovanosti robota (bez hltičů, s pasivními hltiči
a s odladěnými aktivními hltiči). Tyto diagramy slouží k porovnání mezi těmito stupni.

Tři okna náležící jedné poloze označená vždy jako „Out(1), Out(2)“ či „Out(3)“
zobrazují vždy přenos rušení ze vstupu externí síly v ose „x, y“ či momentu na souřadnici
„φ“ do výstupu v téže souřadnici.

Pozorujeme,  že  už  samotným  přidáním  pasivního  hltiče  dochází  k  výraznému
zmenšení přenosu poruchy v určitém frekvenčním pásmu. Oproti článku  (8) v této práci
neladím všechny  hltiče  (resp.  dílčí  hltiče  v  sestavě  M3)   unifrekvenčně,  to  jim  dává
pravděpodobně možnost hltit rušení v širším frekvenčím pásmu, nebo v několika místech
frekvenčního spektra. Aktivním řízením těchto hltičů se pak snažím ještě více snížit tyto
přenosy.

Navzdory  tomu však  na  uvedených  Bode  diagramech  pozorujeme růst  přenosu
řízeného systému pro frekvence vyšší, než 103 rad/s. To je způsobeno omezením přesného
řízení shora, které jsem provedl v kapitole  7.8.4  vstupním filtrem. Ve vyšších frekvencích
již  nepředpokládám rušení  výraznou vnější  silou,  rozhodl  jsem se  tedy tyto  frekvence
při řízení vypustit a tím získat lepší výkon řízení na frekvencích nižších. 

Na velmi nízkých frekvencích vidíme shodu vysoké míry mezi všemi zobrazenými
systémy.  Jedná se o  nízké  frekvence,  do nichž  hltiče  již  nezasahují  a  tedy se  zde  ani
nevyskytují  výraznější  rezonance.  Zajímavé  pro  nás  jsou  frekvence  cca  od 102 rad/s
do 103 rad/s, na nichž je lazen hltič a tedy se zde dosahuje nejvýraznějšího útlumu rušení. 

Potvrzuje se, že sestava M3 nepříliš dobře pracuje se silovým momentem. Odolnost
vůči buzení momentem v pásmu cílových frekvencí se zavedením hltiče o 3 °volnosti a
jeho řízení se mění jen velmi málo. Pokud se ovšem nebudeme bavit o rotaci, podařilo se
precizním laděním regulační smyčky dosáhnout velmi dobrých výsledků.

Na obrázcích 40, 41 a 42 se nachází výstupy ze simulací nelineárního modelu mého
robota v čase. Na vodorovných osách grafů pozorujeme již (na rozdíl od obr. 36) simulační
čas  v sekundách.  Na  osách  svislých  je  pak  rozměr  odchylky  poddajného  nelineárního
systému od požadované polohy. Robot při této simulaci objíždí stále stejnou předepsanou
kruhovou dráhu a v daných časech je rušen vnějšími silovými účinky. 

Jednotlivé záznamy odchylek ze simulací jsem oproti sobě na grafech posunul vždy
o 0,1 s, aby grafy byly lépe čitelné.

V grafu týkajícím se souřadnice natočení nepozoruji viditelné změny způsobené
přidáním hltiče  nebo aktivním řízením.  V grafech  zaznamenávajících  průběh odchylek
podél os „x“ a „y“ je ale viditelná značná tendence zmenšovat dopady rušení na polohu
efektoru robota.

V  11. tabulce (na stránce  74.) vidíme v podstatě shrnutí následujících diagramů.
Zobrazuje hodnoty cílové funkce použité i při optimalizaci pasivní struktury. Protože jsem
nakonec použil v simulacích způsob buzení odlišný od buzení užívaných při optimalizaci
(3 impulsy, namísto sinového signálu, který jsem plánoval), nejsou hodnoty cílové funkce
porovnatelné s větším počtem pasivních sestav. Změna buzení byla provedena, aby bylo
možné výsledky lépe porovnávat s prací(8). Hodnota této cílové funkce není již počítána
součtem, ale integrálem, protože krok simulace zde již není konstantní.  
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Obr. 37: Bode CFrotM3 1./3
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Obr. 38: Bode CFrotM3 2./3



Tabulka 11: Hodnoty cílové funkce (míry kmitání) pro aktivní řízení

Sestava s břemenem 
ekvivalentní hmotnosti

M3 pasivní M3 aktivní

Buzení ve třech směrech 7,4013 5,3181 2,7575

Ukázalo se, že mezi tuhým a poddajným systémem je na grafu mírná odchylka.
V souřadnici  natočení  má  tato  odchylka  při  průjezdu  kruhové  trajektorie  harmonicky
proměnlivý  charakter.  Jedná  se  pravděpodobně  o  odchylku  naladění  z  PID  regulátoru
(řádově malou a frekvenčně pomalou oproti hltičům, pročež ty ji nepodchytí).
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Obr. 39: Bode CFrotM3 3./3
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Obr. 40: Simulace v čase CFrotM3 1./3
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Obr. 41: Simulace v čase CFrotM3 2./3
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Obr. 42: Simulace v čase CFrotM3 3./3



 8 Možné další aktivní prvky
Aktivní  prvky  pro  minimalizaci  vlivu  vibrací  můžeme  dělit  z  hlediska

konstrukčního,  nebo  z  hlediska  funkčního.  Zaměřím  se  nyní  na  dělení  z  funkčního
hlediska. V tomto dělení zohledním to, jak se různé prvky od sebe odlišují principem své
fuknce, přestože vypadat mohou velmi podobně. Jedná se zejména o:

1.) Mechatronickou  tuhost,  kdy  je  primární  konstrukce  buzená  vnější  silou  přes  
aktuátor  spojena  s  konstrukcí  nebuzenou.  Obě  konstruce  jsou  přitom spojeny  
s rámem (podložkou). Výhodou takového uspořádání je možnost změny vlastností 
primární konstrukce i při statickém zatížení, nevýhodou je spojení obou konstrukcí 
s podložkou, kde může docházet k přenosu parazitních vibrací. Realizace takového 
uspořádání pro robota znamená vytvořit k němu konstrukci, která na daném úseku 
robota,  který  chceme mechatronicky vyztužit,  dokáže  kopírovat  pohyb  robota,  
ať už vlastním pohonem, nebo vázána na pohony robota.

2.) Vibroizolaci. Aktivní vibroizolace přidává aktuátor mezi rám a primární hmotu,  
čímž brání přenosu parazitních kmitů na primární hmotu. Realizace u mého robota 
je poměrně obtížná, protože vibroizolační aktuátor zpravidla nese hmotu, kterou  
izoluje. Z toho důvodu bude poměrně velký. Je ovšem možnost odizolovat pouze 
koncové členy robota, což sníží jeho nosnost.

3.) Aktivní  hlcení  neboli  vibroabsorbce  je  jev,  kterým  se  tato  diplomová  práce  
již zabývá. Přidáním dalších takových aktuátorů, pokud bychom dali 3 na každé  
rameno, by se v dvourozměrném prostoru, v němž se pohybujeme, mohlo docílit  
obdobného efektu,  o  který  se  snaží  kaskádní  regulace,  tedy potlačení  poruchy  
už při vstupu do systému. (Porucha na prvním rameni se potlačí rovnou na prvním 
rameni.) Systém by ale opět snižoval nosnost robota.

4.) Aktivní  tlumení.  Aktivní  tlumení  lze  realizovat  aktuátorem označovaným jako  
proof-mass. Proof-mass aktuátor je velice podobný aktivnímu hliči, liší se pouze  
nízkou frekvencí  naladění,  která  je  nižší,  než první  vlastní  frekvence soustavy.  
Lze jím dosáhnout tlumení frekvencí vyšších nebo jevu, kdy se soustava chová,  
jako by hmota aktuátoru byla přidělána přes tlumič k rámu. Tento jev nebo koncept 
se nazývá skyhook. Proof-mass aktuátor je možnost získat i v modelu použitém  
v této práci, je však potřeba vhodně naladit aktuátory. Na 43. obrázku vidíme Bode 
diagram proof-mass aktuátoru s vyznačenou rezonanční frekvencí aktuátoru „ωp“ 
a frekvecí systému, kterou chceme tlumit „ωc“. 

Ze  zde  popsaných  aktivních  prvků  je,  vzhledem k  rozměrům robota,  asi  nejobtížnější
realizovat aktivní vibroizolaci. Oproti tomu aktivní tlumení a hlcení jsou poměrně obdobné
metody málo náročné na konstrukční materiál, montáž i přidanou hmotnost.
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 8.1 Proof-mass aktuátor a skyhook

Proof-mass aktuátor může mít podobu voice-coilu, z tohoto hlediska je tedy popsán
obdobnými  mechanickými  rovnicemi.  Chceme-li  aplikovat  koncept  skyhook  je  třeba
systém doplnit o nový zákon řízení. Jedná se o podmínku, která zajistí, že se hltič bude
chovat, jako by hmota byla připevněna přes tlumič k virtuálnímu rámu, jak znázorňuje 44.
obrázek.

Nově přidaný zákon řízení lze zapsat jako 49. rovnici.

„U“ je elektrické napětí na aktuátoru, „m“ je hmotnost,  „ÿ“ zrychlení aktuátoru a „g i“ je
konstanta  regulátoru.  Jedná  se  o  zavedení  integrální  zpětné  vazby,  která  ještě  podpoří
funkci hluboko laděného proof-mass aktuátoru. Pokud přijmeme zjednodušující a funkční
předpoklad lineární závislosti síly na napětí na cívce aktuátoru(20), můžeme psát 50. rovnici.
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U =g i∫m ÿ dt Vzorec 49

F a=−k p( y−x )+g aU Vzorec 50

Obr. 44: Schémata (a) aktivního hltiče, (b) Skyhooku (20)   

Obr. 43: Bode diagram proof-mass aktuátoru(26) 



Zde „Fa“ je síla, jíž působí aktuátor, „kp“ je tuhost pružiny proof-massu a „y-x“
vyjadřuje napnutí této pružiny, „ga“ je napěťová konstanta aktuátoru. Dosazením získávám
51. rovnici.

Za  konstantu  virtuálního  tlumiče  „bsky“  považujeme  tu  část  rovnice,  která
je násobena rychlostí. Podstatné je, že obsahuje jak konstantu regulátoru, tak napěťovou
konstantu  hltiče.  Protože  model  hltiče,  který  používám,  neumožňuje  zapojit  pružinu
a aktivní prvek sériově, ale pouze paralelně (opakem by byly např. piezoelektrické hltiče),
neobsahuje virtuální tlumič „bsky“ tuhost pružiny.

Vidíme,  že  skyhook je  založen na rychlostní  zpětné vazbě.  Tu jsem se rozhodl
realizovat kontrolérem odděleným od kontroléru pro ostatní hltiče. Na modelu jsem tedy
provedl druhou spodní zlomkovou transformaci. Oddělení kontrolérů by nemělo mít vliv
na  funkci.  Kontrolér  pro  proof-mass  aktuátor  jsem  také  optimalizoval  na  normu
H-nekonečno. 

Jelikož je proof-mass aktuátor lazen hluboko (vizte obr. 45), je tuhost jeho pružiny
malá a v porovnání se silou „Fa“, která je nutná pro řízení aktuátoru, je síla v pružině
zanedbatelná. Tuhost jsem v modelech, z nichž zde představuji výsledky, tedy zanedbal,
čímž se systém zjednodušil.   

 8.2 Výsledky přidání skyhooku na robota

Aktuátor  proof-mass  jsem  přidělal  pouze  na  systém M3.  Natočení  osy  tohoto
voice-coilu  je  ve  směru  ramene.  Je  přidělán  ve  druhé  polovině  posledního  ramene
(0,7násobek  délky  ramene).  Tedy  hned  za efektorem  ve  směru  předpokládané  nižší
účinnosti hltiče se 3 °volnosti.

Aktivní řízení  tohoto systému je v této práci  odladěno,  v porovnání se systémy
obsahujícími  pouze  hltiče,  méně  kvalitně.  Aktivním  řízením  samostatného  hltiče
se 3 °volnosti jsem se totiž, oproti případu s proof-massem, zaobíral velmi rozsáhle. 

Na  obrázcích  46-48 vidíme  amplitudové  Bode  diagramy  systému  s  hltiči
i s přidaným proof-massem. 

Tak  jak  už  i  dříve  jsou  diagramy  uspořádány  dle  poloh,  v  nichž  docházelo
k linearizaci.  Pro  každou  polohu  je  zobrazen  diagram  přenosů  ze  silového  působení
po dané souřadnici  na odchylku polohy efektoru od modelu z tuhých prvků opět  v též
ze souřadnic. Tentokrát jsme se ale zabývali jen souřadnicemi „x,y“.

Efekt přidání proof-massu je viditelný ve většině diagramů na první pohled.  Snad
všechny  zobrazené  přenosy  jsou  jeho  přidáním  tlumeny.  Na zobrazovaných  rozsazích
frekvencí není ale vidět jedna podstatná věc. Nahraďme si tento nedostatek obrázkem 45.
Zde ve druhé poloze, v první souřadnici (souřadnice „x“) vidíme, jak pasivní proof-mass
snižuje přenos ve velkém rozsahu. On sám je laděn hluboko, dva vysoké vrcholky, které
tedy  pozorujeme  na  modré  čáře,  jsou  rezonanční  frekvence  spojené  s  proof-massem.
Ve vyšších frekvencích pak pozorujeme jím způsobené tlumení. 
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Fa+k p( y−x )

ga

=g i∫m ÿ dt Vzorec 51

  F a=−k p( y−x )+g a g i m ẏ+c
bsky=ga g i m

Vzorec 52



Proof-mass aktuátor může být problematické reálně zkonstruovat. Ten zde použitý
má totiž  velmi  nízké  vlastní  frekvence.  Tuhost  pružiny zde  předepsaná  je  0,225  Nm-1

a hmotnost 10 kg, což jsou hodnoty vcelku nerealistické. Ačkoliv tedy podává zajímavé
výkony, je pravděpodobné, že v této podobě není použitelný. 

Tento aktuátor je laděn pod nižší vlastní frekvence robota a jeho původním účelem
bylo primárně tlumit právě tyto frekvence. Robot samotný má však velmi ploché přenosy.

Na  grafech  časových  průběhů  49-50 vidíme  časový  průběh  simulace  rušeného
pohybu robota s přidaným proof-massem v porovnání k předchozí verzi pouze s hltiči. Lze
pozorovat jisté zlepšení, není již však tak zřetelné, jako tomu bylo při zapojení aktivního
řízení hltičů n robotu bez proof-mass aktuátoru. Jelkož jsme se rozhodli nevyhodnocovat
zde  natočení  (rotaci  efektoru),  které  bylo  započítáno  v  cílové  funkci,  nemělo  by  zde
uvedení konkrétních této cílové funkce opodstatnění.
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Obr. 45: Porovnání proof-mass aktuátoru v celém rozsahu frekvencí v poloze 2
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Obr. 46: Bode CFrotM3+proof-mass 1./3
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Obr. 47: Bode CFrotM3+proof-mass 2./3
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Obr. 48: Bode CFrotM3+proof-mass 3./3
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Obr. 49: Simulace v čase CFrotM3+proof-mass 1./2
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Obr. 50: Simulace v čase CFrotM3+proof-mass 2./2 



 9 Závěr
Práce  shrnuje  řadu  postupů  a  rešerživně  představuje  teorie,  které  využívá

k návrhům podkladů pro konstrukci rovinného robota.  Sestavením modelu pro simulaci
se zabývám v kapitolách  2 - 5 . 

V kapitole  6 . optimalzacemi potvrzuji, že pasivní hltiče je pro dobré potlačování
vibrací rušících efektor vhodné umisťovat blízko k efektoru. Ukazuji, že je vhodné pasivní
hltiče optimalizovat spíše při rušení konstantní frekvencí, než na široká frekvenční pásma.
Také  zjišťuji,  že  složená  hltičová  platforma  ze  3  hltičů  je  v  mém případě  účinnějším
hltičem lineárních harmonických rušivých sil, než-li jednotlivé hltiče montované zvlášť.

V   7  .  kapitole  se  zabývám  zejména  robustním  řízením  a  laděným  metodou
H-nekonečna (anglicky H-infinity).  Zjišťuji,  že multifrekvenčně laděná složená hltičová
platforma o třech stupních volnosti  na mém robotu dokáže aktivně řízena úspěšně hltit
rušení  vzniklé  působením sil  na efektor  v celém požadovaném pracovním frekvenčním
rozsahu.  Aktuátory  s  1  °volnosti  měly  pozitivní  vliv  na  zbavení  systému  náchylnosti
k rušení  momentem.  Hltiče  s  1  °volnosti  ale  zpravidla  nepodávaly tak  dobré  výsledky
v hlcení rušení lineárnimi silami a zvyšovaly hmotnost.

Kapitola   8  . zavádí pojem (aktivního) virtuálního tlumiče.  Ukazuje jeho funkci,
nicméně i  vzhledem k nárokům na obtížnou realizovatelnost jeho konstruce a přidanou
hmotnost nedoporučuje jeho užití zde. 

Pro  další  zkoumání  myslím,  že  by  bylo  vhodné  zvážit  použití  hltičů  rotačních
společně s hltičem o 3 °volnosti.  Pro lepší výsledky je samozřejmě možné komplexněji
optimalizovat strukturu hltiče se 3 °volnosti, v němž jsem ladil pouze vybrané parametry.

Pro lepší výsledky v oblasti aktivního řízení v budoucnu je možné zvyšovat počet
uvažovaných stavů systému při optimalizaci regulátoru, či obecněji pracovat s nejistotami
systému.  Vysoká  nejistota  polohy  rezonančních  frekvencí  totiž  značně  komplikuje
nastavení  filtru  při  tvarování  přenosu  regulační  smyčky.  Také  lze  zvážit  přepracování
architektury systému, měřit a využívat větší počet veličin či zasahovat robustním řízením i
do řízení motorů. 

Tato  diplomová  práce  v  celém rozsahu  je  touto  kapitolou  ukončena.  Následují
seznamy použité literatury, obrázků, příloh a výčet použitých programů.  Práce dle mého
názoru odpovídá na každý z bodů zadání. 

Pro práci jsem využil zejména tyto počítačové programy:
Abaqus (Dassault Systèmes, školní licence) – pro modální analýzu
Inkscape (kolektiv vývojářů, volně šiřitelné) – pro původní ilustrace
Matlab a Simulink (MathWorks, školní licence) – pro výpočty a ilustrace
Apache OpenOffice (Apache, volně šiřitelné) – pro text a ilustrace 
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