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Abstrakt 

Práce se zabývá modelováním a řízením redundantních paralelních mechanismů. Hlavní 

pozornost je věnována zkoumání vlastností v současnosti nejpoužívanějších modelově 

orientovaných konceptů řízení. Dosud používaná řešení regulace mohou trpět vzájemným 

přetahováním nadbytečných pohonů. Fenomén přetahování pohonů je typickým projevem 

nepřesnosti modelu, který je využíván pro řízení mechanismů s nadbytečným počtem 

pohonů. Nový přístup k řešení je založen na principu klouzavého řízení, které je ve své 

přirozenosti do určité míry necitlivé k chybám modelu. Navržené řízení garantuje stabilitu a 

navíc nevyžaduje rozlišovat mezi jednotlivými pohony pro aplikaci zpětné vazby. 

V práci je nejdříve představena metodika sestavení matematického modelu 

redundantních paralelních mechanismů. Následně jsou v práci popsány v současnosti 

nejpoužívanější metody řízení těchto mechanismů. Pozornost je dále zaměřena na vliv a 

výpočet nepřesnosti modelu a na výslednou kvalitu řízení s nepřesným modelem.  

Dále je popsán princip klouzavého řízení. Tato metodika je následně upravena pro 

redundantně poháněné paralelní mechanismy a odzkoušena na dvou rovinných příkladech 

vláknového a tuhého 4RRR mechanismu.  

 Práci uzavírá zhodnocení dosažených výsledků.  

 

Klíčová slova: paralelní kinematika, redundantní pohony, klouzavé řízení, nepřesnosti 

modelu, parazitní zpětná vazba, protivůlové řízení 

 

  



 

 

2 
 

Abstract 

This thesis deals with the modelling and control of redundantly actuated parallel 

mechanisms. The main issue of this work is the model-based control properties of such 

mechanisms. Control of such structures suffers from several new control problems like the 

danger of mutual fighting of the redundant actuators. This is especially problem if the model 

imperfections appear. A new control method based on the sliding mode control is developed 

to tackle this problem. The property of this control is stability with respect to the bounded 

model imperfections. Moreover the solution can be used for the uniform usage of all 

actuators in feedback control.  

The thesis begins with the modeling of redundantly actuated parallel mechanisms. 

Then brief description of current model-based control strategies is done. Further the 

influence of the model uncertainties is studied.  

A numerical method evaluating model uncertainties is presented. This method is based 

on bounded uncertainties of model parameters.  

Further the robust sliding mode control is explained. This method is modified for 

redundantly actuated parallel mechanisms and tested on two planar mechanisms. The first 

one is the rigid 4RRR mechanism „Crosshead“ and the second one is the fiber-driven 

mechanism  

Finally the obtained results are discussed. 

 

Keywords: Parallel kinematics, actuation redundancy, sliding mode control, model 

uncertainties, parasitic feedback forces, antibacklash control 
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1. Úvod 

Mnoho historických milníků ve vývoji lidstva je přímo spojeno s technickými objevy a 

jejich následným „přetavením“ do nejrůznějších užitečných technologií. Člověku se tak daří 

stále otevírat nové a nové cesty k uspokojování svých potřeb a řešení problémů, které ho 

v jeho životě provázejí. Jde o fascinující proces, kdy nejen měníme svět, v němž žijeme, ale 

jsme jím zároveň sami přetvářeni. Na této vzrušující cestě mnoho lidských generací přejímá a 

rozvíjí znalosti a dovednosti svých předchůdců a následně je předává svým následovníkům. 

Vzniká tak bohatá pokladnice poznání, ze které můžeme čerpat inspiraci a hledat cesty k 

naplnění svých současných cílů.  

V současnosti člověk využívá velké množství důmyslných strojů, které mu usnadňují 

jeho práci. Staví pokročilé a komplikované mechanismy pro nejrůznější účely a nadále je 

zdokonaluje. Spolu s prudkým rozvojem výpočetní techniky se jeho možnosti ještě rozšiřují. 

Výkonné počítače jsou dnes využívány pro řízení mnoha průmyslových mechanismů a robotů. 

Mohou tak vznikat čím dál komplikovanější a dokonalejší zařízení s dříve nedosažitelnými 

vlastnostmi. Nicméně z hlediska stavby takových mechanismů stále převažují klasické 

konstrukce, například sériové mechanismy, které z fyzikální podstaty vždy trpí konfliktem 

mezi dynamikou a tuhostí. Proto byly hledány cesty k posunutí této hranice. 

Jedním z relativně nových konceptů jsou mechanismy s paralelní kinematikou. Ta 

umožnuje například umístění pohonů k rámu, čímž se sníží samotná pohybující se hmota 

mechanismu. Tuhost těchto mechanismů je díky paralelní kinematice také vyšší. Jako další 

vylepšení je možné tyto mechanismy konstruovat jak s redundantní kinematikou, tak i 

s redundantním počtem pohonů. To v důsledku znamená možnost ještě více 

využít  potenciálu těchto struktur a výrazně zvýšit oblast jejich využití. Pochopitelně paralelní 

struktury mají i některé nevýhody, jako například menší pracovní prostor, singulární polohy, 

apod. Jednou z nevýhod je i mimo jiné vyšší náročnost na řízení. Právě tato problematika je 

hlavním tématem této práce. 

Dosud ne zcela zodpovězenou otázkou je řízení paralelních mechanismů při využití 

nepřesného modelu mechanismu. Pro redundantní počet pohonů může docházet k jejich 

vzájemnému přetahování, které se projeví zhoršením přesnosti polohování. V horším případě 

přetahování pohonů může vést k nestabilitě řízení, nebo dokonce k poničení mechanismu. 

Dosud byly navrženy některé ad-hoc úpravy klasických konceptů řízení, které se snaží tento 

nepříjemný fenomén kompenzovat. Cenou za tuto kompenzaci je ovšem restrikce využití 

všech pohonů, čímž mohou paralelní mechanismy ztrácet svou výhodu vůči sériovým 

strukturám. 

Tedy hlavním cílem této práce je vytvořit dostatečně robustní koncept řízení, který 

bude schopen rovnoměrného využití všech redundantních pohonů. Zároveň díky své 

robustnosti nebude citlivý na nepřesnosti modelu mechanismu použitého pro řízení, a 

konečně navržený zákon řízení bude garantovat stabilitu i při použití nepřesného modelu a 

povede k dosažení požadované trajektorie. 
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2. Přehled současné problematiky 

V této kapitole přehledu problematiky bude ve čtyřech podkapitolách pojednáno 

o základních charakteristikách paralelních mechanismů a paralelních mechanismů 

s nadbytečným počtem pohonů. Nejdříve budou stručně porovnány výhody a nevýhody 

paralelního a sériového uspořádání mechanismů. Dále bude popsán postup k sestavení jejich 

kinematického a dynamického matematického popisu. Poté bude diskutována platnost 

a oblast použitelnosti tohoto popisu vůči singularitám a vyčlenění této problematiky vůči 

cílům této práce. Poté bude podrobněji pojednáno o vlivu nepřesností modelu na sestavený 

matematický popis. Konečně přehled problematiky uzavře porovnání nejrůznějších metod 

řízení redundantně poháněných paralelních mechanismů a konkrétní důsledky vlivu 

nepřesností modelu na výslednou kvalitu řízení a polohování těchto mechanismů, které jsou 

v současnosti známé. 

2.1. Dělení a základní vlastnosti mechanismů 

Průmyslová výroba klade stále vyšší a vyšší požadavky na svá výrobní zařízení, mezi 

kterými dnes dominují nejrůznější počítačem řízené obráběcí stroje, robotické mechanismy a 

manipulátory. Rozsáhlá implementace těchto mechanismů je podmíněna jejich neobyčejnou 

schopností posouvat dosavadní hranice spolehlivosti, rychlosti, přesnosti a kvality výroby.  

Z nepřeberného množství těchto mechanismů je vhodné vydělit některé skupiny podle 

rozumných kritérií, aby bylo možné je konkrétně detailněji popisovat a studovat. Příhodným 

kritériem je kinematická struktura mechanismu. Hlavními dvěma směry konstrukce jsou 

sériové a paralelní kinematické struktury. Tato práce je zaměřena na paralelní mechanismy, 

které jsou charakteristické  uzavřenou kinematickou smyčkou. Počet kinematických smyček 

paralelních mechanismů může být i vyšší, než by z hlediska pohyblivosti výkonného členu 

end-effectoru bylo dostačující. Právě paralelní uspořádání těchto smyček má za cíl vytvářet 

mechanismy s kvalitativně lepšími vlastnostmi při zachování rozumné pohyblivosti 

mechanismu. Navíc z hlediska pohánění takových mechanismů je možné jejich konstrukci 

vybavit nadbytečným (redundantním) počtem pohonů (Obrázek 1). Vhodným vzájemným 

využitím redundantních pohonů je dále možné ještě více posunout hranice užitných vlastností 

paralelních mechanismů. 

Paralelní struktury popsané například v [1, 4, 5] v porovnání se svými sériovými 

protějšky obecně disponují rychlejší dynamikou, vyšší tuhostí, vyšší přesností polohování 

a mohou přenášet vyšší zatížení. Naproti tomu obecně disponují menším poměrem mezi 

pracovním a zástavbovým prostorem, v pracovním prostoru se mohou vyskytovat singulární 

polohy, hrozí u nich vyšší riziko kolize jednotlivých členů a v neposlední řadě vyžadují 

komplikovanější strategie řízení.  

Z porovnání paralelních mechanismů a paralelních mechanismů s nadbytečným 

počtem pohonů vyplývá možnost významně zlepšit některé jejich vlastnosti [41-45], ovšem 

toto řešení s sebou nese i jistá úskalí [31, 32]. S vyšším počtem pohonů je možné dosáhnou 

homogennějšího pracovního prostoru (překonání singularit [39]), zvýšení tuhosti, zlepšení 

dynamiky, apod. Navíc je možné vhodným řízením zajistit jisté předpětí mechanismu, které se 
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přímo nepodílí na výsledném pohybu. Pokud je navíc toto předpětí voleno rozumně, je možné 

například potlačit vliv vůlí v pohonech mechanismu. Velmi zajímavou možností redundantně 

poháněných mechanismů je ovládání aktivní tuhosti end-effectoru, kdy je možné vhodným 

nastavením předpětí pohonů kompenzovat vnější poruchy. Tento koncept není založen na 

zpětné vazbě, ale jen na předpětí dostatečného počtu pohonů. Princip spočívá ve 

vygenerování vratné síly při malé změně polohy end-effectoru, která reprezentuje právě 

vnější poruchu [14, 28, 29]. Použitím nadbytečných pohonů je rovněž možné překonat 

singulární polohy mechanismu, které dříve omezovaly velikost jeho pracovního prostoru. 

Pokud je nadbytečný počet pohonů proveden přidáním dalšího kinematického 

řetězce, vzrůstá riziko kolizí jednotlivých těles (Obrázek 1). Na tomto obrázku jsou červeně 

vyznačeny pohony, bez barevného označení pasivní vazby a zeleným křížkem end-effector 

(pohyblivá platforma). 

 

Obrázek 1 : Přehled typů mechanismů dle kinematické struktury a počtu pohonů. 

Paralelní mechanismy mohou disponovat dvěma druhy redundance – kinematické 

redundance a redundance v počtu pohonů. Kinematická redundance odpovídá situaci, kdy 

pohyblivost uvažovaného end-effectoru je nižší než počet stupňů volnosti mechanismu. 

Příkladem mohou být tzv. variable geometry trusses (Obrázek 2). Jejich kinematická 

redundance je dosažena důmyslným sériovým řazením paralelních mechanismů s proměnnou 

geometrií. Návrh a podrobnější studii vlastností takových mechanismů je možné nalézt 

například v [6, 7, 8]. 

 

Obrázek 2 : Variable geometry trusses (VGT) [8].  
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Redundance v počtu pohonů paralelních mechanismů může být v principu dosaženo 

dvěma základními způsoby, případně jejich kombinací:  

1. Přidáním dalšího kinematického řetězce bez změny dosavadního počtu stupňů volnosti 

(DOF) platformy s end-effectorem  

 2. Osazením dosud pasivních vazeb (těles) dalšími pohony  

 3. Kombinací obou předchozích přístupů 

 Uvedené přístupy mají svá specifika. Na přikladu jednoduchého paralelního 

mechanismu se třemi stupni volnosti viz (Obrázek 3) si lze ukázat hlavní vlastnosti takto 

získané redundance pohonů. 

 Pro neredundantně poháněné mechanismy (Obrázek 3a) je počet pohonů podobně 

jako pro sériové mechanismy roven počtu jeho stupňů volnosti. Přidáním dalšího 

kinematického řetězce (Obrázek 3b) (typicky mezi rám a pohybující se platformu s end-

effectorem) je možné zlepšit mechanické vlastnosti mechanismu. Tedy na příkladu rovinného 

mechanismu se třemi stupni volnosti 3RRR (Obrázek 3a) je získán redundantně poháněný 

rovinný 4RRR mechanismus opět se třemi stupni volnosti (Obrázek 3b). Velkou výhodou je 

umístění pohonů na základním rámu. Není tak příliš zvyšována pohybující se celková hmota 

mechanismu o další pohonné jednotky. Zde je navýšena jen o přidaný kinematický řetězec. 

 Osazením dosud pasivních vazeb (těles) pohony (Obrázek 3c) je sice získán redundantní 

počet pohonů, ale za tu cenu, že některé se stávají pohyblivými a nemohou být součástí 

rámu. Nevýhodou je přidaná hmota pohonů, složitější konstrukce kinematické vazby a 

v neposlední řadě například i kabelové připojení pohonů k řídící jednotce a zdroji energie. 

Samozřejmě oba přístupy lze i kombinovat (Obrázek 3d). 

 

Obrázek 3 : Příklady redundance pohonů a) neredundantní pohony, b) redundance 

pohonů přidáním dalšího kinematického řetězce, c) vložení pohonů do doposud pasivních 

vazeb, d) kombinace obou přístupů [40]. 
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 Z celkového hlediska mají redundantně poháněné paralelní mechanismy veliký 

potenciál dosáhnout kvalitativně lepších výsledků než například sériové a neredundantní 

struktury [44]. Na této cestě je ještě třeba vyřešit několik otevřených otázek a problémů, 

které dosud nebyly zcela zodpovězeny. Jednou z nich je řízení takovýchto mechanismů, 

obzvláště při přítomnosti neurčitosti modelu použitého pro řízení. Právě řízení se zpětnou 

vazbou při respektování nepřesnosti modelu je hlavním tématem této práce. 

2.2. Popis paralelních mechanismů 

V této části bude představen jeden z nejrozšířenějších postupů popisu paralelních 

mechanismů, který je podkladem pro zkoumání problematiky této práce. Nejdříve je sestaven 

kinematický a dynamický model, poté je popsán postup úpravy dynamického modelu 

vhodného pro praktickou aplikaci a podkapitolu uzavírá problematika počtu pohonů 

paralelních mechanismů.  

2.2.1. Kinematický model 

Modelem mechanismu je rozuměn vhodný matematický model, který dostatečně 

přesně popisuje jeho chování a vlastnosti. Na mechanismy s paralelní strukturou je v této 

práci nahlíženo jako na soustavu dokonale tuhých těles navzájem provázaných kinematickými 

vazbami. Pro popis poloh jednotlivých těles zavedeme n obecných souřadnic 𝐪 ∈ 𝑉𝑛. Počet 

obecných souřadnic n je možné, a hlavně účelné v případě paralelních mechanismů volit 

větší, než je jejich minimální počet δ. Tento minimální počet souřadnic δ je nazýván 

nezávislými souřadnicemi a zároveň jednoznačně popisuje polohu všech těles (konfiguraci). 

Počet nezávislých souřadnic odpovídá počtu stupňů volnosti mechanismu δ (DOF). Díky 

nadbytečnému počtu obecných souřadnic nejsou tyto souřadnice navzájem nezávislé. 

Závislosti mezi těmito obecnými souřadnicemi lze vyjádřit matematicky r vazbovými 

podmínkami (2.1), které vycházejí z kinematických vazeb a rozměrů těles. Kinematické vazby 

jsou v této práci uvažovány jako holonomní a skleronomní (stacionární), proto je v (2.1) 

uvedena závislost jen na obecných souřadnicích 𝐪 [37] 

 𝐠(𝐪) = 𝟎 (2.1) 

   

Při nadbytečném počtu obecných souřadnic není libovolná hodnota všech 𝐪 ∈

𝑉𝑛 možná. Právě s přihlédnutím k vazbovým rovnicím (2.1) je vhodné konfigurační prostor 

chápat přesněji jako 

 𝑉𝑛 = {𝐪|𝐠(𝐪) = 𝟎}. (2.2) 

   

Kinematický model mechanismu by měl popisovat polohy, rychlosti a zrychlení 

jednotlivých těles. Prozatím jsme uvedli jen algebraické rovnice pro obecné souřadnice 𝐪, 

tedy pro vzájemné polohy těles. Zbytek kinematického popisu je začleněn z důvodu vyšší 

přehlednosti společně k dynamickému popisu pro minimální počet souřadnic do podkapitoly 

(2.2.3). 
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2.2.2. Dynamický model a pohybové rovnice 

K sestavení dynamického modelu je výhodné použít Lagrangeových pohybových 

rovnic smíšeného typu [21, 35, 37]. Pro n obecných souřadnic lze tyto rovnice kompaktně 

zapsat jako 

 𝐆(𝐪)�̈� + 𝐂(𝐪, �̇�)�̇� + 𝐐(𝐪, �̇�, 𝑡) + 𝐉𝑇(𝐪)𝛌 = 𝐌𝐮, (2.3) 

 

kde matice 𝐆(𝐪) (𝑛 × 𝑛)  označuje maticí hmotnosti, 𝐂(�̇�, 𝐪) (𝑛 × 𝑛)  matici odpovídající 

odstředivým a Coriolisovým silám, 𝐐(𝐪, �̇�, 𝑡) (𝑛 × 1) je vektor všech zbývajících uvažovaných 

sil (např. potenciální, třecí, apod.),  𝐉(𝐪) (𝑟 × 𝑛) je celkový jakobián vazbových rovnic (2.1) 

(parciální derivace vazbových rovnic podle obecných souřadnic 𝐪 (2.4)), 𝛌 (𝑟 × 1) vektor 

Lagrangeových multiplikátorů, 𝐌 (𝑛 × 𝑚) je řídící matice zohledňující distribuci (umístění) 

pohonů vůči zvoleným obecným souřadnicím 𝐪 a vektor 𝐮 (𝑚 × 1) představuje pohony. 

Velmi často se volí podmnožina obecných souřadnic přímo odpovídající pohonům 𝐮. 

Potom je struktura řídící matice 𝐌 tvořena převážně nulami a jen na pozicích pohonů 

jedničkami. Prozatím bude tedy ponechána bez vyjádření vnitřních proměnných. 

Počet rovnic v (2.3) je roven počtu obecných souřadnic n. Společně s rovnicemi (2.1) 

tvoří soustavu algebraicko-diferenciálních rovnic (DAE). 

2.2.3. Pohybové rovnice pro nezávislé souřadnice 

Pro účely modelování a řízení paralelních mechanismů je výhodné upravit algebraicko-

diferenciální rovnice (DAE) (2.1) a (2.3) do výpočtově vhodnější formy. Z hlediska řízení a 

simulace je rozumné upravit rovnice do tvaru, kde vystupují jen obecné souřadnice 𝐪 se svými 

časovými derivacemi a pohony 𝐮 . Není tedy naším zájmem dopočítávat Lagrangeovy 

multiplikátory 𝛌. Vhodnou metodou je převést soustavu na obyčejné diferenciální rovnice 

(ODE) pro nezávislé souřadnice 𝐪2. Počet nezávislých souřadnic odpovídá počtu stupňů 

volnosti δ, který je roven rozdílu počtu všech použitých obecných souřadnic a počtu 

vazbových rovnic 𝛿 = 𝑛 − 𝑟.  

V další části navážeme na kinematický popis mechanismu, který byl uveden 

v podkapitole (2.2.1.) 

Obecné souřadnice 𝐪  rozdělíme na závislé souřadnice  𝐪1 a již zmíněné nezávislé 

souřadnice 𝐪2  [37]. Vazbové rovnice (2.1) všech použitých souřadnic 𝐪  jsou obecně 

nelineární, nicméně jejich řešení pro nezávislé souřadnice 𝐪2 (zadávány jako známé) je možné 

provést například numericky. Výsledkem jsou závislé souřadnice 𝐪1. Předpokládáme tedy 

znalost všech obecných souřadnic 𝐪 = (𝐪1; 𝐪2)se zvoleným uspořádáním. Nyní provedeme 

časovou derivaci vazbových rovnic (2.1), čímž získáme pro časové změny obecných souřadnic 

již lineární vztahy 

 

d𝐠(𝐪)

d𝑡
=

𝜕𝐠(𝐪)

𝜕𝐪𝑇

d𝐪

d𝑡
= 𝐉(𝐪)�̇� = 𝟎 

𝐉(𝐪)�̇� = 𝐉1(𝐪)�̇�1 + 𝐉2(𝐪)�̇�2 = 𝟎. 

 

(2.4) 
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Zde je s ohledem na volbu závislých a nezávislých souřadnic rozdělen i celkový jakobián 

𝐉(𝐪) = (𝐉1(𝐪), 𝐉2(𝐪)) , kde 𝐉(𝐪) ∈ ℝ𝑟,𝑛,  𝐉1(𝐪) ∈ ℝ𝑟,𝑟 𝑎 𝐉2(𝐪) = ℝ𝑟,𝛿 . Za předpokladu, že 

původní vazbové rovnice byly nezávislé, je čtvercová matice 𝐉1 regulární a můžeme vyjádřit 

závislé rychlosti �̇�1 pomocí její inverze jako 

 �̇�1 = −𝐉1
−1𝐉2�̇�2. (2.5) 

Na základě této konstrukce je možné vyjádřit všechny obecné rychlosti �̇� jako lineární 

funkce nezávislých rychlostí �̇�2 

 �̇� = 𝐅(𝐪)�̇�2, (2.6) 

kde 

 𝐅(𝐪) = (
−𝐉1

−1𝐉2

𝐈δ
). (2.7) 

Snadno lze nahlédnout, že 𝐅 je ortogonálním doplňkem celkového jakobiánu vazbových 

rovnic, platí totiž 

 𝐉𝐅 = 𝟎. (2.8) 

Po transpozici vztahu (2.8) obdržíme návodný vztah pro eliminaci Lagrangeových 

multiplikátorů 𝛌 z rovnice (2.3) a získání pohybových rovnic pro nezávislé souřadnice [37] 

 𝐅𝑇𝐉𝑇 = 𝟎. (2.9) 

Po vynásobení rovnice (2.3) zleva maticí 𝐅𝑇 je možné psát pro dynamiku paralelního 

mechanismu pohybové rovnice pro nezávislé souřadnice 

 𝐆(𝐪)�̈�2 + �̅�(𝐪, �̇�)�̇�2 + �̅�(𝐪, �̇�, 𝑡) = 𝐅𝑇(𝐪)𝐌𝐮, (2.10) 

   

kde 𝐆 = 𝐅𝑇𝐆𝐅 , �̅� = 𝐅𝑇(𝐂𝐅 + 𝐆�̇�) a �̅� = 𝐅𝑇𝐐 . Při odvození bylo využito časové derivace 

(2.6), tedy druhé časové derivace vazbových rovnic (2.1) 

 �̈� = 𝐅�̈�2 + �̇��̇�2 = (
−𝐉1

−1𝐉2

𝐈δ
) �̈�2 + (𝐉1

−1(�̇�1 𝐉1
−1𝐉2 − �̇�2)
𝟎

) �̇�2 (2.11) 

Za účelem přehlednějšího zkoumání pohybových rovnic (2.10) zavedeme označení nové 

řídící matice pro nezávislé souřadnice 𝐀(𝐪) 

 
𝐆(𝐪)�̈�2 + �̅�(𝐪, �̇�)�̇�2 + �̅�(𝐪, �̇�, 𝑡) = 𝐀𝑇(𝐪)𝐮   

 𝐀𝑇(𝐪): = 𝐅𝑇(𝐪)𝐌. 
(2.12) 

Označení matic a vektoru vůči původním pohybovým rovnicím (2.3) je pro odlišení 

doplněno horním pruhem. Slovní popis těchto objektů 𝐆 (𝛿 × 𝛿), �̅� (𝛿 × 𝛿), �̅� (𝛿 × 1) je pro 

výraznou předchozí podobnost ponechán s doplněním „po transformaci do nezávislých 

(minimálních) souřadnic“. Pro novou řídící matici 𝐀 (m × δ) není horní pruh zaveden (první 

výskyt).  
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Sloučením a vhodnou úpravou algebraicko-diferenciálních rovnic (DAE) (2.1) a (2.3) 

jsme získali pohybové rovnice ve tvaru obyčejných diferenciálních rovnic (ODE) (2.12), které 

jsou pro potřeby simulace a návrhu řízení mnohem vhodnější (dynamický model).  

2.2.4. Pohony paralelních mechanismů 

V této části bude podrobněji rozebrán vztah počtu pohonů vzhledem k pohybovým 

rovnicím (2.10) a (2.12). Klíčové jsou vlastnosti výsledné matice 𝐀𝑇 = 𝐅𝑇𝐌, kterou chápeme 

jako novou řídící matici po transformaci do nezávislých souřadnic.  

V publikaci [13] autor zavádí definici 𝜅 (DOA) paralelních mechanismů. Český ekvivalent 

by například mohl mít podobu jako počet poháněných (ovládaných) stupňů volnosti 

mechanismu 

 𝜅 ≔ 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐀). (2.13) 

Pokud je 𝜅  menší než počet stupňů volnosti (DOF), tedy 𝜅 < 𝛿 , je mechanismus 

nedostatečně poháněn vůči svému počtu stupňů volnosti (underactuated). Pokud je ale 

hodnost matice 𝐀 rovna počtu stupňů volnosti 𝜅 = 𝛿, jde o plně ovladatelný mechanismus 

(full-actuated). Nyní můžeme zavést stupeň redundance pohonů ψ [13] jako rozdíl mezi 

počtem pohonů m a hodností matice 𝐀 jako  

 𝜓 ≔ 𝑚 − 𝜅. (2.14) 

Celá situace vztahující se k počtu pohonů mechanismů s paralelní kinematikou je 

souhrnně uvedena níže viz (Tabulka 1).  

Název Značení Definice Hodnota Kategorie mechanismu 

Počet 
poháněných 
(ovládaných) 

stupňů volnosti 

𝜅 (DOA) 𝜅 ≔ 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐀) 

𝜅 < 𝛿 

Nedostatečně 
poháněný  

(underactuated) 

𝜅 = 𝛿 
Adekvátně poháněný  

(full-actuated) 

Stupeň 
redundance 

pohonů 
𝜓 𝜓 ≔ 𝑚 − 𝜅 

𝜓 = 0 
Neredundantně 

poháněný 

𝜓 > 0 
Redundantně 

poháněný 

Tabulka 1 : Počet pohonů paralelních mechanismů. 

Z takto vytvořeného rozdělení je například zajímavé, že paralelní mechanismus může 

být i redundantně nedostatečně poháněný. V tomto případě klesá hodnost 𝜅 matice 𝐀 pod 

počet stupňů volnosti mechanismu δ a zároveň počet pohonů vygeneruje kladný stupeň 

redundance pohonů 𝜓. Toto rozdělení je navíc jistým zjednodušením obecných případů. 

Například v některých polohách může mechanismus ztrácet svoji pohyblivost (snížení počtu 

stupňů volnosti δ), a je třeba zavést lokální stupeň volnosti δloc. Následně lze provést podobný 

rozbor jako dříve.  



2. PŘEHLED SOUČASNÉ PROBLEMATIKY 

 

20 
 

Pro tyto problematické konfigurace, kde se mění vlastnosti mechanismu se ustálilo 

souhrnné označení singularity. Problematika singularit je vůbec velmi zajímavou oblastí 

paralelních mechanismů, která v současnosti není zcela prozkoumána a prostudována. Krátký 

komentář a vazba na cíle této práce je provedena v následující podkapitole.  

2.3. Oblasti platnosti modelů a vliv geometrických nepřesností 

Pro použití sestavených modelů mechanismu je klíčové, jak přesně dokáží popsat jejich 

reálné vlastnosti. Velmi podstatnou otázkou je mimo jiné i jejich numerické chování 

a použitelnost těchto modelů v oblasti singularit. Tato práce se omezuje na předpoklad 

platnosti a numerické vhodnosti dynamického modelu, který je reprezentován rovnicí (2.12).  

V následující podkapitole je velmi stručně pojednáno o singulárních polohách 

a použitelnosti dynamického modelu (2.12). V další podkapitole je podrobněji popsán vliv 

geometrických nepřesností pro sestavení věrohodného modelu mechanismu.  

2.3.1. Kritické konfigurace 

Jako singularity mechanismu lze označit jeho kvalitativní změny v statických, 

kinematických a dynamických vlastnostech. Paralelní kinematické mechanismy se mohou stát 

strukturně neurčité, mohou ztratit schopnost požadované interakce s okolím, a dokonce se 

mohou stát nepohyblivými. V článku [22] se autoři touto problematikou zabývají 

s pozoruhodným závěrem, ve kterém rozlišují šest různých typů singularit a jejich případné 

kombinace. 

Pro posouzení existence a vlivu singularit je krom jiného klíčové sledování změn 

hodnosti příslušného jakobiánu vazbových rovnic mechanismu. Hlavními směry je sledování 

singularit vůči celkovému konfiguračnímu prostoru mechanismu, ze kterého z funkčního 

hlediska ještě vystupují vstupní a výstupní singularity reprezentované vlastnostmi příslušných 

jakobiánů.  

Použitá metoda transformace algebro-diferenciálních rovnic (DAE) je založena na 

regulárnosti jakobiánu závislých souřadnic. Při verifikaci tohoto dynamického modelu je třeba 

ověřovat jeho plnou hodnost, aby výsledný dynamický model mohl být použit pro potřeby 

simulace a řízení. Navíc selhání tohoto modelu nemusí nutně znamenat singulární polohu 

mechanismu, ale může jít o numerickou vlastnost použité metody a volby nezávislých 

souřadnic. Omezení volbou nezávislých souřadnic řeší autor v [21] sestavením pohybových 

rovnic pro nadbytečné souřadnice, kde výše zmíněný problém modelu využívající nezávislé 

souřadnice nazývá parametrickou singularitou. 

V této práci budeme předpokládat a ověřovat, že dynamický model (2.12) bude vždy 

platný a bude plnohodnotně popisovat vlastnosti mechanismu. Jde o vcelku rozumné 

vymezení, kde hlavním směrem je zkoumání vlastností zpětnovazebního řízení při 

nepřesnostech modelu. Jak bude ukázáno později, je toto vymezení pro zkoumanou 

problematiku zcela dostatečné.  
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2.3.2. Vliv geometrických nepřesností  

U skutečného mechanismu není možné znát naprosto přesné rozměry a parametry 

mechanismu, které jsou použity pro sestavení jeho matematického modelu. I při aplikaci 

sebelepších kalibračních metod [36, 18] zde budou například přítomny odchylky rozměrů, 

které není možné zcela potlačit. Navíc matematický model je vždy jen přibližným modelem 

reality, proto jím nelze popsat reálný mechanismus dokonale.  

Pro potřeby vyšetření vlivu geometrických nepřesností (později rozšířené o další 

nepřesnosti vystupující v dynamických rovnicích – podkapitola 4.2.) je využito dvou vhodně 

zvolených matematických modelů. Tato koncepce bude dále využita pro podrobné zkoumání 

a vyšetřování vlastností různých konceptů řízení. 

1 Nominální model, který je použit pro sestavení řídícího algoritmu (je 

implementován v regulátoru) 

2 Reálný model, který reprezentuje skutečný mechanismus  

Následující rozbor pro geometrické nepřesnosti je přímo převzat z [25, 26]. Pokud je 

autorovi této práce známo, jde o dosud nejpropracovanější vyšetření nepřesnosti modelu 

vůči výslednému kinematickému a dynamickému popisu redundantních mechanismů 

odpovídajícímu pohybovým rovnicím (2.1) a (2.12).  

Pro označení nominálního modelu je ponecháno předchozí značení (podkapitola 2.2.) 

a pro model reprezentující reálný mechanismus jsou zavedeny podtržené symboly. V rovnici 

kinematických vazeb 

 𝐠 (𝐪) = 𝟎, (2.15) 

která je analogií (2.1), je uvažováno, že zůstane zachována původní volba zobecněných 

souřadnic 𝐪. Tyto se ovšem pro reálný model 𝐪 mohou svými hodnotami lišit. Tedy reálné 

skutečné souřadnice 𝐪 autor uvažuje jako perturbované vůči nominálnímu modelu 𝐪 a pro 

vyjádření relace zavádí vztah 𝐪 = 𝐪 + ∆𝐪 . Pro konfigurační prostor reálného modelu 

podobně zavádí 

 𝑉𝑛 ≔ {𝐪|𝐠 (𝐪) = 𝟎}. (2.16) 

Zatím nebyla specifikována vzájemná souvislost rovnic (2.1) a (2.15). Navíc jako 

proměnné v těchto rovnicích jsou stále uvažovány jen zobecněné souřadnice. Pro první 

přiblížení autor zavádí vztah 

 𝐠 (𝐪) = 𝐠(𝐪) + ∆𝐠(𝐪, 𝐪). (2.17) 

Zde je naprosto klíčový člen ∆𝐠(𝐪, 𝐪), který představuje obecně neznámou funkci 

skutečných a modelových obecných proměnných 𝐪 a 𝐪. Tedy zcela obecně je schopen 

zahrnout nepřesnosti mezi modelem a reálným mechanismem. Podobný přístup autor 

provede i pro celkový jakobián vazeb 

 𝐉 (𝐪) = (𝐉1 (𝐪) , 𝐉2 (𝐪)) = 𝐉(𝐪) + ∆𝐉 (𝐪, 𝐪), (2.18) 
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kde 

 ∆𝐉 (𝐪, 𝐪) = (∆𝐉1 (𝐪, 𝐪) , ∆𝐉2 (𝐪, 𝐪)). (2.19) 

Pro přípravu modelu reálného mechanismu (podtržené symboly) dále odvozuje 

ortogonální doplněk k jakobiánu. Za analogických předpokladů jako pro nominální model 

(regulárnost 𝐉1  a lineární perturbaci dostatečně menší než nominální hodnota) získává 

pomocný vztah 

 

𝐉1
−1𝐉2 = (𝐉1 + ∆𝐉1)−1𝐉2 = (𝐈r + 𝐉1

−1∆𝐉1)−1𝐉1
−1𝐉2

= (𝐈r + 𝐉1
−1∆𝐉1)−1𝐉1

−1(𝐉2 + Δ𝐉2)
≈ (𝐈r − 𝐉1

−1∆𝐉1)𝐉1
−1𝐉2 + 𝐉1

−1∆𝐉2 . 
(2.20) 

Následně pro ortogonální doplněk jakobiánu formálně zavede  

 𝐅 (𝐪) = 𝐅(𝐪) + ∆𝐅(𝐪, 𝐪), (2.21) 

kam dosadí předchozí vztah (2.20) pro dosazení nominálních jakobiánů a chybových členů 

 ∆𝐅 = (𝐉1
−1∆𝐉1𝐉1

−1𝐉2 − 𝐉1
−1∆𝐉2

𝟎
). (2.22) 

Autor se dále při vyšetřování vlivu geometrických nepřesností omezuje na případy, kdy 

řídící matice 𝐌 (2.3) vhodnou volbou obecných souřadnic bude obsahovat jen „jedničky“ na 

příslušných pozicích. Navíc uspořádáním obecných souřadnic na aktivní a pasivní 𝐪 =

(𝐪P; 𝐪a)  předepisuje pro aplikaci metody eliminace lagrangeových multiplikátorů 

ortogonálním doplňkem jakobiánu vazbových rovnic nezávislé souřadnice jako 𝐪a = (… ; 𝐪2). 

Tedy autor volí uspořádání obecných 𝑛 souřadnic 𝐪 na 𝑛 − 𝑚 pasivních (nepoháněných) 𝐪P a 

𝑚 aktivních (poháněných – odpovídající pohonům) 𝐪a souřadnic. Dále ještě z 𝑚 aktivních 

souřadnic 𝐪avybírá 𝛿 nezávislých souřadnic 𝐪2, pro které vyjadřuje pohybové rovnice (2.12) 

(𝑚 >  𝛿). Tento přístup je dobře obhajitelný, pokud stále bude předpokládána regulárnost 

jakobiánů závislých souřadnic 𝐉1 a 𝐉1. Nutná volba nezávislých souřadnic jako podmnožina 

souřadnic pohonů rovněž není příliš zásadní. 

Ortogonální doplněk jakobiánu dle výše popsaných předpokladů uspořádání pasivních 

a aktivních souřadnic přepíše jako (zde je využito tvaru řídící matice 𝐌) 

 𝐅 (𝐪) = (
𝐏 (𝐪)

𝐀 (𝐪)
) = (

𝐏(𝐪) + ∆𝐏 (𝐪, 𝐪)

𝐀(𝐪) + ∆𝐀 (𝐪, 𝐪)
). (2.23) 

Pro další potřebu (pro analýzu zpětnovazebního řízení) autor potřebuje připravit vztah 

pro pseudoinverzi řídící matice 𝐀𝑇. Navíc dále využije zjednodušení ve volbě jen jednoho 

nadbytečného pohonu a zanedbání vzájemného součinu malých členů Δ𝐀𝑇. Nakonec tedy za 

využití mnoha vhodných zjednodušení a restrikcí získává vztah pro pseudoinverzi matice 𝐀𝑇 

reálného modelu jako 

 (𝐀𝑇 (𝐪))
+

= (𝐀𝑇(𝐪))
+

+ 𝐍𝐀𝑇Δ𝐀𝑇(𝐀𝑇𝐀)−1−(𝐀𝑇)+Δ𝐀𝑇(𝐀𝑇)+ ,     (2.24) 
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kde 𝐍𝐀𝑇 je projekce do nulového prostoru matice 𝐀𝑇 (𝐍𝐀𝑇 = 𝐈m − (𝐀𝑇)+𝐀𝑇 ). 

Pro reálný model po transformaci do nezávislých souřadnic lze psát pohybové rovnice 

jako 

 𝐆 (𝐪) �̈�2 + �̅� (𝐪, �̇�) �̇�2 + �̅� (𝐪, �̇�, 𝑡) = 𝐀(𝐪)𝑇𝐮 , (2.25) 

kde rozměry matic a vektorů jsou shodné jako v (2.12) a dle výše uvedené metodiky pro ně 

autor zavádí formální vztahy 

 

𝐆 (𝐪) = 𝐆(𝐪) + Δ𝐆(𝐪, 𝐪)

�̅� (𝐪, �̇�) = �̅�(𝐪, �̇�) + Δ�̅�(𝐪, �̇�, 𝐪, �̇�)

�̅� (𝐪, �̇�) = �̅�(𝐪, �̇�, 𝑡) + Δ�̅�(𝐪, �̇�, 𝐪, �̇�, 𝑡)

𝐀 (𝐪) = 𝐀(𝐪) + Δ𝐀(𝐪, 𝐪)

. (2.26) 

Tento výsledný kvalitativní vztah (2.25) společně s vazbou na dynamický model (2.26) 

poté dále využívá pro analýzu různých konceptů řízení. V tomto přehledu problematiky bude 

použit v následující podkapitole - konkrétně (2.4.3.). 

2.4. Řízení redundantně poháněných mechanismů 

Řízení mechanismů se obecně zabývá úlohou určení časových průběhů pohonů, které 

zajistí dosažení požadovaného pohybu mechanismu. První dvě podkapitoly se zabývají 

určením pohonů na základě dynamického modelu bez zpětné vazby (ovládáním) a možností 

využití druhotných cílů řízení. Další podkapitoly jsou již zaměřeny na koncepty s využitím 

zpětné vazby pro decentralizované a centralizované řízení se zaměřením na vliv nepřesnosti 

mezi modelem a reálným redundantně poháněným paralelním mechanismem. 

2.4.1. Ovládání inverzní dynamikou 

 Právě redundantní počet pohonů je určující pro vlastnosti a výsledky zvolených 

konceptů řízení. Zatímco pro neredundantní počet pohonů existuje jednoznačné řešení úlohy 

inverzní dynamiky, pro redundantní počet pohonů jich lze teoreticky nalézt nekonečně 

mnoho. Jde o napočtení pohonů 𝐮 z rovnice (2.12), kde za argumenty 𝐪, �̇� a �̈�2 jsou přímo 

dosazeny požadované trajektorie 𝐪d, �̇�d a �̈�2
d. Z této množiny řešení pohonů 𝐮 splňující úlohu 

inverzní dynamiky je možné vybírat taková řešení, která budou naplňovat i další požadavky – 

druhotné cíle řízení.  

 Jako ilustrační příklad může posloužit následující rovnice, kde je pro výpočet akčních 

zásahů 𝐮 využito pseudoinverze řídící matice (𝐀𝑇)+  

 
𝐮 = (𝐀𝑇(𝐪d))+ (𝐆(𝐪d)�̈�2

d + �̅�(𝐪d, �̇�d)�̇�2
d + �̅�(𝐪d, �̇�d, 𝑡))

+ 𝐍𝐀𝑇𝐮0. 
(2.27) 

V této rovnici jsou akční zásahy 𝐮 složeny z části odpovídající inverzní dynamice 𝐮id a volného 

řešení 𝐮v viz níže. Volné řešení je zde rozepsáno pomocí invariantního vektoru 𝐮0 vůči řídící 

matici 𝐀𝑇se svým projektorem (pseudoinverze) do nulového prostoru 𝐍𝐀𝑇 (2.24) a (2.12). 
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 Pro první část samotné inverzní dynamiky 𝐮id lze psát 

 𝐮id = (𝐀𝑇(𝐪d))+ (𝐆(𝐪d)�̈�2
d + �̅�(𝐪d, �̇�d)�̇�2

d + �̅�(𝐪d, �̇�d, 𝑡)). (2.28) 

Tato složka pro zcela přesný model a pro příslušnou shodu počátečních podmínek teoreticky 

povede k požadované trajektorii.  

 Druhou složkou pohonů 𝐮 je pak volné řešení 𝐮v (jde o prvek z jádra řídící matice 𝐀𝑇, 

tedy 𝐀𝑇𝐮v = 𝟎) 

 𝐮v = 𝐍𝐀𝑇𝐮0. (2.29) 

Právě toto volné řešení 𝐮v lze využít pro splnění druhotných cílů řízení. Toto rozdělení akčních 

zásahů 𝐮 není jednoznačné a přímo závisí na použití metody výpočtu pseudoinverze matice 

𝐀𝑇 společné s volným řešením. Nicméně je užitečné na něm sledovat strukturu akčních 

zásahů 𝐮, kterou lze chápat jako součet části přímo podílející se na generování pohybu 

mechanismu a části, která na výsledný pohyb vliv nemá (předpětí). 

2.4.2. Druhotné cíle řízení 

Pro skupinu redundantně poháněných mechanismů se prozatím využívá několik 

hlavních strategií využití nejednoznačnosti řešení pohonů 𝐮. Tyto druhotné cíle se zabývají 

například energetickou náročností provozu redundantních mechanismů, dimenzováním 

pohonů, rychlostí výpočtu, vymezením vůlí v pohonech, generováním jistého předpětí end-

effectoru, apod. Jde tedy o cíle, které se snaží ještě více využít z potenciálu redundantního 

počtu pohonů.  

 Jedním ze základních přístupů nejednoznačnosti řešení inverzní dynamiky je 

minimalizace řídících sil 𝐮, která vyvolá požadovaný pohyb a zároveň i nízký energetický 

provoz mechanismu. Autoři v [9] používají optimální distribuci zatížení mezi pohony ve snaze 

redukovat riziko přetížení jednotlivých pohonů.  

 Další autor [10] se zabývá použitím pseudoinverze, která dává řešení srovnatelné 

s minimalizací normy 2. řádu. Následně se zabývá vlastnostmi řešení při použití normy ∞ 

a obecné normy k-tého řadu. Jeho závěry jsou velmi pozoruhodné. Předkládá tvrzení, že 

použití normy ∞ je pro minimální řešení řídících sil více vhodné než použití normy 2. řádu, 

nicméně tento přístup vede na nespojitá řešení pro řídící síly. Z tohoto důvodu svou 

pozornost následně obrací na hledání řešení s použitím normy k-tého řádu. Zde podobně 

dochází k zajímavému závěru, že pro takový postup neexistuje řešení v uzavřeném tvaru, tedy 

je nevhodný pro praktickou implementaci, kdy je třeba výpočty akčních zásahů provádět v co 

možná nejkratším čase – ideálně reálném.  

 Na podobné téma pak navazují autoři [11], kteří navrhli řešení na základě simplexového 

algoritmu, které odpovídá použití normy ∞.  

 Pro redundantně poháněné paralelní mechanismy je charakteristické, že vhodným 

nastavením řídících zásahů je možné vytvořit vnitřní předpětí mechanismu [12, 28, 30, 46]. 

Žádnou podobnou analogii u sériových ani u neredundantně poháněných mechanismů 

nenalezneme.  
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 Z pohledu úlohy inverzní dynamiky je vnitřní předpětí způsobeno takovým nastavením 

pohonů, které se díky nadbytečnému počtu pohonů navzájem vyruší a nemá ve výsledku vliv 

na pohybový stav mechanismu. Využitím této vlastnosti je možné vymezit vůle 

v kinematických vazbách pohonů tak, že pro celou požadovanou trajektorii zůstanou 

znaménka pohonů konstantní a jejich absolutní velikosti navíc neklesnou pod danou 

minimální mez - tzv. protivůlové řízení [12, 30] (Obrázek 4).  

 

Obrázek 4 : Oblasti přípustných pohonů pro splnění protivůlové podmínky pohonů. 

 Další zajímavé využití nadbytečného počtu pohonů je ovládání tuhosti end-effectoru, 

které si klade za cíl potlačení vlivu vnějších poruch v podobě malé změny polohy end-

effectoru [14, 28]. Pokud bude požadováno, aby při této poruše byla na end-effectoru 

vyvolána vratná síla působící právě proti této poruše, autor [28] formuluje za vcelku 

rozumných předpokladů pozoruhodnou podmínku (2.30) mezi počtem stupňů volnosti δ end-

effectoru (platformy) a nejmenším potřebným počtem pohonů m mechanismu (Tabulka 2). 

Navíc jedním z použitých předpokladů je ovládání jen směru vratné síly (nikoli její velikosti). 

Pro ovládání velikosti vratné síly, v tomto případě možnosti nastavování velikosti členů 

v matici tuhosti (velikost vratné síly vůči poruše), je jejich počet třeba ještě navýšit. 

 𝑚 = 𝛿 + (
1

2
𝛿 + 1)(𝛿 − 1) (2.30) 

 

δ 2 3 4 5 6 

m 4 8 13 19 26 

Tabulka 2 : Počet pohonů pro ovládání aktivní tuhosti paralelních mechanismů. 

 Princip ovládání inverzní dynamikou, tedy v otevřené smyčce, má velmi omezené 

praktické využití. Při sebemenší odchylce modelu od reálného mechanismu již není možné 

zaručit pohyb po požadované trajektorii. Jako příklad je možné uvést zanedbanou dynamiku, 

nemodelované vnější síly a poruchy, tření, nepřesnost pohonů apod. Jako příklad může 

posloužit i přímé dosazení rovnice (2.27) do (2.25), kde nemůže strategie ovládání inverzní 

dynamikou uspět (chyby modelu). 
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 Pro rozumné praktické využití redundantně poháněných paralelních mechanismů je 

třeba přistoupit k zařazení zpětné vazby, která si klade za cíl potlačení nejrůznějších 

nepříznivých vlivů a dosažení správného polohování mechanismu. Základní myšlenka je 

založena na získávání informací o pohybovém stavu mechanismu a úpravě akčních zásahů na 

základě této informace. Hlavní přístupy a poznatky v této oblasti jsou předmětem 

následujících podkapitol. 

2.4.3. Decentralizované řízení 

Pro redundantní mechanismy lze využít několik konceptů implementace zpětné vazby. 

Základním přístupem je použití decentralizovaného (lokálního) řízení, kdy je každý z pohonů 

řízen samostatně na základě kinematického modelu. 

Pro redundantně poháněné mechanismy se v praxi ukázalo, že lokální řízení není příliš 

vhodné. Velmi často se jedná o členy s PID regulátory či kaskádní regulaci, kde integrační 

složky mohou právě z důvodu redundance pohonů růst teoreticky nade všechny meze. 

U reálného mechanismu může sice dojít vlivem dostatečné poddajnosti mechanismu 

k dosažení nulových odchylek u jednotlivých regulátorů pohonů, ale takto poddajný 

mechanismus není z praktického hlediska příliš využitelný a odporuje základní myšlence 

využití paralelní kinematiky jako analogie tuhé příhradové konstrukce.  

Pokud poddajnost mechanismu nedovolí nastavení všech odchylek pohonů na nulovou 

hodnotu, bude docházet díky integrálním členům k saturaci pohonů a selhání celé regulace. 

Jádro problému je zakořeněno v kinematickém provázání jednotlivých pohonů. Díky 

nepřesnosti modelu a odměřování poté vstupují do regulátorů vždy nenulové regulační 

odchylky. Vnikají tak nežádoucí navzájem se přetahující síly v pohonech. Tedy využívání 

integračních složek na všech nadbytečných pohonech není možné. Podobně pro často velká 

zesílení proporčních složek může docházet stejným principem k vzájemnému přetahování 

pohonů (až saturace).  

První studie přetahování pohonů u kooperujících robotů byla provedena v [47]. V [31] 

je představena úprava decentralizovaného řízení paralelních kinematických mechanismů, kdy 

do kaskádní regulace redundantních pohonů vstupuje společný signál. V tomto případě se 

jedná o regulační odchylku polohy. Je ukázáno, že zde ke vzájemnému přetahování pohonů 

nedochází právě vhodným přechodem z decentralizovaného řízení na centralizovanější 

koncept řízení. Podobný problém je řešen v [32], kde je v PID regulátoru integrační složka sil 

pohonů přepočtena na fiktivní účinek na end-effector a poté zpět na pohony s požadavkem 

na jejich minimalizaci (Obrázek 5). Jde o redukující projekci využívající řídící matici 𝐀𝑇, která 

zde figuruje jako transformační matice mezi pohony a nezávislými souřadnicemi (end-

effectoru) dle rovnice 

 𝐮red = 𝐀(𝐀𝑇𝐀)−1𝐀𝑇𝐮. (2.31) 

Tyto přístupy tedy již nejsou v plném smyslu decentralizovaným řízením, ale využívají 

nějakou další společnou informaci o mechanismu. 

Vliv nepřesností modelu se projevuje nemožností dosažení nulových regulačních 

odchylek všech pohonů. Používání integrační složky v regulátoru tedy ztrácí svůj primární cíl. 

Proto je velmi často upravena řídící strategie jen na PD regulaci. Zde již tedy nehrozí přímo 
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nárůst akčních zásahů nade všechny meze a selhání pohonů. Nicméně stále budou díky 

nenulovým regulačním odchylkám vznikat vzájemně se přetahující síly na pohonech. Jejich 

velikost bude závislá na nastavení parametrů PD regulátoru a velikosti regulačních odchylek. 

Dosud ne zcela zodpovězenou otázkou je vliv těchto sil (způsobených nepřesností modelu) na 

stabilitu řízení a dosažení požadované polohy mechanismu.  

 

Obrázek 5 : Ošetření vzájemného přetahování pohonů pro integrační složku [32]. 

2.4.4. Centralizované řízení 

Pokročilejším přístupem pro řízení redundantních paralelních mechanismů je využití 

centralizovaného (globálního) konceptu řízení. Zde již nejsou jednotlivé pohony řízeny 

samostatně, ale podléhají jednotné celkové řídící strategii. Prvním základním přístupem je 

rozšířené využití kinematického modelu, který je v nějaké míře využít i pro decentralizované 

řízení. Pokud je navíc využíván i dynamický model mechanismu jde o plně modelově 

orientované řízení. Právě tento nejpodrobnější přístup je v popředí zájmu této práce. 

Dosud používané postupy řízení jsou založeny na přesném modelu a jejich vlastnosti 

jsou dobře popsány např. [3, 23, 24, 32]. V poslední již zmiňované práci [32] jsou aplikovány 

pokročilé metody centralizovaného řízení jako doplnění inverzní dynamiky lineární zpětnou 

vazbou, klouzavé řízení a prediktivní řízení. Zde je přetahování pohonů vůči 

decentralizovanému řízení eliminováno projekcí (přepočtem) fiktivních akčních zásahů pro 

end-effector na prostor pohonů. Nicméně teoretické poznatky v oblasti vlivu nepřesností 

modelu na kvalitu modelově orientovaných metod řízení jsou doposud pro redundantně 

poháněné mechanismy velmi vzácné. Rozsáhlejší analýzu vlivu nepřesnosti v parametrech 

modelu na sestavený kinematický a dynamický model, a hlavně na úspěšnost navazujících 

modelově orientovaných metod řízení, provedli autoři článků [25, 26, 27] (2.3.2.). Pro 

zkoumání vycházejí z modelově orientovaných metod řízení PD regulace a computed torque 

(CTC). Zde odvozují, že klasické zpětnovazebné koncepty řízení selhávají, pokud se vyskytují 

vždy přítomné rozdíly mezi modelem a skutečným mechanismem. Selháním je zde myšleno 

zajištění stability takového řízení a přesné trajektorie. Autoři zde na nepřesném dynamickém 

modelu dokazují nemožnost dosažení nulové chyby regulace a navíc i vzniku pozoruhodného 

fenoménu tzv. parazitní zpětné vazby při použití pseudoinverze. Navržená ad-hoc úprava 
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konceptů PD a CTC řízení pro odstranění této parazitní zpětné vazby je založena na její 

vhodné úpravě. Zjednodušeně lze říci, že zpětná vazba je použita jen na počet pohonů 

odpovídající stupňům volnosti mechanismu a hlavně není přepočítávána pseudoinverzí. 

Ovšem i při tomto omezení není možné obecně deklarovat dosažení přesné trajektorie, tedy 

nulové regulační odchylky. Hlavním závěrem těchto prací tedy je, že regulátor není schopen 

řídit neznámou dynamiku systému, která vzniká vlivem nepřesnosti modelu.  

Pro jasnější představu výše uvedeného slovního komentáře budou uvedeny alespoň 

nejdůležitější výsledky prací [25, 26, 27] v konkrétní velmi zkrácené matematické formě. Kvůli 

stručnosti bude blíže rozebrána problematika jen PD řízení. Postup pro CTC je zcela 

analogický a výsledky jsou srovnatelné. 

Modelově orientované PD řízení lze pro redundantně poháněné mechanismy zapsat ve 

tvaru  

 
𝐮 = (𝐀𝑇(𝐪))+(𝐆(𝐪)�̈�2

d + �̅�(𝐪, �̇�)�̇�2
d + �̅�(𝐪, �̇�, t) − 𝐊D�̇�2 − 𝐊P𝒆2)

+ 𝐍𝐀𝑇𝐮0, 
(2.32) 

kde matice (𝐀𝑇(𝐪))+ (𝑚 × 𝛿) je pseudoinverze matice 𝐀𝑇 , 𝐞2(t) = 𝐪2(t) − 𝐪2
d(t) je 

rozdíl skutečných 𝐪2(t) a požadovaných 𝐪2
d(t) δ nezávislých souřadnic, matice 𝐊D a 𝐊P jsou 

diagonální pozitivně definitní matice velikosti (δ × δ) a 𝐍𝐀𝑇𝐮0 reprezentuje vektor m volného 

řešení, které po vynásobení řídící maticí 𝐀𝑇 zleva nebude mít vliv na pohybový stav 

mechanismu (nulové řešení - 𝐀𝑇𝐍𝐀𝑇 = 𝟎). 

Pro nominální model (2.12) lze pomocí Ljapunovovy věty (za rozumných předpokladů) 

ukázat, že 𝐞2 = 𝟎 je exponenciálně stabilním rovnovážným bodem. Dynamiku chyby lze 

v tomto případě psát jako  

 𝐆(𝐪)�̈�2 + �̅�(�̇�, 𝐪)�̇�2 + 𝐊D�̇�2 + 𝐊P𝒆2 = 𝟎 . (2.33) 

Pokud ovšem připustíme rozdíl mezi modelem (2.12) a skutečným mechanismem 

(2.25), celá situace se značně zkomplikuje. V první řadě je třeba zohlednit rozdíl mezi 

souřadnicemi 𝐪 a 𝐪. Autor předpokládá, že jsou odměřovány přímo nezávislé souřadnice 𝐪2 a 

�̇�2. Tedy 𝐪2 = 𝐪2 a �̇�2 = �̇�2. Z rovnic pro model (2.1) a (2.6) jsou poté napočteny zbývající 

souřadnice 𝐪 a �̇� a využity pro výpočet pohonů v (2.32). Použitím takto napočtených pohonů 

(na základě modelu) pro reálný mechanismus (2.25) s ohledem na (2.26) je získán výsledný 

vztah pro dynamiku chyby (𝐞2 = 𝐪2 − 𝐪2
d = 𝐪2 − 𝐪2

d) 

 

𝐆�̈�2 + �̅��̇�2 + (𝐈𝛿 + 𝐒)𝐊D�̇�2 + (𝐈𝛿 + 𝐒)𝐊P𝐞2 

+Δ𝐆�̈�2 + Δ�̅��̇�2 + Δ𝐐 

−𝐒(𝐆�̈�2
d + �̅��̇�2

𝑑 + 𝐐) − Δ𝐀𝑇𝐍𝐀𝑇𝐮0 = 𝟎 , 

 

(2.34) 

kde 𝐒(𝐪, 𝐪) = Δ𝐀𝑇(𝐀𝑇)+ = 𝐀𝑇(𝐀𝑇)+ − 𝐈𝛿. 

Zde je jasně patrný vznik parazitní zpětné vazby prostřednictvím matice 𝐒 a ovlivnění 

dynamiky řízeného systému. Toto je charakteristická vlastnost redundantně poháněných 

mechanismů. V případě neredundantních mechanismů lze volit matici 𝐀𝑇jako jednotkovou 
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a diagonální, tedy tento problém zde nenastává. Pro běžně užívaná vysoká zesílení regulátorů 

zpětné vazby 𝐊D  a hlavně 𝐊P  mohou síly způsobené parazitní zpětnou vazbou 𝐒𝐊D�̇�2 

a 𝐒𝐊P𝐞2 dosáhnout reálně vysokých hodnot. Další důležitou vlastností je, že nastavováním 

zesílení regulátorů není obecně možné tyto síly „odregulovat“. Jedinou možností je zvolit je 

jako nulové, ale to je pro účely řízení zcela nevhodné. Další nepříjemným důsledkem 

nepřesnosti modelu je, že volné řešení 𝐍𝐀𝑇𝐮0  může vést k nezamýšlenému pohybu 

mechanismu, protože už nemusí ležet v nulovém prostoru skutečné řídící matice 𝐀𝑇 . 

S ohledem na velikost tohoto volného řešení (předpětí apod.) mohou vznikat i dosti velké síly, 

které nepříjemně ovlivní celý zpětnovazební koncept řízení. 

Pro odstranění parazitní zpětné vazby byla navržena ad-hoc metoda úpravy PD řízení 

založená na vyjmutí zpětné vazby z pseudoinverze  

 

𝐮 = (𝐀𝑇(𝐪))+ (𝐆(𝐪)�̈�2
d + �̅�(�̇�, 𝐪)�̇�2

d + �̅�(�̇�, 𝐪, t)) 

− (
𝟎
𝐈𝛿

) (𝐊D�̇�2 − 𝐊P𝐞2) + 𝐍𝐀𝑇𝐮0. 

(2.35) 

Jedná se o nesymetrické využití všech pohonů, kdy je zpětná vazba aplikována jen na jejich 

omezený počet odpovídající stupňům volnosti mechanismu δ.  

Aplikací upraveného PD řízení (2.35) na reálný mechanismus (2.25) získáme pro 

dynamiku chyby  

 

𝐆�̈�2 + �̅��̇�2 + 𝐊D�̇�2 + 𝐊P𝒆2 

+Δ𝐆�̈�2 + Δ�̅��̇�2 + Δ𝐐 

−𝐒(𝐆�̈�2
d + �̅��̇�2

𝑑 + 𝐐) − Δ𝐀𝑇𝐍𝐀𝑇𝐮0 = 𝟎 . 

 

(2.36) 

Za cenu porušení symetrie zpětné vazby (rovnoměrného využití pohonů ve zpětné 

vazbě) došlo k odstranění parazitní zpětné vazby. Stále je ovšem dynamika chyby ovlivněna 

nepřesnostmi modelu. Tedy není možné klasickými metodami nic prohlásit o stabilitě tohoto 

systému a kvalitě dosažené trajektorie. Právě zde se tato práce snaží navázat návrhem 

dostatečně robustního řízení, které se dokáže vypořádat s nepříznivým vlivem nepřesnosti 

modelu a garantovat stabilitu řízení. 
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3. Cíle práce 

Pro paralelní mechanismy s redundantním počtem pohonů bylo navrženo několik 

variant metod řízení. Jejich úspěšnost závisí na konkrétní propracovanosti použitých přístupů. 

Jedním ze základních postupů je použití metod odvozených pro sériové mechanismy. 

Pokročilejší metody zohledňující model mechanismu jako je upravené PD řízení 

a computed torque řízení (CTC) musejí být modifikovány s ohledem na zpětnou vazbu pro 

odstranění vzájemného přetahování pohonů a vzniku parazitní zpětné vazby.  

Tyto dosud používané metody používají zpětnou vazbu v omezeném tvaru. Pokud je 

použita zpětná vazba v plné formě, tedy na všech pohonech (redundantních), je chování takto 

použitého řízení nepřesné až nestabilní. Dochází vlivem nepřesnosti modelu ke vzniku tzv. 

parazitní zpětné vazby, kterou nelze odstranit vhodným nastavováním parametrů řízení. 

Cílem práce je sestavit dostatečně robustní algoritmus řízení, který i při přítomnosti 

nepřesnosti modelu bude stabilní a nepovede k nepřiměřenému přetahování pohonů, 

kterými dosavadní metody mohou trpět. 

Cíle práce jsou shrnuty v následujících bodech: 

- Sestavit dostatečně podrobný model paralelních mechanismů s nadbytečným 

počtem pohonů, který dokáže zahrnout vliv nepřesností modelu konkrétního 

mechanismu. 

- Podrobně vyšetřit vliv nepřesností pro kvantitativní hodnocení přesnosti modelu. 

- Navrhnout dostatečně robustní řízení, jež nebude trpět nepřesnostmi modelu ve 

zpětné vazbě a zákon řízení nebude rozlišovat mezi redundantními pohony. 

- Navržené řízení odzkoušet na vhodných příkladech paralelních mechanismů 

s nadbytečným počtem pohonů. 
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4. Nepřesnosti modelu paralelních mechanismů 

V této kapitole bude představena metoda určení nepřesností mezi modelem 

a skutečným mechanismem. Cílem je získání věrohodných hodnot nepřesností modelu pro 

následné využití při návrhu řízení. Základem pro řešení bude předpoklad platnosti 

pohybových rovnic pro model (2.12) a skutečný mechanismus (2.25), který bude rozšířen 

o vhodně zvolené proměnné parametry modelu. Dosud zpracované práce na toto téma [25, 

26, 27] se zaobírají jen kvalitativním hodnocením této problematiky a využívají celou řadu 

zjednodušení a omezujících předpokladů. Navíc jsou provedeny pouze v obecné rovině, tedy 

nezohledňují konkrétní vliv jednotlivých parametrů modelu. Právě kvantitativní hodnocení 

vlivu nepřesnosti modelu je cílem této kapitoly. 

V první podkapitole kinematiky bude zkoumán vliv geometrických nepřesností na 

kinematický model [P4]. V druhé podkapitole dynamiky budou vyšetřeny důsledky jak 

geometrických, tak i hmotových charakteristik jednotlivých těles, ze kterých se paralelní 

mechanismus skládá [P2, P3]. Na závěr bude diskutována náročnost a praktická využitelnost 

této metody.  

4.1. Kinematika s geometrickými nepřesnostmi 

Kinematiku paralelního mechanismu lze popsat obecně soustavou r nelineárních 

rovnic, které zohledňují jednotlivé kinematické smyčky mechanismu (2.1). Pro přesný model 

kinematiky je předpokládáno, že tyto rovnice jsou jen funkcemi n obecných souřadnic 𝐪, 

které obsahují δ nezávislých souřadnic 𝐪2 a r závislých souřadnic  𝐪1. Geometrické rozměry 

mechanismu v těchto rovnicích jsou předpokládány jako neměnné, tedy konstantní. V rovnici 

(2.1) nejsou přímo vyjádřeny, i když se v nich implicitně vyskytují. U reálného mechanismu 

nemusí tyto geometrické rozměry souhlasit s modelovými a je třeba je zahrnout jako další 

proměnné. Zavedeme tedy vektor k geometrických rozměrů mechanismu 𝐥 .  

Kinematické rovnice pro model mechanismu budou mít tedy tvar 

 𝐠(𝐪, 𝐥) = 𝟎. (4.1) 

Podobně pro reálný mechanismus lze rovnice zapsat jako 

 𝐠 (𝐪, 𝐥) = 𝟎. (4.2) 

Pro připomenutí nepodtržené symboly představují model mechanismu a podtržené 

symboly reálný mechanismus (viz 2.3.2.). V rovnicích (4.1) a (4.2) je předpokládáno, že 

„struktura“ rovnic zůstane zachována. Tím je myšleno, že v těchto rovnicích dojde jen ke 

změně argumentů. K jasné ilustraci proto nejsou vazbové rovnice v (4.2) podtrženy, i když 

formálně by to bylo možné.  

Z hlediska vyšetřování vlivu geometrických nepřesností na kinematiku mechanismu 

bude uvažováno, že geometrické parametry 𝐥 a 𝐥 budou konstantami. Tento předpoklad se 

přibližuje realitě, kdy měřením (kalibrací) nalezneme konkrétní hodnoty 𝐥, ale skutečné 

rozměry 𝐥 se mohou lišit. Jejich vzájemný vztah budeme uvažovat jako  
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 𝐥 = 𝐥 + Δ𝐥 , (4.3) 

kde Δ𝐥  představuje vektor k odchylek rozměrů od nominální hodnoty 𝐥 . Pochopitelně 

konkrétní hodnoty odchylek Δ𝐥  není možné znát zcela přesně. Proto budeme dále 

předpokládat, že velikost těchto odchylek Δ𝐥 je menší než například konkrétní přesnost 

měření Δ𝐥max 

 |Δlj| ≤ Δljmax        j = 1,2, … , k .  (4.4) 

 

Podstatnou otázkou pro úlohu řízení mechanismu je schopnost získávání informací o 

jeho současném pohybovém stavu. Pro tyto účely jsou zpravidla odměřovány některé složky 

z vektoru obecných poloh 𝐪 a rychlostí �̇�. V tento okamžik je vhodné konkretizovat volbu 

obecných souřadnic. Pro redundantně poháněné mechanismy přichází v úvahu souřadnice 

pohonů, end-effectoru a další pomocné souřadnice. Volba odměřovaných souřadnic se může 

lišit podle konkrétního mechanismu. Velmi často je počet odměřovaných souřadnic 

nadbytečný vůči řešitelnosti soustavy rovnic (4.1). Tím se nabízí možnost použít 

sofistikovanější metody pro přesnější výpočet ostatních souřadnic. Lze například uvažovat 

o on-line kalibraci geometrických parametrů 𝐥, zpřesňování modelu, preferenci citlivějších 

čidel, využití nadbytečných rovnic pro hledání nejvhodnějšího řešení apod. [36, 18].  

Pro účely této práce se omezíme na zjednodušující předpoklad měření právě δ 

(nezávislých) souřadnic 𝐪m, které budou jednoznačně řešit kinematické rovnice (4.1). Jde 

o zjednodušení, které je vůči obecnosti řešené problematiky přijatelné. Pokročilejší metody 

výpočtu a využití redundantního odměřování by obecně mohli vést ke kvalitnějším 

výsledkům, ale podobně lze zkvalitnit řešení například umělým snížením maximálních 

odchylek Δ𝐥max. Řešením tedy bude myšlen výpočet všech obecných souřadnic 𝐪 z rovnic 

(4.1), ve kterých právě počet δ měřených souřadnic bude shodný se skutečnými souřadnicemi 

𝐪m = 𝐪m . Tyto rovnice jsou obecně nelineární, a tak není snadné získat klasickými 

analytickými metodami řešení pro různé volby souřadnic 𝐪m . Například pro inverzní 

kinematiku (odměřování end-effectoru) lze pro paralelní mechanismy analytická řešení často 

nalézt. Ovšem pro obecnou volbu 𝐪m je třeba využít numerických metod pro nalezení řešení. 

Konkrétně byla použita modifikovaná Newtonova iterační metoda. Tato metoda pro dobrý 

počáteční odhad řešení a rozumné požadavky na vlastnosti vazbových rovnic vždy konverguje 

ke správnému řešení (pokud existuje) [37]. V těchto rovnicích je tedy vstupem pro řešení 

vektor k nominálních (modelových) rozměrů 𝐥  a δ měřených skutečných souřadnic 𝐪m 

s celkovým výstupem 𝐪. V tomto vektoru obecných souřadnic 𝐪 je tedy přímo podmnožina δ 

odměřovaných souřadnic 𝐪m  a jejím doplňkem ke 𝐪 je r dopočtených neodměřovaných 

souřadnic 𝐪f . Tedy vektor obecných souřadnic 𝐪  se skládá z odměřovaných 𝐪m 

a neodměřovaných 𝐪f  souřadnic s tím, že toto rozdělení odpovídá řešení kinematických 

rovnic [P4]. 

V dalším kroku je třeba napočítat obecné rychlosti �̇�. Tato úloha je velmi podobná 

předchozí úloze výpočtu obecných poloh 𝐪. Opět vyjdeme z předpokladu odměřování δ 

(nezávislých) rychlostí �̇�m  z vektoru skutečných rychlostí mechanismu �̇�. Pokud budeme 

uvažovat geometrické parametry jako neměnné, lze provést časovou derivaci rovnic (4.1) jako 
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d𝐠(𝐪, 𝐥)

d𝑡
=

𝜕𝐠(𝐪, 𝐥)

𝜕𝐪𝑇

d𝐪

d𝑡
= 𝐉(𝐪, 𝐥)�̇� = 𝟎. 

 

(4.5) 

S ohledem na měřené rychlosti �̇�𝑚 (δ × 1)  a zbývající neodměřované rychlosti 

�̇�f (r × 1) přepíšeme (4.5) do tvaru 

 
𝐉(𝐪, 𝐥)�̇� = 𝐉f(𝐪, 𝐥)�̇�f + 𝐉m(𝐪, 𝐥)�̇�m = 𝟎, 

  
(4.6) 

který použijeme pro výpočet neznámých rychlostí �̇�f. Pokud bude jakobián neodměřovaných 

souřadnic regulární použijeme jeho inverzi a napočteme zbývající neodměřované rychlosti �̇�f 

jako 

 �̇�f = −𝐉f
−1(𝐪, 𝐥)𝐉m(𝐪, 𝐥)m�̇�m. (4.7) 

 

Nyní tedy z hlediska kinematiky získáváme řešení všech obecných poloh a rychlostí 𝐪 a 

�̇�.  Jde o souřadnice vztahující se k modelu (nominální hodnoty 𝐥 ), kde jen počet δ 

odměřovaných souřadnic je (na základě zvolených předpokladů) obecně shodný se 

skutečným mechanismem 𝐪m = 𝐪m a �̇�m = �̇�m.  

Základní otázkou je vzájemný vztah mezi obecnými souřadnicemi 𝐪 a rychlostmi �̇� 

reálného mechanismu a modelu 𝐪 a �̇�. Za předpokladu jednoznačné řešitelnosti rovnic (4.1) 

a (4.2) pomocí δ nezávislých odměřovaných souřadnic je vzájemný vztah dán konkrétními 

geometrickými parametry 𝐥 a 𝐥.  

Pro zodpovězení otázky kvantitativní přesnosti kinematického modelu je zvolen přístup 

založený na hrubé výpočetní síle, kdy pro δ nezávislých měřených souřadnic 𝐪m = 𝐪m jsou 

dostatečně hustě (N) propočteny kombinace Δ𝐥i   (𝑖 = 1,2, … , 𝑁)  změn geometrických 

parametrů z množiny |Δ𝐥| ≤ Δ𝐥max. Předpokladem je, že získaná řešení 𝐪fi (i-tá iterace změn 

geometrických parametrů Δ𝐥i) budou ležet v okolí 𝐪f (hodnota pro nominální 𝐥). Toto okolí 

pak budeme považovat za polohovou kinematickou nepřesnost modelu. Tedy vstupem do 

rovnice (4.1) budou odměřené nezávislé souřadnice 𝐪m , nominální geometrické parametry 𝐥 

a N geometrických odchylek od nominálních hodnot Δ𝐥i. Výstupem pak budou dopočtené 

zbývající (neodměřované) souřadnice 𝐪fi 

 𝐠(𝐪m, 𝐪fi, 𝐥 + Δ𝐥i) = 𝟎      →     𝐪fi     i = 1,2, , … , N (4.8) 

 

Pro rychlosti �̇�f a �̇�f je možné použít analogický postup, jehož výstupem bude okolí �̇�fi 

nepřesností rychlostí modelu od �̇�f (řešení pro nominální 𝐥). Vyjdeme z rovnice (4.7), ve které 

je třeba použít dříve získaná řešení 𝐪fi pro správné napočtení jakobiánů. Vstupem jsou tedy 

odměřené polohy a rychlosti 𝐪m  a �̇�m , odchylky geometrických parametrů  Δ𝐥i  a jim 

odpovídající neodměřované polohy 𝐪fi. Výstupem jsou poté neodměřované rychlosti �̇�fi 

 �̇�fi = −𝐉f
−1(𝐪m, 𝐪fi, 𝐥 + Δ𝐥i)𝐉m(𝐪m, 𝐪fi, 𝐥 + Δ𝐥i)�̇�m. (4.9) 
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Nyní alespoň na úrovni poloh provedeme stručné opodstatnění výše uvedeného 

postupu. Konfigurace skutečného mechanismu odpovídá řešení rovnic (4.2), kde pro 

konkrétní geometrické rozměry  𝐥 je konfigurační prostor (4.10) možné popsat n vzájemně 

provázanými obecnými souřadnicemi  

 𝑉𝑛 = {𝐪|𝐠 (𝐪, 𝐥) = 𝟎}. (4.10) 

Tedy v n rozměrném konfiguračním prostoru získáváme množinu přípustných poloh 

mechanismu 𝐪. V nějaké konkrétní konfiguraci 𝐪 je odměřeno právě δ obecných souřadnic 

𝐪m. Ostatní neodměřované souřadnice 𝐪f zůstanou neznámé a jsou jednoznačně dány právě 

konkrétními hodnotami geometrických rozměrů  𝐥. Výše popsaný postup řešení kinematiky 

mechanismu následně vychází z odměřovaných souřadnic 𝐪m a nominálních rozměrů 𝐥. Tedy 

napočtené neodměřované souřadnice 𝐪f se budou obecně lišit od skutečných 𝐪f. Pokud 

ovšem tento výpočet bude proveden pro ideálně všechny možné kombinace geometrických 

parametrů 𝐥 + Δ𝐥i , jistě nastane situace, že nějaké řešení 𝐪fi  bude shodné s původní 

konfigurací 𝐪f  (4.10). Tím tedy získáváme kýžený závěr pro kvantitativní vztah mezi 

modelovými souřadnicemi 𝐪f a skutečnými souřadnicemi 𝐪f (Obrázek 6).  

 

Obrázek 6 : Řešení kinematiky s geometrickými nepřesnostmi. 

Pro rychlosti lze použít podobný postup, kde klíčovou rovnicí je (4.7). Pro její použití je 

ovšem třeba do příslušných jakobiánů dosazovat konkrétní hodnoty obecných souřadnic 𝐪. 

Tyto souřadnice musí být tedy napočteny předem. S výhodou lze využít současného výpočtu 

neodměřovaných poloh 𝐪fi  pro rozměry Δ𝐥i , a ty použít pro výpočet neodměřovaných 

rychlostí �̇�fi. 

4.2. Dynamika s hmotovými nepřesnostmi 

Pro modelově orientované metody řízení redundantních mechanismů jsou výchozím 

bodem rovnice popisující jejich dynamiku. Podobně jako v případě kinematiky máme 

k dispozici jen pohybové rovnice odpovídající modelu mechanismu, které se obecně liší od 

pohybových rovnic skutečného mechanismu. Právě zkoumaní vlivu nepřesnosti 

geometrických a hmotových parametrů je předmětem této podkapitoly. Snahou je získat 

kvantitativní hodnocení přesnosti modelu vůči skutečnému mechanismu.  
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Jako základ pro řešení bude využito Lagrangeových rovnic smíšeného typu. Tyto 

rovnice vycházejí ze sestavení celkové kinetické energie všech těles jako funkce n obecných 

souřadnic. Volba obecných souřadnic není jednoznačná. Za obecné souřadnice lze použít 

fyzikální souřadnice, relativní souřadnice, přirozené souřadnice apod. V případě paralelních 

mechanismů je nejběžnější volbou rozumný kompromis. Snahou je nevolit počet souřadnic 

příliš vysoký kvůli zvyšování počtu jak vazbových, tak i výsledných dynamických rovnic (2.3). 

Při tomto postupu se ve vyjádření kinetické energie mohou vyskytovat i geometrické 

parametry 𝐥, respektive  𝐥, které byly použity pro kinematický popis. Pochopitelně při volbě 

fyzikálních souřadnic není třeba do vyjádření kinetické energie zavádět geometrické 

parametry, ale ty se budou vyskytovat ve vazbových rovnicích, a tak se do výsledných 

pohybových rovnic (pro nezávislé souřadnice (2.12)) stejně promítnou. 

Zavedeme tedy pro model mechanismu celkovou kinetickou energii jako  

 𝐸𝑘 = 𝐸𝑘(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦), (4.11) 

kde 𝐦 (s × 1) představuje vektor s hmotových parametrů všech těles (hmotnosti a momenty 

setrvačnosti).  

Podobně pro skutečný mechanismus budeme uvažovat  

 𝐸𝑘 = 𝐸𝑘(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦). (4.12) 

V tuto chvíli není vyjádření kinetických energií v plné obecnosti konzistentní s deklarací 

geometrických rozměrů 𝐥 a 𝐥 v předchozí podkapitole (4.1). Jako příklad lze vybrat polohu 

těžiště, která ve vazbových rovnicích (4.1) a (4.2) nemusela být použita, ale pro sestavení 

kinetické energie v rovnicích (4.11) a (4.12) je potřebná. Podobně při výpočtu zobecněných sil 

potřebujeme znát působiště vnějších sil (např. tíhové síly). K překonání tohoto nedostatku 

zahrneme tyto další parametry do vektoru hmotových parametrů 𝐦 a 𝐦. Pro počet těchto 

parametrů ponecháme označení s. Tedy ve vektoru 𝐦 a 𝐦 budou jak hmotnosti a momenty 

setrvačnosti jednotlivých těles, tak i další potřebné geometrické parametry vztahující se 

k sestavení celkové kinetické energie a napočtení zobecněných sil. Toto rozdělení je voleno 

s ohledem na vhodnější členění parametrů pro úlohu kinematiky a dynamiky [P2, P3]. 

Dalším krokem je sestavení pohybových rovnic pro n obecných souřadnic a jejich 

transformace do δ nezávislých souřadnic 𝐪2 (viz 2.2.2. a 2.2.3.). Obecné souřadnice jsou 

v případě paralelních mechanismů často voleny jako souřadnice pohonů, polohy platformy 

a další pomocné souřadnice. Osvědčenou volbou je zvolit jako nezávislé souřadnice polohu 

platformy (parametrické singularity 2.3.1.) [32]. Pro mechanismus poté získáme pohybové 

rovnice  

 𝐆 (𝐪, 𝐥, 𝐦) �̈�2 + �̅� (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) �̇�2 + �̅� (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, t) = 𝐀𝑇 (𝐪, 𝐥) 𝐮 (4.13) 

 

a pro model  

 𝐆(𝐪, 𝐥, 𝐦)�̈�2 + �̅�(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦)�̇�2 + �̅�(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, t) = 𝐀𝑇(𝐪, 𝐥)𝐮 . (4.14) 
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Za předpokladu existence inverze matic hmotnosti 𝐆 a 𝐆 ještě upravíme pohybové 

rovnice (4.13) a (4.14) pro vyjádření nejvyšší derivace nezávislých souřadnic. Pro 

mechanismus obdržíme 

 
�̈�2 = 𝐆−1 (𝐪, 𝐥, 𝐦) [−�̅� (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) �̇�2 − �̅� (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, t)

+ 𝐀𝑇 (𝐪, 𝐥) 𝐮] 
(4.15) 

a podobně pro model  

 
�̈�2 = 𝐆−1(𝐪, 𝐥, 𝐦)[−�̅�(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦)�̇�2 − �̅�(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, t)

+ 𝐀𝑇(𝐪, 𝐥)𝐮] . (4.16) 

Pro přehlednější vyjádření vzájemného vztahu mezi mechanismem a jeho modelem 

zavedeme pro mechanismus zkrácený zápis (vynechán čas t) 

 �̈�2 = 𝐟 (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) + 𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦) 𝐮, (4.17) 

kde  

 
𝐟(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) =  𝐆−1 (𝐪, 𝐥, 𝐦) [−�̅� (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) �̇�2

− �̅� (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, t)] 
(4.18) 

reprezentuje vektor velikosti (𝛿 × 1) a  

 𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦) = 𝐆−1 (𝐪, 𝐥, 𝐦) 𝐀𝑇 (𝐪, 𝐥) (4.19) 

je označení výsledné řídící matice (𝛿 × 𝑚) přímo vůči nezávislým souřadnicím (zrychlením). 

Analogicky pro model zapíšeme 

 �̈�2 = 𝐟(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) + 𝐁(𝐪, 𝐥, 𝐦)𝐮 , (4.20) 

kde  

 𝐟(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) = 𝐆−1(𝐪, 𝐥, 𝐦)[−�̅�(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦)�̇�2 − �̅�(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, t)]  (4.21) 

a 

 𝐁(𝐪, 𝐥, 𝐦) = 𝐆−1(𝐪, 𝐥, 𝐦)𝐀𝑇(𝐪, 𝐥) . (4.22) 

Nyní podobně jako pro kinematiku se pokusíme hledat kvantitativní vztah mezi 

pohybovými rovnicemi mechanismu a modelu (4.13) a (4.14). Z těchto rovnic je zřejmá jejich 

shodná struktura, podobně jako pro vazbové rovnice (4.1) a (4.2). Celkový počet proměnných, 

které se můžou obecně lišit, ale nepříjemně vzrostl. Z dříve využitých předpokladů získáváme 

jedinou přímou shodu mezi odměřovanými polohami 𝐪m = 𝐪m a rychlostmi �̇�m = �̇�m.  

Tedy obecně různé proměnné pro pohybové rovnice mechanismu (4.13) a jeho model 

(4.14) jsou neodměřované (dopočtené) polohy 𝐪f  a 𝐪f  a rychlosti �̇�f  a �̇�f . Při řešení 

kinematiky jsme za rozumných předpokladů kvantifikovali jejich vzájemný vztah vytvořením 

konceptu okolí pro nominální rozměry 𝐥 s ohraničenými odchylkami Δ𝐥. Nové proměnné, 
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které je nutné pro přesnost dynamického modelu zohlednit, jsou hmotové a pomocné 

geometrické parametry 𝐦 a 𝐦. Pro tyto parametry využijeme podobnou strategii jako pro 

geometrické parametry 𝐥 a 𝐥. Tento přístup opět dobře koresponduje s realitou, kdy je možné 

jednotlivé parametry zjistit například výpočtem nebo odměřením. Na základě použité metody 

poté pro jednotlivé parametry stanovíme chybu  

 𝐦 = 𝐦 + Δ𝐦 , (4.23) 

kde Δ𝐦 (s × 1) je vektor uvažovaných chyb od nominálních hodnot 𝐦. Velikost těchto chyb 

omezíme jejich maximální hodnotou Δ𝐦max  

 |Δmj| ≤ Δmjmax         j = 1,2, … , s . (4.24) 

Proměnné v pohybových rovnících mechanismu (4.13) a modelu (4.14) jsou pro 

přehlednost uvedeny v následující tabulce spolu s klíčovými vztahy vůči modelovaným 

nepřesnostem (Tabulka 3). 

   

Mechanismus Model Vztah 

𝐥 𝐥 𝐥 = 𝐥 + Δ𝐥 

𝐦 𝐦 𝐦 = 𝐦 + Δ𝐦 

𝐪m 𝐪m 
Přímo odměřeno 

𝐪m = 𝐪m 

�̇�m �̇�m 
Přímo odměřeno 

�̇�m = �̇�m 

𝐪f 𝐪f 
Řešení 

𝐠(𝐪m, 𝐥 + Δ𝐥) = 𝟎 

�̇�f �̇�f 

Řešení 

�̇�f = −𝐉f(𝐪, 𝐥 + Δ𝐥)f
−1𝐉m(𝐪, 𝐥 + Δ𝐥)m�̇�m 

𝐠(𝐪m, 𝐥 + Δ𝐥) = 𝟎 (⇒ 𝐪f) 

Tabulka 3 : Přehled proměnných potřebných pro vyčíslení pohybových rovnic mechanismu a 

modelu. 

Výslednou nepřesnost mezi dynamickými rovnicemi skutečného mechanismu a jeho 

modelu budeme uvažovat jako rozdíl mezi druhou časovou derivací nezávislých souřadnic pro 

skutečný mechanismus �̈�2  a model �̈�2 . Protože díky nepřesnostem není možné znát 

dynamické rovnice skutečného mechanismu zcela přesně, budeme ji vyjadřovat vůči 

nominálním hodnotám modelu, které předpokládáme jako známé. Pro nepřesnost 

dynamických rovnic zavedeme označení Δ�̈�2 , kterou ve zkráceném tvaru bez vnitřních 

proměnných zapíšeme jako 

 Δ�̈�2 = �̈�2 − �̈�2 . (4.25) 
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V úsporném zápisu jednotlivých dynamických rovnic pro mechanismus (4.17) a model 

(4.20) lze neznámou dynamiku Δ�̈�2 (4.25) vyjádřit jako 

 
Δ�̈�2 = 𝐟 (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) − 𝐟(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) + [𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦) −

𝐁(𝐪, 𝐥, 𝐦)] 𝐮 . 
(4.26) 

Tento vztah ještě přepíšeme do kompaktnějšího zápisu s vyjádřením konkrétních chybových 

členů 

 Δ�̈�2 = Δ𝐟 (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, 𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) + Δ𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦, 𝐪, 𝐥, 𝐦) 𝐮 , (4.27) 

kde 

 
Δ𝐟 (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, 𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) = 𝐟 (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) − 𝐟(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) 

Δ𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦, 𝐪, 𝐥, 𝐦) = 𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦) − 𝐁(𝐪, 𝐥, 𝐦). 

(4.28) 

Rovnice (4.26) a (4.27) vyjadřují neznámou dynamiku Δ�̈�2 vůči rovnicím modelu (4.20). 

Zjednodušeně lze říci, že pohybové rovnice skutečného mechanismu se liší od modelu 

(ideálně přesný mechanismus) právě o tuto složku, kterou zde reprezentuje neznámý vektor 

Δ𝐟 a matice Δ𝐁. Pro vektor Δ𝐟 a matici Δ𝐁 je v rovnici (4.28) uvedena závislost téměř v plné 

obecnosti (vynechán čas t). Pro vektor Δ𝐟 jde o obecné souřadnice a rychlosti mechanismu 𝐪 

a �̇� , geometrické parametry pro kinematiku mechanismu  𝐥 , geometrické a hmotové 

parametry pro dynamiku mechanismu  𝐦, obecné souřadnice a rychlosti modelu 𝐪 a �̇�, 

geometrické parametry pro kinematiku modelu  𝐥 a geometrické a hmotové parametry pro 

dynamiku modelu  𝐦. Matice Δ𝐁 podobně závisí na obecných souřadnicích mechanismu 𝐪, 

geometrických parametrech pro kinematiku mechanismu  𝐥, geometrických a hmotových 

parametrech pro dynamiku mechanismu  𝐦 , obecných souřadnicích modelu 𝐪 , 

geometrických parametrech pro kinematiku modelu  𝐥  a geometrických a hmotových 

parametrech pro dynamiku modelu  𝐦.  

Dle námi zvolených předpokladů jsou pohybové rovnice mechanismu a modelu 

provázány odměřováním a velikostí maximálních odchylek parametrů od nominálních hodnot 

viz (Tabulka 3). Z hlediska pohybových rovnic je tedy nyní klíčová otázka pokusit se 

kvantifikovat chybu dynamiky Δ𝐟  a Δ𝐁 . Vyjdeme z předchozího obecného rozboru 

proměnných, který pro naše předpoklady co nejvíce konkretizujeme. Snahou je postihnout 

skutečné nezávislé proměnné, které se přímo podílejí na výsledných hodnotách Δ𝐟 a Δ𝐁. 

Pokud budeme uvažovat nominální hodnoty parametrů 𝐥 a 𝐦 jako neproměnné a známé, 

potom pro Δ𝐟 můžeme psát  

 Δ𝐟 = Δ𝐟(𝐪m, �̇�m, Δ𝐥, Δ𝐦) , (4.29) 

kde předpokládáme výpočet neodměřovaných poloh 𝐪f  modelu z rovnice (4.1) a pro 

mechanismus 𝐪f  z rovnice (4.2). Výpočet 𝐪f  již není díky proměnným Δ𝐥 jednoznačný, ale 

zcela shodně jako v části zabývající se kinematikou lze provést dostatečně husté propočtení 

pro konkrétní Δ𝐥i  (𝑖 = 1,2, … , 𝑁). Zároveň s výhodou při těchto výpočtech napočteme 
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z odměřovaných rychlostí �̇�m i zbývající rychlosti �̇�f (4.9). Tedy za cenu rozvětvení výpočtu (N) 

získáváme kinematické proměnné 𝐪, �̇�, 𝐪, �̇� v (4.28). Dosud šlo tedy jen o opakování výpočtu 

kinematiky, kterou je nyní třeba rozšířit o dynamickou část.  

Dynamická část je ve své struktuře značně komplikovanější tím, že v sobě zahrnuje i 

kinematickou část, která byla využita pro vyjádření pohybových rovnic např. v nezávislých 

souřadnicích (4.13) a (4.14). Přirozeně se zde nabízí navázat a tyto rovnice vyčíslovat i pro 

odchylky od nominálních hodnot Δ𝐦j   (𝑗 = 1,2, … , 𝑀). Jako příklad uvedeme třeba právě 

vyčíslení pohybových rovnic pro mechanismus (4.13)  

 
𝐆(𝐪m, 𝐥 + Δ𝐥i, 𝐦 + Δ𝐦j)�̈�2 + �̅�(𝐪m, �̇�m, 𝐥 + Δ𝐥i, 𝐦 +

Δ𝐦j)�̇�2 + �̅�(𝐪m, �̇�m, 𝐥 + Δ𝐥i, 𝐦 + Δ𝐦j, t) = 𝐀𝑇(𝐪m, 𝐥 + Δ𝐥i)𝐮. 
(4.30) 

S tímto vyčíslením následně provedeme operace ve smyslu rovnic (4.15), (4.18) a (4.19). Poté 

pro vyjádření chyby porovnáme s modelem (nominální hodnoty 𝐥 a 𝐦) a konečně pro hledaný 

vztah Δ𝐟 získáme 

 Δ𝐟ij = Δ𝐟(𝐪m, �̇�m, 𝐥 + Δ𝐥i, 𝐦 + Δ𝐦j)              
i = 1,2, … , N
j = 1,2, … , M

 . (4.31) 

V případě hledání chybové matice Δ𝐁  je možné provést stejný postup. Výhodou 

v tomto případě je, že nezávisí na obecných rychlostech �̇� a �̇�. To je způsobeno tím, že 

ortogonální doplňky celkového jakobiánu 𝐅 a 𝐅  (2.7), podobně jako původní matice 𝐌 a 𝐌 

(2.3), které zohledňují umístění pohonů vůči obecným souřadnicím, ani transformované 

matice hmotnosti do nezávislých souřadnic 𝐆 a 𝐆 (2.10) je neobsahují. Bohužel díky právě 

inverzi matice hmotnosti se do proměnných Δ𝐁  prokopíruje závislost na parametrech 

potřebných pro sestavení pohybových rovnic 𝐦. 

Pokud tedy provedeme analogický postup jako pro chyby Δ𝐟 (4.31) získáme podobný 

vztah pro Δ𝐁 

 Δ𝐁ij = Δ𝐁(𝐪m, 𝐥 + Δ𝐥i, 𝐦 + Δ𝐦j)             
i = 1,2, … , N
j = 1,2, … , M

 . (4.32) 

V tomto případě tedy zdánlivá výhoda nezávislosti na obecných rychlostech �̇� a �̇� nepřináší 

snížení počtu propočítávaných matic Δ𝐁ij . Výhodou je, že v maticích hmotnosti 𝐆  a 𝐆 

nebývají obsaženy všechny parametry z 𝐦  a  𝐦 . Tedy závislost Δ𝐁ij  bude na těchto 

parametrech méně citlivá. 

Z hlediska výpočtu tedy pro hledání chyb dynamických rovnic modelu vůči mechanismu 

značně narostla výpočtová složitost použité metody. Oproti výpočtu kinematických chyb, kde 

jsme uvažovali N výpočtů pro odchylky parametrů Δ𝐥i, je na základě zvolené metody třeba 

připojit dalších M výpočtů pro odchylky parametrů dynamických rovnic Δ𝐦j. Jednotlivé 

parametry 𝐥 a 𝐦 navíc uvažujeme jako vzájemně nezávislé. Tedy při požadavku zohlednění 

všech možných vzájemných kombinací Δ𝐥i a Δ𝐦j je třeba provést NxM výpočtů.  

Za předpokladu, že se nám podaří napočítat výše popsané chyby dynamiky Δ𝐟ij a Δ𝐁ij 

pro dostatečně husté dělení Δ𝐥i a Δ𝐦j, omezíme maximální chybu pohybových rovnic modelu 

vůči mechanismu maximálními hodnotami chybových členů Δ𝐟 a Δ𝐁. Kvůli zachování co 
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nejpodrobnější informace provedeme zmíněné omezení pro tento vektor a matici po 

složkách.  

Složky vektoru Δ𝐟 zde budeme indexovat Δfa a jejich velikost omezíme maximální 

hodnotou Δfamax 

 |Δfaij| ≤ Δfamax(𝐪m, �̇�m)              
a = 1,2, … , δ
i = 1,2, … , N
j = 1,2, … , M

 . (4.33) 

Podobně v matici Δ𝐁 budeme jednotlivé členy značit ΔBab a jejich velikost omezíme 

ΔBabmax 

 |ΔBabij| ≤ ΔBabmax(𝐪m)              

a = 1,2, … , δ
b = 1,2, … , m
i = 1,2, … , N
j = 1,2, … , M

 . (4.34) 

Tedy stručně řečeno propočtením hrubou silou získáváme kvantitativní vztahy pro 

chybu dynamického modelu (4.33) a (4.34). Tyto chyby jsou vztaženy k nějaké obecné 

trajektorii mechanismu pro souřadnice 𝐪m a �̇�m. 
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5. Robustní klouzavé řízení pro redundantní 

mechanismy 

V této kapitole bude odvozen nový robustní přístup k řízení redundantně poháněných 

paralelních mechanismů, který bude založen na principu klouzavého řízení (SMC). 

Robustností klouzavého řízení je myšlena necitlivost vůči chybám v dynamickém popisu 

mechanismu při zachování kvality dosažené trajektorie.  

Nejprve bude představeno klouzavé řízení pro obecný dynamický systém, který není 

shodný s dynamickým modelem redundantních mechanismů. Toto řízení je navrženo pro 

dynamický systém, ve kterém je předpokládána nepřesnost dynamického popisu. Pokud je 

tato nepřesnost omezena, lze nalézt stabilní zákon řízení, který dokáže řídit dynamický 

systém po požadované trajektorii. Poté je navržena úprava klouzavého řízení (obecného 

dynamického systému) pro redundantně poháněné paralelní mechanismy a formulovány 

podmínky nastavení parametrů regulace pro zajištění stability řízení a dosažení požadované 

trajektorie. 

Klouzavé řízení umožňuje řešení stability regulace při nepřesném modelu oproti [25-

27], protože jeho nespojitá část není proporcionální odchylce od žádané trajektorie. 

5.1. Klouzavé řízení 

Hlavní vlastnosti klouzavého řízení, které je necitlivé vůči chybám dynamického modelu 

lze nalézt například v [2, 15, 16, 17]. Klouzavé řízení je navrženo pro nelineární dynamický 

systém s více vstupy a více výstupy tzv. multi-input multi-output system (MIMO) [19]. První 

podkapitola je věnována vlastnostem klouzavého řízení pro obecný dynamický model, kde 

prozatím nejsou uvažovány jeho nepřesnosti. Druhá podkapitola navazuje rozšířením 

dynamického modelu o nepřesnosti. Na tomto nepřesném modelu jsou poté formulovány 

podmínky pro nastavení parametrů regulace k zajištění stability řízení. Nakonec jsou uvedeny 

výsledné vlastnosti požadované trajektorie při správném nastavení regulace. 

5.1.1. Klouzavé řízení pro přesný model 

Obecný dynamický systém [19], pro který je navrženo klouzavé řízení lze zapsat jako  

 x
j

(nj)
= f̃j(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t) + bj(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)pj     j = 1,2, … , 𝛿 , (5.1) 

kde  

 𝐱j = (xj, ẋj, … , x
j

(nj−1)
)

𝑇

     j = 1,2, … , δ. (5.2) 

Složka vektoru xj  pro dynamický systém (5.1) označuje stavovou proměnou (její 

analogií v dynamických rovnicích modelu mechanismu je odchylka nezávislé souřadnice od 

požadované hodnoty xj = q2j − q2j
d ). Značením xj

(𝑛)
 je myšlena n-tá derivace stavové 

proměnné podle času, nj je nejvyšší řád časové derivace pro j-tou stavovou proměnnou xj, f̃j 
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a bj jsou nelineární funkce a pj označuje řídící vstup systému (5.1). Model (5.1) je vlastně 

jeden blok Brunovského kanonické formy po přesné vstupně stavové linearizaci. 

Pro dynamický systém (5.1) jsou zvoleny tzv. přepínací roviny (klouzavé roviny, sliding 

surfaces) ve tvaru 

 sj(𝐱j) = 𝐂j𝐱j          𝐂j = (cj1, cj2, … , cjnj−1, 1),  (5.3) 

kde 

 cj1 + cj2𝜆 + … + cjnj−1𝜆nj−2 + 𝜆nj−1  (5.4) 

je hurwitzovský polynom (reálná část všech kořenů 𝜆 je striktně záporná). Pokud je tato 

podmínka splněna, je zajištěno, že pokud sj konverguje k nule, pak i 𝐱j konverguje podél 

přepínací roviny k nulovému vektoru.  

Následně s ohledem na vhodné zkombinování rovnic (5.1) a (5.3) je navržen řídící zákon 

ve tvaru  

 

pj = −
1

bj
{ ∑ (Pjcj,i+1 + cji)xj

(i)

nj−1

i=1

+ Pjcj1xj + f̃j(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)}

−
ρj

bj

sj

|sj| + 𝛾j

         j = 1,2, … , δ. 

(5.5) 

Tento vztah pro napočtení řídících vstupů pro systém (5.1) se často používá ve 

zkráceném zápisu  

 

pj = pjc + pjd           j = 1,2, … , 𝛿

pjc = −
1

bj
{ ∑ (Pjcj,i+1 + cji)xj

(i)

nj−1

i=1

+ Pjcj1xj + f̃j(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)} ,

pjd = −
ρj

bj

sj

|sj| + 𝛾j

 (5.6) 

kde parametry řízení Pja ρj jsou voleny jako kladné (cj,n=1). Složka pjc se nazývá spojitá část 

řízení a pjd nespojitá část. Původně byla v nespojité části řízení využívána funkce signum, 

jejímž argumentem byla proměnná sj. V praktických aplikacích ale vznikal díky této volbě 

problém  tzv. „chatteru“, kdy byly pohony rychle přepínány. Rovněž použití funkce signum 

vede z matematického hlediska na diferenciální rovnice s nespojitou pravou stranou [20], pro 

které je například otázka existence a jednoznačnosti řešení komplikovanější než pro spojitý 

případ. Z tohoto důvodu je rozumné nahradit funkci signum její přibližnou spojitou náhradou 

pomocí argumentu γj > 0 (Obrázek 7).  

Po dosazení spojité části řízení pjc do (5.1) lze psát pro časový vývoj dynamické 

proměnné sj jednoduchou diferenciální rovnici 

 ṡj = −Pjsj.  (5.7) 

Otázku stability lze například zodpovědět pomocí Ljapunovovy metody 
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 V = ∑
1

2

δ

j=1

sj
2 ≥ 0,     V̇ = ∑ 𝑠j�̇�j = ∑ −Pjsj

2 ≤ 0

δ

j=1

δ

j=1

 (5.8) 

 

Obrázek 7 : Náhrada funkce signum. 

Dosazením i nespojité časti řízení pjd do (5.1) pro časový vývoj proměnné sj vychází 

 ṡj = −Pjsj − ρj

sj

|sj| + 𝛾j

.  (5.9) 

Otázku stability lze poté zodpovědět podobně 

 V = ∑
1

2

δ

j=1

sj
2 ≥ 0,     V̇ = ∑ 𝑠j�̇�j = ∑ −Pjsj

2 −
sj

2

|sj| + 𝛾j

≤ 0

δ

j=1

δ

j=1

 (5.10) 

5.1.2. Klouzavé řízení pro neurčitý dynamický model 

Neurčitý dynamický model s předpokladem znalosti maximálních odchylek od přesného 

modelu (5.1) je uvažován ve tvaru [19] 

 
x

j

(nj)
= [f̃j(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t) + Δf̃j(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)] + [bj(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t) +

Δbj(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)]pj     j = 1,2, … , 𝛿 , 
(5.11) 

kde Δf̃j a Δbj jsou uvažované nepřesnosti splňující podmínky 

 
|Δf̃j(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)| ≤ Δf̃jmax(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)

|Δbj(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)| ≤ Δbjmax(𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t)
   j = 1,2, … , 𝛿. (5.12) 

Výsledná rovnice popisující časový vývoj proměnné sj při aplikaci spojité i nespojité 

části řízení pj na neurčitý dynamický model (5.11) vychází 
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 ṡj = −Pjsj − ρj

sj

|sj| + 𝛾j

+ Δf̃j + Δbj (pjc −
ρj

bj

sj

|sj| + 𝛾j

) ,  (5.13) 

která obecně nesplňuje podmínku stability pro všechny případy. Porovnáním s rovnicí (5.14) 

(oblast εj pro hodnoty sj) zjistíme, že požadované chování (stabilita) je zaručeno pro hodnoty 

sj mimo hraniční oblast |sj| ≥ 휀j (Obrázek 8). 

 ṡj = −Pjsj − αjsign(sj)|sj|=εj
      αj > 0.  (5.14) 

 

 

Obrázek 8 : Klouzavé řízení s hraniční oblastí 휀. 

Hodnota klíčového parametru hraniční oblasti εj stability je určena vztahem 

 εj =
γj

rj
     j = 1,2, … 𝛿,  (5.15) 

kde je zaveden pomocný parametr řízení rj > 0. Celou tuto problematiku hraničního pásma 

εj pro stabilitu proměnné sj uzavírá podmínka na nejmenší volbu hodnoty parametru řízení ρj 

[19] 

 
ρj =

αj + Δf̃jmax + Δbjmax|pjc|

1 −
Δbjmax

|bj|

(rj + 1) . 
(5.16) 

Odvození výše uvedeného vztahu je provedeno na straně bezpečnosti. Tedy dokáže pro 

zajištění stability řízení vně pásma εj (Obrázek 8) v sobě postihnout nejnevhodnější kombinaci 

neznámých chyb dynamického systému (5.11) Δf̃j a Δbj. Důkaz stability řízení (5.16) pro 

neurčitý dynamický systém (5.11) lze nalézt v [P1]. 
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5.2. Úprava klouzavého řízení pro redundantní mechanismy 

Pro redundantně poháněné paralelní mechanismy není možné použít řídící předpis ve 

tvaru (5.6) přímo. Nový přístup je založen na využití fiktivních pomocných vstupů (pohonů), 

které odpovídají počtu stupňů volnosti mechanismu. Tyto jsou následně přepočteny na reálné 

pohony mechanismu. Tento přepočet je založen na ekvivalentní náhradě fiktivních pohonů 

reálnými [P5, P6, P7]. 

První podkapitola navazuje na předchozí kapitolu 4, kde byly odvozeny vztahy pro 

velikost nepřesností mezi modelem a mechanismem redundantně poháněných paralelních 

mechanismů. Je zde provedeno srovnání pohybových rovnic popisujících dynamiku 

mechanismu a obecných dynamických rovnic klouzavého řízení. V následující podkapitole je 

pak navržena modifikace řídícího algoritmu klouzavého řízení pro aplikaci na redundantní 

paralelní mechanismy zohledňující chybu modelu. 

5.2.1. Porovnání dynamického modelu pro klouzavé řízení a redundantní 

mechanismy 

Výchozí rovnicí popisující chybu dynamického modelu mechanismu je rovnice (4.25), 

kde je neznámá dynamika popsána jako rozdíl druhé časové derivace nezávislých souřadnic 

mechanismu �̈�2 a modelu �̈�2 . Tato neznámá dynamika je popsána členy Δ𝐟 a Δ𝐁 (4.28). 

Pokud tedy rozšíříme dynamický model mechanismu (4.16) o tyto členy, získáme neurčitý 

dynamický model, který v sobě zahrnuje i dynamiku skutečného mechanismu. Tím 

dosáhneme popsání chování skutečného mechanismu pomocí modelu a chybových členů Δ𝐟 a 

Δ𝐁 

 
�̈�2 = 𝐟(𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦) + Δ𝐟 (𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦, 𝐪, �̇�, 𝐥, 𝐦)

+ [𝐁(𝐪, 𝐥, 𝐦) + Δ𝐁 (𝐪, 𝐥, 𝐦, 𝐪, 𝐥, 𝐦)] 𝐮 . 
(5.17) 

Tuto rovnici rozepíšeme podrobněji s ohledem na vnitřní nezávislé proměnné  

 
�̈�2 = 𝐟(𝐪m, �̇�m) + Δ𝐟(𝐪m, �̇�m, Δ𝐥, Δ𝐦)

+ [𝐁(𝐪m) + Δ𝐁(𝐪m, Δ𝐥, Δ𝐦)]𝐮 . (5.18) 

V našem případě předpokládáme odměřování souřadnic 𝐪m  a rychlostí �̇�m na 

skutečném mechanismu, které nemusí být shodné s nezávislými souřadnicemi 𝐪2 a �̇�2. Tento 

nesoulad s obecnými rovnicemi klouzavého řízení (5.11) není zásadní. Pro členy 𝐟 a 𝐁 je 

možné provést díky kinematickému modelu vzájemně jednoznačný přepočet (nominální 

hodnoty 𝐥  a 𝐦). Ve výpočtu chybových členů Δ𝐟  a Δ𝐁  je tento přepočet také zahrnut. 

Nepříjemné je, že v tomto případě je nutné propočítat odchylky Δ𝐥 a Δ𝐦 dle (4.31) a (4.32). 

Tedy rovnice (5.18) je z hlediska závislosti vnitřních proměnných ekvivalentní rovnici (5.11).  

Pro vnitřní proměnné v rovnici (5.18) je tedy možný přepis odměřovaných souřadnic 

a rychlostí 𝐪m a �̇�m na nezávislé polohy 𝐪2 a rychlostí �̇�2(trajektorie). Pokud navíc chybové 

členy Δ𝐟 a Δ𝐁 zapíšeme jako funkce jen trajektorie (již napočtené odchylky Δ𝐥 a Δ𝐦) lze psát 

(5.18) jako 

 �̈�2 = 𝐟(𝐪2, �̇�2) + Δ𝐟(𝐪2, �̇�2) + [𝐁(𝐪2) + Δ𝐁(𝐪2)]𝐮 . (5.19) 
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Omezení chybových členů v této rovnici lze pro zvolenou trajektorii psát jako (nominální 

přepočet vůči (4.33) a (4.34)) 

 |Δfi| ≤ Δfimax(𝐪2, �̇�2)           i = 1,2, … 𝛿  (5.20) 

a 

 |ΔBij| ≤ ΔBijmax(𝐪2)          
i = 1,2, … 𝛿
j = 1,2, … m

 . (5.21) 

5.2.2. Úprava klouzavého řízení pro redundantní mechanismy 

Aplikace klouzavého řízení dynamického systému (5.11) na redundantně poháněné 

mechanismy je založena na ekvivalentní náhradě dynamiky modelu mechanismu (5.19). 

Každý blok Brunovského kanonické formy (5.11) má jeden vstup (fiktivní pohon) pj. Je použito 

fiktivních pomocných pohonů pj, které svou strukturou odpovídají právě (5.11). Na základě 

závěrů předchozí podkapitoly již nebudeme psát proměnné jednotlivých členů rovnic (5.11) 

a (5.19) a provedeme jejich přímé porovnání 

 

  q̈2j − q̈2j
d = f̃j + Δf̃j + bjpj + Δbjpj     j = 1,2, … , 𝛿

q̈2j = fj + Δfj + ∑ Bjiui

m

𝑖=1

+ ∑ ΔBjiui

m

𝑖=1

     j = 1,2, … , 𝛿   
. (5.22) 

 

Pro jednotlivé členy lze psát následující vztahy 

 f̃j = fj − q̈2j
d ;  Δf̃j = Δfj;  bjpj = ∑ Bjiui

m

𝑖=1

;  Δbjpj = ∑ ΔBjiui

m

𝑖=1

       j = 1,2, … 𝛿.  (5.23) 

Ještě pro korektnost rozepíšeme alespoň u první rovnosti vnitřní proměnné, aby byl 

jasný princip ekvivalence rovnic (5.11) a (5.19) 

 f̃j(𝐪2 − 𝐪2
d, �̇�2 − �̇�2

d, t) = fj(𝐪2, �̇�2, t) − q̈2j
d (t)       j = 1,2, … 𝛿,  (5.24) 

 

tedy člen f̃j přebírá plný tvar odpovídající části dynamických rovnic mechanismu. Různé 

proměnné argumenty 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t v (5.11) a 𝐪2, �̇�2 v (5.19) lze snadno překonat tím, že 

požadovaná trajektorie je známá funkce času 𝐪2
d(t). Pro všechny další členy v rovnostech 

(5.23) lze použít shodný princip. Tedy přepočet výše zmíněných vnitřních proměnných 

(argumentů) je proveden pomocí požadované trajektorie 𝐪2
d(t). Zjednodušeně lze říci, že při 

respektování vnitřních proměnných lze dynamické popisy (5.22) považovat za sobě 

odpovídající. 

V rovnostech (5.23) zajištující ekvivalenci mezi rovnicemi (5.11) a (5.19) jsou na první 

pohled zásadní poslední dvě rovnosti. Pokud se nám podaří je splnit, jsme oprávnění použít 
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klouzavé řízení a převzít všechny uvedené závěry z podkapitoly (5.1.2.). Tyto rovnice zapíšeme 

v maticové podobě  

 (𝐁 + Δ𝐁)𝐮 = (

D11 + ΔD11 0 … 0
0 D22 + ΔD22 … 0
⋮
0

⋮
0

⋱ ⋮
… Dδδ + ΔDδδ

) (

p1

p2

⋮
p𝛿

), (5.25) 

kde diagonální matice 𝐃 a Δ𝐃 jsou dány původními rovnicemi (5.23). Pro jejich vzájemný 

vztah platí   

 
Djj = bj

ΔDjj = Δbj
        j = 1,2, … , δ . (5.26) 

Z rovnice (5.25) je velmi názorně vidět fyzikální interpretace pomocných fiktivních pohonů 𝐩. 

Tyto pohony působí přímo na nezávislých souřadnicích 𝐪2 s pomocnou řídící maticí 𝐃. Tuto 

matici volíme jako regulární s plnou hodností (všechny diagonální členy jsou nenulové). 

Přepočet těchto pohonů na skutečné pohony mechanismu 𝐮 je pak dán vztahem 

 𝐁𝐮 = 𝐃𝐩. (5.27) 

Jde o soustavu lineárních rovnic, kde matici 𝐁 uvažujeme s plnou hodností δ (nesingulární 

polohy mechanismu). Řešíme tedy úlohu, kde máme více neznámých, než je počet 

nezávislých rovnic (m − 𝛿). Volnost v řešení 𝐮 je možné využít pro splnění druhotných cílů 

řízení viz podkapitola (2.4.2.) [P5]. Nástroje pro řešení (5.27) mohou být metody řešení 

nedourčených rovnic [37] nebo metody kvadratického programování.  

 O něco komplikovanější je vyhodnocení poslední rovnosti v (5.23).  

 Δ𝐁𝐮 = Δ𝐃𝐩. (5.28) 

Zvolené řešení je založeno na výpočtu maximální chyby, kterou můžou přispět tyto členy 

k pravým stranám rovnic (5.22). Nejdříve provedeme přímé dosazení levé strany (5.28) do 

první rovnice (5.22) s uvážením (5.26) 

   q̈2j − q̈2j
d = f̃j + Δf̃j + Djjpj + ∑ ΔBjiui

m

i=1

     j = 1,2, … , 𝛿. (5.29) 

Poslední člen v této rovnici označíme souhrnně Δdj = ∑ ΔBjiui
m
i=1  

   q̈2j − q̈2j
d = f̃j + Δf̃j + Δdj + Djjpj     j = 1,2, … , 𝛿. (5.30) 

Dále vyjdeme ze znalosti maximálních hodnot Δ𝐁max. Navíc víme, že skutečné pohony 𝐮 jsou 

omezeny svými maximálními velikostmi 𝐮max 

 |ui| ≤ uimax i = 1,2, … , m. (5.31) 

Kombinací Δ𝐁max a 𝐮max dokážeme nalézt maximální hodnotu levé strany (5.28), kterou ve 

shodě s dříve zavedeným označením Δ𝐝 nazveme Δ𝐝max.  

 Δ𝐝max = Δ𝐁max𝐮max. (5.32) 
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Tímto postupem (využitím 𝐮max) jsme dosáhli nezávislosti Δ𝐝max na konkrétních hodnotách 

𝐮 (případně 𝐩 (5.27)). V rovnici (5.30) tedy vychází matice Δ𝐃 nulová. Její úlohu přebírá 

rozšíření vektoru Δ𝐟 o vektor Δ𝐝. Tyto chybové členy jsou omezeny svými maximálními 

hodnotami, pro které lze společně psát  

 |Δf̃j + Δdj| ≤ f̃jmax + djmax       j = 1,2, … , 𝛿. (5.33) 

Nyní již snadno k rovnici (5.30) můžeme předepsat podmínku pro nejmenší hodnotu 

parametru ρj (5.16) k zajištění požadované stability mimo pásmo εj jako 

 ρj = (αj + Δf̃jmax + Δdjmax)(rj + 1) . (5.34) 

Výslednou úpravu klouzavého řízení pro redundantní mechanismy lze zapsat pomocí řídícího 

zákona odpovídající rovnicím (5.5) a (5.6) 

 

pj = −
1

Djj
{(Pjcj2 + cj1)(q̇2j − q̇2j

d ) + Pjcj1(q2j − q2j
d ) + f̃j}

−
ρj

Djj

sj

|sj| + 𝛾j

         j = 1,2, … , δ. 
(5.35) 

Jde o fiktivní pomocné pohony 𝐩, které jsou následně pomocí (5.27) přepočteny na skutečné 

pohony 𝐮. Nastavení parametru ρj  diskrétní časti pjd  je třeba provést dle (5.34). Tímto 

rozšířením Δ𝐟 o Δ𝐝 je zohledněna neurčitost původní řídící matice Δ𝐁.  

 V rovnici (5.35) pj = pjc + pjd se může stát, že výsledná velikost pj přesáhne nějakou 

opodstatněnou mez pjmax. Proto je rozumné uvažovat například pro hodnoty pj omezení 

 |pj| ≤ pjmax . (5.36) 

Pro určení této maximální hodnoty pjmax můžeme například vyjit z rovnice (5.27), kterou 

budeme řešit pro neznámé 𝐩 (případně podrobněji pro každou složku pj) tak, že budeme 

procházet celý prostor přípustných pohonů 𝐮. To vše s cílem nalézt maximální (minimální) 

hodnotu pjmax  ( pjmin ) pro nerovnici (5.36). V tomto postupu předpokládáme nějaké 

konkrétní hodnoty 𝐁 a 𝐃 (například pro zvolenou trajektorii). 

Nejprve uvažujme jen spojitou složku pjc. Pomineme-li velikosti konstant a zaměříme 

se jen na zásadní výkonné členy (z hlediska trajektorie), lze říci, že velká hodnota pjc vzniká při 

velké odchylce trajektorie, konkrétně požadovaných poloh a rychlostí. Pokud tuto složku 

omezíme, můžeme přijít o garanci vlastnosti rychle dosažené trajektorie. Nicméně řízení 

může i tak být úspěšné. Pokud se mu podaří přibližovat se k požadované trajektorii (sice 

pomaleji), hodnota pjc bude klesat, až dosáhne dostatečné úrovně a poté již bude dosažená 

trajektorie garantována.  

Podobně může diskrétní část pjd nabývat vysokých hodnot. V tomto případě bude 

nejvíce záviset na velikostech Δ𝐁max (𝐮max uvažujeme konstantní). Jednou z možností jak 

toto úskalí překonat je zpřesnit model mechanismu, což by mělo přirozeně vést k nižším 

hodnotám Δ𝐁max . Pokud se opět smíříme s tím, že ztratíme garanci rychle dosažené 

trajektorie, lze se s omezením pjd smířit. Navíc výpočet Δ𝐝max je velmi hrubý. Je tedy velice 

pravděpodobné, že dostatečná hodnota ρj bude mnohem nižší než (5.34).  
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Pochopitelně ve skutečnosti může nastat současně případ obou předchozích omezení. 

Pokud bude docházet ke snižování složky pjc může se situace podobně jako dříve sama 

vyřešit. Pro případ složky pjd je poté možné uvažovat nad rozšířením hraničního pásma 

stability a snížením požadavků na přesnost požadované trajektorie. Nicméně obecně by 

složka pjd neměla dosahovat příliš vysokých hodnot - budeme-li uvažovat malé chyby modelu 

a nebudeme-li klást přehnané nároky na přesnost požadované trajektorie. Z  hlediska 

reálného použití není vhodné tuto složku také příliš zesilovat, aby nedocházelo k vysokému 

zatížení pohonů a nechtěnému kmitání - „chatteru“.  

Pochopitelně z praktického hlediska jsou tato omezení způsobena konečnými 

hodnotami maximálních pohonů 𝐮max. Nejpřirozenější cestou je tedy neomezovat napočtené 

pj, ale omezit jen výsledné pohony 𝐮, což v praxi vždy nastane. V tomto případě již není tak 

snadné dohlédnout následky takového omezení (díky výpočtu (5.27)), ale dá se předpokládat, 

že se nebudou podstatněji lišit od omezení 𝐩max. 
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6. Simulační experimenty 

Navržený koncept klouzavého řízení byl zkoumán na příkladu dvou rovinných 

mechanismů s redundancí pohonů ψ = 1 [P1]. Prvním je klasický tuhý 4RRR mechanismus 

„Crosshead“ a druhým je mechanismus, kde je platforma s end-effectorem polohována 

vlákny - vláknový mechanismus. Všechny provedené simulace byly vytvořeny ve výpočtovém 

prostředí MATLAB. Na závěr této kapitoly je připojeno stručné shrnutí provedených simulací 

a získaných výsledů. 

Společným prvkem simulací obou mechanismů je řešení úlohy (5.27). Tato úloha 

nalezení řešení soustavy lineárních rovnic pro více neznámých (volné řešení) je konkrétně 

řešena pomocí kvadratického programování. 

6.1. Mechanismus 4RRR  

Rovinný mechanismus 4RRR (Obrázek 9) je složen z deseti tuhých těles (včetně rámu), 

která jsou provázána mezi sebou dvanácti rotačními vazbami. Pro nekolizní, přípustné 

a nesingulární polohy je jeho počet stupňů volnosti δ=3 (3∙(10-1)-2∙12). Jako pohony jsou 

uvažovány momenty sil [M12, M13, M14, M15] , což odpovídá umístění motorů na rámu 

s připojením k příslušným tělesům 2-5. Na tomto modelu je simulován vliv kinematických 

a dynamických chyb modelu na navržený robustní koncept řízení. 

 

 

Obrázek 9 : Mechanismus 4RRR. 

V první podkapitole je pojednáno o odměřování souřadnic mechanismu a následném 

výpočtu ostatních obecných souřadnic dopřednou kinematikou pro model mechanismu. Dále 

je podrobně představen kinematický model mechanismu a konkrétní modelované 
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nepřesnosti kinematického modelu. Podobně je popsán i dynamický model a jeho 

modelované nepřesnosti vůči skutečnému mechanismu. Následují simulační výsledky výpočtu 

nepřesnosti modelu, porovnání aplikace robustního řízení na přesný i nepřesný model 

a ověření charakteristických vlastností tohoto řízení. 

6.1.1. Odměřování a dopředná kinematika 4RRR mechanismu 

Pro mechanismus 4RRR (Obrázek 9) je uvažováno odměřování poháněných souřadnic 

[φ12, φ13, φ14, φ15] . Aktuální poloha end-effectoru [x = x110, y = y110, φ = φ110]  je 

určována na základě dopředné kinematiky s využitím nominálních hodnot modelu 𝐥 dle rovnic 

(4.1). Jako odměřované souřadnice 𝐪m je vybrána podmnožina poháněných souřadnic úhlů 

[φ12, φ13, φ14]. Podobně odměřované rychlosti �̇�m jsou voleny [φ̇12, φ̇13, φ̇14]. Vazbu mezi 

modelem a mechanismem 4RRR lze pro odměřované polohy a rychlosti psát jako 

 

𝐪m = 𝐪m = (

φ12

φ13

φ14

) = (

φ12

φ13

φ14

)

�̇�m = �̇�m = (

φ̇12

φ̇13

φ̇14

) = (

φ̇12

φ̇13

φ̇14

)

  . (6.1) 

6.1.2. Kinematický model 4RRR mechanismu 

Jako obecné souřadnice popisující mechanismus a model mechanismu (Obrázek 10) 

jsou zvoleny polohy pohonů [φ12, φ13, φ14, φ15] , pozice end-effectoru [x110 = x, y110 =

y, φ110 = φ] a pomocné souřadnice [φ16, φ17, φ18, φ19].  

 

Obrázek 10 : Kinematický model 4RRR mechanismu. 
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Parametry kinematického modelu 𝐥 jsou polohy bodů připojení mechanismu k rámu 

[A1, B1, C1, D1] , vzdálenosti rotačních vazeb L2, L3, … , L9  pro tělesa 2 − 9  a umístění 

rotačních vazeb na tělese 10 (end-effector) [A3, B3, C3, D3] (Tabulka 4). V prvním případě 

jsou vyjádřeny polohy bodů v souřadnicovém systému rámu (globální), v druhém případě jde 

o souřadnicový systém lokální pro každé těleso 2 − 9 (shodné s globálním) a v posledním 

případě jsou polohy vyjádřeny v lokálním souřadnicovém systému tělesa 10 (end-effector).  

𝐥 hodnota jednotka popis 

xA1 −0,25 [m] x-ová souřadnice bodu A1 (globální s.s. 1) 

xB1 0,25 [m] x-ová souřadnice bodu B1 (globální s.s. 1) 

xC1 0,25 [m] x-ová souřadnice bodu C1 (globální s.s. 1) 

xD1 −0,25 [m] x-ová souřadnice bodu D1 (globální s.s. 1) 

yA1 −0,25 [m] y-ová souřadnice bodu A1 (globální s.s. 1) 

yB1 −0,25 [m] y-ová souřadnice bodu B1 (globální s.s. 1) 

yC1 0,25 [m] y-ová souřadnice bodu C1 (globální s.s. 1) 

yD1 0,25 [m] y-ová souřadnice bodu D1 (globální s.s. 1) 

L2 0,3 [m] délka L2 (lokální s.s. 2) 

L3 0,3 [m] délka L3 (lokální s.s. 3) 

L4 0,3 [m] délka L4 (lokální s.s. 4) 

L5 0,3 [m] délka L5 (lokální s.s. 5) 

L6 0,3 [m] délka L6 (lokální s.s. 6) 

L7 0,3 [m] délka L7 (lokální s.s. 7) 

L8 0,3 [m] délka L8 (lokální s.s. 8) 

L9 0,3 [m] délka L9 (lokální s.s. 9) 

xA3 −0,05 [m] x-ová souřadnice bodu A3 (lokální s.s. 10) 

xB3 0,05 [m] x-ová souřadnice bodu B3 (lokální s.s. 10) 

xC3 0,05 [m] x-ová souřadnice bodu C3 (lokální s.s. 10) 

xD3 −0,05 [m] x-ová souřadnice bodu D3 (lokální s.s. 10) 

yA3 −0,05 [m] y-ová souřadnice bodu A3 (lokální s.s. 10) 

yB3 −0,05 [m] y-ová souřadnice bodu B3 (lokální s.s. 10) 

yC3 0,05 [m] y-ová souřadnice bodu C3 (lokální s.s. 10) 

yD3 0,05 [m] y-ová souřadnice bodu D3 (lokální s.s. 10) 

Tabulka 4 : Parametry kinematického modelu 4RRR mechanismu. 

Počet zvolených obecných souřadnic 𝐪 pro popis kinematiky 4RRR mechanismu je 

n = 11. Počet stupňů volnosti je δ = 3, což odpovídá počtu nezávislých souřadnic 𝐪2. Tedy 

potřebný počet nezávislých vazbových rovnic (4.1) pro řešení kinematiky je r = n-δ=11-3=8. 

K jejich sestavení lze výhodně využít symetrie jednotlivých ramen spojující rám a end-
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effector. S využitím geometrických parametrů modelu kinematiky 𝐥  a volby obecných 

souřadnic 𝐪 lze tyto vazbové rovnice zapsat jako 

 

x110 + xA3 cos 𝜑110 − yA3 sin φ110 − xA1 − L2 cos φ12 − L6 cos φ16 = 0
x110 + xB3 cos 𝜑110 − yB3 sin φ110 − xB1 − L3 cos φ13 − L7 cos φ17 = 0
x110 + xC3 cos 𝜑110 − yC3 sin φ110 − xC1 − L4 cos φ14 − L8 cos φ18 = 0
x110 + xD3 cos 𝜑110 − yD3 sin φ110 − xD1 − L5 cos φ15 − L9 cos φ19 = 0
y110 + xA3 sin 𝜑110 +yA3 cos φ110 − yA1 − L2 sin φ12 −L6 sin φ16 = 0
y110 + xB3 sin 𝜑110 +yB3 cos φ110 − yB1 − L3 sin φ13 −L7 sin φ17 = 0
y110 + xC3 sin 𝜑110 +yC3 cos φ110 − yC1 − L4 sin φ14 −L8 sin φ18 = 0
y110 + xD3 sin 𝜑110 +yD3 cos φ110 − yD1 − L5 sin φ15 −L9 sin φ19 = 0

 (6.2) 

 

Další postup řešení kinematiky lze nalézt v podkapitolách (2.2.2.) a (2.2.3.)  [37]. V principu 

z vazbových rovnic (6.2) se ze známých (změřených) souřadnic 𝐪m = [φ12, φ13, φ14] 

vypočtou zbývající souřadnice 𝐪f = [φ15, φ16, φ17, φ18, φ19, x110, y110, φ110]. 

  

6.1.3. Dynamický model 4RRR mechanismu 

Dynamický model 4RRR mechanismu (Obrázek 11) společně kinematickým modelem 

(Obrázek 10) je použit pro sestavení pohybových rovnic pro n obecných souřadnic (2.3) 

a následně transformován do δ nezávislých obyčejných diferenciálních rovnic (2.12) a (4.20) 

pro nezávislé souřadnice 𝐪2. Jako nezávislé souřadnice jsou zvoleny souřadnice end-effectoru 

[x110 = x, y110 = y, φ110 = φ]. Tyto souřadnice jsou užity pro dynamický model (𝐪2) a jsou 

jiné než nezávislé souřadnice (𝐪m) užité pro kinematické řešení. 

 

 

Obrázek 11 : Dynamický model 4RRR mechanismu. 

Parametry pro sestavení dynamického modelu 𝐦 jsou hmotnosti jednotlivých těles, 

momenty setrvačnosti vůči osám procházejícím těžišti (rovnoběžné s osou z) a polohy těžišť 
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vůči významným bodům těles (Tabulka 5). Tato volba parametrů dynamického modelu 

odpovídá zvoleným obecným souřadnicím a umožnuje sestavení celkové kinetické energie 

mechanismu jako funkce právě těchto parametrů 𝐦, obecných poloh 𝐪 a rychlostí �̇� (4.11). 

Navíc je třeba využít i některé kinematické parametry z 𝐥, které nebyly pro nadbytečnost 

„prokopírovány“ do 𝐦. Výsledný dynamický model mechanismu je chápán ve tvaru rovnice 

(4.20). 

𝐦 hodnota jednotka popis 

m2 1,5 [kg] hmotnost tělesa 2 

m3 1,5 [kg] hmotnost tělesa 3 

m4 1,5 [kg] hmotnost tělesa 4 

m5 1,5 [kg] hmotnost tělesa 5 

m6 1,5 [kg] hmotnost tělesa 6 

m7 1,5 [kg] hmotnost tělesa 7 

m8 1,5 [kg] hmotnost tělesa 8 

m9 1,5 [kg] hmotnost tělesa 9 

m10 1 [kg] hmotnost tělesa 10 

I2S2 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 2 k bodu S2 (těžiště) 

I3S3 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 3 k bodu S3 (těžiště) 

I4S4 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 4 k bodu S4 (těžiště) 

I5S5 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 5 k bodu S5 (těžiště) 

I6S6 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 6 k bodu S6 (těžiště) 

I7S7 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 7 k bodu S7 (těžiště) 

I8S8 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 8 k bodu S8 (těžiště) 

I9S9 0,02 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 9 k bodu S9 (těžiště) 

I10S10 0,016 [kg ∙ m2] moment setrvačnosti tělesa 10 k bodu S10 (těžiště) 

s2 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 2 a rotační vazby s rámem 1 

s3 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 3 a rotační vazby s rámem 1 

s4 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 4 a rotační vazby s rámem 1 

s5 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 5 a rotační vazby s rámem 1 

s6 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 6 a rotační vazby s tělesem 2 

s7 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 7 a rotační vazby s tělesem 3 

s8 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 8 a rotační vazby s tělesem 4 

s9 0,15 [m] vzdálenost těžiště tělesa 9 a rotační vazby s tělesem 5 

Tabulka 5 : Parametry dynamického modelu 4RRR mechanismu. 
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6.1.4. Výpočet nepřesností mezi modelem a mechanismem 4RRR pro  

testovací trajektorii 

Jako poklad pro správný návrh a nastavení parametrů řízení (kapitola 5) je třeba získat 

kvantitativní znalost o nepřesnosti modelu vůči skutečnému mechanismu. Tato problematika 

byla podrobně zkoumána v kapitole 4. Byly zde popsány postupy, jak na základě znalosti 

maximálních odchylek parametrů (Δ𝐥, Δ𝐦) mezi modelem a mechanismem napočítat hledané 

kvantitativní vztahy pro nepřesnost kinematického a dynamického modelu (Δ𝐟, Δ𝐁).  

V této části budou uvedeny výsledky pro mechanismus 4RRR. Výpočet je prováděn ve 

dvou na sebe navazujících částech. Nejdříve jsou napočteny časové průběhy poloh a rychlostí 

odměřovaných souřadnic pomocí parametrů nominálního modelu 𝐪m = [φ12, φ13, φ14] a 

�̇�m = [φ̇12, φ̇13, φ̇14] (pro testovací trajektorii - viz níže). Tyto jsou poté použity pro řešení 

dopředné kinematiky, ale již s hodnotami parametrů skutečného mechanismu 𝐥. Skutečné 

parametry 𝐥 = 𝐥 + Δ𝐥i  jsou voleny náhodně (s rovnoměrným rozdělením) v předepsaném 

procentuálním rozsahu od nominálních hodnot. Získaná řešení jsou zapsána do paměti 

a úloha dopředné kinematiky je provedena znovu pro novou sadu parametrů Δ𝐥i   (𝑖 =

1,2, … , 𝑁). Tento výpočet je proveden N-krát v jednom časovém kroku diskretizované 

trajektorie.  

Navazující druhou částí výpočtu je vyčíslení pohybových rovnic mechanismu (4.17). 

Z předešlé části kinematiky je pro každý N-tý krok vytvořena sada náhodných parametrů 𝐦 

(M). Podobně se jedná o procentuální odchylku od nominálních hodnot s rovnoměrným 

rozdělením. Pro tuto kombinaci parametrů 𝐥 a 𝐦 jsou vyčísleny členy 𝐟 a 𝐁 v pohybových 

rovnicích mechanismu (4.17) a zaznamenány. Pro N-tý krok kinematiky je provedeno M 

vyčíslení pohybových rovnic mechanismu, tedy celková náročnost výpočtu je N × M v jednom 

časovém kroku diskretizované trajektorie. 

Jako testovací trajektorie end-effectoru [x, y, φ]  je zvolena kružnice se středem 

v počátku souřadnicového systému rámu (pomyslný střed pracovního prostoru mechanismu) 

s poloměrem R = 0,1 m. Rychlost pohybu po trajektorii je volena konstantní s úhlovou 

rychlostí ω = 1 rad ∙ s−1. Úhlové natočení end-effectoru je voleno nulové v průběhu celého 

pohybu. Označme tuto trajektorii 𝐪2
d , kde indexy odpovídají nezávislým souřadnicím 

a požadované trajektorii. 

 

𝐪2
d(t) = (

xd(t)

yd(t)

φd(t)

) = (
R cos(ωt)

R sin(ωt)
0

) , �̇�2
d = (

−Rω sin(ωt)

Rω cos(ωt)
0

) , �̈�2
d =

(
−Rω2 cos(ωt)

−Rω2 sin(ωt)
0

)     t ∈ (0,2π) [s] . 

(6.3) 

 

Ze simulačních výsledků vyšetřujících vliv nepřesností modelu vyplynula mnohem 

výraznější závislost na parametrech kinematického modelu 𝐥  než na parametrech 

dynamického modelu 𝐦 . Pro odchylky Δ𝐥 =2% nominálních hodnot 𝐥  a nulové Δ𝐦  jsou 

uvedeny výsledky chyby dopředné kinematiky, vektoru 𝐟  a vybrané složky z matice 𝐁 

(N = 50, M = 1). 
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Vykreslení trajektorie je rozděleno na průběh souřadnice x end-effectoru, y a φ. Pro 

souřadnici x je chyba trajektorie přibližně Δxmax = 1e − 2 m (Obrázek 12). 

 

Obrázek 12 : Chyba kinematiky 4RRR mechanismu pro souřadnici x. 

Pro souřadnici y je odečtena chyba trajektorie Δymax = 2e − 2 m (Obrázek 13). 

 

Obrázek 13 : Chyba kinematiky 4RRR mechanismu pro souřadnici y. 

Pro natočení φ je chyba kinematiky asi Δφmax = 0,17 rad (~10°) (Obrázek 14). 



6. SIMULAČNÍ EXPERIMENTY 

 

57 
 

 

Obrázek 14 : Chyba kinematiky 4RRR mechanismu pro souřadnici φ. 

Podobně pro rychlosti jsou napočteny oblasti chyb rychlostí ẋ, ẏ a φ̇ end-effectoru pro 

testovací trajektorii.  

Chyba kinematiky ẋ je Δẋmax = 5e − 3 m ∙ s−1  (Obrázek 15) 

 

Obrázek 15 : Chyba kinematiky 4RRR mechanismu pro rychlost ẋ. 

Chyba kinematiky ẏ je Δẏmax = 1e − 2 m ∙ s−1  (Obrázek 16). 
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Obrázek 16 : Chyba kinematiky 4RRR mechanismu pro rychlost ẏ. 

Kinematická chyba φ̇ je přibližně Δφ̇max = 0,1 rad ∙ s−1  (~6 ° ∙ s−1) (Obrázek 17) 

 

Obrázek 17 : Chyba kinematiky 4RRR mechanismu pro úhlovou rychlost φ̇. 

Pro výše uvedené nastavení testovací trajektorie a parametrů 𝐥  a 𝐦  jsou dále 

vykresleny průběhy složek vektoru 𝐟 a vybraných prvků z matice 𝐁, které reprezentují chybu 

dynamického modelu mechanismu 4RRR. 

Pro první prvek vektoru 𝐟 je stanoveno Δf1max = 1e − 2 m ∙ s−2 (Obrázek 18). 
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Obrázek 18 : Průběh složky  f1 vektoru 𝐟 4RRR mechanismu. 

Na tomto místě přerušíme na chvíli zobrazení výsledků pro chybu modelu Δ𝐥 = ±2%𝐥 a 

Δ𝐦 = 𝟎 . Ukážeme alespoň na příkladu průběhu složky  f1 vektoru 𝐟 vzájemné poměry mezi 

vlivem kinematických parametrů modelu Δ𝐥 a dynamických parametrů Δ𝐦 na výsledné řešení 

(Obrázek 19 a Obrázek 20). Nastavení výpočtu je nyní pozměněno na  Δ𝐥 = ±2%𝐥 , 

Δ𝐦 = ±2%𝐦, N = 3, M = 50.  

 

Obrázek 19 : Průběh složky  f1 vektoru 𝐟 4RRR mechanismu – závislost na Δ𝐦. 
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Obrázek 20 : Průběh složky  f1 vektoru 𝐟 4RRR mechanismu – závislost na Δ𝐦 (detail). 

Nastavení parametrů N = 3, M = 50 znamená, že jsou vybrány tři náhodné velikosti 

odchylek Δ𝐥 (modré kolečko). Pro každý tento výběr z Δ𝐥 je poté napočten výsledek  f1 

vektoru 𝐟 pro padesát náhodných výběrů z Δ𝐦 (fialový bod). Výsledky tedy naznačují, že pro 

porovnatelné velikosti chyby kinematických a dynamických parametrů modelu (Δ𝐥, Δ𝐦) je 

výsledná chyba dynamického modelu (Δ𝐟, Δ𝐁) podstatněji ovlivněna chybou kinematických 

parametrů (Δ𝐥) než dynamických (Δ𝐦). 

Dále pokračujeme v zobrazení výsledků pro Δ𝐥 = ±2%𝐥 a Δ𝐦 = 𝟎 (N = 50, M = 1). 

Pro druhý prvek vektoru 𝐟 je stanoveno Δf2max = 1e − 2 m ∙ s−2 (Obrázek 21). 

 

Obrázek 21 : Průběh druhé složky  f2 vektoru 𝐟 4RRR mechanismu. 
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Pro poslední třetí prvek vektoru 𝐟 je stanoveno Δf3max = 0,1 rad ∙ s−2 (Obrázek 22). 

 

Obrázek 22 : Průběh třetí složky  f3 vektoru 𝐟 4RRR mechanismu. 

Z matice 𝐁 (δ x m) (3 x 4)  jsou vybrány tři prvky a vykresleny jejich průběhy. Tyto 

průběhy podobně jako předchozí vektor 𝐟  reprezentují chybu dynamického modelu 

mechanismu 4RRR. 

Jako první prvek matice 𝐁 byl pro vykreslení zvolen B11, pro který byla stanovena 

chyba B11 jako B11max = 2e − 2 m−1 ∙ kg−1 (Obrázek 23). 

 

Obrázek 23 : Průběh prvku B11 matice 𝐁 4RRR mechanismu. 
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Dalším prvkem pro vykreslení byl zvolen B23, pro který je chyba B23 odečtena jako 

B23max = 5e − 2 m−1 ∙ kg−1 (Obrázek 24). 

 

Obrázek 24 : Průběh prvku B23 matice 𝐁 4RRR mechanismu. 

Jako třetí a poslední prvek pro vykreslení byl vybrán B32. Zde bylo zvoleno B32max =

0,3 rad ∙ m−2 ∙ kg−1 (Obrázek 25) 

 

Obrázek 25 : Průběh prvku B32 matice 𝐁 4RRR mechanismu. 
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Výsledky vyšetření chyby modelu 4RRR mechanismu pro testovací trajektorii jsou 

souhrnně uvedeny v následující tabulce (Tabulka 6). 

Uvažované nepřesnosti modelu 4RRR mechanismu pro testovací trajektorii 

Δ𝐥 = ±2%𝐥, Δ𝐦 = 𝟎, N = 50, M = 1(nominální), Δt =
2𝜋

50
  

Δxmax 0,01 [m] ΔB13max 0,02 [kg−1 ∙ m−1] 

Δymax 0,02 [m] ΔB14max 0,05 [kg−1 ∙ m−1] 

Δφmax 0,17 [rad] ΔB21max 0,05 [kg−1 ∙ m−1] 

Δẋmax 0,005 [m ∙ s−1] ΔB22max 0,02 [kg−1 ∙ m−1] 

Δẏmax 0,01 [m ∙ s−1] ΔB23max 0,05 [kg−1 ∙ m−1] 

Δφ̇max 0,1 [rad ∙ s−1] ΔB24max 0,02 [kg−1 ∙ m−1] 

Δf1max 0,01 [m ∙ s−2] ΔB31max 0,5 [rad ∙ kg−1 ∙ m−2] 

Δf2max 0,01 [m ∙ s−2] ΔB32max 0,3 [rad ∙ kg−1 ∙ m−2] 

Δf3max 0,1 [rad ∙ s−2] ΔB33max 0,3 [rad ∙ kg−1 ∙ m−2] 

ΔB11max 0,02 [kg−1 ∙ m−1] ΔB34max 0,25 [rad ∙ kg−1 ∙ m−2] 

ΔB12max 0,02 [kg−1 ∙ m−1]    

Tabulka 6 : Nepřesnosti modelu 4RRR mechanismu. 

6.1.5. Nastavení parametrů řízení pro 4RRR mechanismus 

Na základě předchozích výsledků vyšetření nepřesností modelu 4RRR mechanismu byly 

navrženy parametry klouzavého řízení (Tabulka 7). Návrh těchto parametrů je popsán 

v podkapitole 5.2.2. a je proveden na základě testovací trajektorie. Obecně by bylo třeba 

tento návrh provést pro celý pracovní prostor mechanismu a pro všechny myslitelné 

trajektorie v tomto prostoru. Pro naše potřeby vyjdeme z tohoto zjednodušeného návrhu 

s tím, že budeme kontrolovat velikosti chybových členů Δ𝐟 (Δ𝐟 = Δ𝐟)  a Δ𝐝  pro garanci 

stability řízení. 

Nastavení řídících parametrů pro 4RRR mechanismus 

Δ𝐥 = ±2%𝐥, Δ𝐦 = 𝟎 

P1 10 [s−1] Δf1max 0,01 [m ∙ s−2] 

P2 10 [s−1] Δf2max 0,01 [m ∙ s−2] 

P3 10 [s−1] Δf3max 0,1 [rad ∙ s−2] 

c11 6 / Δd1max 0,55 [m ∙ s−2] 

c21 6 / Δd2max 0,7 [m ∙ s−2] 

c31 6 / Δd3max 6,75 [rad ∙ s−2] 

c12 1 / α1 0,8 [m ∙ s−2] 

c22 1 / α2 0,8 [m ∙ s−2] 

c32 1 / α3 0,8 [rad ∙ s−2] 
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γ1 0,1 [~m] ε1 0,1 [~m] 

γ2 0,1 [~m] ε2 0,1 [~m] 

γ3 0,1 [~rad] ε3 0,1 [~rad] 

r1 1 [−] D11 1 [kg−1] 

r2 1 [−] D22 1 [kg−1] 

r3 1 [−] D33 1 [rad ∙ kg−1 ∙ m−2] 

Symbol / je použit pro řídící parametry, u kterých lze nalézt fyzikální rozměr, ale často se 
neuvádí. Pozoruhodnou zvyklostí je pro bližší orientaci dynamické proměnné sj přiřadit 

jednotku odpovídající regulované veličině [19] (správnější je její časová derivace řádu n-1). 
Z praktického hlediska nejde o závažnější prohřešek - příslušné parametry vystupují jako 
„čísla“ v regulátoru a fungují správně. Jen je třeba mít na paměti, že dynamická proměnná sj 

není regulovaná veličina, i když s ní velmi úzce souvisí. 

Tabulka 7 : Nastavení parametrů klouzavého řízení pro 4RRR mechanismus. 

6.1.6. Řízení mechanismu 4RRR do žádaného bodu 

Prvním testem navrženého konceptu klouzavého řízení je ověření úspěšnosti regulace 

pro dosažení žádaného bodu v pracovním prostoru. Nejdříve tedy umístíme mechanismus do 

nějaké obecné polohy (v našem případě se s ohledem na nastavení parametrů řízení 

přidržíme  okolí testovací kružnice) a poté provedeme simulaci regulovaného pohybu 

mechanismu do žádané polohy. Uvedené výsledky budou pro vzájemné porovnání uvedeny 

pro přesný i nepřesný model mechanismu. Jako další výstup v této části bude porovnání 

přesnosti dosažení bodu vůči velikosti chyby modelu použitého pro řízení.  

Jako počáteční bod byla zvolena pozice end-effectoru mechanismu [x, y, φ] = [−0,1 m,

0,1 m, 0 rad] s nulovými rychlostmi [ẋ, ẏ, φ̇] = [0 m ∙ s−1, 0 m ∙ s−1, 0 rad ∙ s−1]. Žádaným 

koncovým bodem je zvolen počátek souřadnicového systému rámu, kterému odpovídá 

poloha end-effectoru [x, y, φ] = [0 m, 0 m, 0 rad] a nulové rychlosti [ẋ, ẏ, φ̇] = [0 m ∙ s−1,

0 m ∙ s−1, 0 rad ∙ s−1] (Tabulka 8).  

 x [m] y [m] φ [rad] ẋ [m ∙ s−1] ẏ [m ∙ s−1] φ̇ [rad ∙ s−1] 

Počáteční bod -0,1 0,1 0 0 0 0 

Žádaný bod 0 0 0 0 0 0 

Tabulka 8 : Volba počátečního a žádaného (koncového) bodu pro 4RRR. 

Pro maximální velikosti skutečných pohonů 𝐮max je zvoleno pásmo ±5 N ∙ m. Navíc je 

požadováno, aby při pohybu byla splněna protivůlová podmínka, která vymezuje pásmo 

±1 N ∙ m kolem nulové hodnoty (Obrázek 4). 

Přesný model: 

Nejdříve je pro přesný model mechanismu zakreslena trajektorie pro čas simulace 2 s 

(Obrázek 26). V horní části obrázku je zachycena poloha end-effectoru v koncovém čase a na 

v pozicích pohonů jsou jejich hodnoty (protivůlová podmínka). Zeleno-červená křivka 

odpovídá řešení dopředné kinematiky (zelená) a skutečné polohy end-effectoru (červená). 
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Dále je pro ilustraci zobrazena testovací trajektorie (černá) a různými barvami (modrá, žlutá, 

zelená, fialová a červená) samotný 4RRR mechanismus. 

 

 

Obrázek 26 : Trajektorie pro žádaný bod s přesným modelem 4RRR mechanismu. 

Časový průběh pomocných fiktivních pohonů 𝐩 a skutečných pohonů 𝐮 (Obrázek 27) je 

vykreslen níže. Při simulaci nebyla aplikována podmínka na 𝐩max (5.36), ale až přímo na 

skutečné pohony 𝐮max.  

 

Obrázek 27 : Pohony 𝐩 a 𝐮  pro přesný model 4RRR mechanismu (žádaný bod). 

Posledním grafickým výstupem (Obrázek 28) je zobrazení průběhů jednotlivých 

klouzavých rovin (sliding surfaces), tedy průběhů sj (j = 1,2,3) a kombinované chyby polohy 

end-effectoru pro souřadnice x a y (√(x − xd)2 + (y − yd)2). 
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Obrázek 28 : Klouzavé roviny sj a chyba polohy pro přesný model 4RRR mechanismu 

(žádaný bod). 

Z posledního grafického výstupu (Obrázek 28) je dobře patrné úskalí přiřazení rozměru 

regulované veličiny přímo klouzavé rovině. Může tak vzniknout chybná interpretace výsledků. 

Tedy správně je dle rovnice (5.3) nahlédnout například pro s1(t = 0) = c11(x − xd) +

c12(ẋ − ẋd) = 6(−0,1) + 1 ∙ 0 = −0,6 (~m). Přiřazení rozměru regulované veličiny (zde 

uvažujeme x) je třeba brát jen jako pomocnou orientační značku a situaci chápat v kontextu 

původní rovnice (5.3).  

Pro přesný model bylo simulačně ověřeno, že navržený koncept klouzavého řízení je 

úspěšný a vede k dosažení požadované polohy. Navíc byly při simulaci omezeny maximální 

hodnoty pohonů 𝐮max. Nejvýraznějším projevem tohoto omezení je překročení hraničního 

pásma ε3 pro s3 (Obrázek 28), které odpovídá úhlovému natočení end-effectoru φ. Poté co 

pohony 𝐮 přestanou být saturovány, se i tento průběh navrátí do požadovaného pásma ε3 a 

stabilita řízení je garantována. 

Nepřesný model: 

Podobný simulační experiment byl proveden pro nepřesný model s odchylkou Δ𝐥=2% 

od nominálních hodnot 𝐥 (Δ𝐦 = 𝟎). Cílem je ověřit vlastnosti klouzavého řízení i pro nepřesný 

model, což je jeden z hlavních cílů této práce.  

Nejdříve je uveden celkový náhled (Obrázek 29) na průběh trajektorie s cílovým stavem 

pro čas simulace 2 s. Zde je již dosažení žádaného bodu méně úspěšné než v předchozím 

případě. Příčinou není ovšem selhání klouzavého řízení, ale nepříjemný vliv chyby ve výpočtu 
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dopředné kinematiky. Tato chyba je způsobena odměřováním poloh [φ12, φ13, φ14] 

a rychlostí [φ̇12, φ̇13, φ̇14] na skutečném mechanismu (𝐥), ze kterých je prováděn výpočet 

polohy a rychlosti end-effectoru. Tento výpočet využívá nominální hodnoty modelu 𝐥, které se 

liší od skutečných rozměrů mechanismu 𝐥. Proto vniká rozdíl mezi napočtenou [x, y, φ] 

a skutečnou polohou end-effectoru [x, y, φ].  

.  

Obrázek 29 : Trajektorie pro žádaný bod s nepřesným modelem 4RRR mechanismu. 

Časový průběh pomocných fiktivních pohonů 𝐩 a skutečných pohonů 𝐮 (Obrázek 30) je 

vykreslen níže. Pokud tyto průběhy porovnáme s přesným modelem (Obrázek 27), můžeme 

říci, že rozdíl je téměř nulový.  

 

 

Obrázek 30 : Pohony 𝐩 a 𝐮  pro nepřesný model 4RRR mechanismu (žádaný bod). 

Mnohem zajímavější je prohlédnout si průběhy jednotlivých regulovaných poloh end-

effectoru. Nejdříve je vyobrazen průběh žádané polohy (černá), poté polohy napočtené 

z dopředné kinematiky (zelená) a konečně skutečná poloha end-effectoru (červená).  
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Pro souřadnici x (Obrázek 31) je výsledná chyba polohy asi 0.8 mm.  

 

Obrázek 31 : Průběh polohy x end-effectoru pro nepřesný model 4RRR mechanismu 

(žádaný bod). 

Pro souřadnici 𝑦 (Obrázek 32) je situace zcela shodná. Výsledná chyba je v tomto případě asi 

3,2 mm. 

 

Obrázek 32 : Průběh polohy 𝑦 end-effectoru pro nepřesný model 4RRR mechanismu 

(žádaný bod). 

Podobně pro natočení platformy φ (Obrázek 33) vychází výsledná chyba asi −3° (−0,05 rad). 
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Obrázek 33 : Průběh natočení φ end-effectoru pro nepřesný model 4RRR mechanismu 

(žádaný bod). 

Jako další jsou vykresleny průběhy jednotlivých klouzavých rovin sj (j = 1,2,3) 

a kombinované chyby polohy end-effectoru (Obrázek 34) pro souřadnice x  a y 

(√(x − xd)2 + (y − yd)2). Právě zde je velmi názorně vidět vliv použití nepřesné dopředné 

kinematiky. Tyto klouzavé roviny jsou definovány pomocí proměnných (q2j − q2j
d )  a 

(q̇2j − q̇2j
d ) viz (5.3) a (5.35). Díky naší volbě regulovat přímo end-effector musíme hodnoty 

q2j, q̇2j ( [x, y, φ], [ẋ, ẏ, φ̇] ) dopočítávat z odměřovaných poloh [φ12, φ13, φ14]  a úhlových 

rychlostí [φ̇12, φ̇13, φ̇14] pohonů dopřednou kinematikou.  

Z pohledu klouzavého řízení tedy proces regulace probíhá v pořádku a řízení se drží 

klouzavých rovin sj. v předepsaném pásmu εj. Nepřesnost modelu nemá na tento proces 

podstatný vliv, což je právě vlastnost robustnosti klouzavého řízení. Lze tedy zjednodušeně 

říci, že je vlastně regulován výstup polohy end-effectoru [x, y, φ]  dopředné kinematiky 

a výsledná skutečná poloha end-effectoru [x, y, φ] je jím paralelně tažena právě s chybou 

dopředné kinematiky. 

Nabízí se otázka zvolit nezávislé a tedy i regulované souřadnice jako přímo odměřované 

pohony [φ12, φ13, φ14]. Bohužel si v této situaci nepomůžeme, protože žádané hodnoty 

poloh a rychlostí (nyní pohonů) nejsou pro nás příliš zajímavé. Vždy nám půjde z hlediska 

funkce mechanismu o polohování end-effectou. Tedy bylo by třeba použít inverzní 

kinematiku k napočtení žádaných natočení pohonů z poloh end-effectoru (rovněž žádané). 

Tím jsme opět v situaci, kdy musíme použít kinematický model mechanismu, který je 

nepřesný (𝐥 ≠ 𝐥).  
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Obrázek 34 : Klouzavé roviny sj a chyba polohy pro nepřesný model 4RRR mechanismu 

(žádaný bod). 

Pro správnou funkci a garanci stability klouzavého řízení je ještě třeba ověřit správné 

nastavení řídících parametrů (Obrázek 35). V našem případě jde o podmínku |Δf̃j + Δdj| ≤

f̃jmax + djmax viz (5.33). Vidíme, že tato podmínka je splněna s bohatou rezervou.   

 

Obrázek 35 : Kontrola nastavení řídících parametrů Δf̃j + Δdj pro nepřesný model 4RRR 

mechanismu (žádaný bod). 

Vliv velikosti chyby modelu: 

Z hlediska klouzavého řízení jsou předchozí výsledky v souladu s požadavky a cíli, které 

jsme od něj očekávali. Nicméně pro praktické využití se ukázalo, že problematickým místem je 

nyní dopředná kinematika. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci vylepšit, je zpřesnit 
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kinematický model Δ𝐥 [18, 36]. Byly proto provedeny simulace polohování do žádaného bodu 

s tím, že hodnoty  Δ𝐥 (2% nominálních 𝐥) byly dále uměle snižovány na 
1

2
,

1

4
,

1

10
 své původní 

velikosti. Konkrétní hodnoty Δ𝐥 byly zafixovány pro snadnější interpretaci výsledků. Nebyly 

náhodně generovány pro každý výpočet zvlášť, ale převzaty z předchozí úlohy dosažení 

žádaného bodu. Výsledky jsou uvedeny ve formě kombinované chyby polohy x  a y 

(√(x − xd)2 + (y − yd)2) (Obrázek 36). Na tomto obrázku je pro přehlednost zobrazen 

i detail osy y, který naznačuje přibližně lineární vztah mezi velikostí chyby Δ𝐥 a výslednou 

chybou polohování end-effectoru (pozoruhodné zdánlivé narůstání chyby viz (Obrázek 32)).  

 

Obrázek 36 : Vliv Δ𝐥 na přesnost polohování 4RRR mechanismu (žádaný bod).  

Shora uvedené zpřesňování výsledné trajektorie je realistické, neboť redundantním 

měřením lze paralelní kinematické struktury velmi přesně kalibrovat a snížit chybu určení 

polohy end-effectoru na úroveň nejistoty jediného senzoru [18, 36, 48-50]. Pro paralelní 

kinematické struktury je tato vlastnost velkou výhodou, kterou sériové kinematické struktury 

nedisponují. Pro sériové kinematické struktury se chyba senzorů obecně načítá. 

6.1.7. Řízení mechanismu 4RRR po testovací trajektorii 

Další úlohou testování je řízení podél testovací trajektorie (6.1.4.). Opět budou 

provedeny simulace pro přesný model mechanismu 4RRR a poté pro nepřesný model 

s chybou Δ𝐥 = ±2%𝐥 (Δ𝐦 = 𝟎).  

 Přesný model: 

 V případě využití přesného modelu mechanismu je cílem posoudit schopnost 

klouzavého řízení sledovat požadovanou trajektorii (tzv. vlečné řízení). Myšlenka je vlastně 

velice jednoduchá. Podobně jako v předchozím případě požadujeme, aby mechanismus 

dosáhl žádaného bodu. Nyní mu ovšem žádaný bod postupně měníme podle toho, jak běží 

reálný čas a mění se žádaná poloha na testovací trajektorii. Simulace byly provedeny 

v jednodušším tvaru spojitého času. Pro přiblížení realitě by bylo vhodné dále rozšířit 

simulace s ohledem na diskrétní čas řídící výpočetní techniky a dalších zařízení.  

Celkový pohled na průběh a cílový stav regulovaného pohybu (Obrázek 37) naznačuje 

schopnost klouzavého řízení dobře sledovat požadovanou trajektorii. Na tomto obrázku je 

zarážející vysoká přesnost dosažené polohy end-effectoru. Jak bude ukázáno dále, jde 

o numerickou shodu okolností, kdy jsou tyto polohy zašuměny a pro cílový čas se zrovna 

„strefí“ do oblasti procházející takto vysokou přesností.   
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Obrázek 37 : Testovací trajektorie s přesným modelem 4RRR mechanismu. 

Konkrétní průběhy chyby polohování pro polohu end-effectoru x − xd, y − yd(Obrázek 

38) a natočení φ − φd (Obrázek 39) ukazují, že požadovaná trajektorie je sledována velmi 

dobře, i když numerické řešení je zašuměné (přesný model – zelená překrývá červenou).  

 

Obrázek 38 : Chyba polohy end-effectoru x − xd a y − yd přesného modelu 4RRR 

mechanismu (testovací trajektorie). 

 

Obrázek 39 : Chyba natočení end-effectoru φ − φd přesného modelu 4RRR 

mechanismu (testovací trajektorie). 
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Dále jsou vykresleny pohony 𝐩 a 𝐮 (Obrázek 40), kde již zašumění není tak výrazné. 

Právě zde je třeba sledovat tendenci klouzavého řízení k vytváření nepříjemného „chatteru“ 

a případně upravit parametry řízení k jeho potlačení.  

 

Obrázek 40 : Pohony 𝐩 a 𝐮 přesného modelu 4RRR mechanismu (testovací trajektorie). 

Závěrečné grafické výstupy průběhů jednotlivých klouzavých rovin sj (j = 1,2,3) 

a kombinované chyby polohy end-effectoru pro souřadnice x a y (√(x − xd)2 + (y − yd)2) 

(Obrázek 41) zcela potvrzují úspěšnost klouzavého řízení pro sledování požadované testovací 

trajektorie. 

 

Obrázek 41 : Klouzavé roviny sj a chyba polohy přesného modelu 4RRR mechanismu 

(testovací trajektorie). 
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 Klouzavé řízení pro testovací trajektorii tedy potvrdilo schopnost sledovat 

požadovanou polohu end-effectoru při využití přesného modelu. Nyní tedy již po postupných 

testovacích krocích můžeme vyzkoušet klouzavé řízení pro nepřesný model.  

 Nepřesný model: 

Pro nepřesný model s odchylkou Δ𝐥=2% od nominálních hodnot 𝐥 (Δ𝐦 = 𝟎) je smyslem 

provedených simulací potvrdit schopnost klouzavého řízení dobře sledovat požadovanou 

testovací trajektorii.  

Celkový pohled a výsledný stav řízení pro testovací trajektorii (Obrázek 42) naznačuje 

zhoršení kvality polohování end-effectoru vůči přesnému modelu (Obrázek 37).  

 

Obrázek 42 : Testovací trajektorie s nepřesným modelem 4RRR mechanismu. 

Poloha end-effectoru x a chyba vůči požadované trajektorii (Obrázek 43) je nyní 

podstatněji ovlivněna nejen chybou dopředné kinematiky, ale i její regulační odchylkou. 

Přesto zde příspěvek dopředné kinematiky (červená versus zelená) významně převyšuje 

chybu řízení (zelená versus nula).  

  

Obrázek 43 : Poloha end-effectoru x a její chyba pro nepřesný model 4RRR 

mechanismu (testovací trajektorie). 
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Podobně dopadne situace i pro souřadnici end-effectoru y (Obrázek 44). 

  

Obrázek 44 : Poloha end-effectoru y a její chyba pro nepřesný model 4RRR 

mechanismu (testovací trajektorie). 

Pro úhlové natočení end-effectoru (Obrázek 45) je situace výrazně příznivější ve 

prospěch regulační odchylky (zelená versus nula). Zde se na výsledné chybě podílí hlavně 

dopředná kinematika (červená versus zelená). Toto chování není nikterak překvapující. 

Uvědomme si, že řídící parametry jsou co do velikosti téměř shodné, ale poměřovat polohy x 

a y s úhlovým natočením φ není v nezměněném měřítku úplně vhodné. 

  

Obrázek 45 : Natočení end-effectoru φ a jeho chyba pro nepřesný model 4RRR 

mechanismu (testovací trajektorie). 

Pomocné pohony 𝐩 (Obrázek 46) si ve velmi hrubých rysech zachovávají trend jako 

v předchozím případě přesného modelu (Obrázek 40). Navíc pomocný pohon p3 (vstup) 

odpovídající souřadnici φ vykazuje více „chatterové“ (přepínací) chování než ostatní pomocné 

(fiktivní) pohony. V tomto případě tedy výsledek koresponduje s teoretickým předpokladem, 

kdy za zvýšenou přesnost polohování můžeme zaplatit tímto nepříjemným chováním pohonů. 

Nicméně v našem případě na mechanismus tyto pomocné pohony 𝐩 nepůsobí. Skutečné 

pohony 𝐮  (Obrázek 47) jsou rovněž srovnatelné s předchozím případem (Obrázek 40). 

Zajímavé je si povšimnout drobného „prokopírování“ přepínacího „peaku“ z 𝐩 přibližně v čase 

2,75 s.  



6. SIMULAČNÍ EXPERIMENTY 

 

76 
 

 

Obrázek 46 : Pohony 𝐩 nepřesného modelu 4RRR mechanismu (testovací trajektorie). 

 

Obrázek 47 : Pohony 𝐮 nepřesného modelu 4RRR mechanismu (testovací trajektorie). 

Dalšími grafickými výstupy jsou průběhy jednotlivých klouzavých rovin sj (j = 1,2,3) a 

kombinované chyby polohy end-effectoru pro souřadnice x a y (√(x − xd)2 + (y − yd)2) 

(Obrázek 48). Zde je vcelku očekávaný průběh jednotlivých sj, který odpovídá úspěšnému 

průběhu regulace příslušných poloh a natočení end-effectoru. Chyba výsledného polohování, 

jak již bylo zmíněno, je z vetší části tvořena chybou ve výpočtu dopředné kinematiky.  

Závěrečná kontrola správného nastavení parametrů regulace (Obrázek 49) je 

provedena ověřením podmínky |Δf̃j + Δdj| ≤ f̃jmax + djmax  (5.33). I zde je bohatá rezerva 

vůči maximálním hodnotám f̃jmax + djmax . 
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Obrázek 48 : Klouzavé roviny sj a chyba polohy nepřesného modelu 4RRR mechanismu 

(testovací trajektorie). 

 

Obrázek 49 : Kontrola nastavení řídících parametrů Δf̃j + Δdj pro nepřesný model 4RRR 

mechanismu (testovací trajektorie). 

Výsledky simulací pro sledování testovací trajektorie potvrzují schopnost klouzavého 

řízení garantovat stabilitu regulace a sledovat požadovanou trajektorii i při použití 

nepřesného modelu mechanismu. Bohužel i v tomto případě je výsledná kvalita regulace 

zásadně ovlivněna nepřesností výpočtu polohy end-effectoru pomocí dopředné kinematiky. 
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Zpřesnění tohoto výpočtu je tedy klíčové v případě, kdy budeme požadovat získání lepších 

výsledků.  

Vliv velikosti chyby modelu: 

Pro testovací trajektorii a pro nepřesný model byly provedeny simulace, kde jsou 

měněny velikosti chyb modelu Δ𝐥 (Obrázek 50). Podobně jako pro řízení mechanismu do 

žádaného bodu jsou hodnoty  Δ𝐥 (2% nominálních 𝐥) uměle snižovány na 
1

2
,

1

4
,

1

10
 své původní 

velikosti (ze zafixovaných hodnot). Výsledky jsou podobně uvedeny ve formě kombinované 

chyby polohy x a y (√(x − xd)2 + (y − yd)2). I v tomto případě lze pozorovat přibližně 

lineární vztah mezi velikostí chyby Δ𝐥 a výsledné přesnosti trajektorie. 

 

Obrázek 50 : Vliv Δ𝐥 na přesnost polohování 4RRR mechanismu (testovací trajektorie).  

Obdobně jako v předchozím případě, dosažení žádaného bodu (Obrázek 36), je toto 

zpřesnění polohování end-effectoru v dobré shodě s reálnou kalibrovatelností paralelních 

kinematických struktur. 

6.2. Vláknový mechanismus 

Vláknový mechanismus (Obrázek 51) je složen z platformy s end-effectorem, čtyřmi 

kladkami připevněnými k rámu, čtyřmi pohony (motory) s jezdci pro napínání vláken 

a samotnými vlákny. Prostorové uspořádání je upraveno tak, aby nejpodstatnější pohyb 

mechanismu probíhal v jedné rovině.  

Vlákna jsou pro zjednodušení modelu uvažována jako nehmotná a dokonale tuhá. Dále 

je uvažováno, že vlákna v kladkách za všech okolností neprokluzují. Tím je umožněn (za 

předpokladu předpětí vláken) přepočet pohybujících se hmot motoru a jezdců přímo na 

moment setrvačnosti kladky (redukovaný moment setrvačnosti Ikred). Podobně lze přepočíst 

i působící moment motorů přímo na kladky. Navíc jako další zjednodušení předpokládáme, že 

jednotlivé kladky nesledují směr vláken. Disponují tedy jen jedním stupněm volnosti – svou 

vlastní rotací. V praxi je třeba kladkami natáčet pro správné vedení vláken. Geometrické 

poměry vlákna na kladce rovněž zjednodušíme tím, že předpokládáme styk vlákna s kladkou 

v jednom bodě ([A, B, C, D]). Také využijeme „dokonalé“ rovinné uspořádání uchycení vláken 
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k platformě, styku vláken s kladkami a vedení vláken v této rovině. Zde zanedbáváme 

vzájemnou kolizi vláken, která by u reálného mechanismu měla být ošetřena. 

 

 

Obrázek 51 : Vláknový mechanismus. 

6.2.1. Kinematický a dynamický model vlákonového mechanismu  

Pro kinematický popis mechanismu jsou jako obecné souřadnice zvoleny úhlová 

natočení jednotlivých kladek [φkA, φkB, φkC, φkD]  a poloha end-effectoru [x, y, φ] . Za 

předpokladu správné funkce mechanismu (napnutí všech vláken) je platforma polohovatelná 

v rovině ve všech svých třech stupních volnosti, které zastupují souřadnice end-effectoru 

[x, y, φ]. Tyto souřadnice jsou zároveň zvoleny jako nezávislé. Celkový počet obecných 

souřadnic použitých pro popis kinematiky je sedm, což znamená, že potřebujeme nalézt 

celkem čtyři nezávislé vazbové podmínky mezi těmito souřadnicemi. Nejpřirozenější je využít 

dokonalé tuhosti lan spolu s jejich pevnou vazbou s natočením kladky (neprokluzování). 

Podmínku lze zapsat jako zachování konstantní délky lana L ve tvaru 

 L = konst. (6.4) 

Konkrétně rozepíšeme tuto podmínku pro kladku A. Ostatní rovnice jsou co do tvaru shodné. 

Poloměr všech kladek je volen rk a smysl jejich natočení je uvažován kladný při zkracování 

lana mezi kladkou a platformou.  

 rkφkA + |AH| = konst, (6.5) 

kde  

 |AH| = √(xH − xA)2 + (yH − yA)2. (6.6) 

 

Dále polohu bodu H vypočteme z polohy platformy [x, y, φ] jako  
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xH = x + xH cos 𝜑 − yH sin 𝜑
𝑦H = y + xH sin 𝜑 + yH cos 𝜑

. (6.7) 

Pro všechna lana tedy získáváme potřebný počet čtyř vazbových rovnic pro jejich 

konstantní délky (6.4). Další postup řešení kinematiky a dynamiky odpovídá obsahu 

v podkapitolách (2.2.2.) a (2.2.3.). Jedinou nevýhodou je zde poněkud pracnější derivování 

vazbových rovnic. Odměnou je poté snadné sestavení celkové kinetické energie a vyjádření 

Lagrangeových rovnic.  

Konkrétní hodnoty parametrů kinematického a dynamického modelu vláknového 

mechanismu jsou uvedeny níže (Tabulka 9). Podobně jako pro 4RRR mechanismus je umístění 

kladek ([A, B, C, D])  vyjádřeno v souřadnicovém systému rámu a poloha upnutí lan 

k platformě ([E, F, G, H]) v lokálním souřadnicovém systému platformy. 

 

Kinematické (𝐥) a dynamické (𝐦 )parametry vláknového mechanismu 

xA -0,7155 [m] yC 0,4346 [m] 

xB 0,6217 [m] yD 0,5560 [m] 

xC 0,7224 [m] yE -0,1 [m] 

xD -0,6338 [m] yF -0,1 [m] 

xE -0,1 [m] yG 0,1 [m] 

xF 0,1 [m] yH 0,1 [m] 

xG 0,1 [m] rk 0,04 [m] 

xH -0,1 [m] Ikred 0,0995 [kg ∙ m2] 

yA -0,4458 [m] Ip 0,016 [kg ∙ m2] 

yB -0,5695 [m] mP 1 [kg] 

Tabulka 9 : Parametry kinematického a dynamického modelu vláknového mechanismu. 

6.2.2. Odměřování a simulační experiment pro vláknový mechanismus 

V případě vláknového mechanismu je předpokládáno odměřování poloh a úhlového 

natočení end-effectoru [x, y, φ]  společně s příslušnými rychlostmi [ẋ, ẏ, φ̇] . Z hlediska 

dopočítávání ostatních souřadnic využíváme inverzní kinematiku, která je v tomto případě 

snadno analyticky řešitelná. Vstupem inverzní kinematiky jsou polohy a úhlová natočení end-

effectoru [x, y, φ] = [x, y, φ] a odpovídající rychlosti [ẋ, ẏ, φ̇] = [ẋ, ẏ, φ̇]. Dopočítávány jsou 

úhlová natočení jednotlivých kladek [φkA, φkB, φkC, φkD]  a jejich úhlové rychlosti 

[φ̇kA, φ̇kB, φ̇kC, φ̇kD]. Jako nezávislé souřadnice jsou použity souřadnice end-effectoru. To 

znamená, že zde nebudou výsledky polohování end-effectoru ovlivněny přímo nepřesným 

kinematickým modelem jako v předchozím případě 4RRR mechanismu (nepřesná dopředná 

kinematika). 

Testovací trajektorie pro simulaci pohybu vláknového mechanismu je přímo převzata 

z předchozích simulací 4RRR mechanismu (6.1.4.). Pro připomenutí jde o kružnici se středem 

v počátku souřadnicového systému rámu. Kladky zde nejsou umístěny zcela symetricky kolem 
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tohoto středu, ale jsou mírně vychýleny. Důvodem je částečně prošetřit možnost umístění 

kladek s osou kolmou na rovinu pracovního prostoru mechanismu (Obrázek 52), čímž by se 

konstrukce kladek výrazně zjednodušila (natáčení kladek s lanem). Kinematický popis délek 

lan by v tomto případě byl ovšem podstatně složitější o úhel opásání lana závislý na poloze 

platformy. Proto byl pro zjednodušení modelu mechanismu použit jakýsi kompromis mezi 

oběma případy.  

 

Obrázek 52 : Vláknový mechanismus -  rovinná konstrukční varianta. 

Vlastní simulační experiment si klade za cíl ověřit schopnost klouzavého řízení přesně 

polohovat platformu s end-effectorem po testovací trajektorii s tím, že všechna vlákna budou 

v průběhu celého pohybu dostatečně napnuta. Tato podmínka je reprezentována velikostí 

redukovaných momentů na jednotlivých kladkách, které nesmí klesnout pod požadovanou 

kladnou hodnotu 1 N ∙ m. Kladný smysl momentů je uvažován shodně jako natočení kladek 

[φkA, φkB, φkC, φkD], tedy napínání lan mezi kladkami a platformou. Maximální hodnoty 

redukovaných momentů motorů na kladkách jsou omezeny hodnotou 5 N ∙ m. Navíc pro 

reálnější chování pohonů je pro vláknový mechanismus implementován zjednodušený model 

motoru s časovou odezvou žádané hodnoty (Obrázek 53). 

 

 

Obrázek 53 : Model dynamiky pohonů vláknového mechanismu. 
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Jako nepřesnosti mezi modelem a skutečným mechanismem jsou zvoleny polohy 

umístění kladek na rámu [xA, xB, xC, xD, yA, yB, yC, yD] s odchylkou ±5% jmenovité hodnoty. 

Nastavení řídících parametrů (Tabulka 10) klouzavého řízení pro testovací trajektorii je 

provedeno s ohledem na zvýhodnění přesnosti úhlového natočení φ end-effectoru oproti 

polohám x, y. 

Nastavení řídících parametrů pro vláknový mechanismus 

P1 20 [s−1] Δf1max 0,02 [m ∙ s−2] 

P2 20 [s−1] Δf2max 0,02 [m ∙ s−2] 

P3 80 [s−1] Δf3max 0,2 [rad ∙ s−2] 

c11 40 / Δd1max 0,45 [m ∙ s−2] 

c21 40 / Δd2max 0,45 [m ∙ s−2] 

c31 50 / Δd3max 5,5 [rad ∙ s−2] 

c12 1 / α1 0,8 [m ∙ s−2] 

c22 1 / α2 0,8 [m ∙ s−2] 

c32 1 / α3 0,8 [rad ∙ s−2] 

γ1 0,05 [~m] ε1 0,05 [~m] 

γ2 0,05 [~m] ε2 0, 05 [~m] 

γ3 0,05 [~rad] ε3 0, 05 [~rad] 

r1 1 [−] D11 1 [kg−1] 

r2 1 [−] D22 1 [kg−1] 

r3 1 [−] D33 1 [rad ∙ kg−1 ∙ m−2] 

Tabulka 10 : Nastavení parametrů klouzavého řízení pro vláknový mechanismus. 

Výsledná trajektorie (červená) a poloha mechanismu (modrá) v koncovém čase 

simulace (t = 2π s) je vyobrazena níže (Obrázek 54). 

 

Obrázek 54 : Vláknový mechanismus - trajektorie. 
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K posouzení úspěšnosti polohování jsou vykresleny chyby polohy vůči testovací 

požadované trajektorii. Pro souřadnici end-effectoru x  (Obrázek 55) vychází velikost 

maximální chyby přibližně 0,15 mm.  

 

Obrázek 55 : Vláknový mechanismus – regulační odchylka polohy x. 

Podobně pro souřadnici end-effectoru y (Obrázek 56) vychází velikost maximální chyby 

shodně 0,15 mm. 

 

Obrázek 56 : Vláknový mechanismus – regulační odchylka polohy y. 

Velikost maximální chyby natočení platformy φ end-effectoru (Obrázek 57) je asi 

6e − 5 rad, což odpovídá přibližně 0,0034° (0° 0′ 12,4′′). 
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Obrázek 57 : Vláknový mechanismus – regulační odchylka natočení φ. 

Dalším grafickým výstupem simulace pohybu vláknového mechanismu po testovací 

trajektorii jsou redukované momenty na jednotlivých kladkách (Obrázek 58). Na tomto 

obrázku jsou označeny [M1, M2, M3, M4] a působí na souřadnicích natočení kladek 

[φkA, φkB, φkC, φkD]. Jejich smysl (směr působení) odpovídá napínání lan mezi platformou 

a jednotlivými kladkami. Zde je tedy vidět, že byla splněna podmínka napnutí všech lan 

v průběhu celého pohybu a zároveň nebyly přesáhnuty jejich maximální hodnoty (5 N ∙ m). 

 
Obrázek 58 : Vláknový mechanismus – řídící momenty sil. 

Nakonec jsou vykresleny klouzavé roviny sj (Obrázek 59). Pro tyto klouzavé roviny je 

nastaveno hraniční pásmo εj se společnou shodnou hodnotou εj = 0,05. Je zde vidět, že 

klouzavé řízení se drží v tomto pásmu s velmi bohatou rezervou. 
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Obrázek 59 : Vláknový mechanismus s- trajektorie. 

Z provedených simulačních experimentů vyplývá, že navržené klouzavé řízení dobře 

polohuje platformu s end-effectorem. Zároveň přitom dokáže zajistit napnutí všech lan 

v průběhu celého pohybu, což je nutná podmínka pro správnou funkci vláknového 

mechanismu. To vše s použitím nepřesného modelu a reálnějšího modelu pohonů. Lze tedy 

závěrem říci, že navržené klouzavé řízení obstálo a je vhodné pro tyto typy úloh.  

6.3. Shrnutí simulačních výsledků 

 

V této kapitole byly provedeny simulační experimenty, které měly za cíl ověřit správnou 

funkci navrženého algoritmu klouzavého řízení pro paralelní mechanismy s redundantním 

počtem pohonů. Hlavní důraz byl kladen na úspěšnost tohoto řízení při použití nepřesného 

modelu mechanismu, který je v reálných aplikacích vždy přítomen.  

Jako první byly provedeny podrobné simulace na tuhém rovinném mechanismu 4RRR 

„Crosshead“. Byla zde prakticky aplikována metodika kvantitativního určení chyby 

kinematického a dynamického modelu mechanismu dle kapitoly 4.  

Dále byly provedeny experimenty pro ověření schopnosti navrženého klouzavého řízení 

(kapitola 5) dosáhnout požadovaného bodu v pracovním prostoru mechanismu. Tyto 

experimenty byly provedeny ve dvou postupných krocích. Nejdříve s přesným modelem 

a poté s nepřesným model mechanismu. Oba experimenty byly úspěšné a potvrdily cíle 

navrženého řízení (kapitola 5). 

Bohužel se ukázalo, že výsledné polohování mechanismu při nepřímém odměřování 

end-effectoru je silně závislé na přesnosti výpočtu dopředné kinematiky nepřesného modelu 

mechanismu. Z hlediska klouzavého řízení ale regulace probíhá správně (chyba odměřování). 

Pro ověření jednoho z možných postupů, jak tuto situaci vylepšit, byly provedeny simulace 
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umělého snížení chyby modelu, které potvrdily, že výsledná chyba polohování end-effectoru 

mechanismu je přibližně úměrná velikosti chyby kinematického modelu.  

Poslední simulační úloha na mechanismu 4RRR spočívala v ověření schopnosti 

klouzavého řízení správně sledovat požadovanou trajektorii (kružnice). Pohyb po této 

trajektorii byl podobně jako v předchozím případě testován nejdříve pro přesný model 

a posléze pro nepřesný model mechanismu. Výsledky dopadly velmi dobře s tím, že pro 

nepřesný model se opět nepříznivě projevila chyba dopředné kinematiky. Z tohoto důvodu 

byly ještě provedeny ověřovací simulace umělého snížení chyby kinematického modelu, které 

rovněž naznačují přibližně lineární vztah mezi chybou polohování mechanismu a chybou jeho 

kinematického modelu. 

Druhým mechanismem, na kterém byl proveden simulační experiment, byl rovinný 

vláknový mechanismus. Zde bylo hlavním cílem simulace ověřit schopnost klouzavého řízení 

zajistit dostatečné předpětí lan pro správnou funkci mechanismu. Samozřejmě i zde byl 

uvažován nepřesný model mechanismu. Výsledky naplnily zadané cíle. Potvrdilo se, že 

klouzavé řízení je schopno zajistit potřebné napnutí všech lan v průběhu celého pohybu 

mechanismu. Navíc díky vyšším hodnotám nastavení řídících parametrů a přímému 

odměřování end-effectoru bylo dosaženo vyšší přesnosti v porovnání s mechanismem 4RRR.  
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7. Přínos pro vědu a praxi 

V této kapitole bude pojednáno o příspěvku této práce pro vědu a praxi. Dále budou 

formulovány otevřené otázky a problémy pro další řešení zkoumané problematiky.  

7.1. Přínos pro vědu a praxi 

Paralelní mechanismy jsou relativně novým typem mechanismů, které svými 

vlastnostmi mohou v mnoha ohledech posunout technické možnosti dosud používaných 

mechanismů. Velkou výhodou je možnost tyto mechanismy vybavit nadbytečným 

(redundantním) počtem pohonů, což významně vylepšuje zejména jejich dynamické 

parametry.  

V praktických aplikacích se ukázalo, že nadbytečný počet pohonů vede k problémům s 

jejich vzájemným přetahováním. Klasické strategie řízení zde selhávají z důvodu použití 

nepřesného matematického modelu mechanismu. Tento problém nepřesného modelu je 

bohužel neodstranitelný, protože matematický popis reálného mechanismu je vždy nepřesný. 

Byly proto navrženy úpravy klasických strategií řízení, které omezovaly využití redundantních 

pohonů ve zpětné vazbě. Tímto omezením ovšem paralelní mechanismy s redundantním 

počtem pohonů částečně přicházejí o možnost využití svého potenciálu, který redundantní 

počet pohonů nabízí. Navíc otázka stability a přesnosti polohování u těchto konceptů řízení 

nebyla dosud uspokojivě zodpovězena. 

Příspěvek této práce je sestavení řídícího algoritmu, který zohledňuje vliv nepřesného 

modelu mechanismu a garantuje stabilitu regulace s tím, že přesnost polohování lze zajistit 

s jistou přesností. Tato přesnost polohování je ovšem závislá na konkrétním uspořádání 

mechanismu, zejména na přesnosti odměřování a velikosti nepřesnosti modelu. V této práci 

byla sestavena metodika pro nalezení velikosti chyby mezi modelem a skutečným 

mechanismem. Tento nepřesný model byl využit jako základ pro sestavení algoritmu řízení, 

který zajistí stabilitu regulace a příslušnou přesnost polohování paralelních mechanismů 

s redundantním počtem pohonů. Zároveň nevyžaduje rozlišovat mezi jednotlivými pohony 

pro aplikaci zpětné vazby. 

Výpočet velikosti chyby modelu mechanismu je založen na sestavení kinematického 

a dynamického modelu mechanismu. V těchto jednotlivých modelech jsou využívány 

parametry, které odpovídají skutečnému mechanismu. Pro tyto parametry je navíc 

uvažováno, že jsou dostatečně dobře známé s definovanou odchylkou.  

Pro kinematický model mechanismu jde o geometrické rozměry, které jsou použity pro 

vyjádření závislosti mezi nezávislými a závislými souřadnicemi popisující konfiguraci 

mechanismu. Tyto závislosti jsou vyjádřeny vazbovými rovnicemi, kde jsou tyto geometrické 

parametry modelu uvažovány jako nepřesné. Kinematická chyba modelu je poté 

reprezentována chybou řešení vazbových rovnic pro závislé souřadnice právě s  nepřesnými 

geometrickými parametry. Pro výpočet kinematické chyby modelu je sestaven algoritmus, 

který prochází různé kombinace jednotlivých geometrických parametrů s jejich chybami. Za 

výsledek je poté považována obálka takto získaných řešení. 
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Sestavení dynamického modelu mechanismu navazuje na řešení kinematiky. Konkrétně 

jsou použity Lagrangeovy rovnice pro nadbytečný počet souřadnic. Tyto rovnice jsou poté 

pomocí kinematických vztahů transformovány do tvaru pohybové rovnice pro nezávislé 

souřadnice (ODE). K tomuto popisu je třeba zavést další skupinu parametrů modelu 

mechanismu – dynamické parametry. Tyto parametry jsou rovněž uvažovány jako známé 

společně se svými maximálními odchylkami. Výpočet chyby dynamického modelu je proveden 

tak, že jsou kombinovány chyby kinematických parametrů společně s dynamickými 

parametry. Poté jsou pro tyto kombinace parametrů vyčísleny pohybové rovnice. Náročnost 

výpočtu v tomto případě výrazně narůstá. Nicméně výpočet lze provádět s kinematickým 

modelem současně. Výsledkem je podobně jako pro kinematický model obálka získaných 

řešení, kterou považujeme za výslednou chybu dynamického modelu.  

Hlavním přínosem této práce je návrh robustního řízení založený na znalosti velikosti 

chyby dynamického modelu mechanismu. Toto řešení je založeno na principu klouzavého 

řízení. 

Prakticky se jedná o sestavení podmínek pro vzájemnou ekvivalenci pohybových rovnic 

mechanismu (nepřesné) a obecné dynamiky klouzavého řízení (rovněž nepřesná). Tuto 

obecnou dynamiku lze přirovnat k mechanismu, kde jsou pohony umístěny na nezávislých 

souřadnicích. Princip řešení je založen na přepočtu těchto pomocných (fiktivních) pohonů na 

skutečné (redundantní) pohony mechanismu. Navíc jsou sestaveny podmínky pro vzájemnou 

ekvivalenci nepřesných pohybových rovnic mechanismu a obecné nepřesné dynamiky 

klouzavého řízení. Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze převzít všechny vlastnosti 

původního obecného klouzavého řízení. Konkrétně jde o garanci stability a přesnosti 

dosažené trajektorie. Právě tyto vlastnosti jsou novým příspěvkem k problematice řízení 

paralelních mechanismů s redundantním počtem pohonů. Souhrnně lze říci, že jde o úpravu 

obecného principu klouzavého řízení pro skupinu paralelních mechanismů s redundantním 

počtem pohonů.  

7.2. Otázky a podněty pro další řešení  

Zpracování této práce přineslo některé nové otevřené otázky a podněty, které v práci 

řešeny nebyly.  

První  otázkou je snížení výpočtové náročnosti pro stanovení velikosti chyby 

kinematického a dynamického modelu mechanismu. Navržené řešení sice dokáže teoreticky 

pokrýt všechny kombinace odchylek kinematických a dynamických parametrů, ale praktický 

výpočet je omezen svou numerickou náročností. Zde se nabízí možnost pro kinematický 

model využít sestavení citlivostních jakobiánů vazbových rovnic s ohledem na geometrické 

parametry modelu (derivace vazbových rovnic podle kinematických parametrů modelu). Pro 

malé odchylky parametrů poté využít lineární přiblížení závislosti řešení na těchto derivacích. 

Pro dynamický model by bylo možné použít podobný princip. Bližší popis tohoto postupu lze 

nalézt v kapitole zabývající se přesností mechanismů v [37].  

Další otázkou, která nebyla v práci podrobněji řešena, je vliv jednotlivých parametrů 

kinematického modelu na výslednou přesnost kinematického a dynamického modelu. Pro 

praktickou aplikaci navrženého konceptu řízení je žádoucí znát alespoň kinematický model co 

možná nejpřesněji. Bylo by tedy velmi dobré vědět, které konkrétní geometrické parametry 
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mají nejpodstatnější vliv na chybu příslušného modelu. Na základě této znalosti poté zvýšit 

důraz na přesnost těchto parametrů. V praxi by to mohlo znamenat konstrukční úpravu 

a zvýšení výrobní přesnosti vybraných komponent mechanismu, doplňková zpřesňující měření 

po výrobě, po montáži a „zaběhnutí“ mechanismu provádění účelnější kalibrace apod. Na 

druhou stranu se nabízí možnost povolit požadavky pro méně významné součásti, čímž by se 

mohla zlevnit výrobní cena celého mechanismu. Pro dynamické parametry by bylo možné 

použít shodný přístup. 

Jednou z nejzajímavějších otázek, která rovněž nebyla v práci řešena, je využití 

redundantního odměřování pro zpřesnění jeho kinematického modelu. Na jedné straně je 

možné zafixovat kinematické parametry modelu a z redundantního počtu měření dohledávat 

ze soustavy vazbových rovnic nejpřesnější polohu end-effectoru. Na druhou stranu je možné 

provádět on-line kalibraci, kdy jsou zpřesňovány kinematické parametry modelu. Oba 

přístupy by bylo možné i kombinovat. V úvahu přichází i rozšíření kinematického modelu 

například o poddajnosti jednotlivých členů mechanismu, případně i změna struktury 

samotného modelu. 

S otázkou odměřování úzce souvisí přesnost měření. Navržený koncept klouzavého 

řízení předpokládá dokonale přesné odměřování, které je v praxi nedosažitelné. Navíc právě 

chování klouzavého řízení je silně závislé na procesu měření. Bylo by tedy žádoucí doplnit tuto 

problematiku do simulačních modelů a zkoumat tento vliv na výslednou kvalitu regulace. Zde 

podobně přichází v úvahu využití redundantního počtu čidel, čímž by bylo možné 

kompenzovat chybu odměřování jednotlivých souřadnic.  

Samotný návrh klouzavého řízení vychází z popisu neurčitého dynamického systému 

s diagonální maticí řízení. Z tohoto důvodu jsou podmínky pro nastavení parametrů regulace 

relativně přísné. Jako další postup by bylo vhodné prošetřit nastavení řídících parametrů i pro 

nediagonální matici řízení. Cílem by v tomto případě bylo snížení požadovaného zesílení 

nespojité složky řízení, což by mohlo vést k nižšímu přepínání pohonů – „chatteru“.  

Použité klouzavé řízení pro svou správnou funkci vyžaduje znalost maximálních 

možných odchylek dynamického modelu. Zajímavým přístupem, jak toto omezení překonat, 

je odhadovat chybu přímo při samotném procesu řízení [38]. V našem případě je získání 

znalosti o velikosti chyby dynamického modelu mechanismu vcelku náročné. Jde o výpočet, 

kdy potřebujeme znát konkrétní odchylky kinematických a dynamických parametrů. Pokud 

tuto znalost mít nebudeme, nemůžeme velikost chyby dynamického modelu dopočítat. 

K překonání tohoto problému by tedy bylo možné využít odhad chyby přímo při samotném 

procesu regulace. 

Řídící matice paralelních mechanismů s redundantním počtem pohonů je obdélníková, 

což umožnuje splnění sekundárních cílů řízení. Je otázkou, zda by nebylo výhodné využít tuto 

volnost řešení například pro redistribuci kmitavého chování pomocných (fiktivních) pohonů, 

kdy se snažíme zpřesnit polohování mechanismu. Vůbec tato problematika („chatteru“) je 

v případě redundantního počtu pohonů velice zajímavá. Do značné míry totiž připomíná svou 

povahou přetahování pohonů, které je podobně řešeno projekcí fiktivních (pomocných) 

pohonů na pohony skutečného mechanismu. 

 S redundantním počtem pohonů souvisí otázka, jaké jsou možnosti navrženého 

konceptu klouzavého řízení pro výší stupeň redundance pohonů než jedna. Teoretický návrh 
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řízení je sice dostatečně obecný i pro tento případ, ale zkušební numerické simulace jsou 

provedeny jen pro jeden nadbytečný pohon. Zde je obzvláště podstatná otázka nepřesnosti 

řídící matice, která přímo ovlivňuje velikost zesílení nespojité složky řízení. Právě následný 

přepočet této složky na skutečné pohony zůstává jen částečně zodpovězen. Jde zejména 

o otázku garance stability řízení, pokud bude omezena konečnou hodnotou maximálních 

dosažitelných momentů a sil reálných pohonů. Podobně i pro spojitou část řízení je tato 

problematika zodpovězena jen částečně. Podrobnější rozbor obou případů a jejich kombinace 

by byl nepochybně přínosný. 

 Jistě ne poslední otevřenou otázkou je praktická implementace a ověření navrženého 

konceptu řízení na reálném fyzickém mechanismu. V tomto případě bude pravděpodobně 

nejpodstatnější schopnost řídící jednotky provádět dostatečně rychlý výpočet sestaveného 

algoritmu a zajistit rychlé odměřování pro aplikaci zpětné vazby a následné řízení reálných 

pohonů. 
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8. Závěr 

Disertační práce si klade za cíl sestavit dostatečně robustní zákon řízení paralelních 

mechanismů s nadbytečným počtem pohonů, který nebude trpět vlivem nepřesného modelu 

mechanismu. Oproti dřívějším řešením požaduje garantovat stabilitu regulace a využívat 

všechny redundantní pohony ve zpětné vazbě rovnocenně. Ke splnění tohoto cíle bylo nutné 

provést analýzu současného stavu problematiky. Na jejím základě poté přispět sestavením 

nového robustního zákona klouzavého řízení pro paralelní mechanismy s redundantním 

počtem pohonů. 

Z analýzy současného stavu problematiky se ukázalo, že dosud používané strategie 

řízení nezohledňovaly přímo nepřesnost modelu, který je používán pro syntézu řízení. Tento 

vliv nepřesného modelu mechanismu se může projevit vzájemným přetahováním pohonů 

a vzniku tzv. parazitní zpětné vazby. K odstranění tohoto nedostatku byla v dřívějších 

strategiích řízení často ad-hoc upravována aplikace zpětné vazby jen na neredundantní počet 

pohonů. Rovněž se ukázalo, že není dostatečně zodpovězena otázka stability takového řízení 

a přesnosti regulace. Stabilita zde byla dokázána jen pro zcela přesný model mechanismu. Pro 

nepřesný model již garantována nebyla. Navíc se ukázalo, že při aplikaci předpětí mezi 

pohony může docházet vlivem nepřesnosti modelu k neočekávanému pohybu mechanismu. 

Odtud tedy vychází motivace a cíle této práce. 

 

Dále budou zrekapitulovány jednotlivé dílčí cíle práce s doplňujícím komentářem o 

jejich naplnění. 

První cíl: 

- Sestavit dostatečně podrobný model paralelních mechanismů s nadbytečným 

počtem pohonů, který dokáže zahrnout vliv nepřesností modelu konkrétního 

mechanismu. 

Tento cíl byl řešen v kapitole 4. Kinematický model mechanismu (vazbové rovnice) byl 

rozšířen o vliv geometrických parametrů s tím, že tyto parametry jsou známy s omezenou 

přesností. Podobně v dynamickém modelu mechanismu s nadbytečným počtem pohonů 

(pohybové rovnice) byly uvažovány dynamické parametry mechanismu rovněž s omezenou 

přesností. Tedy oba modely paralelních mechanismů jsou schopné postihnout vliv 

nepřesností svých parametrů.  

Druhý cíl 

- Podrobně vyšetřit vliv nepřesností pro kvantitativní hodnocení přesnosti modelu. 

Zde je navázáno na předchozí sestavení kinematického a dynamického modelu 

paralelního mechanismu s nepřesnými parametry (rovněž zpracováno v kapitole 4). 

Kvantitativní hodnocení chyby obou modelů je poté zpracováno navrženým numerickým 

výpočtem, který je založen na kombinaci odchylek parametrů jednotlivých modelů. 

Výsledkem je velikost chyby kinematického a dynamického modelu, která je reprezentována 

obálkou získaných řešení.  
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Třetí cíl 

- Navrhnout dostatečně robustní řízení, jenž nebude trpět nepřesnostmi modelu ve 

zpětné vazbě a zákon řízení nebude rozlišovat mezi redundantními pohony. 

Tento cíl je zpracován v kapitole 5. Řešení je založeno na principu klouzavého řízení, 

které je schopné garantovat stabilitu a přesnost regulace i pro nepřesný dynamický model 

mechanismu. Obecný princip klouzavého řízení je zde vhodně modifikován pro skupinu 

paralelních mechanismů s nadbytečným počtem pohonů. Tato modifikace nepotřebuje 

rozlišovat mezi jednotlivými pohony, což znamená, že zpětná vazba je rovnoměrně 

(symetricky) využívána všemi pohony. Zároveň jsou sestaveny podmínky na nastavení řídících 

parametrů, které zajistí stabilitu regulace a přesnost trajektorie. Rovněž je zde řešena 

problematika vzájemného předpětí pohonů, které klouzavé řízení bez újmy na stabilitě 

a přesnosti polohování mechanismu dokáže zajistit. 

 Čtvrtý cíl: 

- Navržené řízení odzkoušet na vhodných příkladech paralelních mechanismů 

s nadbytečným počtem pohonů. 

Jsou provedeny ověřovací simulace na dvou rovinných mechanismech (kapitola 6), 

které si kladou za cíl ověřit vlastnosti navrženého algoritmu klouzavého řízení. 

Prvním je 4RRR mechanismus „Crosshead“, na kterém je podrobně ověřována 

funkčnost navrženého klouzavého řízení. Jedná se o úlohy dosažení požadovaného bodu 

v pracovním prostoru mechanismu a řízený pohyb po kružnici. Obě úlohy jsou zpracovány jak 

pro přesný, tak i pro nepřesný model mechanismu. Ukazuje se, že při nepřímém odměřování 

polohy end-effectoru je jeho výsledná přesnost polohování velmi závislá na přesnosti 

dopředné kinematiky. Proto jsou ještě provedeny doplňující simulace vlivu nepřesnosti 

modelu na přesnost dosažené trajektorie. Tato závislost pro 4RRR mechanismus vychází 

přibližně jako lineární.  

Druhým mechanismem je rovinný vláknový mechanismus, kde je hlavním cílem ověřit 

stabilitu regulace při dostatečném napnutí všech vláken v průběhu celého pohybu. Navíc je 

v tomto modelu mechanismu implementován přibližný model pohonů s dynamikou prvního 

řádu. Dále je provedeno nastavení řídících parametrů tak, že je zvýhodněna přesnost 

úhlového natočení platformy s end-effectorem. 

Výsledky provedených simulací jsou úspěšné a potvrzují vlastnosti navrženého 

klouzavého řízení pro paralelní mechanismy s redundantním počtem pohonů. 

Lze tedy říci, že všechny cíle disertační práce byly naplněny. Zároveň disertační práce 

přinesla nové otázky a podněty pro další rozvoj zkoumané problematiky a jejího praktického 

využití.  
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