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Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 

Motivace: 
Mechanismy založené na paralelní kinematice prokázaly, že mohou překonat sériové mechanismy téměř ve všech užitných vlastnostech. Jednou z hlavních výhod sériových mechanismů je jejich velký 

pracovní prostor s porovnáním s paralelními mechanismy. To je jeden z hlavních důvodů, proč nedosáhly paralelní mechanismy rozsáhlejšího využití v průmyslové praxi. Na druhou stranu získání lepších 

dynamických vlastností sériových mechanismů vede ke snížení jejich tuhosti a přesnosti polohování. Zde tedy nastupují paralelní koncepty konstrukce mechanismů, které se snaží současně dosáhnout 

lepších dynamických vlastností i vysoké tuhosti. Cestou jak dosáhnout obou cílů, zvýšení dynamiky a tuhosti současně, je vybavit paralelní mechanismy nadbytečným (redundantním) počtem pohonů. 

Toto řešení ovšem přináší nové problémy řízení - jako je vznik parazitní zpětné vazby, vzájemné přetahování redundantních pohonů a otázka výsledné přesnosti trajektorie. Tento problém je způsoben 

vlivem nepřesného modelu mechanismu, který je použit pro návrh řídícího algoritmu. Dosud používaná řešení nezohledňovala vliv nepřesnosti modelu přímo, často omezovala rovnoměrné využití 

nadbytečných pohonů ve zpětné vazbě jen na skupinu neredundantních pohonů a nebyla obecně schopná garantovat stabilitu regulace a přesnost výsledné trajektorie. Zde navazuje tato práce návrhem 

robustního algoritmu řízení založeného na klouzavém principu, který se snaží tyto problémy překonat. 

Cíle disertační práce: 
- 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 

- Navrhnou 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. 

 

 
Kinematický model paralelních mechanismů s neurčitými parametry: 
K sestavení kinematického modelu je využito nadbytečných obecných souřadnic q, které popisují 

konfiguraci modelu mechanismu. Tyto souřadnice jsou navzájem provázány vazbovými 

podmínkami, které odpovídají kinematickým vazbám a lze je matematicky zapsat  jako 

 

                                                                                  𝐠 𝐪, 𝐥 = 𝟎. 
 

V těchto rovnicích jsou uvažovány geometrické parametry modelu 𝐥 jako neznámé s odchylkou Δ𝐥.  
To pro reálný mechanismus znamená, že vazbové rovnice přejdou do tvaru   

 

 𝐠 𝐪, 𝐥 = 𝟎,  

 

kde 𝐪 jsou skutečné souřadnice mechanismu a 𝐥 jsou skutečné geometrické rozměry mechanismu. 

Vzájemná vazba mezi modelovými 𝐥 a skutečnými 𝐥 rozměry mechanismu je  

 

                                 𝐥 = 𝐥 + Δ𝐥. 

 

Řešením vazbových rovnic pro model a skutečný mechanismus, s ohledem na nepřesnost parametrů 

modelu Δ𝐥, je poté kinematická chyba modelu Δq. Podobný postup lze provést i pro rychlosti Δ𝐪 . 
Toto řešení je prakticky provedeno výpočtem pro kombinace odchylek  vektoru Δ𝐥. Jako výsledek 

Δqmax je poté uvažována obálka získaných řešení pro zvolenou trajektorii. 

Klouzavé řízení redundantních paralelních mechanismů: 
Návrh klouzavého řízení pro redundantní paralelní mechanismy vychází z obecného tvaru 

nepřesného dynamického systému pro δ stupňů volnosti 

 

x
j

nj
= f j 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t + Δf j 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t + bj 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t + Δbj 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t pj,

    
 kde         

                                      
Δf j 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t ≤ Δf jmax 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t

Δbj 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t ≤ Δbjmax 𝐱1, 𝐱2, … , 𝐱δ, t
   j = 1,2, … , 𝛿.     

                                                             
Tento tvar je poté modifikován pro redundantní počet pohonů projekcí pomocných (fiktivních) 

pohonů pj na skutečné pohony 𝐮 (m x 1).  Počet pohonů redundantních paralelních mechanismů je 

větší něž počet stupňů volnosti (m> δ). Přepočet pohonů je proto pro redundantní pohony 

nejednoznačný  

                                                                           𝐁𝐮 = 𝐃𝐩, 

 

kde 𝐃 je diagonální matice. Nastavení parametrů řízení je provedeno s ohledem na zachování 

klíčových vlastností původního klouzavého řízení – stabilita regulace pro nepřesný dynamický 

model mechanismu.  

Simulační výsledky: 
Navržená úprava klouzavého řízení je podrobně simulačně ověřena na dvou rovinných simulačních 

modelech redundantních paralelních mechanismů. Redundance pohonů je využita pro splnění 

druhotných cílů řízení jako je vymezení vůlí v pohonech mechanismu a dostatečné napnutí vláken 

pro správnou funkci mechanismu. Dále je simulován vliv velikosti chyby modelu na výpočet 

dopředné kinematiky a výsledného polohování end-effectoru. 

 

 

Závěr: 
V práci je sestaven výpočetní algoritmus pro stanovení velikosti chyby modelu vůči reálnému 

mechanismu. Tento výpočet je založen na znalosti kinematických a dynamických parametrů 

mechanismu s příslušnými odchylkami od jmenovitých hodnot. Pro nepřesný model redundantních 

paralelních mechanismů je poté modifikován obecný princip klouzavého řízení. Úprava spočívá v 

nastavení řídících parametrů tak, že bude garantována stabilita regulace a přesnost požadované 

trajektorie i při použití nepřesného modelu. Díky redundanci pohonů navržený koncept klouzavého 

řízení dokáže naplnit i druhotné cíle řízení. Rovněž sestavený zákon řízení nemusí rozlišovat mezi 

jednotlivými pohony pro aplikaci zpětné vazby – ta je přepočtena rovnoměrně na všechny pohony. 

Lze tedy říci, že práce naplnila své cíle. 

Jako podnětný impuls pro další budoucí rozvoj tématu se ukázala praktická potřeba přesného 

určování polohy výkonného členu end-effectoru. První možností je jeho přímé odměřování. Pokud 

bude jeho poloha určována z měření ostatních souřadnic, je na místě například využití 

redundantního odměřování a přesné kalibrace. 
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Dynamický model paralelních mechanismů s neurčitými parametry: 
Dynamický model mechanismu je reprezentován pohybovými rovnicemi pro zvolené nezávislé 

souřadnice 𝐪2. Tyto souřadnice spolu se závislými souřadnicemi 𝐪1tvoří původní vektor obecných 

souřadnic 𝐪. Pro model mechanismu lze tyto pohybové rovnice psát ve tvaru  

 

                                                                𝐪 2 = 𝐟 𝐪, 𝐪 , 𝐥,𝐦 + 𝐁 𝐪, 𝐥,𝐦 𝐮, 

 

kde 𝐟 je vektor, 𝐁 je řídící matice, 𝐮 jsou pohony a 𝐦 jsou parametry dynamického modelu. 

Podobně jako pro kinematický model lze  pro reálný mechanismus psát výsledné pohybové rovnice 

ve tvaru 

 

                                                                𝐪 2 = 𝐟 𝐪, 𝐪 , 𝐥,𝐦 + 𝐁 𝐪, 𝐥,𝐦 𝐮, 

 

kde vzájemný vztah mezi parametry dynamického modelu 𝐦 a  mechanismu 𝐦  je dán odchylkami 

Δ𝐦.  
                                                                                 𝐦 = 𝐦+ Δ𝐦. 

 

Chyba dynamického modelu je reprezentována chybou Δ𝐟  a Δ𝐁  mezi modelem ( 𝐟, 𝐁)  a 

mechanismem (𝐟, 𝐁). Řešení je podobně provedeno výpočtem pro kombinace vektoru odchylek Δ𝐥 

a Δ𝐦. Výsledek Δ𝐟max a Δ𝐁max je opět obálka získaných řešení 


