Kontrola dronów
W tej części o znaczeniu naukowym poznasz cztery z większości wykorzystywanych kontrolerów
dronów w oparciu o dwie klasyfikacje, jedną, która wizualizuje samolot jako pojazd, a drugą jako
robota. W tej części pokażemy również niektóre koncepcje sterowania i podstawowe pojęcia teorii
stabilności Lapunowa. Na koniec dołączona jest sekcja poświęcona planowaniu trajektorii. W rezultacie
będziesz w stanie zrozumieć i wdrożyć większość dostępnych kontrolerów dronów, w tym potężne
sterowanie geometryczne. Mając to na uwadze, możesz rozszerzyć tę wiedzę na inne typy pojazdów i
samolotów. Pamiętaj, że aby wstrzyknąć badane przez nas kontrolery do silników pojazdu (i ogólnie do
każdego innego kontrolera), musisz to zrobić za pomocą macierzy alokacji lub macierzy napędów
obliczonej dla Twoich pojazdów. Macierz alokacji dla konkretnego przypadku analizowanego w
poprzedniej części była.

Dlatego celem tej części jest poznanie najbardziej ogólnych metod projektowania siły FZB i pozostałych
trzech momentów obrotowych. Należy również pamiętać, że jest to ważne, jeśli używany jest SDK typu
3, jak wskazano w sekcji dotyczącej sposobów programowania drona w części 5. W przypadku
korzystania z SDK typu 2 wspomniana siła i momenty będą wstrzykiwane bezpośrednio do pojazd bez
konieczności stosowania macierzy alokacji. Wreszcie, w przypadku korzystania z SDK typu 1 lub GUI,
będziesz mógł tylko zdefiniować profile trajektorii (nie będziesz mógł zaprojektować własnych
kontrolerów; możesz po prostu zmodyfikować wzmocnienia i ścieżki wstępnie załadowanych
kontrolek). Zobaczysz, że quadkopter, jak każdy inny pojazd bezzałogowy, może być analizowany i
postrzegany jako robot lub pojazd, a w obu przypadkach sterowanie może być automatyczne lub nie.
Zanim zaczniemy mówić o tych kontrolerach, porozmawiajmy o użytecznej koncepcji zerowej.
Przydatna koncepcja zera
Celem kontroli jest wprowadzenie użytecznych zer w celu opracowania zadania. W teorii sterowania
zwykle znajduje się trzy rodzaje zera: zero z definicji, zero z dominacji i zero z przybliżenia. Nie myl tych
pojęć z pojęciami biegunów i zer liniowej teorii sterowania.
• Zero z definicji jest idealną i stałą wartością, do której ma doprowadzić do błędu lub oszacowania.
Jest to również równowaga statyczna lub dynamiczna, która zapewnia równowagę siły lub ruchu.
• Zero przez dominację występuje wtedy, gdy wyraz w równaniu jest zbyt duży w stosunku do innych
wyrazów, tak że równanie po prostu zachowuje się jak wyraz dominujący, nie przypisując wagi
skutki pozostałych warunków. Te unieważnione warunki są traktowane jako zero przez dominację. Ten
typ zera jest bardzo powszechny w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych, a także w teorii
sterowania. Rysunek przedstawia wykres funkcji, w której efekt dominacji można uznać za w
przybliżeniu równy 4.

Zauważ, że zdominowany składnik sinusoidalny może być traktowany jako zero proporcjonalnie do 4.
Z drugiej strony to, co tutaj nazywa się użytecznym zerem, to to, które uzyskuje się na podstawie
zachowania czasu. Matematycznie będzie to dowolna funkcja, która w miarę upływu czasu dąży do
zera.
Funkcją szeroko stosowaną w teorii sterowania jako użyteczne zero jest ujemny wykładnik. To
użyteczne zero można zaobserwować, zachowując się jak zero w miarę upływu czasu. Zwróć uwagę na
fakt, że nie ma czasu ujemnego. Jest to po prostu wykreślone jako widok rozszerzony:

Ta funkcja będzie zawsze zachowywać się tak, jak pokazano na rysunku , o ile B ma wartość dodatnią.

Zauważ, że użyteczne zero to sposób na zmuszenie czegoś, aby stało się stałym zerem. Ta funkcja jest
również rozwiązaniem i zachowaniem związanym z tym równaniem różniczkowym:

Używając notacji Newtona, jest to

Mówiąc bardziej ogólnie, ta rodzina równań różniczkowych zawsze skutkuje malejącą funkcją
wykładniczą, która dąży do zera, o ile B i K są wartościami dodatnimi:

Jeśli dokonamy następujących zmian zmiennych, otrzymamy równanie znane jako kontroler PD:

co oznacza, że wartość E związana z kontrolowanym błędem będzie dążyła do zera, a ponieważ E jest
zdefiniowane jako

Innymi słowy, pożądana wartość minus rzeczywista wartość zmiennej, na przykład pozycja lub
orientacja:

Pożądana wartość będzie na ogół wartością rzeczywistą i dlatego wykonamy nasze zadanie! Użyjemy
tej przydatnej koncepcji zerowej i jej aplikacji PD później. Należy pamiętać, że równanie różniczkowe
pierwszego rzędu, a w konsekwencji wyładowania niezupełne, ma fizyczny odpowiednik zwany
bezmasowym tłumionym oscylatorem harmonicznym lub układem sprężynowym. Dlatego człon
proporcjonalny może być interpretowany jako sprężyna indukowana, a człon różnicowy jako tłumik
indukowany;

Wspomniana indukowana sprężyna służy do dociągania rzeczywistego systemu do pożądanej wartości,
a indukowany tłumik służy do zatrzymania rzeczywistego systemu przy tej wartości. Gdyby to była tylko
indukowana sprężyna, a nie indukowany tłumik, rzeczywisty układ nie zatrzymywałby się i oscylowałby
wokół wartości zadanej (zerowej wartości błędu). Innym użytecznym zerem jest równanie różniczkowe
drugiego rzędu lub układ tłumienia drgań ze sprężyną masową, zwany także tłumionym oscylatorem
harmonicznym, o ile wyrazy M, B i K są dodatnie. Dedukcja jest nieco mniej intuicyjna i jest kwestią
książki o sterowaniu liniowym i równaniach różniczkowych. Jednak na potrzeby tej książki iw podanych
warunkach po prostu założymy, że ten system jest również użytecznym zerem.

Dla celów kontrolnych podkreślono, że regulacja PID zachowuje się jak wspomniany układ
amortyzatorów masowo-sprężynowych (przynajmniej matematycznie, ponieważ podczas
implementacji istnieją względy fizyczne, jako efekt zastosowania różniczkujących zamiast
integratorów).

Po zapoznaniu się z użyteczną koncepcją zerową przejdźmy do kontrolerów. Zaczniemy od kontrolerów
trybu robota.
Sterowanie trybem robota
Jeśli dron jest analizowany jako robot, projekt sterowania będzie polegał na postrzeganiu go tak, jakby
był kontrolowany przez osobę trzecią lub jako widok zewnętrzny. W tym celu celem sterowania będzie
przesunięcie punktu odniesienia quadkoptera do danej trójwymiarowej lokalizacji z regulowaną
orientacją lub bez niej.

Czas wyjaśnić sterowanie w trybie robota zwane liniowym sterowaniem kartezjańskim bez zmiany
odchylenia.
W pełni liniowa kontrola kartezjańska bez zmienności odchylenia
Jest to prosty i bardzo podstawowy kontroler, który umożliwia operację taką jak ta pokazana na
rysunku

, która polega po prostu na podążaniu ścieżką bez zmiany orientacji drona. Przydaje się to na przykład
do sadzenia lub malowania domów. Opiszmy jego niezależne i zależne moduły dynamiki.
Kontrola Niezależnej Dynamiki
Wróćmy do zlinearyzowanego dynamicznego modelu drona, oddzielając dynamikę niezależną od
innych zmiennych (zauważmy, że odbywa się to w odniesieniu do zmiennych ruchu, w których można
zidentyfikować trzy pozycje i trzy orientacje). Więc mamy

Zauważ, że zależność od dynamiki X i Y dotyczy dynamiki kątów theta i phi. Dlatego wyodrębniamy
równania, które nie wchodzą w interakcję z innymi równaniami, tj. z równaniami psi i Z. Zauważ, że psi
różni się od pożądanego psi ze względu na fakt, że to ostatnie jest wartością stałą lub trajektorią, a w
naszym przykładzie pożądane psi będzie równe zero.

Jeżeli siła ciągu w Z jest proponowana w następujący sposób

gdzie

przy zamianie go na model dynamiczny, a szczególnie na równanie Z, otrzymamy:

Staje się to użytecznym zerowym lub tłumionym oscylatorem harmonicznych.

I tak długo, jak zyski spełniają co najmniej pozytywne wyniki zgodnie z innymi kryteriami zawartymi w
liniowych księgach kontrolnych, wiemy, że

Ponadto teoria sterowania wykazuje, że jeśli pożądana wartość jest stałą lub funkcją, której
maksymalna wartość bezwzględna może być ograniczona przez stałą (na przykład sinus lub cosinus),

podobne rozumowanie można zastosować w przypadku regulatora PID. Demonstrację można
opracować samodzielnie jako ćwiczenie.
Oznacza to również, że

i konsekwentnie

Niedługo wykorzystamy ten wynik. Z drugiej strony w praktyce i symulacji są ludzie, którzy upraszczają
proponowaną kontrolę ciągu w następujący sposób:

I zadziała, jeśli przyrosty różnicowe i proporcjonalne będą wystarczająco duże, biorąc pod uwagę
następujące względy:
1. Jeśli przyspieszenia lotu są małe (co wynika z założenia, które przyjęliśmy o płynnym locie).

2. Jeśli masa jest stała lub ograniczona przez stałą, może zostać pochłonięta przez wzmocnienie
proporcjonalne i różniczkowe (jedna stała pomnożona przez inną stałą daje inną stałą):

Kontynuujmy równanie związane z psi (zmienną odchylenia). W takim przypadku wartość kontrolną
można zdefiniować jako

Kiedy ta kontrola zostanie zastąpiona modelem odchylenia, prowadzi to do następujących sytuacji:

I znowu, jeśli wzmocnienia regulatora są co najmniej dodatnie i spełniają pozostałe wytyczne opisane
w podręcznikach automatyki, będziemy mieli użyteczny układ tłumienia zerowego lub masowosprężynowego, co implikuje, że

ponownie biorąc pod uwagę płynne warunki lotu (małe przyspieszenia) i stałe wartości pochłaniania.
Jak wywnioskowaliśmy dla zmiennej Z, otrzymamy:

Teraz przystępujemy do kontrolowania dynamiki zależnej.
Kontrola dynamiki zależnej
Z poprzednich uproszczeń możemy zauważyć, że pozostały system to

Podsystemy, które nie mają zależności od innych zmiennych to podsystemy rotacyjne, natomiast
translacyjne zależne od nich zmienne rotacyjne. Z tego powodu zasadne jest rozpoczęcie
projektowania regulatorów dynamiki obrotowej. Przy podobnym argumencie do przedstawionego dla
zmiennej yaw i z wyjaśnionych już powodów płynnego lotu (małe przyspieszenia) i stałej absorpcji,
proponuje się następujące regulatory przechyłu i pochylenia:

Oznacza to w podobny sposób do wcześniej analizowanych zmiennych, które:

W konsekwencji dynamikę zależną można kontrolować poprzez pożądane wartości kątów, od których
zależą. Jest to logiczne, ponieważ quadkopter jest w stanie poruszać się w osiach X i Y poprzez
przechylanie się i przechylanie.

Następnie żądane wartości theta i phi są wybierane w ten sposób (jest to znane jako zewnętrzna pętla
sterowania lub sterowanie zagnieżdżone):

Ta informacja zwrotna na temat translacyjnej dynamiki X i Y ma w konsekwencji:

Przy założeniu płynnego lotu, ograniczonych trajektorii z małymi przyspieszeniami i absorpcji wcześniej
stosowanych stałych, regulatory pomocnicze mogą być po prostu

Podsumowując, kontrola, która ma być wstrzyknięta, jest następująca (patrz symulacja w następnej
części, aby zaobserwować jej działanie):

który jest rozwijany w następujący sposób:

Przypomnijmy sobie wstęp do normy ISO 1151-2: 1985 i zwróćmy uwagę, że pomiar theta jest
wykonywany względem osi Y, ale jego zmienność wpływa na ruch w osi X. Podobnie pomiar phi jest
wykonywany wokół osi X, ale jego zmienność wpływa na ruch na Y. Wreszcie, biorąc pod uwagę to

powinieneś zauważyć, że pożądane prędkości theta i fi nie są równe zeru i że powinny one być
odpowiednimi pochodnymi translacyjnych PD. Jednak zero jest dobrym przybliżeniem, biorąc pod
uwagę przybliżenie gładkiego lotu i opisaną powyżej zbieżność zmienną. Jeśli chodzi o to płynne
przybliżenie lotu, zobaczmy, co dzieje się w tym trybie lotu z kontrolerami.
Oddzielenie liniowe sterowników
Inną ważną kwestią jest fakt, że w tego typu płynnym locie ze stałym odchyleniem równym zeru,
regulatory są odsprzęgane (przynajmniej regulatory liniowe jak PD, PID itp.), więc translacje planarne
oraz obroty roll i pitch wydają się na przykład na samodzielne zachowanie

przyjmowanie wcześniejszych założeń stałej absorpcji

Uzyskuje się:

Podobny wynik uzyskano dla zmiennej phi. Zrób to jako ćwiczenie. Zanim zakończymy tę sekcję,
porozmawiajmy o kilku uwagach.
Uwagi i interpretacje graficzne
Graficznie implementacja tej kontroli ma sekwencję pokazaną na rysunku

Dwie wersje ze zdalnym sterowaniem (tryb półautomatyczny lub ręczny z przewodnikiem) są
następujące. W tej pierwszej wersji pilot zmienia tylko żądane wartości;

W drugiej wersji pilot modyfikuje momenty i siły.

Zauważ, że istnieje tyle kombinacji trybów ręcznych, ile chcesz. W opisanych przykładach druga może
być niebezpieczna, ponieważ bezpośrednio wpływasz na kontrolery, ale ryzyko jest zmniejszone, jeśli
wprowadzisz małe i ograniczone wartości. Dowiedziałeś się o sterowaniu w trybie robota bez zmiany
odchylenia. Przejdźmy do tego ze zmiennym odchyleniem.
W pełni liniowa kontrola kartezjańska z odchyleniem odchylenia
Ten typ kontrolera jest modyfikacją poprzedniego. Teraz dron jest w stanie podążać po trajektorii, a
także może modyfikować kąt odchylenia.

Ta operacja jest przydatna do nagrywania obiektu, osoby lub budynku znajdującego się wewnątrz
ścieżki, tak jak w przypadku operacji nadzoru. W przypadku tego trybu lotu sterowanie ciągiem i
momentem jest identyczne jak w poprzedniej sekcji:

To, co się zmienia, to konstrukcja pożądanych sterowników pomocniczych theta i phi, jak następuje.
Dynamiczne systemy XY nie mogą być uproszczone, ponieważ psi nie ma wartości zerowej:

Ale możesz przepisać je w formie macierzy w ten sposób:

Pamiętaj o tym z kontrolerów roll i pitch

Można zaproponować następujące sterowniki pomocnicze:

Podstawienie regulatorów pomocniczych do zadanego modelu dynamicznego:

Uproszczenie:

A to oznacza, że

Przepisując proponowaną formę macierzową na równoważną, ale programowalną (co pozwala
uniknąć wielu mnożeń macierzowych na komputerze), otrzymujemy znane równanie znalezione w
badaniach dronów:

Na koniec zauważ, że macierz zależna od pożądanego psi jest macierzą rotacji (będzie to bardzo
przydatne do interpretacji kontroli geometrycznej w nadchodzącej sekcji). Istnieją dwa sposoby
sprawdzenia, czy jest to macierz rotacji:
1. Przekształcenie macierzy w znaną macierz rotacji za pomocą przekształceń:

2. Korzystając z właściwości poprzednio stosowanych macierzy rotacji:

Podsumowując, kontroler proponowany w tej sekcji jest następujący (patrz sekcja symulacji, aby
obserwować działanie tego sterowania):

Sekwencja graficzna tych sterowników jest wyświetlana na rysunku

W przypadku wariantów zdalnego sterowania można je dostosować na dwa sposoby.
• Pierwszym z nich jest uwzględnienie działania zbaczania nad odpowiednimi pilotami zdalnego
sterowania dla przechyłu i pochylenia (poprzez kompensację zbaczania, jak w poprzednim sterowaniu).
W ten sposób ręczne zachowanie pojazdu będzie takie, jak po lewej stronie rysunku.
• Drugim jest nie uwzględnianie takiej zmienności, a ręczne zachowanie pojazdu będzie takie, jak po
prawej stronie tego samego rysunku.

W tym momencie poznałeś sterowanie trybem robota, które pozwala na płynny lot. Teraz nadszedł
czas, aby zobaczyć sterowanie trybem pojazdu, które pozwala na wyższy stopień mobilności i
akrobatyczny lub agresywny ruch.
Kontrola trybu pojazdu
W przypadku analizowania go jako pojazdu, projekt sterowania drona oznacza postrzeganie go tak,
jakby był to tryb pierwszej osoby, doświadczenie na pokładzie lub w „kokpicie”.

W tym celu linia widzenia samolotu, zwana również wektorem kierunkowym (wektorem, który miałby
pilota na pokładzie), powinna być regulowana za pomocą „sterów” lub „sterów”. W przeciwieństwie
do trybu robota lub trybu trzeciej osoby, sprzężenie między kontrolerami obrotowymi i translacyjnymi
a dynamiką jest większe lub nawet całkowicie zależne. Jest to matematyczna wada, ale stanowi
również zaletę w zakresie wszechstronności i zastosowania do operacji agresywnych lub
akrobatycznych. Zacznijmy od sterowania sferycznego (opartego na sterach), a następnie
geometrycznego (opartego na sterach strumieniowych).
Sterowanie sferyczne (stery i wektor prowadnic)
Poniżej przedstawiono podstawowe sterowanie trybem pojazdu. Należy pamiętać, że ten typ
kontrolera jest szeroko stosowany w robotach kołowych.

W tego typu sterowaniu wygodnie jest przejść z liniowej przestrzeni kartezjańskiej na opartą na
współrzędnych sferycznych, gdzie wektor prowadzenia jest powiązany z wypadkową składowych
kartezjańskich, a stery z ruchem kątowym tej kuli. Kąty te są rzutami stycznymi składowych
kartezjańskich.
Krok 1. Zdefiniuj wypadkową (wektor prowadzący) i kąty steru. Pamiętajmy, że model dynamiczny jest
podawany przez

Zauważ, że dla naszych celów model ten nie zostanie uproszczony do warunków płynnego lotu
(linearyzacja). Z poprzednich rozdziałów zauważ, że jest sześć kontrolerów: cztery z nich są sterowane
siłą fizyczną lub momentem, a pozostałe dwa są zależne lub zależne od trajektorii:

W przypadku tej nowej konstrukcji regulatory momentu obrotowego w zakresie przechyłu, skoku i
odchylenia zostaną pozostawione jak w poprzednich c zęściach:

To daje do zrozumienia że

Pozostałe trzy kontrolery do zdefiniowania:

Ponieważ siła ciągu jest powiązana z wektorem kartezjańskim, skojarzymy z nim wektor prowadzący.
W odniesieniu do pomocniczych regulatorów przechyłu i skoku (niezbędnych do poruszania się pojazdu
w samolocie) skojarzymy je ze sterami, które będą wyznaczały kierunek wektora prowadzenia.
Krok 2. Znajdź wartość wektora prowadzącego i sterów. Przepisujemy translacyjne lub zależne
równania dynamiczne pod kątem kontrolerów, które mają być zdefiniowane. Zauważ, że jedyną
zmienną niezależną jest psi:

Jak widać, FBZ, jak również pożądane wartości theta i phi, są dostępne w całym układzie równań (trzy
niewiadome i trzy równania). Zauważ również, że głównym celem naszych kontrolerów jest to, aby
zarówno zmienne translacyjne, jak i ich pochodne zbiegały się do pożądanych wartości. To jest

Rozwiązanie tych równań dla pożądanych sterów i wektora prowadzenia nie jest proste. W ten sposób
postępujemy krok po kroku, korzystając z relacji projekcyjnych i wynikowych. Początkowo wygodnie
jest uzyskać FBZ za pomocą skalarnego odpowiednika tych równań wektorowych (norma wektorowa).
W ten sposób zapisuje się translacyjne równania dynamiczne. Zauważ, że zmienne sterów i wektora
prowadzenia zostały oddzielone od zmiennej niezależnej psi:

Rozwiązujemy dla sterów i wektora prowadzącego:

Jednym ze sposobów uzyskania skalara z wektora jest użycie iloczynu skalarnego:

Zatem

Zauważ, że FBZ jest skalarem, który zawiera informacje z naszego wektora przewodniego (jego
odległość). Stery muszą być prezentowane w trybie arcus tangens (aby były kompatybilne ze
współrzędnymi sferycznymi). Uzyskuje się je z następujących równań. Zauważ, że kąt odchylenia jest
niezależnym sterem.

Postać tych równań implikuje współrzędne sferyczne wyrażone w układzie kartezjańskim, gdzie
promień jest wielkością wektora prowadzącego FBZ, a kąty sferyczne są określone przez stery
(pożądane wartości przechyłu, nachylenia i odchylenia).
Krok 3. Wstrzyknij kontroler. Odbywa się to poprzez zastąpienie znalezionych wartości wielkości
wektora prowadzącego i sterów w oryginalnej dynamice translacyjnej następującymi tożsamościami
trygonometrycznymi:

Uzyskuje się:

Na przykład (jest to żmudny, ale konieczny przykład, który można opracować za pomocą programu do
obliczeń numerycznych, takiego jak MATLAB),

W konsekwencji

W ten sam sposób można uzyskać wyniki dla dynamiki X i Y. Oznacza to, że można zaproponować, co
następuje:

z tym

W praktyce i we wcześniej opisanych warunkach płynnego lotu można po prostu powiedzieć, że

Podsumowując, wektor prowadnicy i stery są wstrzykiwane w następujący sposób:

Mówimy, że jest to sterowanie trybem pojazdu, sterowanie trybem pierwszej osoby lub sterowanie
trybem pokładowym, ponieważ tak zachowywałby się pilot w kokpicie. Dodatkowo ten rodzaj
sterowania jest używany przez dziesięciolecia w robotach kołowych. Rysunek ilustruje ten kontroler
jako schemat (pamiętaj, że proponowane tutaj kontrole mogą być dowolne inne niż PD, ale struktura
jest ogólnie taka sama).

Włączenie pilota zdalnego sterowania można wykonać zgodnie z opisem w poprzednich sekcjach.
Dowiedziałeś się o sterowaniu sferycznym dla dronów. Teraz nauczymy Cię jednego z
najpotężniejszych dostępnych kontrolerów, geometrycznego.

Wprowadzenie do kontroli geometrycznej dla dronów (stery strumieniowe i wektor prowadzący)
Poprzedni przypadek opierał się na rozważaniach trygonometrycznych. W tej sekcji wyjaśniono
bardziej zaawansowany sterownik oparty na teorii macierzy rotacji. Tym razem pojazd nie będzie miał
wektora prowadzącego i trzech sterów (tak jak w poprzednim przypadku psi liczone jako niezależny
ster, a także phi i theta). W przypadku tej sekcji pojazd będzie miał wektor kierunkowy i trzy stery
strumieniowe.

Wyobraź sobie, że zmieniliśmy pokładowe „kierownice” lub „stery” za pomocą poleceń, które aktywują
rodzaj „sterów strumieniowych” przód-tył, góra-dół i lewo-prawo. Jest to również szeroko stosowane
w robotyce i jest związane z wektorami noa do korygowania lub opisywania orientacji ciała za pomocą
trzech wektorów ortogonalnych; dwa z nich można zaprojektować, a tylko jeden jest niezależny od
pozostałych. Zauważ, że wektory noa mają te nazwy ze względu na ich użycie w robotyce
manipulatorów, a konkretnie w chwytaku lub ręce robota, gdzie a jest wektorem jednostkowym
reprezentującym podejście chwytaka, n jest wektorem normalnym względem a i o jest również
wektorem normalnym do a i n, który służy do orientacji chwytaka.

Ta sekcja wymaga od Ciebie dobrej znajomości następujących narzędzi (wszystkie przydatne
właściwości są wskazywane w miarę ich używania, ale powinieneś przeczytać o nich trochę więcej):
normy i odległości w przestrzeniach metrycznych (wartość bezwzględna, odległość kwadratowa itp. .);
niezmienniki macierzy (ślad, wyznacznik itp.); macierze rotacyjne i ich własności, w tym ich własności
pochodne; transpozycja macierzy i jej własności; ślad matrycy; oraz równoważny iloczyn macierzy

iloczynu krzyżowego znany jako iloczyn kapelusza i jego odwrotna operacja zwana iloczynem vee.
Zacznijmy od części translacyjnej.
Kontrola translacji
Ta kontrola wykorzystuje alternatywną reprezentację kinematyczną opartą na macierzach obrotu, a
także używa nielinearyzowanego ogólnego modelu dynamicznego. To jest

Zamiast używać kinematyki kątowej Taita-Bryana (wówczas sterowanie opierało się na trygonometrii),
teraz model kinematyczny opiera się na macierzach obrotu, a sterowanie na właściwościach tych
macierzy. Równoważność jest naprawdę prosta. Pamiętaj tylko, że z macierzy S można uzyskać
elementy prędkości kątowej w układzie ciała i ich związek z prędkościami przechyłu, pochylenia i
odchylenia w układzie świata:

Możesz zastanawiać się nad zaletami zmiany modelu operacją opartą na sterach do tej opartej na
sterach strumieniowych, a my przewidujemy, że jest to niezwykle przydatne w przypadkach, gdy kąty
ciała nie są małe (jest to przeciwieństwo rozważania płynnego trybu lotu, który zakładaliśmy we
wszystkich naszych poprzednie projekty). Innymi słowy, jest przydatny do ruchów agresywnych i
akrobatycznych. Zgodnie z poprzednim akapitem zauważ, że nie możemy pracować z kątami Eulera w
sposób bezpośredni, ale pośrednio, używając ich równoważnej macierzy rotacji. Sterowanie dynamiką
translacyjną wykorzystuje pojęcie znane w teorii sterowania jako anihilator. Zauważ, że w artykułach
Tae Young Lee, na których oparliśmy naszą analizę, osie mają przeciwny sens w stosunku do
pozytywnych wartości, które tutaj rozważamy. Pamiętaj o tych odwróconych osiach, aby uzyskać
korelację między tym tekstem a wyżej wymienionymi artykułami. Kontroler ciągu, który zawiera
informacje o wektorze prowadzącym, wygląda następująco:

Obserwuj obecność iloczynu skalarnego, ponieważ FBZ jest wielkością skalarną. Zwróć także uwagę na
obecność wektora jednostkowego [0 0 1]. To tutaj znajduje się FBZ na ramie drona. Ograniczeniem dla
poprzedniej macierzy rotacji jest

Później zobaczysz, że te wektory b, które są składnikami pożądanej macierzy rotacji, są używane jako
typ wektora noa, gdzie b3 jest równoważne wektorowi a, b2 do o i b1 do n

Zauważ, że

gdzie nasze pierwsze ograniczenie projektowe jest następujące:

Oznacza to trzy rzeczy:
• Po pierwsze, konieczne jest zaprojektowanie sterowania dla macierzy rotacji, tak aby zachowywała
się jak pożądana macierz rotacji. Zostanie to zrobione w dalszej części tej sekcji.
• Po drugie, wektor prowadzący pojazdu jest powiązany z ciągiem, który jest powiązany z osią Z
pojazdu lub b3.
• Po trzecie, wektor b3 jest znormalizowany, aby nie przekroczyć maksymalnych wartości dozwolonych
w macierzy rotacji (ortonormalność).
Dzieją się w tym samym czasie, jak następuje. Korzystając z faktu, że FBZ jest skalarem, przepisujemy
nasz model dynamiczny w następujący sposób:

Zastępujemy ciąg, który zawiera wektor prowadzący w naszej dynamice translacyjnej:

Wydawałoby się, że to zachowanie nieistotne, ale teraz dzielimy przez 1 wyraz zawierający macierz
rotacji. Gdzie 1 jest równe (pamiętaj, że odwrotność macierzy rotacji pomnożona przez wspomnianą
macierz rotacji jest macierzą jednostkową)

Tą drogą

Następnie przepisuję (pamiętaj o naszym pierwszym ograniczeniu)

I wreszcie (tu używamy relacji między iloczynem skalarnym a operatorem transpozycji)

Tak więc równanie pętli zamkniętej translacyjnego układu dynamicznego staje się

Prowadzi to do powstania trzech masowych systemów amortyzatorów sprężynowych, a odpowiedni
dobór wartości proporcjonalnych i różnicowych implikuje, że

Teraz przejdźmy do części obrotowej.
Kontrola obrotowa
Nadszedł czas na najtrudniejszą część tego kontrolera: zaprojektowanie sterowania orientacją poprzez
regulację matrycy rotacji. W tym celu uważamy, że wszystkie sterowniki z zamkniętą pętlą są oparte
na błędzie. Błąd to odległość między wartością pożądaną a wartością zmierzoną. W przypadku
wielkości skalarnych odległość ta jest po prostu odejmowaniem. W podobny sposób zdefiniujemy
pojęcie odległości między dwiema macierzami rotacji (mierzoną i pożądaną). Na początek wiemy już,
że macierz R jest zdefiniowana przez kąty Eulera jako

oraz fakt, że pożądana macierz zawiera trzy „silniki”. Dzieje się tak, ponieważ w macierzy rotacji każda
z jej kolumn reprezentuje zachowanie osi kartezjańskiej. Ponadto, jak wspomniano, każda kolumna jest
wektorem jednostkowym spełniającym warunek wektora normalnego, a warunek ortogonalny spełnia
następujące definicje:

Jak wspomniano, wektory te są wektorami typu noa i dla ich definicji bardzo ważne jest, aby były
względem siebie ortonormalne. To wyjaśnia obecność produktów krzyżowych i znormalizowanych
ilości. Wreszcie, w przypadku b1d, ponieważ jest to iloczyn krzyżowy dwóch znormalizowanych lub
unitarnych wektorów, jest on również znormalizowany lub unitarny. Zauważ, że jedynymi niezależnymi
wektorami są Bdes i b3d, a jedynym, który można zaprojektować, jest Bdes, ponieważ b3d musi
spełniać nasz warunek ograniczający, aby regulować FBZ. W przypadku b1d wymusza spełnienie
ortonormalności dwoma pozostałymi wektorami. Przykładem Bdes może być

Wektor ten jest powiązany z b1d i b2d i umożliwia np. obrót wokół osi ZB (wymuszona, ale funkcjonalna
regulacja odchylenia, nie do końca przeprowadzona z powodu interakcji w b1d i b2d z b3d). Po
zdefiniowaniu zmierzonej macierzy rotacji i pożądanej macierzy rotacji pamiętajmy o kilku pojęciach
dotyczących odległości. Odległość między dwoma skalarami to odejmowanie. Odległość między
dwoma wektorami jest m.in. kwadratową normą wektorów (pierwiastek kwadratowy z sumy jego
odejmowań skalarnych w drugiej potędze). W przypadku macierzy istnieje również kilka definicji
odległości. Posłużymy się tutaj normą Frobeniusa ze względu na jej niezmienne własności (ślad i
wyznacznik są wartościami niezmiennymi w macierzy, a norma Frobeniusa opiera się na śladach). Jak
widać, wszystkie odległości są albo funkcją skalarną, albo skalarną. Jeśli a i b są wartościami skalarnymi,
odległość wynosi

Jeśli są wektorami, bardzo powszechnym typem odległości jest

A składowe wektora (indywidualne odejmowanie) można uzyskać w ten sposób (przydatne jest
poznanie tych składowych w celu zaprojektowania kontroli trójwymiarowej):

gdzie użyty tutaj operator (trójkąt odwrócony znany również jako nabla lub del) jest znany jako
gradient i jest rodzajem pochodnej kierunkowej, która uzyskuje składowe wektora z funkcji skalarnej
zależnej od kilku zmiennych (w tym przypadku jest to funkcja odległość, która jest już skalarem
zależnym od kilku zmiennych). Jeśli a i b są macierzami, odległość Frobeniusa wynosi

Zauważ, że sekwencja odejmowania jest rozszerzona wymiarowo. Wykonywanie następujących
operacji (dotyczy macierzy rotacji i używania śladowych właściwości produktu)

jest uzyskiwany

W tym przypadku, ponieważ mamy skalar i musimy zaprojektować trójwymiarową kontrolkę orientacji,
potrzebujemy sposobu na uzyskanie trójwymiarowego wektora ze wspomnianej definicji odległości.

Pamiętajmy, że po określeniu odległości pomiędzy naszą zmierzoną matrycą a pożądaną matrycą,
musimy wygenerować z niej trzy błędy, aby wygenerować trzy momenty obrotowe pojazdu. Jednym
ze sposobów jest zastosowanie pojęcia pochodnej kierunkowej (tu użyjemy rodzaju pochodnej
kierunkowej zwanej trywializowana prawą pochodną) i biorąc pod uwagę, że nasza odległość jest
funkcją skalarną kilku zmiennych, gdy wyprowadzimy kierunkowo, otrzymamy wyrażenie wektorowe
w podobnie jak wtedy, gdy zastosowaliśmy gradient (nabla) do odległości między dwoma wektorami.
Zbanalizowana prawidłowa pochodna jest szeroko stosowana w tego typu kontrolerze, ale biorąc pod
uwagę jej złożoność interpretacji, użyjemy jej tylko jako narzędzia. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w dokumentach Bullo i Taeyoung Lee w Dodatku. Należy zauważyć, że wartość 1/4 jest
tutaj użyta dla wygody w taki sposób, że wynik końcowy jest wyrażany jako 1/2 i jest to szczególnie
przydatne w nieliniowej kontroli w celu wyeliminowania stałych wartości poprzez właściwości macierzy
lub pochodne. Możesz jednak użyć dowolnego innego mnożnika. Wynik zmienia tylko wartości, które
mają być przeciągane podczas procedury.

Zwróć uwagę na trzy rzeczy:
• W przypadku śladu, ponieważ jest to operacja liniowa, pochodną śladu jest ślad pochodnej.
• Wykorzystujemy również fakt, że pochodna generyczna macierzy rotacji daje macierz rotacji
pomnożoną przez macierz skośno-symetryczną (S). Należy jednak zauważyć, że wspomniana macierz
antysymetryczna nie jest taka sama jak poprzednia opisana w Częsci 2. Jest tak dlatego, że była
pochodną względem czasu i jest pochodną względem kierunku zmian. Jednak generowana jest macierz
antysymetryczna zależna od tempa zmian (n).
• Na koniec zauważ, że pochodna macierzy jednostkowej wynosi zero, a pozostała pochodna wpływa
tylko na wyraz macierzy rotacji, gdzie Rd jest uważane za „stałą”, ponieważ jest niezależna od R (ta
pochodna jest wykonywana z uwzględnieniem do R). Podsumowując, wykorzystano następujące
właściwości:

Termin S(n) jest reprezentacją wskazującą na obecność wektora n, który jest przekształcany w macierz
skośną w celu uniknięcia użycia produktów krzyżowych i umożliwienia użycia produktów macierzy.
Od teraz będziemy używać notacji hat i vee. Notacją równoważną S(n) jest operator kapelusza, który
implikuje uzyskanie macierzy skośnej z wektora.

Jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że nie mamy jeszcze wektora, którego moglibyśmy użyć,
ponieważ ślad jest skalarem i nawet produkt, na który nakładany jest ślad, jest macierzą. Istnieją jednak
trzy przydatne fakty. Po pierwsze, istnieje następująca tożsamość:

W tym celu używamy operatora vee, który jest odwrotnością operatora hat i implikuje uzyskanie
wektora z macierzy skośnej:

Po drugie, następującą macierz i ogólnie każdą inną macierz można rozłożyć jako sumę części skośnej
i części symetrycznej w następujący sposób:

W ten sposób

Trzecim faktem jest to, że ślad iloczynu macierzy symetrycznej przez skośną symetryczną wynosi zero,
więc przetrwa tylko ślad iloczynu macierzy skośnych:

Używając równości, która wiąże ślad iloczynu dwóch macierzy antysymetrycznych z iloczynem
skalarnym ich równoważnych wektorów vee, otrzymujemy, że

Wreszcie wektor błędu, którego szukamy, to:

Aby sformułować naszą kontrolę orientacji (znaną również jako kontrola orientacji), oprócz składowej
błędu orientacji (w tym przypadku podanej przez macierze obrotu, która służy do włączenia części
proporcjonalnej), wymagana jest składowa prędkości kątowej (w celu włączenia części pochodnej ).
Odbywa się to w następujący sposób. Pierwszą próbą jest zaproponowanie

Prosta logika wskazuje, że te prędkości kątowe (mierzona i referencyjna) są wektorami, a to, co
wyjaśniono w tym równaniu, można bezpośrednio zastosować:

Jednak pożądana prędkość kątowa i zmierzona nie mogą być bezpośrednio odejmowane, ponieważ
leżą w różnych przestrzeniach. W ten sposób zastosujemy dedukcję na podstawie pochodnych
macierzy rotacji

W uproszczeniu wskazujemy, że prędkość macierzy rotacji wynosi styczną do siebie. Zauważ, że ani
macierz rotacji, ani jej pochodna nie są wektorami, ale macierzami, chociaż możemy użyć ich wektorów
własnych, aby je sobie wyobrazić i przedstawić graficznie. Matematyczny dowód prostopadłości
pochodnej macierzy obrotu względem jej macierzy obrotu daje równanie pochodnej macierzy obrotu,
w którym występuje macierz skośno-symetryczna zależna od prędkości kątowej, a ponieważ ta macierz
antysymetryczna jest odpowiednikiem iloczynu krzyżowego, wynikiem jest macierz ortogonalna. Z
faktu, że pożądana macierz rotacji nie leży w tej samej przestrzeni co zmierzona macierz rotacji,
konieczne jest wykonanie procesu pokazanego na rysunku

Wynik tej sekwencji graficznej daje następujące równanie:

Ponieważ wymagana jest różnica między prędkościami kątowymi, musimy przepisać poprzednie
równanie w ten sposób:

Jeśli drugi wyraz jest pomnożony przez macierz jednostkową (pamiętaj, że jest to równoważne
pomnożeniu przez 1),

Równanie zostało przepisane w postaci R:

Można to przepisać w następujący sposób (właściwość transpozycji produktu):

Istnieją dwie przydatne tożsamości. Zauważ, że aby uniknąć użycia ogromnego symbolu kapelusza,
został on umieszczony na końcu nawiasów, a to oznacza, że należy go zastosować do wyniku operacji
wewnątrz nawiasów:

Wykorzystując te tożsamości w rozwijanym przez nas równaniu (konkretnie w jego drugim członie),
mamy

Ponieważ suma dwóch macierzy antysymetrycznych to kolejna macierz skośno-symetryczna

szukany błąd prędkości kątowej to po prostu wektor

Zauważ, że wd nie jest wartością arbitralną i należy ją uzyskać jako zależność od Rd w następujący
sposób:

Zauważ, że w modelu naszej dynamiki rotacyjnej mamy wyraz

Jego pośrednie wykorzystanie (zostanie to wkrótce skompensowane) uzyskuje się w ten sposób:

Należy zauważyć, że

Tą drogą

Stosując definicję macierzy skośno-symetrycznej:

Niedługo wykorzystamy ten wynik. Wracając do naszej pierwotnej dynamiki obrotowej, można ją
przepisać w następujący sposób:

Korzystając z definicji błędu obrotu i błędu prędkości kątowej, które wydedukowaliśmy wcześniej,
możemy zaproponować następującą kontrolę:

gdzie KR i Kw są skalarne (pomysł polega na identycznym przeskalowaniu odpowiednich wektorów
błędu, aby zachować ich ortonormalne proporcje). Jeśli zamienimy ten kontroler w oryginalne
równanie, otrzymamy

To równanie wymaga dynamicznej kompensacji zawartego terminu. Nauczymy Cię, jak to zrobić w
następnej sekcji.
Kompensacja dynamiki i dodatkowe uwagi
Jak widać, człon pochodny prędkości kątowej pozostaje w równaniu. Jak już wcześniej zrobiliśmy, PD
może być wystarczająco duże, aby przezwyciężyć ten warunek, lub można je skompensować. W tym
celu pamiętaj, że wydedukowaliśmy to równanie:

W ten sposób możemy zmodyfikować proponowaną kontrolę, aby zawierała następujące elementy:

Zastępując zmodyfikowaną kontrolę w dynamice obrotowej, którą mamy

Ten system nie jest dokładnie systemem masowo-sprężynowych amortyzatorów, ale jego
podobieństwem, wraz z niezbędnymi warunkami, które zostały opracowane za pomocą metody
Lyapunova stosowanej przez Lee, Leok i McClamroch w kontroli złożonych manewrów dla UAV
Quadrotor przy użyciu metod geometrycznych na SE ( 3) oraz w Geometry Tracking Control of
Quadrotor UAV na SE (3) przez tych samych autorów, z którymi można zapoznać się w załączniku,
oznacza, że

Tutaj pomijamy te dedukcje, ponieważ są one nawet dłuższe do przeprowadzenia krok po kroku niż
wyjaśnienie definicji błędów i ich interakcji z dynamiką poczynioną w tym rozdziale. Pierwszym krokiem
jest znalezienie związku między błędem obrotu a błędem prędkości kątowej, który również rozwijają
wspomniani autorzy. Drugim krokiem jest przejście do następnej sekcji.
Podsumowując, nieliniowy system związany z dronem w niepłynnym locie jest kontrolowany w
następujący sposób:

Należy zauważyć, że sterowanie opiera się na wektorze prowadzącym regulowanym przez trzy silniki
odrzutowe (składniki pożądanej macierzy rotacji), które są zależne od tego samego wektora
prowadzącego. Graficznie wygląda to tak, jak na rysunku (*zwróć uwagę, że wszystkie operacje są
opisane w poprzednich równaniach i, jak już widziałeś, można dodać efekty dynamiczne, aby uzyskać
dokładniejszy kontroler).

Jeśli chcesz dodać piloty zdalnego sterowania, mogą one zmienić żądane wartości X, Y, Z i odchylenia
lub momenty i siłę, jak w przypadku poprzednich projektów. Poniższa część zawiera wprowadzenie do
metody Lapunowa w celu wykazania stabilności systemów. To, wraz z wcześniej wyprowadzonymi
równaniami, pozwoli ci z mniejszym trudem zanurzyć się w poprzednich odniesieniach.
Wprowadzenie do stabilności Lapunowa
Ta sekcja jest przeznaczona dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o rozszerzonych i formalnych
dowodach dostępnych w wyżej wymienionych artykułach, które opierają się na teorii stabilności
Lapunowa i które uzupełniają poprzednią sekcję. Istnieją dwie metody Lapunowa, jedna dla układów
liniowych, a druga dla układów nieliniowych. Biorąc pod uwagę zakres drugiej metody oraz fakt, że
liniowa jest jej szczególnym przypadkiem, pokrótce wyjaśnimy jej zastosowanie na przykładach, a także
jej interpretację graficzną.
Krok 1
Biorąc pod uwagę system, na przykład system pierwszego rzędu i tłumiony oscylator harmoniczny bez
wejścia sterującego, pamiętaj, że dochodzimy do tych systemów po zastosowaniu sterowników pętli
zamkniętej w naszych systemach dynamicznych, jak widać w poprzednich sekcjach.

Można zaproponować wirtualną energię. Jest to funkcja skalarna kilku zmiennych, która zawsze jest
dodatnia, z wyjątkiem wartości minimalnej, gdzie wynosi zero lub stan całkowitej bezruchu lub stan
stabilny. Generalnie funkcja ta zależy od zmiennych, które analizujemy.

Dla pierwszego systemu funkcja spełniająca poprzednie warunki jest następująca (zauważ, że jej
graficzna reprezentacja jest wklęsła parabola):

W przypadku drugiego systemu innym przykładem funkcji spełniającej oba warunki jest ten (jego
graficzną reprezentacją jest paraboloida eliptyczna, która jest również wklęsła):

Od teraz zauważ, że funkcja Lapunowa jest zwykle oznaczana literą V (możliwe, że dzieje się tak,
ponieważ V wydaje się być graficzną reprezentacją funkcji wklęsłej). Należy również zauważyć, że
często są one dzielone przez 2, aby nie przeciągać współczynnika 2 podczas wyprowadzania funkcji
kwadratu Lapunowa.
Zauważ, że funkcja Lapunowa zwykle ma kształt wyświetlany na Rysunek (przynajmniej tak, jak można
go tak przedstawić, gdy zależy tylko od jednej lub dwóch zmiennych).

Wygląda jak naczynia wklęsłe, niekoniecznie zakrzywione. Niektóre z nich wyglądają jak odwrócone
piramidy (pomysł można rozszerzyć o więcej niż dwie zmienne).
Krok 2
Pochodna funkcji Lapunowa po czasie musi być ujemna lub przynajmniej ujemna półokreślona i musi
zależeć od jednej lub więcej interesujących nas zmiennych. Ma to wiele wspólnego z analogią graficzną.
Pamiętajmy, że funkcje Lapunowa to pojemniki wklęsłe i zamknięte, a ich nachylenie widziane z
dowolnego punktu na ich powierzchni jest ujemne.

Oznacza to, że stany systemu „umieszczonego” na wspomnianej powierzchni energetycznej „przesuną
się” w kierunku minimalnego punktu powierzchni lub stanu stabilności lub energii zerowej, lub po
prostu, że system zatrzyma się na minimalnej wartości energii.

Dla systemu pierwszego rzędu:

I zastąpienie systemu, dla którego zaprojektowano wspomnianą funkcję Lapunowa:

Ta pochodna jest ujemna częściowo zdefiniowana i zależy całkowicie lub częściowo od interesujących
nas stanów. W przypadku tłumionego układu oscylatora harmonicznego mamy

I zastąpienie systemu, dla którego zaprojektowano wspomnianą funkcję Lapunowa:

Ta pochodna jest ujemna częściowo zdefiniowana i zależy całkowicie lub częściowo od interesujących
nas stanów. (W tym przypadku nie zależy to od błędu, ale od jego pochodnej. Niedługo zobaczymy, jak
poradzić sobie z tym problemem.) Jeśli dla systemu pierwszego rzędu zaproponowaliśmy

pochodna funkcji Lapunowa nie zmieniłaby jej ujemności, a funkcja Lapunowa jej dodatniości, podczas
gdy stała Kp byłaby dodatnia. Niedługo zapamiętasz ten fakt. Zauważmy, że możemy tylko powiedzieć,
że stany, od których zależy pochodna Lapunowa, mają tendencję do zachowania minimalnej energii
funkcji Lapunowa; oznacza to, że mają tendencję do 0. Jeśli reszta stanów nie pojawiają się, nie
możemy niczego zapewnić o nich i musimy zaprojektować i wypróbować nową funkcję Lapunowa.
Krok 3
Używając postulatów pomocniczych, znanych jako lemat Barbalata lub zasada Lasalle'a (są one
używane zgodnie z typem posiadanego systemu, więc musisz je zbadać), należy ocenić, kiedy V i jego
pochodne są zerowe, jeśli stany systemu również dążą do zera. Dzieje się tak, ponieważ mogą
występować lokalne doliny.

W tych dolinach wartość energii wynosi zero, ale system nie osiągnie minimalnej wartości funkcji
Lapunowa, ale lokalną pułapkę. W pierwszym przykładzie zobaczmy, co się dzieje, gdy pochodna V jest
równa zero:

i również

Ten wynik można również osiągnąć za pomocą równania systemowego:

Zatem,

W przypadku drugiego systemu postępujemy w ten sam sposób:

i również

Rozwiązywanie podwójnej pochodnej e przez zastąpienie znalezionych wartości e i jej pierwszej
pochodnej:

Ten wynik można również osiągnąć za pomocą równania systemowego:

Zatem,

Dodatkowo bardzo powszechny sposób pracy z funkcjami Lapunowa opiera się na równaniach
kwadratowych. Na przykład funkcję Lapunowa tłumionego układu harmonicznego można przepisać w
następujący sposób:

Jeśli spojrzysz na

Bezpośrednim celem jest wykazanie, że te macierze są odpowiednio odpowiednikami dodatnich i
ujemnych lub liniowej algebrya jest znana jako dodatnia macierz określona, ujemna macierz określona
lub macierze półokreślone. Stosując teorię algebry liniowej, za pomocą kryterium wartości własnych
uzyskuje się, że pierwsza macierz jest dodatnio określona, a druga ujemna półokreślona, co odpowiada
oryginalnym wynikom. Ta macierzowa reprezentacja znajduje się w wielu tekstach dotyczących
systemów sterowania, w tym w demonstracjach Taeyoung Lee we wcześniej wskazanych artykułach.
Zaproponowanie funkcji Lapunowa, a także wykazanie, że ich pochodne (gdzie układy i ich kontrolery
zwykle występują) są zdefiniowane jako negatywne, jest rozległą gałęzią nauki zwaną nieliniową teorią
sterowania. Każdy układ dynamiczny stanowi wyzwanie w znalezieniu stabilności za pomocą funkcji
Lapunowa; nawet każdy indywidualny wynik reprezentuje książkę lub nową naukę. To, co bardzo
pomaga w tych badaniach, to umiejętność wykonywania operacji algebraicznych za pomocą
kontrolera. Jako przykład w Części 4 znajduje się sekcja poświęcona reprezentacji w przestrzeni

stanów, w której wskazano, że nieliniowy układ równań różniczkowych (w tym multikopter) można
przedstawić w następujący sposób:

gdzie x to stany układu, a u ich sygnały sterujące. W ten sposób, zgodnie z metodą Lapunowa

i zgodnie z oczekiwaniami:

Sposobem na osiągnięcie tego jest odpowiednia modyfikacja kontrolki u. Na przykład przeanalizujmy
przypadek układu drugiego rzędu (tłumiony oscylator harmoniczny) z wejściem niewolnym (z
obecnością siły u zamiast prostego 0). Celem jest, aby zmienna Y dążyła do pożądanej wartości znanej
jako Yd. Będziemy mieli dwa równania: równanie układu rzeczywistego i równanie sterowania.
Mamy więc dwie opcje:
1. Kontroler jest testowany i jeśli działa poprawnie, bezpośrednio staramy się wykazać stabilność
systemu pętli zamkniętej. Nie jest to całkowicie zalecane, ale większość ludzi robi to w ten sposób,
zwłaszcza, że prawie wszystko działa z PD lub PID i ludzie chcą tylko odpowiedzieć na powody. Jak
powiedziałem, mamy system i kontrolę, która jest już przydatna:

Zamknięta pętla jest analizowana:

Poczyniono pewne dominujące założenia. Poniższe informacje dotyczą dodatnich wartości Kp i Kd, a
także większych niż 1:

Zmiana nazwy:

A także zmieniając nazwy jego pochodnych, mamy ten system:

I wreszcie, jego stabilność w pętli zamkniętej jest demonstrowana w podobny sposób, jak wcześniej
analizowany system drugiego rzędu:

2. Wykazuje się stabilność oryginalnego systemu i projektuje się kontrolę procesu. Na przykład
proponowana jest ta funkcja Lapunowa, a następnie jej pochodna

Wprowadzamy dynamikę układu do pochodnej Lapunowa:

W tej chwili nie można tego powiedzieć

Ale można zaprojektować u, na przykład:

Wtedy termin

Ponownie możemy przyjąć te założenia

pod tymi rozważaniami

Zauważ, że tak jak w przypadku wspomnianych artykułów Taeyoung Lee, czasami nie jest specjalnie
udowodnione, że funkcje Lapunowa i ich pochodne są ściśle określone dodatnie i ujemne, ale po
prostu, że niektóre z ich członów równań są ograniczone (oznacza to, że ich maksimum wartości
minimalne nie mogą przekroczyć pewnej wartości), a ze względu na to, że są ograniczone, mogą być
zdominowane w swoich skutkach przez inne negatywne określenia określone lub pozytywnie
zdefiniowane. Ograniczenia te pozwalają również znaleźć fizyczne ograniczenia pojazdu i jego zakresy
działania. Na koniec należy wspomnieć, że analiza stateczności metodami Lapunowa jest opcjonalna w
układach liniowych, ponieważ mają one wiele innych narzędzi. Ale w układach nieliniowych, tak jak w
przypadku kontroli geometrycznej, metoda Lapunowa jest najpopularniejszą opcją i to nie ze względu
na prostotę (która nie istnieje), ale dlatego, że ma określoną metodę. Wspomniany sposób
przedstawiono na rysunku.

Poznałeś kontrolery trybu robota i pojazdu, a także podstawy teorii Lapunowa. Zakończmy sekcją o
pożądanych wartościach (pamiętajmy, że są one składową błędu, który definiuje nasze kontrolery).
Definicja pożądanych wartości: regulacja, trajektoria lub punkt-punkt
W części 4 zweryfikujemy większość opisanych tutaj regulatorów i zwrócimy uwagę (zwłaszcza w
przypadku geometrycznym), że rodzaj toru zmienia sposób strojenia regulatora (i to nie tylko w
doborze wzmocnień, ale także w włączenie lub pominięcie określonych terminów). W ten sposób
możemy zadać sobie pytanie, czy istnieje sposób na śledzenie trajektorii bez uzależnienia bezpośrednio
od czasu wykonania, ale bezpośrednio od mobilności pojazdu, na przykład jego prędkości,
przyspieszenia, szarpnięcia (pierwsza pochodna przyspieszenia), a nawet jego skok (druga pochodna
przyspieszenia). Zacznijmy od zdefiniowania pewnych pojęć związanych z pożądaną wartością. Inne
pojęcia można znaleźć w artykule Kelly'ego w Dodatku (na przykład w celu zdefiniowania błędu
dotykowego). Regulacja: Zadanie regulacji ma miejsce, gdy system ma stałą wartość. W tym przypadku
dobrym przykładem jest zadanie multikoptera w zawisie, co oznacza, że pojazd dociera do punktu w
przestrzeni i tam utrzymuje „statyczną” pozycję. Śledzenie trajektorii: ma miejsce, gdy pojazd
otrzymuje polecenie podążania za odniesieniem zależnym od czasu (okrąg, cosinus itp.). Podstawowym

zadaniem jest podążanie za punktem odniesienia w krytycznych momentach i zostanie to osiągnięte,
o ile silniki i system same będą w stanie poruszać się z prędkością, przyspieszeniem itp. Tutaj istotne
jest powtórzenie punktu odniesienia i jego ruchu cechy, na przykład pościg pojazdu. Śledzenie od
punktu do punktu: Jest to szczególny przypadek poprzedniego, w którym brane są pod uwagę
maksymalne cechy drona (prędkość, przyspieszenie itp.). Celem jest tutaj, aby nasz dron podążał trasą
bez przekraczania własnych wartości granicznych, unikając forsowania silników i uszkadzania samolotu
z powodu nagłych zmian bezwładności. Polega na podzieleniu danej trajektorii na określone odcinki i
wykonaniu tej trajektorii jako ruchu pomiędzy punktami.

W ten sposób projektant może kontrolować profile prędkości i przyspieszenia (lub więcej pochodnych)
pomiędzy punktami docelowymi, tak aby te profile znajdowały się poniżej maksymalnych wartości
pojazdu. Można to zrobić na wiele sposobów, takich jak splajny, Hermite, wielomianowa interpolacja
Catmull-Rom n stopni, interpolacja z użyciem trygonometrycznych lub wykładniczy szereg Fouriera.
Głównym problemem przy definiowaniu wartości punkt-punkt jest uzyskanie płynnej pracy silników.
Nie jest istotne, aby powtórzyć czas wykonania odniesienia, ale tylko odniesienie i jest przydatne, na
przykład, w zadaniach wyszukiwania obiektów lub wykonywaniu predefiniowanych ruchów w celu
rehabilitacji ciała. Zauważ, że im bliżej są punkty, tym śledzenie od punktu do punktu jest również
bliższe zachowaniu śledzenia trajektorii. Innymi słowy, im większy rząd interpolacji, pojazd będzie
zachowywał się w mniej „ruchu robotów”, a wszystko to za cenę uszkodzenia elementów
wykonawczych pojazdu. Stanowi to kompromis między wydajnością mobilności a bezpieczeństwem
silników. Pamiętaj też, że im bliżej punktów, tym łatwiej mogą wystąpić błędy oversamplingu, a co za
tym idzie, możesz uszkodzić swój pojazd. I odwrotnie, gdy odległość między punktami jest większa,
może wystąpić śledzenie podpróbkowania. Na podanych przykładach zobaczysz, że wartości pośrednie
między punktami niekoniecznie podążają za pierwotnym profilem trajektorii. Należy również
zauważyć, że jeśli ścieżka, którą należy podążać, sama w sobie ma powolne i płynne działanie w
odniesieniu do granic pojazdu (na przykład podążanie za sygnałem cosinusowym o niskiej
częstotliwości), śledzenie od punktu do punktu można zastąpić trajektorią śledzenie (aby
poeksperymentować, przejdź do sekcji symulacji w części kontroli geometrycznej i zmodyfikuj kod, aby
śledzić funkcje trygonometryczne od niższych do wyższych częstotliwości). Oczywiście śledzenie od
punktu do punktu jest przydatne, gdy trajektorii nie można zdefiniować za pomocą standardowych
funkcji lub gdy funkcje, którymi należy podążać, nie są płynne (na przykład kwadraty, trójkąty itp.).
Planowanie trajektorii może samo w sobie generować kompletną książkę, jeśli rozważamy trajektorie
z minimalnym czasem, przyspieszeniem lub innymi pochodnymi profilu ruchu, także trajektorie z
wieloma punktami lub trajektorie punkt-punkt, trajektorie z jedną zmienną lub z wieloma zmienne,
trajektorie translacyjne, orientacyjne lub kombinowane, trajektorie oparte na wielomianach lub
funkcjach trygonometrycznych i tak dalej. Kontynuujmy. Załóżmy, że chcemy podążać ścieżką
kwadratową pokazaną na rysunku (jak zobaczysz, śledzenie figur lub ścieżek z wierzchołkami stanowi
wyzwanie dla każdego kontrolera).

Część tej ścieżki sugeruje, że musimy przejść przez punkty ABC. Intuicja oparta na najkrótszej odległości
podpowiada nam, że możemy to zrobić w linii prostej (używając dwóch wielomianów pierwszego
stopnia). Problem polega na tym, że pochodna trajektorii prostych przybiera kształt urwany, gdy
występują punkty przegięcia (pochodna jest funkcją skokową). Aby tego uniknąć, można by użyć
wielomianu drugiego rzędu (ale teraz trajektoria kwadratowa staje się przybliżeniem, gdzie osiągane
są tylko punkty ABCD). Idąc tym samym tokiem rozumowania, wielomian drugiego rzędu nie
przedstawia już nagłych zmian na poziomie prędkości, ale na poziomie przyspieszenia (ponownie, gdzie
następuje przegięcie lub punkt przejścia między dwoma wielomianami), co również uszkadza silniki.
Wówczas rozwiązaniem jest po prostu użycie trajektorii wielomianowych trzeciego rzędu. Głębszą
demonstrację, która opiera się również na wcześniejszych rozumowaniach fizycznych i minimalizacji
funkcji kosztów równań Eulera Lagrange'a, można znaleźć w artykułach MOOC, artykułach i tezach
Kumara i jego zespołu. Zauważ, że nawet w takim przypadku pochodna przyspieszenia będzie nadal
przedstawiać gwałtowne zmiany, a zatem w nieskończoność na każdym poziomie pochodnej przy
wprowadzaniu nowych stopni wielomianu. Nie jest to jednak do końca istotne, ponieważ interesują
nas miękkie wartości prędkości, dla których przyspieszenia są małe (dążąc do zera) i nawet przy tych
nagłych zmianach ich efekty nie będą istotne. Jeśli jednak interesuje nas ruch agresywny, musimy wziąć
pod uwagę wielomiany wyższego rzędu, jak pokazuje Kumar, które wykonują planowanie od punktu
do punktu na poziomie przyciągania (druga pochodna przyspieszenia). Od tego momentu możemy
wprowadzać wartości prędkości zgodne z tymi, które pojazd może sam wygenerować w następujący
sposób (zawsze z uwzględnieniem punktu początkowego i końcowego, chociaż istnieją algorytmy
wielopunktowe). Najpierw obserwujemy, że mamy pożądany wielomian trzeciego rzędu i że będziemy
mieć wielomian tego typu dla każdej pożądanej wartości. Oznacza to, że jeśli interesuje nas
zdefiniowanie pożądanych wartości zmiennych X, Y i Z, musimy powtórzyć procedurę dla każdej z tych
zmiennych:

Oznacza to, że do obliczenia czterech współczynników potrzebujemy czterech równań. Aby uniknąć
problemów i pomyłek z literami, będziemy kontynuować przykład ze zmienną X, ale należy to
powtórzyć dla wszystkich pozostałych zmiennych. Mamy dwa równania, jedno, które zależy od
końcowej pozycji, a drugie, które zależy od początkowej pozycji. Należy pamiętać, że konieczne jest
dokonanie oceny w momencie początkowym i końcowym, więc tutaj rozważana jest maksymalna
prędkość pojazdu.

Pozostałe dwa równania są generowane z prędkością początkową i końcową. W tym celu widzimy, że
pochodna lub profil prędkości naszego wielomianu to

I dlatego równania z prędkością początkową i końcową to

Należy zauważyć, że współczynniki tych wielomianów muszą być przeliczane w miarę zmiany punktu
początkowego i końcowego. Wygodnie jest przepisać nasze cztery równania z czterema niewiadomymi
w trybie macierzowym:

A obliczenie wielomianu zostanie zaktualizowane w ten sposób:

W każdym nowym obliczeniu wartość pozycji początkowej, prędkość początkowa i czas początkowy
muszą być wzięte z poprzednich wartości końcowych. Jeśli chcemy również uwzględnić przyspieszenia
początkowe i końcowe, wielomian musi być piątym rzędem.
Gdzie jest wliczona maksymalna prędkość pojazdu? Zauważ, że maksymalna wartość prędkości na osi
X może być aproksymowana przez

Wartości pozycji są niezmienne, ponieważ określają nasz punkt początkowy i końcowy. Kolejną rzeczą,
której nie możemy zmienić, jest czas początkowy, więc możemy zmodyfikować tylko czas końcowy
zgodnie z naszą maksymalną prędkością:

W ten sposób nasz projekt może wykonać następujące czynności:

Ponieważ pojazd nie generuje większej prędkości niż prędkość wytwarzana przez jego silniki, może to
mieć wpływ na ostateczny czas, co zniekształca pożądaną trajektorię wielomianu. Aby przeciwdziałać
temu efektowi, można zastosować wielomian wyższego rzędu do wprowadzenia profili przyspieszenia
lub można uniknąć tych obliczeń, pracując z wartościami przekroczonymi w ten sposób:

Przy definiowaniu ścieżek orientacji, w zależności od tego, czy używanymi narzędziami są bezpośrednio
kąty Eulera, kwaterniony, macierze obrotu itp., należy wziąć pod uwagę więcej. Na koniec wspomnimy,
że PD samo w sobie reprezentuje gładki wielomian nieskończonego rzędu na poziomie błędu (śledzenie
od punktu do punktu, gdzie punktem początkowym jest wartość zmierzona, a końcowym wartość
pożądana), więc PD kontrola może być wykonywana bez definiowania ścieżek wielomianowych. Dzieje
się tak, ponieważ równanie wyładowań niezupełnych wiąże się z zachowaniem wykładniczym

oraz funkcję wykładniczą, która zgodnie z szeregiem Taylora jest wielomianem n-tego rzędu (znacznie
większym niż przybliżenie trzeciego, piątego lub wyższego rzędu)

Jednak nie ma sposobu na regulowanie czasu końcowego (można to zrobić za pomocą trajektorii
wielomianowych), chyba że istnieje coś dodatkowego kontrolującego proporcjonalne i różniczkowe
wzmocnienia PD w oparciu o czas końcowy. Można to osiągnąć dzięki inteligentnym algorytmom lub
sterownikowi TBG (generator podstawy czasu). Zobacz koncepcję TBG w artykule Parry w załączniku.
Dodatkowo, jak już wspomniano, PD opiera się na błędzie zależnym od dwóch wartości. Z tego powodu
może być stosowana tylko przy śledzeniu punkt-punkt, podczas gdy planowanie trajektorii, zgodnie z
algorytmem, pozwala również na wygenerowanie trajektorii obejmującej więcej niż dwa punkty.

Rodzaj żądanej wartości: Użycie
Stała : Reguluj zadania, w których pożądane jest pozostawanie w nieskończoność ze stałą wartością
(na przykład zadania z zawisem drona)
Trajektoria zależna od czasu : Zadania, w których trajektoria zmienia się powoli i płynnie w odniesieniu
do maksymalnych prędkości lub przyspieszeń pojazdu
Trajektoria punkt-punkt lub wielopunktowa przy użyciu wielomianów n-tego rzędu (lub innych metod
opartych na funkcjach trygonometrycznych: Zadania, w których trajektorii nie można zdefiniować za
pomocą znanych funkcji, lub w których następuje nagła zmiana toru powodująca nagłe zmiany
prędkości lub przyspieszenia pojazdu, lub w których projektant chce ograniczyć prędkość,
przyspieszenie lub ich pochodne za pomocą w odniesieniu do maksymalnych wartości, jakie może
osiągnąć pojazd
Streszczenie
W tym rozdziale poznałeś przydatne pojęcia z teorii sterowania związane z dronami. W tym przypadku
koncepcje zostały również zastosowane do quadkopterów, ale są one szeroko stosowane w innych
typach samolotów. Zbadałeś dwie rodziny kontrolerów, te typu pojazdu i te typu robota. W obu
przypadkach przedstawiliśmy cztery z najczęściej stosowanych w artykułach i książkach regulatorów:
regulator liniowy, regulator zmiennego odchylenia, regulator sferycznej kompensacji dynamicznej i
regulator geometryczny. Dzięki nim będziesz mógł projektować od płynnych operacji po akrobatyczne
tryby lotu. Rozdział zakończył się pojęciami dotyczącymi planowania trajektorii. W kolejnym rozdziale
poznasz szczegóły dotyczące symulacji drona.

