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Английски съответствия на използваните термини 

Български Английски 

манипулационен робот robot manipulator 

немоделирана динамика unmodelled dynamics 

стави joints 

ставен ъгъл joint angle 

ограничения на обобщените 

координати 

state space constraints 

крайно устройство end-effector 

степени на свобода degrees of freedom 

базова координатна система base frame 

инструментална координатна система tool frame 

максимална зона от достижими 

позиции 

maximum envelope 

работна зона working envelope 

траектория trajectory 

изпълнена траектория при зададени 

управляващи сигнали 

output trajectory 

входни сигнали input signals 

пропорционално-интегрално-

диференциално управление 

PID control 

програмно траекторно управление feedforward control 

декуплиращо управление computed torque control 

адаптивно управление adaptive control 

управление с итеративно самообучение iterative learning control, ILC 

обучаващ оператор learning operator 

закон за адаптация update law  

траекторна грешка trajectory tracking error 

алгоритъм за ограничаване на 

грешката 

bounded-error algorithm 

квадратурен енкодер quadrature encoder 
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Увод 

Мехатрониката и роботиката са интердисциплинарни науки, които 

обединяват множество различни научни области, като теория на машините и 

механизмите, аналитична механика, електроника, информатика и компютърни 

науки, теория на управлението и други [1]. Съвременните роботи извършват 

сложни последователности от действия. Те са автономни компютърно 

управлявани машини. Механичното движение на изпълнителните (работните) 

им устройства е препрограмируемо от потребителя. Целта е да се постигне 

прецизно позициониране и/или изпълнение на движение (преместване) по 

предварително зададена траектория. Понятието за машината – робот е 

въведено за първи път през 1920 година в пиесата „Rossum's Universal Robots“ 

на Карл Чапек [2, 3]. Според Гартнер през следващите години [4] 

роботизираните автономни системи навлизат все повече и в ежедневието на 

обикновения човек - от персонални асистенти до напълно автономни 

автомобили. 

 

 
Фигура 0.1. Произведени и внедрени индустриални роботи [4] 

 

Роботите се класифицират според работната им среда и заданията, които 

трябва да изпълняват. Различните видове роботи се категоризират като 

индустриални, сервизни, медицински, развлекателни и др. Този дисертационен 



 
~ 13 ~ 

труд разглежда индустриалните роботи. Този вид машини се използват за 

автоматизирането на производствени процеси, като например: заваряване, 

боядисване, сглобяване, хващане и преместване на обекти, изработка на 

печатни платки, пакетиране, етикетиране, инспекция, проверка на качеството 

и т.н. Всички тези дейности трябва да се изпълняват с висока надеждност, 

прецизност и ефективност. Внедряването на роботизирани системи в 

промишлените предприятия увеличава значително тяхната производителност. 

В проучване от 2016 година на Международната федерация по роботика към 

края на 2015 година има около 1 631 600 действащи индустриални машини – 

роботи. През 2016 година продажбите на индустриални роботи са се увеличили 

с около 16% и са достигнали рекордните 294 312 броя за една година (Фигура 

0.1) [5]. 

 
Фигура 0.2. Видове роботи [6] 
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Най-често срещаните конфигурации на манипулационните роботи са 

артикулационните роботи, роботи тип SCARA, делта роботи и x-y-z роботи 

(Фигура 0.2). Те се състоят от свързани помежду си звена, които се преместват в 

пространството, чрез подаване на команди (сигнали) към изпълнителните им 

механизми. Всеки индустриален робот има специфично програмирана задача, 

която изпълнява многократно по време на работния процес. При работата им 

заданието трябва да се изпълни без отклонение и с висока прецизност при всяко 

едно повторение. В противен случай, производственият процес би се нарушил 

или част от произведеното не би отговаряло на установените стандарти за 

качество. Най-често срещаните задания са пренасяне на различни обекти и 

движение по предварително зададена траектория с определена 

продължителност, скорост и ускорение във всеки един момент от движението. 

При това, в процеса на движение, трябва да се отчитат конструктивните 

ограничения за изменение на обобщените координати и обобщените скорости. 

Актуалност на темата 

В последните и следващите години мехатрониката и роботиката е първи 

и основен приоритет в редица програми на Европейския съюз, като „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ [7]. Ускореното развитие на роботиката се 

дължи предимно на усъвършенстването на системите за управление както в 

хардуерно, така и в алгоритмично-софтуерно отношение. Този факт е в сила не 

само за хуманоидните роботи (андроиди) и мобилните роботи (подводни, 

наземни и летящи роботи), но и за индустриалните манипулационни роботи. От 

своя страна, особено перспективно се явява развитието на интелигентни 

системи за адаптивно управление. Управлението с итеративно самообучение 

(ILC) е подклас на адаптивните управления. То предизвиква определен интерес 

сред учените и разработчиците на управляващи системи за индустриални 

роботи, които предполагат изпълнението на повтарящи се задания  в 

детерминирана среда [8]. В този случай то се явява най-добрият подход за 

синтез на „програмно управление“ (feedforward control). Този подход позволява 

да се компенсират грешките на управлението с обратна връзка (feedback control) 

[9], а също така и грешките от немоделираната динамика (unmodeled dynamics) 

[10]. Стандартната система за управление се опитва във всеки един момент да 

компенсира вече натрупалата се или очакваната бъдеща грешка по време на 

изпълнение на движението. Това означава, че през цялото време на работата си 

роботът допуска траекторна грешка, която се опитва да компенсира (графично 

е представено на Фигура 0.3). Адаптивният подход на ILC, обект на тази 
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дисертация, може да прецизира подаваните команди към изпълнителните 

механизми до степен, в която допусканата грешка е пренебрежимо малка. 

 
Фигура 0.3. Отклонение от траекторията при използване на класически тип управление 

 

Известните в научната литература изследвания в областта на ILC не 

позволяват ILC [11] да се използва директно в системата за управление на 

манипулационен робот. Това е така поради съществуването на известния в 

литературата [12, 13] проблем на нарастването на преходната грешка (transient 

growth error). Този проблем води до появата на недопустима траекторна грешка 

при определен брой итерации на траекторното движение независимо от това, 

че като цяло процедурата е сходяща (Фигура 1.12). От друга страна, 

индустриалните манипулационни роботи имат определени работни и 

конструктивни ограничения. Ако роботът трябва да изпълни траектория, която 

минава близко до границите на работното пространство на робота или се 

прояви проблемът за нарастването на преходната грешка, то изпълнената 

траектория по време на итеративния процес може да наруши ограниченията. 

Тогава процесът не би могъл да продължи и ILC става неприложимо за 

манипулационни роботи в общия случай (Фигура 1.13). 
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Този дисертационен труд предлага и верифицира промени в метода на 

самообучение, които са съобразени със спецификата на манипулационните 

роботи, дефинира допълнителни ограничения върху възможната зададена 

траектория. Това води до успешното прилагане на ILC метод в системата за 

управление на манипулационен робот. 

Цел и задачи на дисертацията 

Целта на дисертацията е изследване, подобряване и създаване на методи, 

алгоритми и системи за управление с итеративно самообучение на реални 

манипулационни роботи. Провеждането на това изследване трябва да доведе до 

ефективно разрешаване на проблемите, които възпрепятстват директното 

прилагане на метода за итеративно самообучение – наличието на преходна 

грешка, наличието на ограничения на обобщените координати на 

манипулационните роботи и ограниченото работно пространство. 

Достигането на целта на дисертацията изисква формулирането на набор 

от задачи. Решението на тези задачи води до резултати, които да 

удовлетворяват поставената цел. Формулираните задачи са следните: 

 анализ и изследване на същността на методите за траекторно управление 

на манипулационни роботи; 

 анализ и изследване на предимствата, недостатъците и проблемите на 

прилагането на ILC в системата за управление на манипулационни 

роботи; 

 критичен анализ на съществуващите подходи за разрешаване на 

проблема с нарастването на преходната грешка и на използване на ILC 

при наличието на ограничения; 

 изследване, посредством компютърна симулация на параметрите на 

Bounded Error ILC (BEILC) алгоритъма за разрешаване на проблема с 

нарастването на преходната грешка; 

 синтез на нова стратегия за изпълнение на итеративната процедура за 

управление на траекторното движение на манипулационен робот, която 

да отчита наличието на ограничения в работното пространство – Space 

Constrained ILC (SCILC); 

 проектиране и изграждане на учебен манипулационен робот с три 

степени на свобода, подходящ за прилагане на ILC; 

 изследване на предоставяните възможности от софтуерните продукти и 

операционни системи с отворен код за разработка и проектиране на 

система за управлението на манипулационен робот; 
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 верифициране и оценка на приложимостта на предложения в 

дисертацията SCILC подход при манипулационни роботи с ограничено 

работно пространство, чрез компютърна симулация и експерименти 

върху проектирания робот.   

Структура на дисертационния труд 

Дисертацията е с обем от 113 страници и е разделена на Увод, 4 глави и 

Заключение. Приложени са 10 таблици и 57 фигури. Цитирани са 67 източника. 

Този дисертационен труд е организиран по следния начин: 

 В Глава 1 се въвеждат основни понятия, необходими за целите и 

разбирането на тази дисертация. Разглеждат се различните видове 

системи за управление, които се прилагат за индустриални 

манипулационни роботи. Обосновава се кои са проблемите при 

директното използването на итеративно самообучение. Подробно е 

описан ILC методът в общия му вид за нелинейни системи. Разглежда 

се математическият модел на динамиката на стандартен 

индустриален манипулационен робот. Систематизирани са 

известните подходи за решаване на проблемите на ILC методите при 

прилагането им в управлението на манипулационни роботи. 

 В Глава 2 е подробно изследвано решението на проблема за 

нарастването на преходната грешка – Bounded Error ILC (BEILC). 

Реализирана е компютърна симулация на MATLAB. Чрез 

компютърната симулация са оценени и анализирани всички 

параметри на BEILC. Дефинирана е максимално допустимата област 

на планирано движение, в която може да се приложи BEILC. 

Дефинирано е условие за избор на параметрите му. На базата на тези 

резултати е дефиниран и новият Space Constrained ILC (SCILC)  

подход. SCILC подходът също е верифициран, чрез компютърна 

симулация. 

 В Глава 3 e проектиран манипулационен робот, който има сходни 

характеристики с индустриалните роботи. Създадената машина е 

ценово ориентирана и е подходяща за използване и като учебен 

манипулационен робот. Разработена е софтуерна система за 

траекторно управлението на този робот, чрез обратна връзка – PID 

управление. 

 В Глава 4 е добавен допълнителен модул към реализираната система 

за управление, който да комбинира SCILC метода, съвместно с PID 
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управлението. Експериментално е верифицирана е приложимостта на 

SCILC метод в управлението на реален манипулационен робот. 

Предложено е допълнение на SCILC, чрез което се постига по-бърза 

сходимост в конкретен пример. 

 В заключението са обобщени постигнатите резултати и са предложени 

препоръки за бъдещи изследвания по темата. 

Приложена е библиография и подписана декларация за оригиналност. 
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Глава 1. Критичен анализ 

Изследването на механиката и управлението на роботи не е 

самостоятелна научна област, а е по-скоро съвкупност от проучвания в няколко 

различни „класически“ области на науката (Фигура 1.1) [14]. Аналитичната 

механика дава методологията за проучване на статичните и динамичните 

характеристики на машините. Математиката е инструментът, чрез който се 

описват в аналитичен вид пространствените движения и други характеристики. 

Теорията на управлението позволява да се проектират и анализират различни 

алгоритми за прецизно изпълнение на предварително зададени движения в 

пространството. Електро-инженерните техники позволяват проектирането и 

създаването на специализирани сензори и интерфейси, чрез които роботът да 

възприема информацията от и да взаимодейства с обкръжаващата го среда. 

Информатиката и компютърните науки допринасят и дават основите за 

систематичното програмиране на машините за изпълнение на желаното 

задание [1]. 

 
Фигура 1.1. Области на науката в мехатрониката [14] 

 

В началото на тази глава са въведени някои основни термини и 

дефиниции, свързани с манипулационните роботи, които са необходими за 

разбирането на изложението на дисертацията. След това подробно е разгледано 

математическото описание на стандартен индустриален манипулационен 
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робот. Следва критичен анализ на различните видове управления използвани 

при манипулационните роботи. В края на главата е формулиран основният 

проблем при използване на ILC в системата за управление, който предстои да 

бъде разрешен в следващите глави. 

1.1. Моделиране на манипулационен робот 

Манипулационен робот (или просто робот) се нарича система от отделни 

тела (звена, links), които са свързвани помежду си. 

 

Дефиниция 1.1. 

Връзките между две звена се наричат стави (joints). 

 

За целите на тази дисертация са разглеждани връзки, които позволяват 

завъртане (ротация) на едно звено спрямо друго. Ротацията е около оста на 

ставата. Такъв тип манипулационни роботи са широко използвани за 

индустриални нужди (Фигура 1.2). 

 

 
Фигура 1.2. Индустриални манипулационни роботи [15] 
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Към последното (най-отдалеченото от основата) звено е прикрепено 

крайно устройство (end-effector), което извършва взаимодействието с околната 

среда. То може да бъде хващач, заваръчен, бояджийски или друг инструмент. 

Целта на робота е да позиционира и ориентира това крайно устройство по 

предварително зададен начин за постигане на автоматизацията на определен 

процес. 

Изследванията в тази дисертация са верифицирани, чрез компютърна 

симулация. За целта е използван математическият модел на манипулационен 

робот – PUMA 560. Той е подробно изследван и в литературата могат да се 

намерят неговите параметри получени, чрез идентификация и докладвани от 

различни изследователи [16, 17]. 

1.1.1. Кинематика на манипулационен робот 

Кинематиката е наука за движението, която го разглежда само него без 

да се интересува от силите, които го пораждат. Тя се занимава с позицията, 

скоростите, ускоренията, както и с всички геометрични и времево-базирани 

свойства на движението. 

 

Дефиниция 1.2. 

Манипулационните роботи се състоят от абсолютно твърди звена, 

свързани помежду си със стави, към които обикновено има сензори, 

позволяващи измерването на относителната позиция между две съседни звена. 

В конкретния случай, тази позиция се нарича ставен ъгъл (ставна координата, 

joint angle), защото движението е ротационно около оста на ставата. 

 

Дефиниция 1.3. 

Под степени на свобода (degrees of freedom) се разбира броят на 

независимите променливи (обобщени координати), които определят 

еднозначно състоянието (конфигурацията) на манипулационния робот с 

отворена кинематична верига. 

 

В случая на стандартен индустриален манипулационен робот с отворена 

кинематична верига (Фигура 1.3), броят на степените на свобода съвпада с броя 

на звената, защото позицията на всяко звено може да се определи еднозначно с 

точно една променлива – съответният ставен ъгъл. 

Както вече споменахме, на последното (най-отдалеченото) звено от 

основата на робота е закачено крайно устройство. Към основата на робота е 
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прикрепена базова координата система (base frame), а към крайното устройство 

– инструментална координатна система (tool frame). 

 
Фигура 1.3. Кинематика на манипулационен робот [18] 

 

Позиция и ориентация 

Изследването е фокусирано върху манипулационни роботи в тримерно 

работно пространство. Разглеждана и анализирана е позицията и ориентацията 

на отделните звена на робота, както и на други обекти в пространството. 

За целта към всяко тяло е прикрепена неподвижно свързана координатна 

система. След това е описана позицията и ориентацията на тази координатна 

система, спрямо която и да е друга отправна координатна система (Фигура 1.4). 

Отправната координатна система трябва да е инерциална, т.е. в нея да е валиден 

инерционнният закон (I-ви закон на Нютон): всяко тяло, на което не действат 

външни сили, запазва положението си на покой или равномерно праволинейно 

движение. Всяка отправна система, която се движи относно дадена инерционна 

система равномерно и праволинейно, също е инерционна (ИОС). Съгласно 

принципа на относителността, всички ИОС са равноправни и в тях действат 

едни и същи физични закони [19]. 

Избраният за симулации робот PUMA 560 има 6 степени на свобода – 6 

обобщени координати, които са означени с вектора 𝒒 = {𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞6} (Фигура 

1.5).  
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Фигура 1.4. Инерциална и координатни системи на звената 

 

Права и обратна задача на кинематиката 

Правата задача на кинематика [1, 20] се състои в това да се изчисли 

позицията и ориентацията на крайното устройство, както и на всяко звено от 

манипулационната система, при положение, че се знаят всички геометрични 

параметри на звената и текущите стойности на обобщените координати (Фигура 

1.4). Тази задача винаги има решение, което се състои в умножаването на 

няколко матрици на преход между базовата координатна система и 

координатните системи, прикрепени към всяко от звената. 

Обратната задача на кинематика [1, 20] се състои в това за дадена 

позиция и ориентация на крайното устройство да се намерят такива стойности 

на обобщените координати, при които манипулационният робот да 

позиционира и ориентира крайното устройство, както е зададено. Това е 

фундаментален проблем при практическото използване на манипулационни 

роботи. Това е задача, която човешкият мозък решава многократно ежедневно.  

Решаването на обратната задача на кинематиката на манипулационен 

робот е много по-сложно от това на правата задача, защото уравненията са 

нелинейни. Също така е възможно и да няма решение или да има повече от 

едно, краен брой, както и безброй много решения. Такива случаи трябва да се 

предвидят от системата за управление. Съществуването или не на решение 

определят работната зона (зоната на достижимост) на робота [1]. 

На Фигура 1.5 е показана кинематичната схема на робот PUMA 560. Тя е 

в основата на повечето манипулационни роботи със 6 степени на свобода, които 

се използват в индустрията. 
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Фигура 1.5. Кинематика на робот PUMA 560 [21] 

 

1.1.2. Динамика на манипулационен робот 

Освен позицията и ориентацията се налага да се анализират и 

динамичните характеристики на робота. Това са скоростите, ускоренията и 

силите, които действат върху звената и ставите. 

Възможно е позицията на звената и обобщените координати на робота да 

не се променят, но в същото време крайното устройство да прилага усилие върху 

обект в работната зона. Това води до наличието на моменти във всяко звено и 

става. 

В случая на PUMA 560 скоростите са означени с вектор �̇�  = (�̇�1, �̇�2, … , �̇�6). 

Ускоренията са означени с вектор �̈�  = (�̈�1, �̈�2, … , �̈�6). 

Динамиката е науката, която се занимава със силите, които пораждат 

движението.  

Чрез нея могат да се изчислят силите и моментите към изпълнителните 

механизми на робота, които са необходими за извършването на дадено 

движение. 

Едно от приложенията на решаването на уравненията на динамиката е 

изчисляване на програмно траекторно управление за робота. Но това 

управление може да е прецизно само ако математическият модел на 

динамиката е точен. Това в повечето случаи не е така (проблем на 

немоделираната динамика) и тогава се налага системата за управление да 

компенсира допуснатата грешка, чрез комбиниране на това управление с 

управление с обратна връзка. 
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Друго приложение е създаването на компютърна симулация, чрез 

знанията за динамиката на реалния робот [13]. В последно време цената на 

изчислителната мощ падна значително и е много по-лесно да се симулира 

реалната машина. Симулацията ускорява значително процеса на проектиране и 

внедряване на нови алгоритми в управляващата система на роботите. 

Индустриалните манипулационни роботи са обектите, за които ILC 

методът е най-приложим. Техният модел на динамиката [1] е една нелинейна 

система с множество входни и изходни променливи (nonlinear multiple input 

multiple output system), която в пространството на обобщените си координати 

би могъл да се запише със следното уравнение [16]: 

 

 𝑨(𝒒)�̈� + 𝒃(𝒒, �̇�) + 𝑫�̇� + 𝒈(𝒒) + 𝒇 + 𝝎 = 𝒖 (1.1) 

 

където 𝒒 е векторът на обобщените координати (ставните ъгли) на робота, 

𝑨(𝒒) е симетричната и позитивно-дефинитна матрица на инерцията; 

векторът 𝒃(𝒒, �̇�) отговаря на Кориолисовите и центробежните сили; 

матрицата 𝑫 и векторът 𝒇 са коефициентите на вискозното и Кулоново 

триене; 𝒈(𝒒) е векторът на гравитационните сили; 𝒖 е векторът на 

действащите обобщени моменти. 

 

Дефиниция 1.4. 

Смущенията 𝝎 в движението на манипулационния робот са два типа [20]: 

детерминистични и случайни във времето. 

 Случайните смущения се проявяват най-често като резки 

кратковременни (импулсни/пикови) промени (флуктуации) в 

големините на обобщените скорости. Причините за тези смущения могат 

да бъдат от механично естество (напр. вибрации и/или механични удари) 

или от електрическо естество (напр. токови удари). Случайните 

смущения практически не могат да бъдат идентифицирани, поради 

случайното им проявление във времето, като се приема, че те са 

ограничени по големина и може да се търси експериментално единствено 

горната граница на големината на тези смущения. 

 Детерминистичните смущения могат да се проявяват и като постоянни 

във времето грешки. Те се дължат както на механични неточности при 

изработката на механичната система (напр. грапавина върху работната 

повърхност на лагера) така и на неточна структура на модела на 

динамиката, а най-вече на неточни стойности на параметрите на 
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модела/уравненията на динамиката. Грешките от детерминистичните 

смущения се елиминират чрез адаптивни методи за управление (напр. 

ILC). 

1.1.3. Траекторно управление 

Изпълнението на предварително зададена траектория от крайното 

устройство е изключително важно за работата на индустриален робот. 

Траекторията трябва да е изпълнена прецизно, плавно и в определената 

времева продължителност. В много от процесите (примерно: боядисване и 

заваряване) е много важно и скоростите и ускоренията на крайното устройство 

във всеки един момент от време да отговарят на предварителното задание.  

За да се постигне зададената траектория на крайното устройство, то 

трябва всички звена да изпълнят определено движение през цялото време. В 

тази работа е предложено решение на проблема за прецизирането на 

изпълнението на зададена траектория при неточности в модела на динамиката 

и ограничения на обобщените координати. 

1.1.4. Ограничения на пространството на обобщените координати 

Манипулационните роботи са машини, които имат ограничения, 

наложени от механиката и от конструкцията им. 

 

Дефиниция 1.5. 

Когато се разглеждат артикулационни роботи, то почти сигурно ставите 

(звената) имат минимален и максимален ъгъл на завъртане. Тези ограничения 

се наричат позиционни. 

 

В зависимост от вида и спецификата на задвижващите механизми, както 

и от динамичните характеристики на робота, всяка става има максимални и 

минимални скорости и ускорения.  

Ако съществуват такива обобщени координати, при които да се достига 

дадена позиция, то тази позиция се нарича достижима. Очевидно, при 

ограничени възможности за обобщени координати (ставни ъгли), то областта от 

достижими позиции е ограничена. В зависимост от робота, максималната 

област от достижими позиции може да е допълнително ограничена. Целта е да 

се избегнат удари в крайните упори на звената, т.е. траекторията да се планира 

в област, в която да е гарантирано, че при аварийна ситуация роботът няма да 

се повреди. Допълнително и в зависимост от предназначението и околната 

работна среда, то областта, в която се планира движението на робота, т.нар. 
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работна зона, може да е подобласт на ограничената зона от достижими позиции 

(Фигура 1.6). 

 

 
Фигура 1.6. Ограничения на манипулационен робот [22] 

 

За целите на тази дисертация се разглежда съвкупността от ограничения 

по позиция, скорост и ускорение. В следващата Глава 2 са дефинирани 

допълнителни ограничения върху работната зона, в която се планира 

траекторията. Целта е прилагането на техниката на итеративното самообучение 

в управлението на индустриален манипулационен робот. 

Ограниченията на обобщените моменти, обобщените координати и 

обобщените скорости на робот PUMA 560 са означени по следния начин: 𝑢𝑖 ∈

[−𝑈𝑖
𝑚𝑎𝑥, 𝑈𝑖

𝑚𝑎𝑥],   𝑞𝑖 ∈ [𝑄𝑖
𝑚𝑖𝑛, 𝑄𝑖

𝑚𝑎𝑥], 𝑞�̇� ∈ [�̇�𝑖
𝑚𝑖𝑛, �̇�𝑖

𝑚𝑎𝑥], 𝑖 = 1,2 … ,6. 

1.2. Софтуер за управление на манипулационен робот 

Системата за управление на роботи е съвкупност от множество 

подсистеми, които обменят информация помежду си и в крайна сметка 

синтезират и изпращат управляващи сигнали към изпълнителните механизми, 

в резултат на които се извършва движението на звената на робота. 

Подсистемите могат да се разделят на няколко основни категории: за 

координиране, за обработка на сензори, за планиране, за решаване на 

обратната задача на кинематиката и за синтез на управляващи сигнали (серво 

управление). 
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Подсистемата за координиране има за задача да синхронизира работата 

на всички отделни подсистеми, които в общия случай работят асинхронно. Тя 

трябва да генерира исканията за прекъсвания при аварийни ситуации или да 

задава приоритет на изпълнението на алгоритмите на другите системи. Тази 

система включва многозадачна операционна (или мета-операционна) система 

работеща в реално време, програмен език от високо ниво за въвеждане на 

заданията и програми за оптимизация. 

Сензорната подсистема има за задача да обработи изходящите данни от 

сензорите, с които е оборудван роботът. В случая на манипулационен робот, 

най-често това са сензори за позиция и скорост, както и инерциални сензори, 

тактилни датчици, сензори за момент/сила, фото и видео камери, и др. Тази 

подсистема не включва самите физически сензори и се отнася само към 

електрониката и софтуерното осигуряване. 

Подсистемата за планиране отговаря за първоначалното планиране на 

зададената траектория на хващача. Тя трябва да преизчисли определен брой 

опорни точки от заданието. Отклонението от тези опорни точки може да се 

определи в реално време на базата на данните получени от сензорната 

подсистема. Възможно е в реално време да се наложи пре-планиране на 

оставащата част от заданието с цел да се компенсира грешката или да се избегне 

препятствие, което не е могло да се предвиди първоначално. 

При манипулационните роботи важна роля играе и подсистемата, която 

отговаря за решаването на обратната задача на кинематиката. Тя трябва да 

определи необходимите конфигурации, обобщените координати, скорости и 

ускорения за изпълнението на заданието. При проектирането на подсистемата 

трябва да се вземат предвид и: наличието на сингулярни точки в работната зона, 

ограниченията върху обобщените координати, ограничените скорости и 

ограничените ускорения, не единственост на решението и др. 

Последната важна подсистема е тази, която синтезира закона за 

управлението спрямо поставеното задание. Тя трябва да генерира 

управляващите сигнали към двигателите. В секция 1.3 са разгледани основните 

закони за управление. 

В секция 1.2.1 са дадени основни знания за това какви са възможните 

подходи за програмиране и валидиране на системата за управление на дадена 

роботизирана система. Разгледани са няколко основни подхода за симулация. 

Представени са мета-операционната система за роботи Robot Operating System 

и инструментът за визуализация – rviz. 
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1.2.1. Програмиране и операционни системи за роботи 

Проектирането на системата за управление (програмирането) на един 

манипулационен робот е комплексен процес. В днешно време набират все по-

голяма популярност софтуерни и хардуерни продукти с отворен код. Тяхното 

познаване и правилно използване е от голямо значение. Самият процес на 

разработка се улеснява, защото има голяма общност от специалисти, които 

поддържат платформите и обменят информация. Не е за пренебрегване и 

намаляването на цената на крайния продукт. 

Има много примери за успешни хардуерни проекти с отворен код. Такава 

е платформата Arduino, която започва от идеята за удобен за прототипна 

разработка 8 битов микроконтролер. Към днешна дата платформата Arduino 

има милиони потребители, а поддържаните микроконтролери са със 

значителна изчислителна мощ, включително и комбинирани едноплаткови 

миникомпютри с микроконтролери. Дори вече има индустриални 

програмируеми логически контролери, базирани на Arduino [23], подкрепени 

от гиганти като Siemens, Mercedes-Benz, MIT и др. Друг много успешен 

хардуерен проект е raspberry pi [24]. Той реализира едноплатков 

миникомпютър съвместим с Линукс операционна система. Този  проект постави 

началото на цяла индустрия. Към 2017 година има огромен избор от ценово 

ориентирани едноплаткови миникомпютри, отговарящи на индустриални 

стандарти. Българската компания, която произвежда подобни устройства е 

Olimex Plovdiv [25]. 

В предходните години при софтуерното обезпечаване за роботизирани 

системи се конкурираха два проекта: Microsoft Robotics Studio и мета-

операционната система с отворен код - Robot Operating System (ROS). В крайна 

сметка проектът с отворен код ROS се пребори с този на технологичния гигант 

Microsoft. ROS се наложи като стандарт, намиращ широко приложение във 

всяка една научно-изследователска институция. Едно от най-големите 

предимства на ROS е възможността да работи на всяко Линукс поддържащо 

устройство. 

Избраната в дисертационния труд операционна система е Линукс 

дистрибуцията Ubuntu 16.04. За изчисленията и комуникацията между 

отделните подсистеми е използван ROS. За триизмерната визуализация е 

използван rviz, а за графичния потребителски интерфейс е създадена добавка 

за ROS rqt пакета. Следва кратко описание на изброените софтуерни продукти: 

 The Robot Operating System: Първият компонент е мета-

операционната система Robot Operating System (ROS) [26, 27]. 
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Използвана е Linux дистрибуцията Ubuntu 16. На нея е инсталирана 

версия Indigo на ROS. Това е широко използван инструмент при 

разработката на софтуер за роботизирани системи. Той има за цел да 

предостави единно софтуерно решение за различните видове роботи 

и максимално количество от програмния код да бъде повторно 

използван [28]. Така вече написани и проверени модули могат да 

бъдат комбинирани помежду си, за получаването на желания от 

разработчика резултат. Това спестява много време и ускорява процеса 

на разработка на дадена система. Благодарение на ROS, системата 

може да бъде разделенa на отделни възли (nodes, модули), които да 

комуникират помежду си, чрез комуникационни канали (topics). 

Нещо повече, благодарение на нея фокусът на разработката може да 

се измести изцяло върху динамичния модел и управляващата логика.  

Едни от основните ROS концепции са нодове, топици и 

сървизи. Те помагат за изграждането на схемата на всяко ROS 

приложение. 

Нодовете са процеси за изпълнение на дадена функция. Те са 

основната единица за изпълнение в ROS. Всички функции и цялата 

логика в ROS приложението се изпълняват чрез нодове. 

Топиците са средство за комуникация между процесите (Inter-

Process Communication, IPC), начин да се обменят съобщения с 

определен формат. Те позволяват да се обособят съобщенията между 

изпращача и получателя, като и двете страни „знаят” само името на 

топика, но не и един за друг. Това позволява прилагането на 

изключително мащабируем и гъвкав подход за софтуерна разработка 

и позволява на разработчика да се фокусира върху самата логика и 

креативност на приложението. 

Сървизите дават много удобни средства за двупосочна 

комуникация и лесно изпълнение на клиент-сървър взаимо-

отношения между нодовете. 

ROS имплементира много удобен формат за определяне на 

сървизите и съобщенията, изпратени между нодовете, и този формат 

е езиково-независим. По този начин може да има множество нодове, 

написани на различни езици за програмиране (C/C++, Python), които 

осъществяват комуникация един с друг посредством унифициран 

протокол.  
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Комуникацията между различните нодове може да се 

изпълнява чрез TCP/IP връзка по мрежата, което прави възможно 

взаимодействието между нодовете, стартирано на различни 

компютри през Интернет и логическа/пълна дистрибуция между 

няколко машини. 

 Инструментът rosgraph се използва за генериране на визуализация на 

архитектурата на ROS системата.  

 За прочитането на командите подадени чрез джойстика се използват 

вече готови модули (пакети) за ROS. Това означава, че данните за 

промяната на местоположението на джойстика се получават директно 

по даден информационен канал. След това, тези данни, могат да бъдат 

обработени едновременно от други модули. 

 rviz: при визуализацията няма нужда да се използват библиотеки от 

ниско ниво като OpenGL и не се налага програмистът сам да изрисува 

триизмерният модел на робота на определената позиция. Дори не 

трябва да се решава правата задача на кинематиката. Достатъчно е 

просто да се подадат обобщените координати към визуализиращата 

система – rviz в определения за това информационен канал. Оттам 

нататък изпълнението на задачата е в ръцете на готовия модул за 

визуализация. 

 ROS rqt: Това е пакет за ROS, който предлага множество от вече готови 

инструменти за създаване на модулен графичен потребителски 

интерфейс. Базиран е на широко използваната платформа за 

графичен интерфейс Qt. Пакетът осигурява интеграция с ROS и много 

лесното създаване на множество добавки за него. Разработчикът има 

пълна свобода и може да реализира много бързо и удобно 

необходимия му потребителски интерфейс. Други предимства на 

използването на rqt пакета са: 

 стандартизирани процедури за стартиране и спиране на модулите, 

както и запазване и възстановяване на техните състояния; 

 позволява закачането на множество модули към един прозорец в 

операционната система; 

 лесно преобразува вече готови, Qt базирани, интерфейси към rqt 

добавки; 

 има много добра поддръжка в ROS общността, тъй като е активно 

използван. 
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От гледна точка на проектирането на архитектурата има 

предимствата, че: 

 поддържа множество платформи (всички, от които имат 

поддръжка на ROS и Qt); 

 поддържа два езика за програмиране (Python и C++); 

 добавките за rqt имат ясен и управляем жизнен цикъл, което ги 

прави лесни за поддръжка и удобни за повторно използване. 

Повече информация може да бъде намерена в документацията 

на rqt пакета [29]. Този пакет е удобен за създаването на графичен 

потребителски интерфейс за управление на манипулационен робот. 

1.2.2. Компютърна симулация на динамиката и управлението на робот 

В тази секция са дадени базовите познания как може да се симулира 

траекторно движение, чрез математически модел на динамиката на даден 

робот. Компютърната симулация е мощен инструмент, който позволява да се 

изследва взаимодействието с други обекти на някоя изследвана система при 

максимално близки до реалните условия, да се апробират различни алгоритми 

за нейното управление, да се направи оценка на алгоритмите и да се избере най-

подходящия за реалните работни условия. Това би спестило както време, така и 

финансови средства. 

За да се направи симулацията трябва първо да се създаде математически 

модел на средата и обектите в нея. След това системата, чието поведение се 

изучава се поставя във взаимодействие с тях. Това се осигурява, чрез 

симулиране на различните сензори, с които се възприема информацията от 

средата. 

В конкретния случай, който е обект на тази работа – управление на 

манипулационен робот, симулацията се състои от манипулационен робот и 

обекти, с които той взаимодейства. Основен елемент в нея е гравитационната 

сила. Това, което се изучава е неговата система за управление. Тя се състои от 

контролер, който възприема информация от средата, чрез множество сензори и 

реагира на тях, чрез подаване на сигнали към изпълнителните механизми. Има 

два основни подхода за симулация: 

 Hardware-in-the-loop: Първият вариант за симулация на една система 

е така нареченият hardware-in-the-loop (HIL) метод [30]. Тук околната 

среда и обектите в нея се заместват от симулатор. Изследваната 

система се конфигурира в работен режим и се свързва към симулатора. 

В конкретния случай това означава, да се използва микроконтролерът 

с качен изпълним код и конфигуриран по точния начин, по който 
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работи на реалната система. Да се симулират всички сензори, с които 

той разполага по начина, по който те работят, както и да се симулира 

поведението на моторите. 

 Software-in-the-loop: Другият вариант е software-in-the-loop (SITL) 

методът [31] Тук, освен на средата, се прави симулация и на 

контролера. Това става като се направи симулация на хардуера му и се 

използва реалният софтуер. Тоест, вече няма нужда от хардуер. 

1.3. Основни методи за управление за манипулационни роботи 

Управленията на манипулационни роботи най-често са базирани или на 

класическите П, ПД, ПИД закони за сервоуправление или са траекторни 

управления, базирани на модела на динамиката. 

1.3.1. Пропорционално-интегрално-диференциално (PID) управление 

Това е едно от най-разпространените управления [1]. При него не се 

вземат в явен вид динамичните или които и да било други характеристики на 

управляваната система. При това управление се изчислява грешката 

(отклонението) от желаната стойност на позицията и/или скоростта на звената 

и спрямо нея се подава коригиращ сигнал към изпълнителните механизми. 

На Фигура 1.7 е показана примерната му схема. 

Името му идва от английските думи proportional, integral, derivative 

(пропорционален - интегрален - диференциален). 

 

 
Фигура 1.7. Пропорционално-интегрално-диференциално управление [32] 

 

Принцип на работа 

Целта е да се нулира разликата между зададената и моментната стойност 

на дадена променлива. Тази разлика се нарича грешка и се подава на входа на 

PID контролера. Спрямо нея се изчислява коригираща стойност, която се подава 

на изхода на контролера. 
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Грешката е означена с: 𝑒(𝑡), тя е функция на времето. 

Коригиращата стойност 𝑃𝐼𝐷(𝑡) е сумата на следните три стойности: 

1. P – пропорционална 

𝑃(𝑡) = 𝐾𝑃𝑒(𝑡) 

Чрез пропорционалната компонента се отчита моменталната или 

директната реакция към грешката в дадения момент. 𝐾𝑃 е коефициент 

на усилване. 

2. I – интегрална 

𝐼(𝑡) = 𝐾𝐼 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

Чрез интегралната компонента се постига компенсация на по-

дълготрайни грешки (напр., породени от гравитационните сили). 

3. D – диференциална 

𝐷(𝑡) = 𝐾𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Смисълът на диференциалната компонента е реакция към бързите 

промени на грешката и по-бързото затихване (сходимост към нула) на 

грешката. 

Коефициентите 𝐾𝑃, 𝐾𝐼 и 𝐾𝐷 са параметрите, които определят 

ефективността на този вид управление. Ако някои от тях са нули се получават 

разновидности на контролера: P, PD или PI. Коефициентите могат да се 

настройват с помощта на специализирани методи. По-долу в изложението е 

посочен метод за настройка. 

 

Влияние на отделните параметри 

В Таблица 1.1. е показан ефектът от повишаването на всеки един от трите 

коефициента [33, 34]: 

 
Таблица 1.1. Влияние на усилването на коефициентите на PID 

 ускорение на 
нарастването 

прехвърляне на 
зададената стойност 

бързина на затихване постоянна 
грешка 

𝑲𝑷 по-голямо увеличава се малка промяна намалява 

𝑲𝑰 по-голямо увеличава се намалява премахва се 

𝑲𝑫 малко по-голямо намалява увеличава се няма ефект 
 

Затихването означава сходимост във времето на стойността на грешката 

към нула. Ако няма затихване системата може да излезе извън контрол. 
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Алгоритъм за настройка на параметрите на PID контролера 

В [35] е предложен следният алгоритъм за настройка на PID контролер: 

1. На 𝐾𝐼 и 𝐾𝐷 се задават минимални стойности (това означава, че те няма 

да оказват влияние върху 𝐾𝑃); 

2. Намира се стойността 𝑣 на 𝐾𝑃, при която се получава нестабилност на 

системата 

3. Задава се на 𝐾𝑃 стойност 0.7𝑣; 

4. След това се увеличава 𝐾𝐼 до стойност малко преди тази, която 

предизвиква нестабилност на системата; 

5. Увеличава се с 30% стойността на 𝐾𝐷; 

6. Ако 𝐾𝐼 все още е на ръба на стабилността, т.е. при увеличаването му се 

навлиза в нестабилно състояние, то отново се повтаря 5; 

7. В този момент 𝐾𝐼 вече не е на ръба на стабилността и може да се 

увеличи до стойност, която отново е на ръба на стабилността; 

8. Увеличава се 𝐾𝐷 с по 30%, докато 𝐾𝐼 е на ръба на стабилността; 

9. Счита се, че настройката е завършена. 

1.3.2. Програмно траекторно управление (feedforward control) 

При програмното траекторно управление за предварително зададена и 

реализуема траектория в работната зона на робота се изчисляват необходимите 

моменти/сили за изпълнението на движението по нея. Това става, чрез модела 

на динамиката и решаването на обратната задача на динамиката [36, 20]. В 

идеалния случай, това управление би било напълно достатъчно за идеално 

точното изпълнение на зададена траектория. В практиката, обаче, то е 

неприложимо без стабилизираща компонента с обратна връзка (Фигура 1.8.), 

защото в противен случай не могат да се компенсират възникващите грешки. 

 
Фигура 1.8. Програмно траекторно управление със стабилизираща компонента с обратна връзка [32] 
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1.3.3. Декуплиращо управление (computed torque control) 

Основната идея на декуплиращото управление (computed torque control) 

е да се синтезира управление (за движение по зададена траектория), 

компенсиращо кориолисовите, центробежните и гравитационните сили така, че 

системата да се опише с 𝑛 на брой линейни независими (декуплирани) 

обикновени диференциални уравнения от втори ред (Фигура 1.9.). 

 

 
Фигура 1.9. Декуплиращо управление [32] 

 

1.3.4. Адаптивно управление 

Разгледаните до момента методи за управление на манипулационни 

роботи предполагат, че уравненията на движението и моделът на динамиката 

описват напълно прецизно реалното движение на робота, т.е. че 

математическият модел е напълно точен. В практиката, обаче, това е 

невъзможно. Моделирането на динамиката е съпроводено с редица неточности: 

 Неточна структура на модела, която не описва точно някои физични 

феномени, като например силите на триенето, еластопластичните и 

термичните деформации и т.н. 

 Неточни стойности на параметрите (кинематични и динамични) на 

модела на динамиката (неточности от идентификацията на параметрите) 

 Неточности (грешки/смущения), произлизащи от постоянни 

(неслучайни) въздействия на околната среда (напр. гравитация) и/или 

произтичащи от постоянни въздействия на вътрешни причини (напр. 

грешки в точността на изработката на механиката и механизмите) 

 Случайни смущения от всякакво естество. 

Идеята на адаптивното управление е адаптация/уточняване/ на 

параметрите на управлението на реален робот с цел минимизирането на 

позиционната/траекторната/ грешка. На Фигура 1.10. схематично е представен 
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пример за адаптивно управление с референтен модел. Тази адаптация се 

извършва по време на движението на реалния робот по зададената траектория 

(on-line). 

Управлението с итеративно самообучение също е вид адаптивно 

управление. 

 
Фигура 1.10. Адаптивно управление 

1.4. Управление с итеративно самообучение (ILC) 

Основната идея на управлението с итеративно самообучение (Iterative 

Learning Control, ILC) е да се компенсира максимално траекторната грешка при 

изпълнение на дадено задание. Това става като се правят множество 

последователни повторения на изпълнението и между всяко от тях се подобрява 

програмното управление с цел да се коригира грешката на базата на събраните 

до момента данни. Така, в един естествен итеративен процес на самообучение, 

се намират правилните входни сигнали (команди), които да доведат до желано 

поведение. 

Подобен подход е приложим в управлението на индустриални роботи, 

които трябва да изпълняват многократно движение по определени, 

предварително зададени траектории. 

Това, което прави ILC е да се възползва от събраните данни за  

движението на робота при изпълнение на предходната итерация за 

минимизация на траекторната грешка при изпълнение на следващата итерация 

чрез подобряване (update) на програмната компонента (feedforward term) на 

управлението. Итеративната процедура се реализира, чрез „memory based 

learning“ подход [37]: в паметта на контролера се запазват характеристиките на 

движението по време на всяка една итерация. Практическото приложение 

върху реален робот на сходяща по отношение на итерациите ILC процедура 

минимизира траекторните грешки, породени от: дискретизацията на 

управляващата компонента на обратната връзка (feedback term), неточности на 

структурата и параметрите на модела на динамиката, наличието на 

детерминирани смущения. 
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Фигура 1.11. Схема на управление с итеративно самообучение 

1.4.1. История, дефиниция и основни принципи (постулати) на ILC 

Идеята за ILC не е нова. За първи път се споменава в научна публикация 

от Uchiyama през 1978 година [38], която обаче е на японски език и поради тази 

причина не придобива голяма популярност. В САЩ е подаден патент през 1967 

година, който през 1971 година е приет. Темата му е „Learning control of actuators 

in control systems“ [39]. Идеята му е запаметяване на управляващите сигнали в 

компютърната памет и последващото итеративно обновяване на тези сигнали, 

спрямо разликата между зададеното и реалното поведение на системата. В 

текста на патента не е ясно формулиран начинът, по който да се извършва това 

подобрение. 

Малко по-късно, през 1984 ILC започва да се изследва по-подробно. 

Тогава Arimoto et al. [11, 40], Casalino and Bartolini [41] и Craig [2], независимо 

един от друг, публикуват статии за метод, който може, чрез последователни 

повторения на изпълнението на едно и също задание, да коригира грешките в 

математическия модел, както и детерминираните смущения на системата. 

Името Iterative Learning Control е използвано за първи път от Arimoto, след като 

първоначално го е назовал като “bettering process”. 

Изследването на ILC е свързано главно с приложенията му в областта на 

роботиката, тъй като там повторното изпълнението на дадена траектория е 

много широко разпространено. Публикация на Moore [42] от 1998 година дава 

много добър обзор върху направените до тогава проучвания на метода. 

В края на 90те и началото на новия век, фокусът на проучванията плавно 

се измества от изследване на устойчивостта на метода към неговия дизайн и 

производителност. Статии в тази посока са на изследователите Bien and Xu 

(1998) [43], Norrlof (2000) [44], Lee et al. (2000) и на Longman (2000) [45]. 
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Дефиниция 1.6. 

Обучаващ оператор (learning operator) 𝐿 на ILC е операторът, който на 

базата на отклонението (допуснатата грешка) между изпълнената и зададената 

траектория преизчислява входните сигнали за следващата итерация. 

 

На Фигура 1.11. е показана стандартната схема на ILC. На нея с 𝒖𝒊 са 

означени входните сигнали на итерация 𝑖 към системата (Robot), а с 𝒒𝒊 е 

означена изпълнената траектория при подадени управляващи сигнали 𝒖𝒊 към 

двигателит. 𝒒𝒅 е желаната траектория. „Learning block“ отговаря на обучаващия 

оператор, който преизчислява входните сигнали за следващата итерация 𝒖𝒊+𝟏. 

Траекториите са функции на времето за 𝑡 ∈ [0; 𝑇]. Итерациите се случват 

последователно една след друга и предходната трябва да е завършила преди 

началото на следващата. 𝒖𝒊 може да се счита, че се настройва адаптивно, но за 

разлика от стандартна адаптивна схема за управление, неговата размерност е 

безкрайна 𝑖 ∈ [0; ∞). 

Основните постулати на този вид управление са въведени от Arimoto [11] 

и са следните: 

1. Всички итерации трябва да имат еднаква продължителност (време 

на изпълнение); 

2. Началните условия за всяко повторение да са еднакви; 

3. Динамиката на системата да не се променя по време на изпълнение 

и между итерациите; 

4. Изпълнената траектория и грешката да могат да бъдат точно 

измерени. 

В литературен източник [36] могат да се намерят формулирани още два 

принципа: 

5. Зададената траектория не трябва да се променя по време на процеса 

на самообучение; 

6. За да е сходящ процесът, то трябва да е гарантирано, че съществуват 

входни сигнали, които да доведат до изпълнението на желаното 

задание, т.е. че заданието е изпълнимо. 

Постулат 2 е твърде ограничаващ на практика и е почти невъзможно да 

се постигне. Така че може да се приеме, че началната грешка просто е 

ограничена до допустими граници. 

При постулат 4, трябва да се вземе в предвид, че в реална система винаги 

при измерването на траекторията на изходните сигнали има грешка, 
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предизвикана от шум в отчитащите сензори. Стойността на тази грешка трябва 

да се вземе предвид. 

Последният постулат 6 е много важен, тъй като от него следва, че реално 

съществуват входни сигнали, които да доведат до изпълнение на желаната 

траектория. 

1.4.2. Класификация и области на приложение на ILC 

ILC може да бъде класифицирано спрямо вида на управляваната система 

като: 

- ILC за линейни системи; 

- ILC за нелинейни системи. 

Може да бъде класифицирано и спрямо броя на предходно използваните 

итерации от обучаващия оператор: 

- ILC от първи ред: когато в закона за подобрение се използват данни 

само от предходната итерация; 

- ILC от по-висок ред: когато закона за корекция използва данните на 

повече от една предходна итерация, за да се коригират входните 

сигнали за следващата. 

ILC е приложимо в управлението на различни системи и процеси. 

Важното е да се изпълняват многократно едни и същи задачи. Намира широко 

приложение, както в роботиката, така и при управлението на химически 

процеси [46]. 

В областта на роботиката ILC методът за управление има следните 

предимства пред другите методи за управление: 

 самостоятелно (автономно) се настройват входните сигнали към 

системата, които са необходими за постигането на зададената 

траектория; 

 компенсира се грешката по време на цялото движение и получената 

траектория е максимално близка до желаната; 

 компенсира се грешката, породена от неправилно определен модел на 

динамиката (unmodelled dynamics); 

 компенсират се грешки, породени от детерминирани смущения на 

системата; 

 липса на необходимост оптимизацията на управлението да става в 

реално време. 
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Автономната настройка на сигналите води до липса на необходимост от  

човешка намеса или използване на допълнителни алгоритми за настройването 

на параметрите на управлението на конкретната машина. 

Липсата на необходимост оптимизацията на управлението да става в 

реално време прави възможно изчисленията за корекцията на входните 

сигнали да се направят извън управляваната система и позволява те да са по-

прецизни, както и не задължава управляваната система да разполага с голяма 

изчислителна мощ. 

При управлението на манипулационни роботи се наблюдават следните 

проблеми, които възпрепятстват директното прилагане на този метод в 

системата за управление на манипулационни роботи: 

 от избора на обучаващия оператор зависи броят на необходимите 

итерации (сходимостта на ILC) за достигането на желаната точност; 

 нарастването на преходната грешка (“transient growth error”, Фигура 

1.12.); 

 съществуването на ограничения на обобщените координати. 

Проблемът за нарастването на преходната грешка е най-значим. В 

следствие на него може да се стигне до невъзможност за изпълнение на дадена 

итерация, тъй като реалната система не би могла да изпълни подадените към 

нея команди, заради физическите ѝ ограничения. Този проблем е формулиран 

в следващата секция 1.4.3. Систематизирани са и известни алгоритми, които 

биха могли да се справят с него. 

Наличието на ограничения в обобщените координати е проблем при 

прилагането на ILC в реални условия за манипулационни роботи. Той се 

проявява, когато зададената траектория е планирана близко до ограниченията 

на обобщените координати на робота (упорите на ставните ротации). В такава 

ситуация е възможно методът да не може да се изпълни успешно. 

1.4.3. Основни проблеми на ILC 

Нарастването на преходната грешка е сериозен проблем на ILC, който се 

проявява в реални условия и който може да не позволи на метода да достигне 

желания резултат, защото може да направи невъзможно изпълнението на 

необходимия брой итерации за достигане на необходимата точност. 

Същност на проблема за нарастването на преходната грешка: 

Проблемът на преходната грешка при сходяща ILC процедура се състои във 

възможността за наличие на няколко на брой итерации, в които грешката 

нараства многократно преди да започне отново да намалява и да клони към 

нула. Това е сериозен проблем, особено когато се прилага ILC метода в реални 
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условия, защото такова отклонение е извън възможностите за движение на 

реалния робот без нарушаване на ограниченията на обобщените координати. 

Този проблем е разгледан от Longman, R.W. и Huang, Y. в [12].  

Проявлението на проблема в компютърна симулация: Както се 

вижда на Фигура 1.12, грешката в първите итерации на ILC процедурата 

нараства до много голяма стойност, която би била извън възможностите на един 

реален робот, т.е. алгоритъмът е неприложим, заради наличието на тази 

преходна грешка, защото се нарушават ограниченията на обобщените 

координати. 

 
Фигура 1.12. Проблем с нарастването на преходната грешка 

1.4.4. Възможни решения на проблема за преходната грешка 

Твърде малко решения на проблема за преходната грешка са известни от 

научната литература, касаеща ILC. Възможно решение на проблема за 

преходната грешка е използването на slow learning rate ILC [47], на монотонно 

сходящо ILC [48] или чрез Bounded-Error Algorithm [13]. В крайна сметка, за да 

се реши този проблем може да се наложи да се пренебрегнат някои от основните 

постулати на класическата схема на ILC.  

В изследването [49] на Douglas A. Bristow and John R. Singler се разглежда 

дали наистина slow learning ILC може да реши проблема с преходната грешка. 
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Този метод се състои в следното: намаляване на влиянието на обучаващия 

оператор с цел да се постигне по-малка и по-плавна корекция на входните 

сигнали на всяка една итерация. По-малката корекция намалява възможността 

за голяма преходна грешка, но тогава са необходими по-голям брой итерации 

за достигане на желаната точност. Освен това, в този случай, сходимост е 

доказана само за линейни системи. 

В изследване на Kwang-Hyun Park and Zeungnam Bien от 2002 [48] е 

показано съвсем накратко как може да се постигне монотонна сходимост на 

грешката. Предложеният там метод разделя времевия интервал [0; 𝑇] на 

множество от подинтервали, в които последователно се прилага стандартната 

схема на ILC. Разделянето е специално подбрано, така че да не се позволи 

възможност за достигане на голяма преходна грешка. Този метод нарушава 

постулатите за еднаквост на началните условия (тъй като, след като е достигната 

траекторията в даден интервал началото се измества в неговия край и се 

продължава към следващия) в течение на отделните итерации. Освен това, не е 

съвсем ясно и как да се избере дължината на подинтервала. 

Възможно най-общо и най-лесно приложимо решение на проблема за 

преходната грешка е използването на Bounded-Error Algorithm (BEA, BEA 

метод, BEILC). Този алгоритъм се справя с проблема като проследява 

големината на грешката по време на самото изпълнение на итерациите. В 

момента, когато тя достигне предварително зададена гранична стойност се 

прекратява текущото изпълнение. Коригирането на входните сигнали преди 

изпълнение на следващата итерация се извършва само до момента, в който е 

била прекратена предходната. Това нарушава постулата за еднаквост на 

продължителността на всяка итерация, но въпреки това сходимостта на метода 

е доказана в [10]. 

1.4.5. Възможни решения на проблема с ограниченията 

ILC методът не може да се приложи директно при системи, в които има 

ограничения, напр. ограничения на входните (управляващите) сигнали, 

ограничени обобщени координати или ограничени скорости [50, 51]. В 

изследването [52] са предложени два метода, които се използват за решаване на 

ограниченията на управляващите сигнали: първият използва “reference 

governor”, за да намали параметрите на движението по зададената траектория, 

така че да се получи изпълнима траектория, а вторият използва бариерна 

функция, която да не позволи генерирането на входен сигнал, който да наруши 

ограниченията на системата. Тези методи работят добре и решават проблема за 

ограниченията, когато зададената траектория е неизпълнима поради 



 
~ 44 ~ 

ограничения в управляващите сигнали [52]. В [53, 50] са предложени 

оптимизационни ILC методи, които взимат под внимание модела на 

динамиката. В резултат те успяват да решат проблема с ограниченията в случая 

на люлеещо се махало. В [51] е предложен проекционен метод, който решава 

проблема за ограничени входни сигнали.  

Повечето проучвания разглеждат предимно ограничения във входните 

сигнали или скоростите [52, 53, 51]. Сходимостта на тези методи не е доказана, 

когато се използват за решаване на проблема при ограничения в обобщените 

координати [54], което ги прави неприложими за манипулационни роботи. 

Например, в случаите, когато за манипулационни роботи траекторията е 

планирана близко до ограниченията на обобщените координати (Фигура 1.13) 

или когато се прояви проблемът с нарастването на преходната грешка (Фигура 

1.12) тези ограничения могат да бъдат нарушени.  

 
Фигура 1.13. Траектория, минаваща в близост до ограниченията на обобщените координати 

1.4.6. Сравнение на методите за управление 

В Таблица 1.2 и Таблица 1.3 е показано сравнение на гореизброените 

методи. 
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Таблица 1.2. Сравнение на основните методи за управление 

Метод Прецизно 

изпълне-

ние на 

заданието 

при 

неточен 

модел 

Прецизно 

изпълне-

ние на 

заданието 

при 

наличие 

на 

смущения 

Решава  

проблема с 

нараства-

нето на 

преходната 

грешка 

Приложим 

за 

нелинейни 

системи 

Приложим 

при 

ограни-

чения на 

обобще-

ните 

координати 

PID НЕ НЕ - ДА НЕ 

feedforward НЕ НЕ - ДА ДА 

computed 

torque 

control 

НЕ ДА - ДА ДА 

slow 

learning rate 

ILC 

ДА ДА ДА НЕ НЕ 

монотонно 

сходящо 

ILC 

ДА ДА ДА НЕ НЕ 

BEILC ДА ДА ДА ДА НЕ 

 
Таблица 1.3. Сравнение на решенията при ограничени обобщени координати 

Метод Директно 

приложим за 

манипулационн

и роботи 

Отчита ограни-

ченията на 

обобщените 

координати 

Доказано сходящ 

при ограничени 

обобщени 

координати 

BEILC ДА НЕ НЕ 

reference governor НЕ ДА НЕ 

бариерна функция НЕ ДА НЕ 

оптимизационни 

методи 

НЕ ДА НЕ 

проекционни 

методи 

НЕ ДА НЕ 

  

От всички изброени методи, единствено computed torque control [1] е 

директно приложим за управление на манипулационни роботи, но той изисква 

прецизен модел на динамиката на робота. От друга страна, ILC методите могат 
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да компенсират неточности в модела на динамиката. Известните ILC подходи 

не отчитат наличието на ограничения в обобщените координати, което ги прави 

неприложими в реални ситуации. 

1.5. Приноси 

Критичният анализ показва, че особеностите на ILC методите са сходни с 

характеристиките на заданията изпълнявани от индустриалните 

манипулационни роботи. Обаче, ILC методите имат съществени проблеми, 

които не позволяват директното им прилагане в системата за управление на 

манипулационен робот. В литературата се намират различни подходи за 

решаването на тези проблеми за определени частни случаи. Най-доброто 

решение се оказва BEILC, защото разрешава проблема за нарастването на 

преходната грешка в случай на манипулационен робот. Никой от изследваните 

методи не решава проблема за прилагане на ILC при наличието на ограничения 

на обобщените координати.  

Целта е да се намери ILC решение, което удовлетворява следните 

изисквания: 

 постигане на прецизно изпълнение на заданието при неточен 

математически модел; 

 постигане на прецизно изпълнение на заданието при наличието на 

детерминирани смущения; 

 решаване на проблема за нарастване на преходната грешка; 

 доказана сходимост при наличието на ограничения в обобщените 

координати; 

 директно приложим за нелинейни системи, съответно и за 

индустриални манипулационни роботи. 

Принос в тази глава, е задълбоченият анализ и систематизирането на 

съществуващи решения на поставените проблеми, както и оценката на техните 

предимства и недостатъци, въз основа на които са дефинирани изисквания към 

решението – цел на дисертационния труд. 

1.6. Заключение 

В тази глава са въведени важни понятия за разглежданата област. 

Направен е критичен анализ на управлението на роботи и в частност на ILC 

метода. 

Дефиниран е съществуващият проблем за нарастването на преходната 

грешка в първите итерации при ILC. Този проблем е основната пречка пред 

директното прилагане на ILC при реални роботи. Направен е критичен анализ 
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на литературата, в която проблемът е установен както и какви са известните 

подходи за неговото преодоляване. Общото заключение е, че изброените 

методи, с изключение на BEILC, не са достатъчно ефективни от изчислителна 

гледна точка. Нещо повече, всички изброени методи не дават ясно решение за 

система с ограничения в обобщените координати. 

В следващата глава на дисертацията е предложено ново конкретно и 

изчислително ефективно решение на проблема с ограниченията на обобщените 

координати, както и допълнително ограничение върху възможната област за 

планиране на траектории. 
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Глава 2. ILC при ограничения на пространството на обобщените 

координати 

В тази глава е предложен нов подход за прилагането на ILC в 

управлението на манипулационни роботи. Новият подход отчита 

ограниченията на обобщените координати на този вид роботи и спрямо тях 

налага допълнителни условия върху възможните траектории по време на 

изпълнение на всяка итерация. 

2.1. ILC за манипулационен робот 

Индустриалните роботи обикновено са част от голяма поточна линия и 

всеки един от тях трябва да изпълни предварително програмирано движение. 

От голяма важност е управлението да е прецизно, за да може произведеният 

продукт от поточната линия да отговаря на установените стандарти за качество. 

Основните принципи и постулати на ILC метода съответстват на 

специфичните особености на заданията, изпълнявани от тези роботи. 

Зададената траектория е с фиксирано време. Динамиката на реалния робот не 

се променя по време на цялата му работа. Сензорите му позволяват прецизното 

отчитане на позицията, скоростите и ускоренията във всеки един момент от 

движението на звената на робота. Най-важното е, че тъй като тези роботи 

участват в някакъв масов производствен процес, то техните задания трябва да 

се повтарят многократно по време на жизнения им цикъл. Това естествено води 

до идеята в тяхното управление да се приложи алгоритъм, който да извлича 

ползи от повторяемостта на движението. ILC процесът освен прецизиране на 

изпълнението има и редица други предимства, които са важни за 

манипулационните роботи. Намаляването на грешката до минимум, означава и 

намаляване на използваната енергия за компенсирането й. Намаляват се 

непреките разходи за прецизиране на математическия модел на динамиката, 

както и се улеснява процесът на инсталация и първоначално програмиране на 

роботизираната система. Намалява се необходимото време за нейното пускане 

в експлоатация. 

Следователно, ILC е приложимо, когато става въпрос за индустриални 

манипулационни роботи. 

В тази секция е дефинирано итеративното самообучение, в случая на 

нелинейни системи. Дефинирани са условията и теоремата за сходимост на този 

процес. Разгледани са уравненията на динамиката на манипулационен робот и 

е показано, че те могат да се сведат до нелинейна система и изпълняват 

условията за сходимост на ILC. 
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2.1.1. ILC за нелинейни системи с ограничени смущения 

В тази секция са въведени основни означения и диференциалните 

уравнения на нелинейни системи. Дефиниран е стандартен закон за прилагане 

на ILC метод за такива системи. Дефинирани са необходимите условия и 

теорема за доказване на сходимост на ILC метода. 

 

Дефиниране на нелинейна система обикновени диференциални 

уравнения в пространството на обобщените координати 

Нека е дадена следната нелинейна система: 
 

 �̇�𝑙(𝑡) = 𝑓(𝒙𝑙(𝑡), 𝑡) + 𝐵(𝒙𝑙(𝑡), 𝑡)𝒖𝑙(𝑡) + 𝝎𝑙(𝑡)

𝒚𝑙(𝑡) = 𝑔(𝒙𝑙(𝑡), 𝑡)
 (2.1) 

 

в която 𝑙 ∈ {0, … ∞} е номерът на итерацията, а за 𝑡 ∈ [0, 𝑇]: 𝒙𝑙(𝑡) ∈ 𝑹𝒏 са вектори 

на обобщените координати, 𝒚𝑙(𝑡) ∈ 𝑹𝒎 са вектори на изходните сигнали 

, 𝒖𝑙(𝑡) ∈ 𝑹𝒓 са вектори на входните сигнали, които не е задължително да са 

непрекъснати. 𝝎𝑙(𝑡) съответства на детерминираните и случайни смущения. 

Функциите 𝑓: 𝑹𝒏 × [0, 𝑇] → 𝑹𝒏 и 𝐵: 𝑹𝒏 × [0, 𝑇] → 𝑹𝒏×𝒓 са частично непрекъснати 

по 𝑡 ∈ [0, 𝑇], a 𝑔: 𝑹𝒏 × [0, 𝑇] → 𝑹𝒎 е диференцируема по 𝑥 и 𝑡, с частични 

производни 𝑔𝑥(∙,∙) и 𝑔𝑡(∙,∙). Нека са в сила и следните допускания: 

I. За всяко начално състояние 𝒙(0) при 𝝎(∙) ≡ 0, изображенията 

𝑂: 𝐶([0, 𝑇], 𝑹𝒓) × 𝑹𝒏 → 𝐶([0, 𝑇], 𝑹𝒎) и 𝑆: 𝐶([0, 𝑇], 𝑹𝒓) × 𝑹𝒏 → 𝐶([0, 𝑇], 𝑹𝒏) 

са еднозначни съответствия, т.е. 𝑦𝑙(∙) = 𝑂(𝒖𝑙(∙), 𝒙𝑙(0)) и 𝒙𝑙(∙) =

𝑆(𝒖𝑙(∙), 𝒙𝑙(0)). 

II. Смущенията 𝝎𝑙(∙) са ограничени в интервала [0, 𝑇] и ‖𝝎(𝑡)‖ ≤ 𝑏𝜔. 

III. Функциите 𝑓(∙,∙), 𝐵(∙,∙), 𝑔𝑥(∙,∙) и 𝑔𝑡(∙,∙) са Липшицови по 𝑥 в интервала 

[0, 𝑇]. 

IV. Функциите 𝐵(∙,∙) и 𝑔𝑥(∙,∙) са ограничени върху [0, 𝑇] × 𝑹𝒏. 

V. Всички функции са измерими и интегруеми. 

Дефиниране на стандартен ILC закон за адаптация 

Стандартният закон за адаптация може да се дефинира, като: 

 

 𝒖𝑙+1(𝑡) = (1 − 𝛾)𝒖𝑙(𝑡) + 𝛾𝒖0(𝑡) + 𝐿(𝒚𝑙(𝑡), 𝑡)(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑙(𝑡)), (2.2) 

 

където 𝐿: 𝑹𝒎 × [0, 𝑇] → 𝑹𝒓×𝒎 е обучаващият оператор, който е ограничен, а 𝛾 ∈

[0,1). 
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Теорема за сходимост и робастност на ILC 

Нека за системата (2.1) са изпълнени условията I-V и е зададено 

итеративно управление (2.2). 

Тогава, ако 𝒚𝑑(𝑡) = 𝑔(𝒙𝑑(𝑡), 𝑡), 𝑡 ∈ [0, 𝑇] е зададена начална и изпълнима 

траектория (изходен сигнал), където 𝒙𝑑(𝑡) е векторът на желаното състояние 

(обобщени координати) на системата, а  𝒖𝑑(𝑡) е векторът на съответния входен 

сигнал (управляваща траектория) и началната грешка ‖𝒙𝑑(0) − 𝒙𝑙(0)‖ е 

ограничена от 𝑏𝑥0
 и: 

 

 ‖(1 − 𝛾)𝑰 − 𝐿(𝑔(𝒙, 𝑡), 𝑡)𝑔𝑥(𝒙, 𝑡)𝐵(𝒙, 𝑡)‖ ≤ 𝜌 < 1, ∀(𝒙, 𝑡) ∈ 𝑹𝒏 × [0, 𝑇] (2.3) 

 

то при 𝑙 → ∞, грешките на състоянията и на изходите са ограничени и границите 

им зависят от тези на началната грешка 𝑏𝑥0
 и на смущенията 𝑏𝜔 и от 𝛾. Нещо 

повече, когато 𝑏𝑥0
, 𝑏𝜔 и 𝛾 клонят към нула, то и другите граници също клонят 

към 0, т.е. процесът е сходящ и робастен [55]. 

Доказано е, че сходимостта се запазва, ако законът за адаптация (2.2) се 

замени със следния: 

 𝒖𝑙+1(𝑡) = (1 − 𝛾)𝒖𝑙(𝑡) + 𝛾𝒖0(𝑡) + 𝐿(𝒚𝑙(𝑡), 𝑡)(�̇�𝑑(𝑡) − �̇�𝑙(𝑡))

+ 𝐾(𝒚𝑙(𝑡), 𝑡)(𝒚𝑑(𝑡) − 𝒚𝑙(𝑡)) (2.4) 

където 𝐾(∙,∙) е ограничена [55]. 

2.1.2. Преход от нелинейни системи към уравнения на динамиката на 

манипулационен робот 

Нека разгледаме уравненията на динамиката на стандартен 

манипулационен робот: 

 

 𝑨(𝒒)�̈� + 𝒃(𝒒, �̇�) + 𝑫�̇� + 𝒈(𝒒) + 𝐟 = 𝒖 (2.5) 

                                       

Нека 𝒖 = 𝒖𝑙 + 𝒖𝑐 е векторът на обобщените моменти (управляващи 

сигнали) където 𝒖𝑙 и 𝒖𝑐 са съответно feed-forward и feedback компонентите. 

Нека  

 𝒖𝒄 = �̂�(𝒒)[�̈�𝒅 + 𝐾𝒗(�̇�𝒍 − �̇�𝒅) + 𝐾𝒑(𝒒𝒍 − 𝒒𝒅)] + 

+�̂�(𝒒, �̇�) + �̂��̇� + �̂�(𝒒) + 𝐟 
(2.6) 
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където 𝒒𝒍 и �̇�𝒍 са обобщените координати и обобщените скорости на 

изпълняваната траектория, а �̂�, �̂�, �̂�, �̂� и 𝐟 са съответните стойности на 

𝑨, 𝒃, 𝑫, 𝒈 и 𝐟 получени от идентификацията на параметрите на модела на 

динамиката на робота. 

В общия случай, законът за адаптация на ILC може да бъде формулиран 

по следния начин: 

 

 𝒖𝑙+1 = 𝐿(𝒖𝒍, 𝒆𝒍, �̇�, �̈�), (2.7) 

      

където  𝒆 = 𝒒𝑙 − 𝒒𝑑, а 𝐿 e обучаващият оператор, който трябва да се 

специфицира. 

Тогава уравнението (2.5) може да се запише като: 

 

 
(

�̇�𝑙

�̈�𝑙
) = (

�̇�𝑙

−𝑨−1(𝒃 + 𝑫�̇�𝑙 + 𝒈)
) + (

0
−𝑨−1) 𝒖𝑐 + (

0
−𝑨−1) 𝒖𝑙 + (

0
−𝑨−1) 𝐟   (2.8) 

 

Ако положим 𝒙𝑙 = (
𝒒𝒍

�̇�𝒍
), 𝑓 = 𝑓∗ + 𝑓∗∗ където 𝑓∗ = (

�̇�𝑙

−𝑨−1(𝒃 + 𝑫�̇�𝑙 + 𝒈)
) и 

𝑓∗∗ = (
0

𝑨−1[�̂�(�̈�𝒅 + 𝐾𝒗(�̇�𝒍 − �̇�𝒅) + 𝐾𝒗(𝒒𝒍 − 𝒒𝒅)) + �̂� + �̂��̇�𝑙 + �̂�]), 𝐵 = (
0

−𝑨−1),  

𝒚𝑙 = 𝒙𝑙, и ако приемем, че силите на Кулоновото триене следва да се разглеждат 

като смущения 𝜔𝑙 = (
0

−𝑨−1) (𝐟 − 𝐟) , то тогава може да сведем уравнението до 

(2.1). В [55] е доказано, че �̇�𝑙 е ограничено, което означава, че 𝑓∗ и 𝐵 изпълняват 

условията I-V, и следователно, 𝑓∗∗ също изпълнява условията I-V. 

В [55] е предложено достатъчно условие за робастност и сходимост на 

итеративното самообучение, в случай на управление на манипулационни 

роботи: 

 

 ‖𝑰 − 𝐿𝑨−1‖ ≤ 𝜌 < 1, (2.9) 

 

където 𝑰 е единична матрица; 𝑨 е матрицата на инерция от уравнението на 

динамиката (2.5); 𝐿 е обучаващият оператор, който трябва да се специфицира за 

постигане на сходимост. 

2.2. Метод за ограничаване на грешката на ILC (BEILC) 

В секция 2.1. е показано, че ILC е сходящ процес за управление на 

манипулационни роботи, но само ако тези роботи се разглеждат като системи 
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без ограничения. Проблемите описани в изложението на 1.4.3. могат да се 

преодолеят, ако се приложи модифицирана версия на метода за ограничаване 

на грешката - BEILC, т.е. ако се наложат допълнителни ограничения върху 

възможните траектории по време на всяка итерация. 

Управлението с итеративно самообучение с ограничаване на грешката 

(Bounded Error Iterative Learning Control, BEILC) следи в реално време дали 

траектория при подадените управляващи сигнали във всеки един момент не 

нарушава предварително дефинирано условие. Ако това се случи, то незабавно 

се прекратява текущата итерация, а самообучението се извършва до момента на 

прекратяването на итерацията. След краен брой итерации това условие 

престава да се нарушава и самообучението се извършва върху целия времеви 

интервал. 

В литературата BEILC е сравнително нов метод. Той ограничава 

възможните траектории до тези, които попадат в хипер-тръба с радиус 휀 около 

зададената траектория. Чрез този метод успешно се разрешава проблемът с 

нарастването на преходната грешка. Ако е зададена изпълнима желана 

траектория 𝒒𝒅(𝑡) и ограничение за нормата на грешката 휀, то процедурата за 

управление с итеративно самообучение BEILC може да се формулира както 

следва: 

2.2.1. Алгоритъм за ограничаване на грешката 

1.   Задава се начална стойност нула на брояча на итерациите 𝑙 и се започва 

итеративната процедура; 

2. Зададената траектория започва да се изпълнява от началната 

позиция 𝒒𝒍(0), като се прилага управление 𝒖𝒍(𝑡) докато ||𝒒𝒍(𝑇𝑙
𝑠) − 𝒒𝒅(𝑇𝑙

𝑠)|| ≥ 휀 

или докато не се достигне крайната позиция 𝒒𝒍(𝑇). В случай, че крайната 

позиция не е достигната и итерацията е прекъсната в момент 𝑡, то 𝑇𝑙
𝑠 = 𝑡, 𝑇𝑙

𝑠 ∈

(0; 𝑇]. В противен случай, 𝑇𝑙
𝑠 = 𝑇. 

3. След като текущата итерация е завършена, то се извършва 

самообучение съгласно следния модифициран закон за адаптация: 

 

 𝒖𝒍+𝟏(𝑡) = 𝒖𝒍(𝑡) + 𝒖𝒍
∗

𝒖𝒍
∗(𝑡) = {

�̂�(𝒒𝒍(𝑡))[�̈�𝒅(𝑡) − �̈�𝒍(𝑡) + 𝐿𝑣(�̇�𝒅(𝑡) − �̇�𝒍(𝑡))

+𝐿𝑝(𝒒𝒅(𝑡) − 𝒒𝒍(𝑡))]                        , 𝑡 ∈ [0; 𝑇𝑙
𝑠]

0                                                             , 𝑡 ∈ (𝑇𝑙
𝑠; 𝑇]

 

  

(2.10) 
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4. Ако отклонението при изпълняването на зададената траектория е в 

допустими норми, то процесът на самообучение се прекратява. В противен 

случай, 𝑙 = 𝑙 + 1 и се повтаря стъпка 2. 

Схематично алгоритъмът е показан на Фигура 2.1. 

 

 
Фигура 2.1. Блок схема на BEILC 

 

Времето за изпълнение на отделните итерации може да не е еднакво, 

въпреки че всички управления 𝒖𝒍(𝑡) са дефинирани върху целия времеви 

интервал 𝑡 ∈ (0; 𝑇]. Този алгоритъм не позволява появата на проблема с 

нарастването на преходната грешка и по този начин го разрешава. Сходимостта 

му е доказана в [13] и той може да се прилага както в симулации, така и в реални 

условия. 

Следващата секция, чрез методите на компютърната симулация, 

изследва влиянието на параметрите на BEILC върху сходимостта му. Дадено е 

сравнение със стандартно ILC. Експериментално е установено как зависи 

сходимостта и броят на итерации от избора на параметрите. 
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2.2.2. Изследване на BEILC, чрез компютърна симулация 

Създадена е компютърна симулация на манипулационен робот PUMA 

560, за да се направи оценка на ефективността на BEILC. Този робот е избран, 

защото е много разпознаваем в литературата и често е използван за обща база 

за сравнение на резултати получени от различни изследователи на алгоритми 

и методи за управление на манипулационни роботи. Две различни групи от 

параметри, получени чрез идентификация от различни автори са използвани. 

По този начин се постига симулирането на неточности в математическия модел 

на динамиката на манипулационния робот. Това позволява да се оцени BEILC в 

условия близки до реални, както и да се прояви проблемът за нарастването на 

преходната грешка. 

Компютърната симулация е направена, чрез MATLAB, версия R2013a 

[56]. Направени са няколко експеримента, чрез които се прави сравнение между 

сходимостта на BEILC и на стандартното ILC. Изследва се какво е влиянието 

върху сходимостта на смущенията, на използваните вградените в MATLAB 

процедури за решаване на диференциални уравнения, както и на параметрите 

на BEILC. 

Използваните за компютърна симулация на робот PUMA 560 две 

различни множества от параметри на модела на динамиката му (представени в 

Таблица 2.1. и Таблица 2.2.) са докладвани от Армстронг и Тарн [16, 17] 

съответно. 

Избраните стойности за коефициентите на обратната връзка и на 

самообучението са: 𝐾𝑝 = 9, 𝐾𝑣 = 3, 𝐿𝑝 = 1 and 𝐿𝑣 = 5. Броят на итерациите е 

ограничен до 40, а избраната стойност за параметъра 휀 е 0.5 радиана. Желаната 

траектория е зададена както следва: 

 

 

|

𝑞𝑑,1(𝑡) = 𝑞𝑑,6(𝑡) = 0, 𝑞𝑑,2(𝑡) = −2 cos(𝑡) + 2   

𝑞𝑑,3(𝑡) = − cos(𝑡) + 1, 𝑞𝑑,4(𝑡) = −3 cos(𝑡) + 3

𝑞𝑑,5(𝑡) = −1.5 cos(𝑡) + 1.5, 𝑡 ∈ [0; 2𝜋]                

 (2.11) 

 

Максималната траекторна грешка по време на всяка съответна итерация 

l е равна на: 

 

 max
𝑡∈[0;Т]

|| 𝒒𝒅(𝑡) − 𝒒𝒍(𝑡)||. (2.12) 
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Таблица 2.1. Параметри на виртуалния робот 

Links 1 2 3 4 5 6 

Mass values (without wrist; kg) 

mi  ⎼ 17.4 4.8 0.82 0.35 0.09 

Link center of gravity (COG; mm) 

Sxi ⎼ 68 0 0 0 0 
Syi ⎼ 6 -70 0 0 0 
Szi ⎼ -16 14 -19 0 32 

Moments of inertia about COG (kgm2) 

Ixxi ⎼ 0.130 0.066 1.8e-3 300e-6 150e-6 
Iyyi ⎼ 0.524 0.0125 1.8e-3 300e-6 300e-6 
Izzi 0.35 0.539 0.086 1.3e-3 400e-6 40e-6 

Effective motor inertia (kgm2) 

Jmi 1.14 4.71 0.827 0.200 0.179 0.193 

Kinematic constants 

αi-1 (deg) 0 -90 0 90 -90 90 
αi-1 (m) 0 0 0.4318 -0.0203 0 0 
di (m) 0 0.2435 -0.0934 0.4331 0 0 

Viscous friction coefficients (Nmsec/rad) 

�̇�𝑖 < 0 3.45 8.53 3.02 - - - 
�̇�𝑖 > 0 4.94 7.67 3.27    

Coulomb friction coefficients (Nm) 

�̇�𝑖 < 0 8.26 11.34 5.57 - - - 
�̇�𝑖 > 0 8.43 12.77 5.93    

 

 

Сравнение на сходимостта на BEILC и на ILC 

На Фигура 2.2.a. е показано сравнение на сходимостта при използване на 

стандартно ILC и при използване на BEILC. Симулациите показват, че при 

равни други условия, скоростта на сходимост почти не се изменя. Важно е, да се 

отбележи, че при стандартното ILC има наличие на итерации с много голяма 

траекторна грешка. Според фигурата – до близо 2 радиана. Подобна грешка би 

довела до невъзможност за изпълнение на целия процес, защото някое от 

звената на манипулационния робот трябва да извърши неестествено голямо 

движение, при което е възможно да достигне крайният си упор. Възможно е 

дори да се стигне и до повреда в машината. При BEILC подхода максималната 

възможна грешка е ограничена. Този подход, обаче, също не взима предвид 

възможностите на конкретната машина. Това отново може да доведе до 

необходимост от движение извън възможностите на робота, съответно и 

повреда. 
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Таблица 2.2. Оценка на параметрите на виртуалния робот 

Links 1 2 3 4 5 6 

Mass values (without wrist; kg) 

mi  13 12.4 5 1.2 0.62 0.16 

Link center of gravity (COG; mm) 

Sxi ⎼ 103 20 0 0 0 
Syi ⎼ 5 -4 -3 -1 0 
Szi ⎼ -40 14 -86 -10 3 

Moments of inertia about COG (kgm2) 

Ixxi 0.195 0.588 0.324 3.83e-3 216e-6 437e-6 
Iyyi 0.026 1.886 0.017 3.83e-3 216e-6 437e-6 
Izzi 0.195 1.470 0.324 2.5e-3 348e-6 13e-6 

Effective motor inertia (kgm2) 

Jmi 0.87 4.17 0.737 0.184 0.165 0.178 

Kinematic constants 

αi-1 (deg) 0 -90 0 90 -90 90 
αi-1 (m) 0 0 0.4318 0 0 0 
di (m) 0 0 0.150 0.4331 0 0 

Viscous friction coefficients (Nmsec/rad) 

�̇�𝑖 < 0 3.85 8.89 5.31 - - - 
�̇�𝑖 > 0 3.20 11.7 2.91 - - - 

Coulomb friction coefficients (Nm) 

�̇�𝑖 < 0 6.74 13 5.87 - - - 

�̇�𝑖 > 0 7.24 14.7 4.19 - - - 

 

Изследване на сходимостта при наличие на смущения 

Целта на тази симулация е да се покаже влиянието на смущенията върху 

скоростта на сходимост. Най-лесният начин да се направи това сравнение е 

когато се изпълни ILC процедурата при наличие и при отсъствие на силите на 

сухо триене. Силите на сухо триене са пример за детерминирани смущения и те 

съществуват при всеки един манипулационен робот. 

Резултатите са показани на Фигура 2.3. Както се вижда, при отсъствието 

на смущения проблемът за нарастването на преходната грешка се проявява 

доста по-слабо. Като цяло, траекторната грешка е с по-малка стойност, а 

сходимостта е много по-бърза. 

 

Изследване на влиянието на вградените в MATLAB процедури за 

решаване на диференциални уравнения 

Целта на този експеримент е да се изследва дали използваната вградена 

процедура за решаване на диференциалните уравнения на динамиката променя 

сходимостта, при еднакви други условия. Изследвани са следните процедури 

“ode45”, “ode23” и “ode113”. Според документацията на MATLAB първите две са 
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базирани на метода на Runge-Kutta, а третият на метода на Adams и съответно 

те дават решения с различна точност [57]. 

 

 

Фигура 2.2. а. Сравнение на сходимостта на BEILC и стандартно ILC; б. сравнение сходимостта при 
използване на различни вградени процедури в MATLAB 

2.2.а. 

2.2.б. 
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Резултатите от експериментите са показани на Фигура 2.2.б. 

Симулациите показват, че изборът на процедура не е от решаващо значение за 

скоростта на сходимост. И трите процедури достигат ниска и приблизително 

еднаква стойност на траекторната грешка на итерация 12. Грешката спада под 

0.05 на итерация 21. Забелязва се, че при наличието на смущения ILC процесът 

никога не е сходящ до точно нула. В следващите итерации след 21 има малко 

увеличение на грешката, последвано от ново намаляване. Това показва 

важността на стъпка 4 на алгоритъма, според която самообучението трябва да 

бъде прекратено при достигането на предварително определена точност. 

По-високата точност на вградените процедури за решаването на 

диференциалните уравнения увеличава необходимото изчислително време, но 

не променя значително скоростта на сходимост. В допълнение, може да се 

направи до някъде субективното заключение, че процедурата “ode23” отнема 

значително повече време за изчисление спрямо другите две. 

 

Фигура 2.3. Влияние на смущенията върху сходимостта на ILC 

 

Изследване на влиянието на параметрите на BEILC върху 
сходимостта 

Следващата група симулации имат за цел да установят как се променя 

сходимостта при различни стойности на параметрите на BEILC. Спрямо 



 
~ 59 ~ 

избрания закон за адаптация и особеностите на BEILC, параметрите, които са 

разгледани са следните: 𝐿𝑝, 𝐿𝑣  и 휀. 

Първо е разгледано влиянието на параметрите 𝐿𝑝 и 𝐿𝑣. За целта е избрана 

голяма стойност за 휀 = 1. Тя предотвратява появата на преходна грешка, но и 

позволява по-добро сравнение на сходимостта. Броят на итерациите е 

допълнително ограничен на 25. За 𝐿𝑝 и 𝐿𝑣 е използван максимално голям набор 

от различни комбинации. Резултатите от симулацията са показани на Фигура 

2.4 и Фигура 2.5. Според тях, по-бърза сходимост се постига когато стойността 

на коефициента на самообучението 𝐿𝑝 е значително по-голяма от тази на 

коефициента 𝐿𝑣. Тези резултати съвпадат с получените в изследване [58], 

въпреки, че там конфигурацията на манипулационния робот и на заданието е 

съвсем различна. 

 
Фигура 2.4. Влияние на параметрите върху сходимостта на ILC при стойност на: a. Lp = 0; б. Lp = 1 

 

 
Фигура 2.5. Влияние на параметрите върху сходимостта на ILC при стойност на: а. Lp = 3; б. Lp = 5 

 

2.4.а. 2.4.б. 

2.5.а. 2.5.б. 
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След тези 16 броя симулации са избрани стойностите на 𝐿𝑝 и 𝐿𝑣, при които 

има най-лоша и най-добра сходимост. Това позволява обективно да се изследва 

влиянието на третия и най-важен параметър 휀 върху скоростта на сходимост. На 

Фигура 2.6 е показано как се променя сходимостта при увеличаване на 

стойността на 휀, но при неоптимален (включително случаен) избор на другите 

два параметъра. В този случай се наблюдава лоша сходимост дори и при голяма 

стойност на 휀. На Фигура 2.7 са показани резултатите при оптимален избор на 

параметри. Тази симулация ясно показва, че стойността на 휀 има пряко влияние 

върху сходимостта и то трябва да се избере възможно най-голямо. 

В заключение, тези експерименти показват, че за да се постигне добра 

сходимост е желателно да се избере стойност за 𝐿𝑝, която е значително по-

голяма от тази на 𝐿𝑣 и максималната възможна стойност за 휀. 

 

 
Фигура 2.6. Влияние на 휀 върху сходимостта на BEILC при лошо избрани стойности на Lp = 3 и Lv = 3 
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Фигура 2.7. Влияние на 휀 върху сходимостта на BEILC при добре избрани стойности на Lp = 3 и Lv = 0 

 

2.3. Нов подход за ILC при наличието на ограничения на обобщените 

координати 

Манипулационните роботи обикновено имат ограничения на техните 

обобщени координати. Изпълняваните от тези роботи траектории трябва да са 

внимателно планирани и да отчитат наличието на ограничения. В тази секция 

е предложен нов подход за прецизно управление, който е базиран на ILC метод, 

но и който отчита ограниченията на обобщените координати. Това позволява 

прилагането на такова управление, дори когато зададената траектория е 

разположена близко до ограниченията на робота. При досега известните 

подходи ILC метод би нарушил тези ограничения и не би могъл да се изпълни 

успешно. Предложеният подход разширява вече доказания BEILC метод. 

Дефинира се множеството от възможни зададени траектории при съответните 

ограничения, а параметърът 휀 вече е строго определен. Този параметър зависи 

пряко от ограниченията и от зададената траектория. Новият подход за 

разширение на разгледания по-горе метод BEILC удовлетворява формалните 

изисквания на този метод [55] за разрешаване на проблема с нарастването на 
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преходната грешка. По тази причина реализацията на този нов подход не се 

съпътства с  нарастване на преходната грешка. 

В реална ситуация има наличие на ограничения върху обобщените 

моменти 𝒖,  обобщените координати - ставни ъгли 𝒒 и обобщените скорости �̇�. 

Нека да ги означим по следния начин: 

 

 𝑢𝑖 ∈ [−𝑈𝑖
𝑚𝑎𝑥, 𝑈𝑖

𝑚𝑎𝑥]

𝑞𝑖 ∈ [𝑄𝑖
𝑚𝑖𝑛, 𝑄𝑖

𝑚𝑎𝑥]

�̇�𝑖 ∈ [−�̇�𝑖
𝑚𝑎𝑥, �̇�𝑖

𝑚𝑎𝑥]

𝑖 = 1,2 … , 𝑛

 (2.13) 

 

Нека означим точността на ILC процедурата с: 

 

 𝜇: lim 
𝑙→∞

sup
𝑡∈[0;𝑇]

‖𝒒𝒍(𝑡) − 𝒒𝒅(𝑡)‖ ≤ 𝜇   (2.14) 

 

В реални условия тази точност може да бъде измерена чрез 

експериментални опити [55, 13]. 

Ограниченията в (2.13) за 𝑢𝑖 ,   𝑖 = 1,2 … , 𝑛 могат да бъдат удовлетворени, 

чрез използването на проекционни методи [2,11]. В [55] е доказано, че �̇�𝑖,   𝑖 =

1,2 … , 𝑛 са ограничени, защото 𝑢𝑖 ,   𝑖 = 1,2 … , 𝑛 изпълнява (2.13). Следователно, 

може да приемем, че −�̇�𝑖
𝑚𝑎𝑥 и �̇�𝑖

𝑚𝑎𝑥 отговарят на реалните граници на 

обобщените скорости. Тогава, за да може да се приложи ILC при наличието на 

ограничения на обобщените координати е необходимо да са изпълнени 

ограниченията за 𝑞𝑖 ,   𝑖 = 1, … , 𝑛 дефинирани в (2.13). 

В общия случай, ILC не отчита наличието на тези ограничения на 

обобщените координати по време на изпълнение на отделните итерации. Това 

може да доведе до необходимост от изпълнение на невъзможна траектория 

(Фигура 2.8), която да наруши ограниченията за 𝒒𝑙 в (2.13). Това е много 

вероятно да се случи, когато желаната траектория е планирана да мине много 

близко до границите на обобщените координати или когато се прояви 

проблемът за нарастването на преходната грешка. В реални условия, това води 

до прекъсване на ILC процеса. 

ILC методът не е директно приложим в реални условия в управлението 

на индустриални манипулационни роботи. Нещо повече, известните 

оптимизационни методи, методи с бариерни функции и проекционни методи 

също не могат да се приложат когато траекторията минава близко до 

ограниченията. 
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Фигура 2.8. Зададена траектория, която минава близко до ограниченията на обобщените координати 

2.3.1. Дефиниране на максимално допустимата област на планирано 

движение 

Нека 𝜇 > 0 е точността на ILC метода (2.14). За да може да завърши 

успешно BEILC методът, то трябва да се избере 휀 > 𝜇. По време на изпълнението 

траекториите са ограничени в хипер-тръба с радиус ε. От зададените в  (2.13) 

ограничения, следва, че максимално допустимата област на планирано 

движение, при оценяване на допуснатата грешка, чрез (2.12) е: 

 𝑫 = {(𝑞1
𝑑, … 𝑞𝑛

𝑑): 𝑞𝑖
𝑑 ∈ (𝑄𝑖

𝑚𝑖𝑛 + 𝜇, 𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝜇), 𝑖 = 1, … , 𝑛} (2.15) 

2.3.2. Дефиниране на условие за избор на ограничение на грешката 

Нека да разгледаме желана траектория 𝒒𝒅 = (𝑞1
𝑑 , … 𝑞𝑛

𝑑): 𝑞𝑖
𝑑 ∈

[𝑄𝑖
𝑚𝑖𝑛, 𝑄𝑖

𝑚𝑎𝑥], 𝑖 = 1, … , 𝑛 която да удовлетворява неравенствата: 

 

 𝑚𝑖𝑛 ( min
𝑡∈[0,𝑇]

(𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑖

𝑑(𝑡)) , min
𝑡∈[0,𝑇]

(𝑞𝑖
𝑑(𝑡) − 𝑄𝑖

𝑚𝑖𝑛)) > 𝜇, 𝑖 = 1, … , 𝑛, (2.16) 

 

където 𝜇 е точността на ILC метода (2.14). 
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От друга страна, от вече дефинираната максимално допустимата област 

на планирано движение 𝑫, следва че 휀 е ограничено отгоре. От (2.16) следва, че 

може да се избере 𝛿: 𝛿 = min
𝑖=1,…,𝑛

( min
𝑡∈[0,𝑇]

(𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑖

𝑑), min
𝑡∈[0,𝑇]

(𝑞𝑖
𝑑 − 𝑄𝑖

𝑚𝑖𝑛)) −  𝜇 > 0 и 

съответно: 

 

 휀 = 𝜇 + 𝛿 =  min
𝑖=1,…,𝑛

( min
𝑡∈[0,𝑇]

(𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑖

𝑑), min
𝑡∈[0,𝑇]

(𝑞𝑖
𝑑 − 𝑄𝑖

𝑚𝑖𝑛)) 
(2.17) 

 

Очевидно, 𝒒𝒅: 𝑞𝑖
𝑑 ∈ [𝑄𝑖

𝑚𝑖𝑛 + 휀, 𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 휀] ⊂ 𝑫. 

Следователно, 𝒒𝒅 принадлежи на максимално допустимата област на 

планирано движение, в която BEILC може да се приложи успешно. 

От направените изследвания следва, че 휀 трябва да се избере максимално 

голямо, за да се постигне по-добра скорост на сходимост. Дефинираната 

стойност в (2.17) е максималната стойност на 휀 за зададената траектория, която 

удовлетворява ограниченията на обобщените координати. 

2.3.3. Дефиниране на нов SCILC подход 

Ако зададената траектория е от дефиниционната област (2.15) и BEILC се 

приложи със стойността за 휀, дефинирана в (2.17), то всяка изпълнена 

траектория 𝒒𝑙(𝑡), 𝑡 𝜖 [0, 𝑇] се намират в хипер-тръба с радиус 휀 около зададената 

траектория:  𝒒𝒅(𝑡): 𝑞𝑖
𝑑(𝑡) ∈ [𝑄𝑖

𝑚𝑖𝑛 + 휀, 𝑄𝑖
𝑚𝑎𝑥 − 휀], 𝑡 𝜖 [0, 𝑇]. Следователно, тази 

хипер-тръба се намира в зададените ограничения на обобщените координати в 

(2.13). Предложеният метод едновременно решава и проблема за нарастването 

на преходната грешка, съгласно [13]. Този подход в дисертацията е наречен: 

Space Constrained ILC (SCILC). 

SCILC подходът е общо решение на проблема за прилагането на ILC при 

управлението на манипулационни роботи, защото той отчита техните 

ограничения и предотвратява нарушаването им. Той може да бъде директно 

използван и е изчислително ефективен. Необходимо е във всеки момент да се 

пресмята единствено неравенството ‖𝒒𝑙(𝑡) − 𝒒𝑑(𝑡)‖ < 휀,   𝑙 = 0,1, … , 𝑁. 

Стойността на 휀 е предварително известна и тя зависи пряко от желаната 

траектория, т.е. не е необходимо да се правят допълнителни оценки за нея. 

2.3.4. Изследване на SCILC, чрез компютърна симулация 

За компютърната симулация отново е използван моделът на динамиката 

на робот PUMA 560 с две различни множества от параметри, за симулирането 

на неточности в математическия модел. 
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Броят на итерациите е ограничен до 50. Точността 𝜇 на ILC процедурата 

е зададена на 0.065 радиана. Константата 𝛿 е изчислена на 0.205 rad и съответно  

휀 = 𝜇 + 𝛿 = 0.27 rad. 

Ограниченията на робота PUMA 560 са съгласно Таблица 2.3. 

 
Таблица 2.3. Зададени ограничения на виртуалния робот 

 

За обучаващ оператор е избран �̂� от (2.6), за който условието за 

робастност и сходимост (2.9) е изпълнено, и итеративният процес е сходящ. 

Зададената траектория на второто звено е показана на Фигура 2.9, 

съответно с ограниченията на обобщените координати (означени като 

“Ограничения на звеното” във Фигура 2.9) и ограниченията върху множеството 

на зададени траектории (означено като “Ограничения на зададената 

траектория” във Фигура 2.9).  

 
Фигура 2.9. Зададена траектория на второ звено 

Link 

1 2 3 4 5 6 

min max min max min max min max min max min max 

Torque limits (Nm) -100 100 -180 180 -90 90 -25 25 -25 25 -25 25 

Velocity limits 

(rad/s)  
-1 1 -1 1 -1.5 1.5 -2 2 -2 2 -2 2 

Position limits 

(rad) 
-π π 1.5 3.14 0 π 1.5 3.2 0 π -π π 
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На Фигура 2.10 е илюстрирано, че началните итерации (примерно 

итерации 1, 2 и 4) са прекратени преди да се достигне крайното време, но и без 

да се нарушават ограниченията на обобщените координати. Това е пряк 

резултат от прилагането на BEILC алгоритъма. Изпълнението им е до момента, 

в който текущата траекторна грешка е на път да наруши ограниченията на 

обобщените координати. Стандартният закон за адаптация щеше да продължи 

изпълнението, което щеше да доведе до аварийно спиране или повреда на 

манипулационния робот. Това е отличителната характеристика на 

стандартното ILC, съгласно (2.2), и на предложения нов подход за отчитане на 

наличието на ограничения на обобщените координати, съгласно (2.10) и (2.17).  

Прилагането на новия подход е експериментално апробирана, чрез 

компютърна симулация. Нещо повече, по този начин се разрешава проблемът 

за прилагането на ILC в управлението на манипулационни роботи с 

ограничения на обобщените координати. 

 

 
Фигура 2.10. Изпълнени траектории от второто звено по време на различните итерации 
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2.4. Приноси 

Направените MATLAB симулации доказват, че BEILC метода успява да 

разреши ефективно проблема за нарастването на преходната грешка. Този 

проблем е основен, защото възпрепятства използването на ILC подход за 

управление на манипулационни роботи. 

BEILC е сходящ и робастен, но все пак, за да се постигне максимално 

добра сходимост е необходимо следното: 

1. Смущенията трябва да се елиминират максимално, защото те имат 

пряко влияние върху сходимостта. 

2. Параметрите на закона за адаптация могат да се изберат посредством 

компютърна симулация. Те също имат пряко влияние. Нещо повече лош или 

случаен техен избор би довел до изключително бавна сходимост и съответно 

неприложимост на метода в реални условия. 

3. По-голяма стойност на параметъра 휀 води до по-бърза сходимост. 

Въпреки, че този метод решава проблема за нарастването на преходната 

грешка все още остава отворен въпросът за прилагането на ILC при наличието 

на ограничения на обобщените координати на реален манипулационен робот. 

Те не се вземат предвид и съответно прилагането на BEILC, когато съществуват 

такива ограничения може да доведе до неизправности или прекъсване на 

процеса на итеративно самообучение, когато той се използва в управлението 

им. В секция 2.3. е предложен нов подход, който разрешава този проблем - 

SCILC. 

SCILC е ново и изчислително ефективно общо решение на проблема за 

управление с итеративно самообучение на системи с ограничения. Той е 

разширение на BEILC метода и позволява прилагането на ILC в управлението 

на реални роботи. В същото време решава и проблема с нарастването на 

преходната грешка. 

SCILC подходът дефинира и максимално допустимата област на зададено 

движение, при която ILC може да се изпълни успешно с отчитане на 

ограниченията. Изведена е формула за директно пресмятане на стойността на 

휀, спрямо конкретната зададена траектория. Развитие на този подход следва да 

се търси в постигане на по-добра сходимост на ILC метода. Предложеното 

разширение на SCILC и съответно ново условие за прекъсване на итерацията в 

Глава 4 подобряват значително сходимостта на процеса. 

Основните научни приноси, постигнати в тази глава, са изследването на 

BEILC метода, дефинирането на максимално допустимата област на планирано 

движение, в която може да се приложи BEILC, дефинирането на условие за 
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избор на ограничение на грешката. На базата на тези резултати е дефиниран и 

новият SCILC подход. В тази глава е постигнат следният научно-приложен 

принос - реализирана е компютърна симулация, чрез която са верифицирани 

разгледаните методи.

2.5. Заключение 

В тази глава е предложен нов подход за прилагането на ILC в 

управлението на манипулационни роботи. Новият подход – Space Constrained 

ILC (SCILC) отчита ограниченията на обобщените координати на този вид 

роботи и спрямо тях налага допълнителни условия върху възможните 

траектории по време на изпълнение на всяка итерация. Той е изчислително 

ефективно общо решение на проблема. В тази глава е направено задълбочено 

изследване на BEILC метода, дефинирана e максимално допустимата област на 

зададено движение, дефинирано е условие за избор на основния му параметър 

– 휀. На базата на тези резултати е дефиниран и новият SCILC подход. 

Реализирана е компютърна симулация, чрез която са апробирани разгледаните 

методи. 

Изложените в Глава 2 резултати са публикувани в [П1], [П2], [П3] и [П4] 
и докладвани на [Д1], [Д2], [Д3], [Д4] и [Д5]. 
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Глава 3. Проектиране на учебен робот с три степени на свобода 

В тази глава е реализиран модел на реален индустриален манипулатор, 

чрез който да се даде представа за приложимостта на предложения в 

предходната глава метод за ILC управление. Създадената машина е ценово 

ориентирана и е подходяща за използване и като учебен манипулационен 

робот. 

Проектирана и разработена е софтуерна система за управлението на 

избрания и оптимизиран учебен манипулационен робот. Управлението се 

основава на PID закон. 

Използвани са достъпни на пазара компоненти, както и съвременни 

технологии за бързо прототипиране. Базовите елементи в конструкцията на 

робота са лагери, болтове, алуминиеви тръбички. За всички останали елементи 

е използвана технологията на 3D принтирането. През  последното  десетилетие,  

тази  технология претърпя  голямо развитие  и  намери широко приложение. 3D 

принтирането позволява проектът да е ценово ориентиран, защото цената  не  

зависи  от  сложността  на  детайла,  а  от неговата  маса  и  времето  за  печат;  

не  е  необходима  пълна  техническа документация  (2D  чертежи – печата  се  

директно  от  3D  модела); не са нужни инструменти и формообразуващи калъпи 

за  реализацията  на  детайлите [59]. За програмирането на базовите входно-

изходни операции, необходими за задвижването на робота е използвана 

Arduino технологията [60]. В разработката на софтуера на системата за 

управление е използвана популярната мета-операционна система за роботи – 

ROS [27]. 

Разработеният робот използва като основа проекта с отворен код: 

uStepper Robot Arm [61] и е модифицирана версия на робота от Фигура 3.1. 

  
Фигура 3.1. uStepper Robot Arm Rev. 3 [61] 
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3.1. Характеристики на uStepper Robot Arm 

uStepper Robot Arm има три степени на свобода и солидна конструкция, 

която позволява изпълнението на задачи като движение по предварително 

планирана траектория, движение от точка до точка, както и пренасяне на леки 

обекти. Изработен е от PLA пластмаса и алуминиеви тръби. В стандартната си 

конфигурация този робот има товароносимост от 350 до 700 грама в двете 

крайни състояния. Оборудван е със три стъпкови мотори с въртящ момент от 

0.42 Nm и един микро серво мотор с момент от 0.15 Nm при напрежение от 5V. 

Стъпковите мотори осигуряват задвижването на трите оси. Серво моторът 

затваря и отваря хващача. Първото звено на робота може да се завърта на 360 

градуса. Работната зона е от 320 до 540 mm. Илюстрирано е на Фигура 3.2. 

Височината на работната зона достига до 300 mm. Движението на второто и 

третото звено се осъществява посредством зъбна предавка с предавателно 

отношение 4,09:1. 

 

 
Фигура 3.2. Работна зона на uStepper Robot Arm [61] 

 

В стандартната си конфигурация роботът използва стъпкови мотори, 

които позволяват прецизно позициониране. Тези мотори имат 16 микростъпки 

и автоматична корекция при пропускане. Такъв тип мотори не позволяват 
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верификация на ILC методите. Причината е, че тяхната точност е лимитирана в 

рамките на минималната стъпка и не може да се подобрява. Освен това, този 

тип задвижване е коренно различно от симулираното в предходните 

експерименти. Една от основните характеристики на модифицирания робот е 

използването на постоянно токови мотори с енкодери. При тип мотори 

управлението може да бъде зададено прецизно, както и да се отчете допуснатата 

грешка по време на траекторното изпълнение. 

3.2. Сензорна и задвижваща система на робота 

За коректното отчитане на текущата позиция на всяко от звената на 

робота са избрани квадратурни енкодери (Фигура 3.3) съосни със задвижващите 

мотори.   

 
Фигура 3.3. Квадратурен енкодер [62] 

 

Инкременталните енкодери предоставят точно определен брой 

равномерно разпределени импулси за оборот (PPR) или за инч или милиметър 

линейнo движение. Квадратурният енкодер е тип инкрементален енкодер, 

използван в много приложения за автоматизация, където се изисква отчитане 

и на посоката на движение [62]. 

Както и на всички други енкодери, така и изборът на квадратурен енкодер 

зависи от приложението. Може да се използва енкодер свързан със зъбна 

предавка към оста. Възможно е енкодерът да е монтиран директно на оста на 

мотора, за по-добра точност. 

Ако моторът се използва в прашна или замърсена среда или се използва 

мотор с голяма тяга, то безконтактният или магнитният енкодер дава по-

надеждна обратна връзка. Квадратурните  енкодери  намират  приложение  за  

измерване  на  двупосочно позициониране. 
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Кодиращият диск в квадратурния енкодер съдържа две пътеки, 

обикновено означени като Канал А и Канал В, както е означено на Фигура 3.3. 

Това е ключовият елемент от дизайна, който определя функционалността на 

квадратурния енкодер. В приложения, в които се изисква отчитане на посока, 

контролерът може да определи посоката на движение, въз основа на фазовата 

разлика между каналите А и В. Когато квадратурния енкодер се върти по посока 

на часовниковата стрелка, неговият сигнал показва канал А, предхождащ канал 

В. Както и обратното, когато квадратурния енкодер се върти в посока обратна 

на часовниковата стрелка.  

В някои еднопосочни старт-стоп приложения е важно да има двупосочна 

информация (Канал А и B) дори когато не се очаква обратно въртене на вала. 

Грешка в брояча (при преброяването) може да възникне при едноканалния 

енкодер заради възможни вибрации на машината. Например, може да се появи 

грешка в брояча при едноканалния енкодер на старт-стоп приложение, ако 

енкодерът механично спре да се върти, когато сигналът е в преходно състояние. 

Тъй като последващата вибрация на механичния вал предизвика помръдване 

напред и назад, но броячът отчита при всеки такъв преход, въпреки че 

системата е практически спряна. Чрез използването на квадратурния енкодер, 

броячът следи прехода в отношението си към състоянието на противоположния 

канал и може да генерира надеждна информация за позицията. 

 
Фигура 3.4. Предимство на квадратурен енкодер [62] 

 

Квадратурният енкодер се използва и когато е необходима по-висока 

резолюция (разделителна способност). Броячът може да преброи началата и 

краищата на импулса на квадратурния енкодер от един канал, което удвоява 

броя на импулсите за оборот. Преброяването и на началата и краищата и на 

двата канала на квадратурния енкодер учетворява броят на отчетените импулси 

за един оборот (Фигура 3.4). Като резултат могат да бъдат генерирани 10,000 
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импулса на ход от 2,500 PPR квадратурен енкодер. Обикновено този 4x 

(учетворен) сигнал е точен до ±1 брой отчитане. 

Избраните задвижващи мотори са Cytron 12V, 38 RPM 120:1 Gear Motor w 

/ Encoder (Фигура 3.5) [63]. Необходими са 3 броя. Те са постоянно токови 

мотори с редуктор. Тези мотори са стандартно оборудвани с магнитен енкодер 

с датчик на Хол. Този енкодер е съосен с вътрешната ос на мотора Фигура 3.6. 

Той прави по 3 отчитания на всяко завъртане на вътрешната ос на мотора. Освен 

това, този енкодер е от квадратурен вид, което позволява отчитане както на 

посоката на въртене, така и четирикратно повишаване на резолюцията на 

отчитането. Това води до 12 отчитания за 360 градусово завъртане на 

вътрешната ос. Моторът има редуктор с отношение 1:120. Това означава, че 

постигнатата резолюция е 1440 отчитания за 360 градусово завъртане на 

външната ос. Характеристиките на този мотор са обобщени в Таблица 3.1. 

 

 

 
Фигура 3.5. Постоянно токов мотор с редуктор и магнитен енкодер 

 
Фигура 3.6. Закрепване на квадратурен енкодер към мотор 
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Таблица 3.1. Характеристики на постоянно токовите мотори 

Предавателно отношение 120:1 

Консумация без натоварване 0.07 A 

Обороти в минута 28 

Номинален въртящ момент 83.26 oz-in 

Ток при задържане 1.8 А 

Въртящ момент при задържане 316 oz-in 

Форма на оста D-Shaped 

Размери  37D x 57L mm 

Тегло 160 g 

Диаметър на оста 6 mm 

Дължина на оста 15.5 mm 

Номинално напрежение 12V 

Обороти в минута при празен ход 38 

3.2.1. Модифициране с цел съвместимост с постоянно токови мотори 

За да могат да се използват постоянно токови мотори е необходимо да се 

модифицират основните структурни елементи на избрания робот по начин, 

който да позволява лесното и прецизно закрепване на моторите. Това 

модифициране е извършено, чрез промяна на файловете от които се 3D 

принтира детайлът. Промените са показани на Фигура 3.7 и Фигура 3.8. 

Новите мотори са с различен диаметър на външната ос в сравнение със 

стандартните стъпкови мотори. Освен това, местоположението на техните оси 

се променя, поради характеристиките им и изместените крепежните точки. 

Това налага и промяна на задвижващите зъбни предавки (Фигура 3.10). 

Първото звено след извършените промени и монтиране на постоянно токовите 

мотори е показано на Фигура 3.9. Пълният набор от съставни части за 

манипулационния робот е показан на Фигура 3.11. Крайният резултат от 

модификацията на избрания модел е показана на Фигура 3.12. 
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Фигура 3.7. Корекции в долната част на първо звено с цел монтиране на постоянно токови мотори 

 

 

 
Фигура 3.8. Корекции в страниците на първо звено с цел монтиране на постоянно токови мотори 

 

 

 
Фигура 3.9. Първо звено с монтирани постоянно токови мотори 
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Фигура 3.10. Необходими промени в зъбните предавки 

 

 
Фигура 3.11. Всички съставни елементи на модифицирания манипулационен робот 

 

 
Фигура 3.12. Модифицирана версия на uStepper Robot Arm, позволяваща използването на 
постояннотокови мотори 
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3.3. Управляваща електроника 

За управлението на робота на ниско ниво е избрана входно-изходната 

платка с отворен код - Arduino Mega 2560 (Фигура 3.13) [64]. Тя е 

микроконтролерна платка, базирана на ATmega2560. Има 54 цифрови пина за 

вход/изход (от тях 15 могат да бъдат използвани като PWM изходи), 16 

аналогови входа, 4 UARTs (хардуерни серийни порта), 16 MHz кристален 

осцилатор, USB връзка (вход), захранващ жак,  ICSP header и бутон за 

рестартиране. Съдържа всичко необходимо за поддръжка на микроконтролера. 

Необходимо е единствено да се свърже към компютър с USB кабел или към 

външно захранване с AC адаптер или батерия. Mega 2560 е съвместима с 

множество разширителни платки, предназначени за Uno и предишните 

Duemilanove или Diecimila. 

Техническите характеристики на Мega 2560 позволяват тя да бъде 

програмирана с Arduino Software (IDE).  

ATmega2560 на Mega 2560 идва препрограмирано с bootloader, който 

позволява качването на нов код без да се налага използването на външен 

хардуерен програматор. Комуникира, използвайки оригиналния STK500 

протокол (референция, C header files). 

ATmega2560 има 256 KB флаш памет за съхранение на код (от които 8 KB 

се използва за bootloader), 8 KB SRAM и 4 KB EEPROM (която може да бъде 

четена и записвана с EEPROM библиотека). 

Всеки от 54-те цифрови пина на Mega може да бъде използван като вход 

или изход, използвайки функциите: pinMode(), digitalWrite() и digitalRead(). Те 

работят на 5 волта. Всеки пин може да предостави или получи 20 mA ток. 

Максимумът от 40 mA е стойността, която не трябва да бъде превишавана, за да 

се избегнат перманентни повреди на микроконтролера. 

Избрана е, защото има цели 256 KB памет за програмен код и най-

важното 6 от нейните пинове могат да се използват като външни прекъсвания. 

Трите задвижващи мотора разполагат с квадратурни енкодери. Прецизното 

отчитане на всеки от тях изисква по 2 броя външни прекъсвания, т.е. общо 6 

броя. С толкова разполага и платката. 

Друга важна част от електрониката е платката, която подава напрежение 

към моторите. За целта е избрана драйверна платка за постоянно токовите 

мотори – Pololu Dual DC Motor Driver 1A, 4.5V-13.5V- TB6612FNG (Фигура 3.14) 

[65]. Pololu Dual DC Motor Driver 1A, 4.5V-13.5V - TB6612FNG e перфектен за 

управление на два двупосочни DC мотора или един биполярен стъпков мотор. 

Тази миниатюрна платка е лесен начин за използване на чипа TB6612FNG на 
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Toshiba. Препоръчителното напрежение на мотора е 4.5 - 13.5 V и изходният ток 

от 3 А на канал (1 А постоянен) правят този драйвер, подходящ за двигатели с 

малка мощност. Този драйвер има вградена схема за термично изключване и 

максимална ШИМ честота от 100 kHz. Тази платка дава директен достъп до 

всички функции на TB6612FNG и добавя кондензатори на захранването и 

обратна защита на батерията на захранването на двигателя (забележка: няма 

обратна защита на Vcc връзката). Характеристиките на тази платка са обобщени 

в Таблица 3.2. Тази платка позволява управление на два мотора. Поради тази 

причина се налага да се използват 2 броя. Те се свързват към микроконтролера, 

като всеки от драйверите изисква по два цифрови пина за определяне на 

посоката на въртене, един цифров пин за активиране на режим на готовност 

(или авариен стоп) и на двата управлявани мотора, както и един пин с ШИМ, 

който задава подаденото напрежение към мотора. Arduino Mega 2560 разполага 

с необходимия брой входно/изходни пина за поддържането дори на повече от 

два такива драйвера. 

 

 
Фигура 3.13. Развойна платка Arduino Mega2560 [64] 

 

 
Фигура 3.14. Драйвер TB6612FNG за постоянно-токов мотор [65] 
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Таблица 3.2. Спецификации на драйвер TB6612FNG 

Драйвер за мотора TB6612FNG 

Канали на мотора 2 

Минимално оперативно напрежение 4.5 V 

Максимално оперативно напрежение 13.5 V 

Непрекъснат изходен ток на канал 1 А 

Върхов изходен ток на канал 3А 

Непрекъснат паралелен изходен ток 2 А 

Максимална PWM честота 100 kHz 

Минимално логическо напрежение 2.7 V 

Максимално логическо напрежение 5.5 V 

Обратна защита от напрежение? Да 

Размери 0.60” x 0.80” 

 

3.4. Проектиране и имплементиране на система за управление 

За реализиране на системата за управление на вече проектирания робот 

е необходимо да се създаде модул за входно-изходни операции за физическия 

робот, който да отговаря за подаването на команди към изпълнителните 

механизми (постоянно токовите мотори) и отчитането на данните от сензорната 

система (енкодерите на моторите) на робота в реално време. Този софтуерен 

модул се изпълнява върху микроконтролера, намиращ се в развойната платка 

Arduino Mega 2560. Освен него, в управлението участва и стандартен компютър, 

работещ под операционна система с отворен код Ubuntu 16.04. Тази 

операционна система е съвместима с мета-операционната система за роботи - 

Robot Operating System (ROS). Използването на ROS позволява разделянето на 

проектираната система на отделни модули (nodes), които да комуникират 

асинхронно помежду си, чрез информационни канали (topics). ROS ускорява 

разработката на крайния продукт, понеже могат лесно да се използват повторно 

вече написани модули, които осигуряват надеждна серийна комуникация на 

ниско ниво с входно-изходната платка, получаване на данни от физически 

джойстик, както и лесно визуализиране на текущото състояние на робота. 

За целите на управлението на проектирания робот са имплементирани 

следните софтуерни модули: 

 модул за решаване на права и обратна задача на кинематиката; 

 модул за планиране на зададена траектория; 

 модул за ръчно управление и избор на работен режим; 
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 модул за графичен потребителски интерфейс; 

 модул за входно-изходни операции за физическия робот; 

 модул за симулиране на входно-изходни операции; 

 модул (серво-контролер) за PID управление с обратна връзка. 

Общата схема на ROS системата е показана на Фигура 3.15. В елипси са 

изобразени отделните модули, в правоъгълници – комуникационните канали. 

Стрелките в посока от модул към канал показват, че дадения модул записва 

данни в канала. Стрелките насочени от канал към модул показват, че модулът 

чете данни от посочения информационен канал. 

 

 
Фигура 3.15. Комуникационна схема на изградената ROS система за управление 

 
Таблица 3.3. Комуникационни канали на ROS системата 

Име на комуникационен канал Предавана информация 

robot_status Чрез този канал входно-изходният 

модул предава информация за 

готовност за подаване на управление 

към моторите или съобщава за 

наличие на аварийна ситуация. 

driver_node 

(simulation_node) 

robot_encoders 

robot_mode 

kinematics_node 

desired_angles 

robot_angles 

pid_control_node 

pid_cmd_vel 

joystick_node planner_node 

target_position 

planner_mode 

desired_position joy_cmd_vel 



~ 81 ~ 

robot_encoders В този канал се записват в реално 

време отчетените показания от 

енкодерите на трите мотора. 

joint_states Този канал е необходим за 

визуализацията, чрез rviz. Тук 

модулът за визуализация записва 

текущите обобщени координати в 

реално време. След прочитането им 

rviz визуализира 3D модела на робота, 

спрямо неговото описание в URDF 

файлов формат. 

markers В този канал се записват 

информационните съобщения, които 

rviz извежда на екрана на 3D 

визуализацията. 

joy Това е специален канал, в който 

готовият joy модул, записва в реално 

време текущото състояние на 

натиснатите бутони на физическия 

джойстик. 

joy_cmd_vel В този канал модулът за ръчно 

управление или модулът за графичен 

потребителски интерфейс записват 

подадените команди към 

управляващия модул. Той от своя 

страна ги прочита и преобразува до 

сигнали към моторите. 

target_position В този канал модулът за ръчно 

управление или модулът за графичен 

потребителски интерфейс записват 

3D координатите на избрана зададена 

позиция на хващача. 

planner_mode Чрез този канал се задават работните 

режими на модула за планиране на 

траекторията. Те могат да бъдат 

режим на запис на зададена 

траектория, на изпълнение на 
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зададена траектория, както и режим 

за изчакване. 

robot_position В този канал, модулът за решаване на 

правата задача на кинематиката, 

записва координатите на текущата 

позиция на хващача на робота, спрямо 

данните прочетени от robot_encoders. 

desired_angles В този канал, модулът за решаване на 

обратната задача на кинематиката 

записва текущите задания за 

обобщените координати. Те се 

получават, чрез прочитане на 

зададена позиция от информационен 

канал target_position. 

robot_angles В този канал модулът за решаване на 

правата задача на кинематиката 

записва текущите стойности на 

обобщените координати на робота, 

спрямо прочетените данни от 

информационен канал 

robot_encoders. 

desired_position В този канал, модулът за планиране на 

траекторията записва текущата 

зададена позиция в 3D координати. 

След това тази позиция се обработка 

от модула за решаване на обратната 

задача на кинематиката. 

pid_cmd_vel В този канал модулът за управление с 

обратна връзка записва подадените 

управляващи сигнали. 

3.4.1. Модул за симулиране на входно-изходни операции 

Симулацията на поведението на физическия робот позволява по-

ефективна разработка на останалите модули, защото не се налага да се 

реконфигурира физическия робот. Симулацията предотвратява настъпването 

на повреди в машината, произтичащи от грешки в програмния код. Когато 

програмният код е пуснат през симулацията и е верифициран, то той може да 

се използва и върху физическия робот. ROS е замислена с идеята програмният 
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код да се раздели на достатъчен брой отделни компоненти, които да 

взаимодействат помежду си посредством унифициран комуникационен 

интерфейс. Това позволява направата на модул за симулация на входно-

изходните операции, който да има същите комуникационни характеристики, 

както и модулът за входно-изходни операции за физическия робот. За 

останалите модули симулираните входно-изходни операции са неразличими от 

реалните такива. На Фигура 3.16 е илюстрирана комуникационната схема на 

симулационния модул. Тя е същата като комуникационната схема на модула за 

входно-изходни операции за физическия робот. 

 
Фигура 3.16. Комуникационна схема на управляващ модул 

 

3.4.2. Интегриране на модула за входно-изходни операции в ROS системата 

Има два основни подхода за интегриране на модула за входно-изходни 

операции в ROS система. Тези модули най-често разчитат на някакъв вид 

серийна комуникация. Чрез нея те получават команди и връщат текущите 

показания на сензорите. Единият начин е да се имплементира допълнителен 

модул, който осъществява тази комуникация и я преобразува в съобщения, 

които са разбираеми за другите ROS модули. Другият вариант е самият модул 

за входно-изходни операции да е така проектиран, че да се свързва директно в 

ROS системата. За гореописания робот е избран микроконтролер, който е 

съвместим с Arduino платформата. За Arduino има готови библиотеки, които 

правят микроконтролера директно съвместим с ROS. Този подход позволява, 

модулите за реални и симулирани входно-изходни операции да са 

взаимнозаменяеми. Самото интегриране се осъществява по време на 

програмирането на микроконтролера. 

driver_node 

(simulation_node) pid_cmd_vel 

robot_encoders 

robot_status robot_mode 

joy_cmd_vel 
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3.4.3. Модул за визуализиране на физическия робот 

С помощта на ROS пакета – rviz може лесно да се визуализират текущото 

състояние на даден робот, зададената и изпълнената траектория. За целта 

трябва да се направи описание на кинематичните параметри на всяко едно от 

звената в URDF файлов формат [66] (Фигура 3.17). 

 
Фигура 3.17. Формат за описание на 3D модел 

 

След това е достатъчно да се подават само данните за обобщените 

координати на робота. Всичко останало се пресмята и визуализира от rviz 

модулът. Комуникационната му схема е показана на Фигура 3.18. 
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Фигура 3.18. Комуникационна схема на модул за визуализация 

 

3.4.4. Модул за ръчно управление, посредством джойстик 

ROS предлага готов пакет – joy, който чете състоянието на натиснатите 

бутони на стандартен физически джойстик, свързан към компютъра. 

Прочетените данни се преобразуват в стандартизиран вид и се подават в 

комуникационен канал. След това всеки друг модул, който чете от този 

комуникационен канал, може да обработва тези данни. Това осигурява ниво на 

абстракция и другите ROS модули не е необходимо да знаят особеностите на 

конкретния джойстик. 

Модулът за входно-изходни операции може директно да получи и 

обработи данните от натисканията на бутоните на джойстика. В случая, за 

описвания манипулационен робот се имплементира допълнителен възел, който 

обработва данните от джойстика и координира работата на останалите. 

Комуникационната му схема му е показана на Фигура 3.19. 

 
Фигура 3.19. Комуникационна схема на джойстик модул 

vizualization_node 

robot_position markers 

joint_states robot_mode 

target_position 

joystick_node robot_mode 

target_position 

joy_node joy joy_cmd_vel 

planner_mode 
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3.4.5. Модул за графичен потребителски интерфейс 

Модулът за графичен потребителски интерфейс е реализиран, 

посредством ROS rqt пакетa [29]. Този модул позволява роботът да се управлява 

в ръчен режим, както и да се задават автономни работни режими, когато не е 

наличен физически джойстик към компютъра. 

Комуникационната му схема му е показана на Фигура 3.20. 

 
Фигура 3.20. Комуникационна схема на модул за графичен потребителски интерфейс 

 

3.4.6. Модул за решаване на правата и обратната задача на кинематиката 

Модулът за решаване на правата и обратната задача на кинематиката 

чете, през цялото време на работа на системата, стойностите, подавани от 

енкодерите на двигателите и ги преобразува до стойности на обобщените 

координати в радиани, както и до координати в 3D пространството. Освен това, 

извършва и решаване на обратната задача на кинематиката, когато работи 

модулът за планиране на траектория и когато този модул определя зададените 

координати в текущия момент от време. 

Комуникационната му схема е показана на Фигура 3.21. 

 

 
Фигура 3.21. Комуникационна схема на модул за решаване на кинематиката 

3.4.7. Модул за планиране на траектория 

Модулът за планиране на траектория получава подадените работни 

режими и желани траекторни точки от общите му комуникационни канали с 

тези на джойстик модула. Реализирани са работните режими на запис на 

желана траектория и на изпълнение на записана траектория. Когато е 

стартиран режим на изпълнение на запис на траектория, то този модул 

gui_node 

robot_mode target_position 

joy_cmd_vel planner_mode 

kinematics_node 

desired_angles 

robot_position robot_encoders 

desired_position 

robot_angles 
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генерира зададени координати в 3D пространството. Тези координати след това 

се обработват от модула за решаване на правата и обратната задача на 

кинематиката и се превръщат в зададени обобщени координати. 

Комуникационната му схема е показана на Фигура 3.22. 

 

 
Фигура 3.22. Комуникационна схема на модул за задаване на траектория 

 

3.4.8. Модул за серво-управление с обратна връзка, по зададена траектория 

Модулът за управление с обратна връзка, получава информация от 

джойстик модула кога да бъде активен. Когато е активен следи текущите данни 

подадени му от модула за решаване на правата и обратната задача на 

кинематиката. Този модул генерира сигнали за управление на базата на 

отклонението от текущото задание (PID закон за управление – секция 1.3.1). 

Чрез комуникационен канал тези сигнали се подават към управляващия модул. 

Комуникационната му схема е показана на Фигура 3.23. 

 

 
Фигура 3.23. Комуникационна схема на модул за PID управление 

 

3.5. Приноси 

Чрез технологията на 3D принтирането е възможно да се модифицира 

избрания модел на манипулационен робот. Модификацията на избрания робот 

позволи монтирането на постоянно токови мотори с обратна връзка. Чрез 
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използването на квадратурни енкодери за обратна връзка се постига голяма 

точност на позициониране на манипулационния робот. Реализираният робот 

има сходни характеристики на задвижващата система с тези на компютърно 

симулирания робот – PUMA 560. 

Развойната платка Arduino Mega2560 има 6 броя външни прекъсвания, 

които са достатъчни за управлението на три постоянно-токови мотора, 

съответно с три квадратурни енкодера. 

Мета-операционната система ROS е подходяща за реализиране на 

система за управление на манипулационен робот. Чрез нея системата може да 

се раздели на отделни модули, които комуникират помежду си. Платформата 

Arduino е съвместима с комуникационната система на ROS и не е необходимо да 

се разработват протоколи за комуникация на ниско ниво. 

Чрез ROS се постига ниво на абстракция, което позволява да се реализира 

симулационен модул, който има същата комуникационна схема като 

управляващия Arduino модул. Двата модула са напълно взаимнозаменяеми. Не 

е необходимо да се правят промени по други модули, за да се реализира 

симулационна среда за разработения модул. Симулационната среда е удобна за 

тестване на алгоритми за управление. 

Разработеният робот може да се управлява посредством PID закон от 

реализираната ROS-базирана система. 

Основният научно-приложен принос в Глава 3 е изборът и 

оптимизацията на модел на учебен манипулационен робот с цел съвместимост 

с ILC управление. Приложните приноси в Глава 3 са проектирането и 

разработването на манипулационен робот и софтуерна система за управлението 

с обратна връзка на този робот. 

3.6. Заключение 

Създаден е реален модел на манипулационен робот с постоянно-токови 

мотори, който позволява да се тестват съществени особености на разглеждания 

алгоритъм. Чрез този робот могат да се извършват реални експерименти върху 

ILC методите. 

Създадена е софтуерна система за управлението на робота. Тази система 

включва модули за решаване на права и обратна задача на кинематиката, за 

планиране на зададена траектория, за ръчно управление и избор на работен 

режим, за графичен потребителски интерфейс, за входно-изходни операции за 

физическия робот, за симулиране на входно-изходни операции, за PID 

управление с обратна връзка. Изброените модули  изграждат ROS система. 
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Комуникацията между софтуерната система и електрониката се осъществява, 

чрез Arduino платформата. 

Извършено е тестване и настройка и роботът може да се управлява, както 

в ръчен, така и в автоматичен режим. 

Изложените в Глава 3 резултати са публикувани в [П6] и [И3]. 
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Глава 4. Разширение на SCILC и експериментална верификация 

Повечето индустриални манипулационни роботи трябва да разполагат с 

прецизно и високо надеждно траекторно управление. Това управление трябва 

да се съобразява, както с физическите характеристики на робота, така и с 

ограниченията на неговото работно пространство. Тези ограничения могат да 

произлизат както от ограничено движение на звената, така и от средата, която 

заобикаля робота. В работната среда освен манипулационния робот са 

разположени и други обекти, роботи, поточни линии, предпазни заграждения 

и т.н. По време на изпълнението на дадено задание, системата за управление 

трябва да е така проектирана, че да се съобразява с цялата заобикаляща робота 

околна среда, за да се предотвратят всякакви нежелани взаимодействия и/или 

сблъсъци с обектите в нея. 

 

 
Фигура 4.1. Допълнителни ограничения в работното пространство, произтичащи от други обекти 

4.1. Разширение на SCILC 

Множеството от достижими точки от крайното устройство на робота 

дефинира неговата работна зона. Очевидно, това множество е ограничено от 

кинематиката на робота. Ограниченията на кинематиката дефинират 

максималното работно множество от точки, което е допълнително ограничено 

от спецификата на средата, заобикаляща робота (Фигура 4.1). В повечето случаи, 
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моделът на динамиката на робота е неточен или непълен и системата за 

управление базирана на този модел, реализира траекторни грешки, които не 

винаги могат да се компенсират от контролера на обратната връзка. Тогава е 

възможно манипулационният робот да наруши ограниченията на неговата 

работна среда и да се сблъска с дадено препятствие, намиращо се в нея (Фигура 

4.2). Този проблем на системата за управление може да се реши, чрез 

използването на fuzzy адаптивно управление с incorporated self-motion. Но това 

решение изисква роботът да има излишество на степени на свобода [67]. 

Разгледаното в Глава 2 SCILC успешно и изчислително ефективно 

разрешава частния случай на този проблем, когато съществуват само 

ограничения на обобщените координати. В тази секция е показано как може да 

се приложи този метод за решаването на по-общия проблем – траекторно 

управление при ограничено работно пространство с преминаване покрай 

препятствия. 

 

 
Фигура 4.2. Симулиран сблъсък на манипулационен робот с обект в работното му пространство 

 

4.1.1. Адаптиране на условията за спиране на итерацията на SCILC при 

наличие на препятствия 

На Фигура 4.3. с плътна линия е показана примерна планирана 

траектория, която минава близко до друг обект в работното пространство. 
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Представеният SCILC метод ограничава множеството на изпълнените 

траектории по време на всяка итерация до тези, които са разположени в хипер-

тръба с радиус 휀 около зададената траектория. Стойността на 휀 е така избрана, 

че да не е възможно по време на някоя итерация да се наруши някое от 

ограниченията на обобщените координати. Аналогично, когато имаме 

допълнителни обекти и/или ограничения в работното пространство, то 

стойността на 휀 може да се избере така, че хипер-тръбата да ограничава 

множеството на траекториите по начин, който не позволява нарушаване на 

някое от допълнителните ограничения. На Фигура 4.3. с полупрозрачен син 

цвят е показана максималната 휀-тръба за зададената траектория. Зададената 

траектория е означена с тъмно синя линия. 

 

 
Фигура 4.3. Желана траектория (тъмно синя линия) и наложени от BEILC ограничения (полу-

прозрачно синя тръба)  

 

При SCILC имаме следната закономерност: радиусът на тръбата 휀 =  𝜇 +

 𝛿, където 𝜇 е експериментално установената точност на ILC метода за 

конкретния робот, а 𝛿 зависи от зададената траектория и може да се 

интерпретира като най-малкото разстояние от зададената траектория до 

външните граници на работното пространство. По аналогичен начин, когато 

работното пространство е ограничено и от други обекти, а не само от границите 

на изменение на ъглите при движение на звената, то пространството придобива 
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и вътрешни граници. В този случай, 𝛿 може да се избере така, че да отговаря на 

най-малкото разстояние между зададената траектория и някоя от всички 

(външни и вътрешни) граници на работното пространство. След това SCILC 

подходът може да бъде директно приложен. 

Както е илюстрирано и на Фигура 4.3, този подход е много рестриктивен 

към множеството на възможните траектории на движение при SCILC 

процедурата, което довежда до по-голям брой изпълнени итерации и съответно 

до по-бавна сходимост. Това се потвърждава и от направените изследвания за 

скоростта на сходимост в Глава 2. В следващата секция е предложена нова 

формулировка на условието за прекратяване на текущата итерация на SCILC, 

която позволява множеството на изпълнените траектории да е минимално 

ограничено без да се налага те да принадлежат на някаква 휀 хипер-тръба. 

4.1.2. Дефиниране на ново условие за прекъсване на итерациите при SCILC 

Нека първо да се разгледа частния случай на ограничено работно 

пространство, когато има само ограничения на обобщените координати. За този 

частен случай е формулирано ново условия за прекъсване, което да замени 

SCILC условието. SCILC ограничава изпълнимите траектории до тези, които 

попадат в хипер-тръба с радиус 휀 около зададената траектория. Освен това, 

хипер-тръбата трябва да попада изцяло в работното пространство. 

Следователно, множеството на възможните траектории е допълнително 

ограничено. Нека да разгледаме следното ново условие: Прекъсване на 

изпълнението на итерация 𝑙 в момент 𝑡: 0 < 𝑡 < 𝑇, ако съществува 𝑖, такова че: 

 

 𝑞𝑖,𝑙(𝑡) ≤ 𝑄𝑖
𝑚𝑖𝑛 или 𝑞𝑖,𝑙(𝑡) ≥ 𝑄𝑖

𝑚𝑎𝑥, за някое 𝑖 = 1, … , 𝑛 (4.1) 

 

Това условие (4.1) не налага допълнителни ограничения върху 

възможните траектории. Следователно, те са в максимално възможен обем и 

всяка итерация, ако се прекъсне преждевременно, то това е в последния 

възможен момент, точно преди момента, в който се нарушава някое конкретно 

ограничение на обобщена координата (ставен ъгъл). Новото условие не зависи 

от зададената траектория и намалява необходимостта от допълнителни 

изчисления за стойността на 휀. Единственото, което трябва да е известно и 

установено е точността на ILC метода за конкретния робот. 

Когато освен ограничения на обобщените координати има и 

допълнителни ограничения на работната зона, то може да се приложи 

аналогично условие, което следи дали текущата конфигурация на робота по 

време на конкретна итерация няма да наруши някое от ограниченията. За да се 
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приложи новото условие, обаче трябва предварително да се реши обратната 

задача на кинематиката за всяка една точка, ограничаваща работната зона. 

След което да се изведе списък от неравенства, за които да се прави проверка. 

Това е сложна задача, която би затруднила практическото прилагане на това 

ново условие в реална работна среда. 

Изчислително по-ефективно е във всеки момент да се изчислява правата 

задача на кинематика и да се знае къде е всяка точка на робота. След това 

проблемът може да се сведе до задачата в изчислителната геометрия за това 

дали дадена точка попада в изпъкнала фигура. Когато текущата конфигурация 

(в Евклидовото пространство) на манипулационния робот е на разстояние, 

твърде близко до някой друг обект (препятствие), то текущата итерация трябва 

да се прекрати. Това се разбира под разширение на SCILC метода. 

4.2. Експериментална верификация 

За да се верифицират SCILC подхода и предложеното негово разширение 

е необходимо да се допълни реализираната компютърна симулация на 

манипулационен робот PUMA 560, както и да се добави нов модул за SCILC 

управление в разработената система за управление на проектирания учебен 

манипулационен робот. 

4.2.1. Нов модул за SCILC управление 

Реализираната в Глава 3 система за управление е допълнена с още един 

модул. Този модул реализира SCILC метода за управление. SCILC модулът следи 

в реално време каква е реакцията на модула за управление с обратна връзка, 

както и текущото задание, подадено от модула за планиране. На тази база 

модулът подава управляващи сигнали към управляващия модул. Тези сигнали 

са комбинация между PID сигналите и преизчислените в процеса на 

самообучение. 

Комуникационната му схема е показана на Фигура 4.4. 

Комуникационните му канали са обобщени в Таблица 4.1. 

 
Фигура 4.4. Комуникационна схема на модул за SCILC управление 
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Таблица 4.1. Комуникационни канала на SCILC модула 

Име на комуникационен канал Предавана информация 

robot_mode Чрез този канал се включва и 

изключва SCILC режимът. 

robot_angles Чрез този канал SCILC модулът следи 

текущите обобщени координати на 

управлявания робот. 

desired_angles Чрез този канал SCILC модулът следи 

текущото задание, подадено от 

модула за планиране. Чрез смяна на 

режимите през robot_mode се 

определя кога да започне да се 

записва заданието, кога да се 

прекрати записът и кога да се започне 

ILC процесът. 

ilc_cmd_vel През този канал SCILC модулът 

подава управляващи сигнали към 

управляващия модул. Тези сигнали 

са комбинация между PID сигналите 

и преизчислените в процеса на 

самообучение. Чрез канал 

robot_mode е определен режим, при 

който управляващия модул отчита 

само тези сигнали и пропуска всичко 

идващо по другите cmd_vel канали. 

pid_cmd_vel SCILC модулът следи в реално време 

каква е реакцията на модула за 

управление с обратна връзка. 

4.2.2. Експериментална постановка и получени резултати 

Направени са два вида експерименти. Първата група са експерименти, 

чрез компютърна симулация. Те се правят, за да се потвърди приложимостта на 

новото условие (4.1) преди да се използва върху реалния манипулационен 

робот. Това предотвратява негови евентуални повреди. Симулацията е 

направена отново върху робот PUMA 560. Вторият експеримент е върху вече 

проектирания тризвенен манипулатор с наличие на препятствие в работната 
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зона. При него се верифицира както SCILC, така и приложимостта на новото 

условие. Това позволява да се направи директно сравнение между тях. 

 

Фигура 4.5. Изпълнени траектории с новото условие за прекратяване на итерация 

 

Фигура 4.6. Сравнение на сходимостта на SCILC при различните условия за прекратяване на итерация 
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Резултатите от компютърната симулация са представени на Фигура 4.5 и 

на Фигура 4.6. Записът на изпълнените от второто звено траектории показват, 

че в първите итерации процесът е бил спрян при достигане на ограниченията 

на обобщените координати. В следващите итерации вече се изпълняват без 

прекъсване и се постига сходимост. Втората фигура показва нагледно, че новото 

условие (4.1) постига по-добри резултати за по-малък брой итерации. Това се 

дължи на по-малкия брой прекъснати итерации. 

Компютърните симулации показват, че новото условие е приложимо за 

манипулационни роботи. 

 

Фигура 4.7. Изследване на сходимостта на SCILC 

 

Направени са експерименти върху реалния манипулатор. В работната 

зона на манипулатора е поставено неподвижно препятствие (Фигура 4.1). Първо 

се изпълнява траектория, чрез SCILC подхода със стандартното условие за 

прекратяване на итерацията, а след това се задава изпълнение на същото 

задание, но с новото условие за прекратяване на итерацията (4.1). SCILC 

подходът работи в комбинация с PID управление и компенсира неговата 

траекторна грешка. По този начин се изпълняват точно подаваните към 
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моторите команди за реализация на зададената траектория. Резултатите от тези 

експерименти са показани на Фигура 4.7 и Фигура 4.8. 

Резултатите показват, че в дадената ситуация SCILC подходът при 

използване на хипер-тръба има нужда от 33 итерации и 83.6 секунди, за да 

постигне същата прецизност, каквото се постига с новото условие (4.1) в рамките 

на 15 итерации и 48.1 секунди. Това е подобрение на необходимото време за 

изпълнение от 1.74 пъти. Тези експерименти верифицират и приложимостта на 

SCILC в управлението на манипулационни роботи. 

 

Фигура 4.8. Изследване на времето за изпълнение на SCILC 

4.3. Приноси 

Изследването на SCILC подхода показва, че ILC наистина може да намери 

широко приложение в управлението на манипулационни роботи. Той 

преодолява всички трудности и недостатъци на стандартния ILC подход, в 

случая на използване на робот в реална работна среда. Предложеното 

надграждане на SCILC с новото условие (4.1) премахва още допълнителни 

ограничения върху множеството на възможните траектории, което води до по-

малък брой прекъсвания и съответно до по-бърза сходимост. 
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Приложният принос в тази глава е допълнението на разработената в 

Глава 3 система за управление. Това допълнение позволява използването на 

SCILC управление. Научно-приложният принос е апробирането на 

приложимостта на SCILC подхода в управлението на реален манипулационен 

робот. 

4.4. Заключение 

Проектираният робот разполага с PID управление с обратна връзка. Това  

управление може да постигне прецизно изпълнение на зададена траектория, 

когато се комбинира с ILC метод. Такъв подход компенсира траекторната 

грешка след изпълнение на краен брой повторения. В тази глава е изградена 

система за управление, която позволява на създадения в Глава 3 

манипулационен робот да изпълнява задания по метода за ILC управление. По 

този начин, симулационно и експериментално е верифицирана приложимостта 

на SCILC методa за управление на реален манипулационен робот. 

Изложените в Глава 4 резултати са публикувани в [П5] и [И1], [И2].  
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Заключение 

В дисертационния труд са разгледани основните проблеми за 

прилагането на ILC в управлението на манипулационни роботи. Решени са 

широк кръг от задачи, включващи избягване на нарастване на преходната 

грешка, както и ненарушаването на ограниченията в обобщените координати 

по време на изпълнение на траекторно движение. 

В процеса на работа е проведено изследване на същността на методите за 

траекторно управление на манипулационни роботи. Анализирани са 

предимствата и недостатъците на ILC за управление на манипулационни 

роботи. Направен е критичен анализ на съществуващите подходи за 

разрешаване на проблема с нарастването на преходната грешка. Представен е 

Bounded Error ILC (BEILC) методът като най-добро решение на проблема с 

нарастването на преходната грешка. Изградена е компютърна симулация на 

робот PUMA 560, чрез която BEILC и неговите параметри са подробно 

изследвани. На базата на това изследване е синтезирана нова стратегия за 

изпълнение на итеративната процедура за траекторно управление на 

манипулационен робот, която отчита наличието на ограничения в работното 

пространство – SCILC подход. 

Разработен и реализиран е учебен манипулационен робот с три степени 

на свобода. Изследвани са софтуерните продукти и операционни системи с 

отворен код за управление на манипулационни роботи върху платформа 

Arduino  Mega  2560. На базата на тези продукти е изградена система за 

управлението на този робот. Чрез робота е експериментално верифицирана 

приложимостта на синтезираното управление с итеративно самообучение.  

Целта на дисертацията за изследване, подобряване и създаване на 

методи,  алгоритми и системи за управление с итеративно самообучение на 

реални манипулационни роботи е изпълнена. Предложеният SCILC подход 

отговаря на всички поставени изисквания и е по-добър от наличните към 

момента алтернативни решения. 

Перспективи за развитие 

За в бъдеще ще продължат изследванията върху прилагането на 

системата за управление, в която е интегриран SCILC подходът. Настоящата 

дисертация показва, че този подход е приложим за подобряване на 

управлението на индустриални манипулационни роботи. Бъдещите 

изследвания са насочени към доказване на сходимост на предложеното ново 
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условие за прекратяване на итерациите на SCILC, което дава по-добри резултати 

относно намаляването на продължителността на итеративната процедура. 

Ще бъде усъвършенстван учебният манипулационен робот с цел да може 

да изпълнява пълния набор от задачи на един индустриален робот със 6 степени 

на свобода. 
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Приноси 

 

С оглед на работата извършена в дисертацията и резултатите, получени в хода 

на изследванията  и  изложени  по-горе,  могат  да  бъдат  формулирани  

следните приноси: 

Научни приноси 

 

 Систематизирани са съществуващи решения на поставените 

проблеми. Извършена е оценка на техните предимства и недостатъци 

(Глава 1, [П1]). 

 Направен е критичен анализ на мета-операционната система за 

роботи – ROS (Глава 1, [П6]). 

 Изследвано е влиянието на параметрите на BEILC метода върху 

сходимостта му, когато се прилага в управлението на манипулационни 

роботи (Глава 2, [П2], [П3], [Д3]). 

 Дефинирана е максимално допустимата област на планирано 

движение, при която може да се приложи BEILC метод в управлението 

на манипулационен робот (Глава 2, [П1]). 

 Дефинирано е условие за избор на основния параметър 휀 на BEILC 

метода (Глава 2, [П1]). 

 Дефиниран е нов подход, който решава проблема за прилагане на ILC 

при наличието на ограничения на обобщените координати (Глава 2, 

[П1]). 

Научно-приложни приноси 

 

 Направена е компютърна симулация на робот със 6 степени на свобода 

– PUMA 560. Предложените методи са верифицирани и изследвани, 

чрез реализираната компютърна симулация (Глава 2, [П2], [П4], [Д1], 

[Д4], [Д5]). 

 Избран и оптимизиран е модел на учебен манипулационен робот с цел 

възможност за прилагане на ILC метод в управлението му (Глава 3, 

[И1], [И2], [И3]). 

 Верифицирано е прилагането на ILC методи в управлението на реален 

манипулационен робот (Глава 4, [П5], [Д2], [И1], [И2]). 
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Приложни приноси 

 

 Разработен е учебен манипулационен робот, чрез съвременни 

технологии за бързо прототипиране – 3D принтиране, платформата 

Arduino (Глава 3, [П5], [И1], [И2], [И3]). 

 Реализирано е програмно осигуряване за проектирания 

манипулационен робот (Глава 3 и Глава 4, [П5], [П6], [И1], [И2], [И3]). 
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