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Motiváció

A gépjármű- és repülőgépiparban általában korlátozott számítási ka-
pacitású mikrokontrollereken valósítják meg a szabályozási algoritmu-
sokat. A szerző először egy pilóta nélküli kisrepülőgéppel kapcsola-
tos munka során találkozott ezzel a problémával ([1] és [2]). Ezért
a disszertációban kifejlesztett módszereket repülőgépes alkalmazáson
(pilóta nélküli repülőgépen (UAV)) fogja bemutatni, de ettől még azok
bármilyen más rendszeren is alkalmazhatók. A korlátozott számítá-
si kapacitás a minimális számításigényű szabályozási algoritmusok felé
fordította a szerző figyelmét.

Ezek a követelmények dinamikus szabályozók helyett konstans erő-
sítésű és minimális állapotszámú szabályozókkal elégíthetők ki. Kons-
tans erősítések a tervezési módszertől függően megvalósíthatók lineáris,
időinvariáns (LTI) és nemlineáris és/vagy időben változó rendszerekre
is. Ugyanakkor LTI rendszermodellek viszonylag egyszerűen előállítha-
tók a különféle identifikációs technikákkal és használatuk gyorsíthatja a
szabályzók tervezését. Egy kis pilóta nélküli repülőgépen kaszkád PID
szabályzókkal szerzett tapasztalatok (lásd [2]) azt mutatják, hogy kasz-
kád lineáris szabályozókkal biztosítható egy nemlineáris rendszer sta-
bilitása és megfelelő működése a normál üzemállaptokoban (vízszintes,
egyenes vonalú repülés és útvonalpontok közti navigáció a repülőgépes
alkalmazásokban). Ily módon hierarchikus struktúrában elrendezett
LTI szabályozók (és rendszermodellek) alkalmazhatók számtalan, csak
gyengén nemlineáris rendszer esetében.

A figyelembe vett referenciajel osztályok a kis frekvenciájú konstans
(munkapontba szabályozás) vagy időben változó (útvonal követés) je-
lek. A zavaró jelek determinisztikus, lassan változó (kis frekvenciájú)
korlátos és nem nulla várható értékű jeleknek vehetők (a lehetséges
referencia- és zavarójel osztályok leírását lásd [3]-ban). Természete-
sen járulékos nulla várható értékű zajok is alkalmazásra kerülnek az
állapotdinamikai és mérési egyenletekben. A figyelembe vett rendszer-
osztály kauzális, ismeretlen jövőbeli referencia és zavarójelekkel, hogy
a kifejlesztett módszerek ember által irányított rendszerekben is alkal-
mazhatók legyenek (például ember vezette repülőgépek, lásd [4], [5]).

A következő bekezdésekben a szabályzótervezésre alkalmazható mód-
szerek kerülnek felsorolásra. A PID szabályozás egy könnyen megvaló-
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sítható LTI módszer referenciajelek követésére és zavarások elnyomá-
sára , de csak egy bemenet, egy kimenetű (SISO) rendszerekre alkal-
mazható. Ez megnöveli a szabályzótervezés bonyolultságát több be-
menet több kimenetű (MIMO) rendszerekre, mert kaszkád (többkö-
rös) szabályozás tervezése szükséges aminek a hangolása hosszadalmas.
Az automatizált tervezés érdekében MIMO módszerek, például lineáris
kvadratikus (LQ) optimális, vagy H∞optimális tervezés alkalmazása
szükséges.

Az LQ optimális módszereket széles körben tanulmányozzák és al-
kalmazzák az 1960-as évek óta. Az utóbbi évtizedekben az ipari alkal-
mazásokba is beléptek (LQ szabályozókkal, model prediktív szabályo-
zással (MPC) és előretekintő szabályozással [6], [7], [8], [9], [10], [11],
[12], [13]). A hagyományos állapot visszacsatoláson alapuló LQ opti-
mális stabilizáló vagy követő szabályzó konstans erősítéseket alkalmaz
és rendelkezik némi modell bizonytalansággal szembeni robusztusság-
gal. Ugyanakkor a valós alkalmazásokban állapotbecslővel kiegészítve
(LQG módszer) alkalmazandó, mert a rendszer állapotai nem mind
mérhetők. Az LQG szabályozás hátránya lehet a robusztus stabilitás
elvesztése (lásd [14]).

A H∞tervezési módszer alkalmazása megoldja a robusztusság és
zavarelnyomás kérdését, de nagyban növeli a szabályzó állapotterének
dimenzióját az alkalmazott súlyozó függvények miatt ([3], [15], [16]).
Napjainkban új megoldásokat fejlesztenek ki fix struktúrájú, alacso-
nyabb állapottér dimenziójú H∞szabályzók tervezésére (lásd [17]). De
ebben az esetben is gondot okoz a konstans nemnulla, vagy időben las-
san változó referenciajelek követése. Ezek általában nem L2 jelek és
ezért nem teljesítik a H∞tervezés alapfeltevését. A harmadik problé-
mát a kis frekvenciájú zavarások okozzák, melyekkel nem teljesíthető a
H∞tervezés kiegyensúlyozott struktúrája, mely jó kis frekvenciájú tel-
jesítmény mellett a negyfrekvenciás zavarások elnyomását is megoldja.
Kis frekvenciájú zavarások jelenlétében ez a megoldás nem lehetséges.

Így az LQG és H∞technikák közül az előbbi sokkal alkalmasabb
konstans erősítésű, minimális állapottér dimenziójú referenciajel követő
szabályzók tervezésére. A módszer másik előnye, hogy nem L2 referen-
ciajelek esetén is alkalmazható. Természetesen a kiadódó szabályozott
rendszer robusztusságát nagy körültekintéssel kell vizsgálni.

A hagyományos LQ optimális tervezés egy lehetséges hátránya, hogy
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nem képes a kisfrekvenciás zavarások elnyomására (ami egyébként H∞

tervezéssel sem garantált). Ez a probléma megoldható minimax ter-
vezési módszer ([18]) és zavarás (ismeretlen bemenet) becslők (mint
például [19], [20]) alkalmazásával. Utóbbi lehetővé teszi a zavarás nagy
részének semlegesítését előrecsatolás alkalmazásával. Ily módon csak a
maradék zavaró hatás elnyomása szükséges a minimax szabályzóval és
így a szabályzó teljesítménye javítható.

A kauzalitás követelményének kielégítése (hogy a tervezett szabály-
zó a jövőbeni referenciajel értékek ismerete nélkül is alkalmazható le-
gyen) végtelen horizontú LQ / minimax tervezést igényel, mert a véges
horizontú megoldások általában felteszik a referenciajel ismeretét a tel-
jes horizonton. A szakirodalomban [21], [22], [23], [24] véges horizontú
nem kauzális, vagy végtelen horizontú, de közelítő (a pontos követés ga-
rantálása nélküli) megoldások találhatók. Így ez a témakör fejlesztést
igényel.

A megtervezett állapot visszacsatoláson alapuló szabályzók alkal-
mazása a rendszer állapotainak mérését, vagy becslését igényli. A disz-
szertáció egy repülőgép szabályozási példát tartalmaz. Repülőgépek
stabilizálásában és útvonalkövető szabályozásában leginkább a szögse-
bességeket és Euler szögeket használják a visszacsatolásban. A szögse-
bességek kisméretű szenzorokkal is mérhetők, míg az Euler szögek csak
nagyméretű pörgettyűs berendezésekkel amik kis UAV-ken nem alkal-
mazhatók. Így az Euler szögeket becsülni szükséges. Az Euler szögek
kapcsolata a szögsebességekkel erősen nemlineáris, ezért nemlineáris
állapotbecslő (például Extended Kalman Filter (EKF)) alkalmazása
szükséges (lásd például [25]).

A fenti állításokat figyelembe véve a disszertáció céljai a következők:

1. Megvizsgálni egy állapot visszacsatoláson alapuló kauzális, vég-
telen horizontú, LQ optimális referenciajel követő szabályozó le-
vezetésének lehetőségét konstans, vagy időben lassan változó re-
ferencia jelekre és LTI rendszerekre.

2. Zavarásbecslő alkalmazásával a becsült zavarást felhasználva a
zavarás nagy részének semlegesítése. Egy állapot visszacsatolá-
son alapuló kauzális, végtelen horizontú, LQ optimális minimax
referenciajel követő szabályozó levezetése konstans, vagy időben
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lassan változó referencia jelekre és LTI rendszerekre. A szabályzó-
nak képesnek kell lennie a zavarás semlegesítése után fennmaradó
zavaró hatások elnyomására.

3. A kifejlesztett megoldások alkalmazása repülőgép referenciajel kö-
vető szabályozásában Matlab Simulink szimulációkban és valós
repülési tesztekben.

4. A repülőgéphez kapcsolódó alkalmazási példák inspirálták egy
Euler szög becslő algoritmus kifejlesztését, mely a rendelkezésre
álló mérések közti átkapcsolások révén a teljes repülési idő alatt
használható a felszállástól a leszállásig.

A disszertáció szerkezete a következő: az első fejezet bemutatja a
figyelembe vett rendszerosztályt az alap jelölésekkel és feltételezések-
kel. A második fejezet foglalkozik a végtelen horizontú LQ optimális
követő szabályozással. Egy rövid irodalmi áttekintést követően ismer-
teti a kiinduló feltételezéseket, majd levezeti a véges és végtelen hori-
zontú megoldásokat. Ezt követően egy megoldhatósági feltételt ad a
kiadódó Diszkrét Algebrai Riccati Egyenlethez (DARE) és összegzi a
végtelen horizontú LQ optimális megoldás tulajdonságait. Végül több
más módszerrel hasonlítja össze az új megoldást szimulációk útján. A
harmadik fejezet továbbfejleszti az előző fejezet eredményeit zavarás-
becslés és kompenzálás, valamint LQ optimális minimax szabályozás
alkalmazásával. Itt is felsorolásra kerülnek a kifejlesztett megoldás tu-
lajdonságai és megtörténik a szimulációkban való összevetése más mód-
szerekkel. A negyedik fejezet a módszerek valós alkalmazása felé tesz
lépéseket egy repülőgép orientáció becslő EKF kifejlesztésével. A szűrő
tulajdonságait szimulációkon keresztül vizsgálja. Az ötödik fejezet a ki-
fejlesztett LQ és minimax szabályozók robusztusságát vizsgálja Monte
Carlo szimulációk felhasználásával a nemlineáris állapotbecslő hatását
is figyelembe véve. A hatodik fejezet valós repülési tesztek eredményeit
ismerteti és összehasonlítja a kifejlesztett módszereket egy PID sza-
bályzóval. A hetedik fejezet zárja a disszertációt az elért eredmények
öt tézisben való összegzésével.
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Alap jelölések és módszerek

A disszertációban elvégzett munka a rendszer- és irányításelmélet kö-
vetkező módszereire épül.
LQ optimális (kimenet követő) szabályozás [21],[23] a következő
modellel jellemzett diszkrét idejű, LTI rendszerek esetére:

xk+1 = Axk +Bũk

yrk = Crxk

yk = Cxk

(1)

A tervezés célja egy előírt referencia jel r követése a követéshez létre-
hozott kimenettel yr a következő funkcionál minimalizálása útján:

J (x, x̃, ũ) =
1

2

N−1
∑

k=0

(

(xk − x̃k)
T
Q (xk − x̃k) + ũT

kRũk

)

+

+ (xN − x̃N )
T
Q (xN − x̃N )

where :

Q = C
T
Q1C + CT

r Q2Cr

C =
(

I − CT
r

(

CrC
T
r

)−1
Cr

)

x̃k = CT
r

(

CrC
T
r

)−1
rk = Hrk

(2)

A funkcionál minimalizálása a jól ismert Lagrange szorzó módszerrel
oldható meg, a társváltozót először véges, majd végtelen időhorizontra
levezetve.

LQ optimális minimax (kimenet követő) szabályozás [26],[18]
a következő modellel jellemzett diszkrét idejű, LTI rendszerek esetére:

xk+1 = Axk +Bũk +Gdk

yrk = Crxk

yk = Cxk

(3)
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A tervezés célja egy előírt referencia jel r követése a követéshez létre-
hozott kimenettel yr, együtt a d zavarás hatásának elnyomásával és a
következő funkcionál minimalizálásával:

J (x, x̃, ũ, dk) =

=
1

2

N−1
∑

k=0

((xk − x̃k)
T
Q (xk − x̃k) + ũT

kRuũk−

− γ2dTkRddk) + (xN − x̃N )
T
Q (xN − x̃N )

where :

Q = C
T
Q1C + CT

r Q2Cr

C =
(

I − CT
r

(

CrC
T
r

)−1
Cr

)

x̃k = CT
r

(

CrC
T
r

)−1
rk = Hrk

(4)

A funkcionál minimalizálása itt is Lagrange szorzó módszerrel oldható
meg, először véges, majd végtelen időhorizontra.

Kiterjesztett Kálmán szűrő (EKF) nemlineáris rendszerek-
hez [25]. Az alábbi nemlineáris rendszer (az aktuális állapot körül
linearizálva) figyelembe vételével:

ẋ = f(x) → Ak =
∂f(x)

∂x

∣

∣

∣

∣

∣

xk

y = h(x) → Ck =
∂h(x)

∂x

∣

∣

∣

∣

∣

xk

xk+1 = Akxk + Vkvk

yk = Ckxk + wk

E{vk} = 0, E{wk} = 0, Nk = E{vkv
T
k }, Wk = E{wkw

T
k }

(5)

A cél a mért kimenetből (y) a rendszer állapotainak torzításmentes,
minimális szórású becslése. Ez a következő algoritmus útján érhető el:
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xk+1 = f(x̂k)

P k+1 = AkPkA
T
k + VkNkV

T
k

Kk+1 = P k+1C
T
k+1

(

Ck+1P k+1C
T
k+1 +Wk+1

)−1

x̂k+1 = xk+1 +Kk+1 (yk+1 − h(xk+1))

Pk+1 = (I −Kk+1Ck+1)P k+1

(6)

A fenti kifejezésekben x̂ a rendszer becsült állapota, és P az állapot
becslési hiba kovariancia mátrixa (Pk = E{(xk − x̂k)(xk − x̂k)

T }).

Új tudományos eredmények

1. Tézis

A véges horizontú LQ optimális követési és minimax

követési problémák megoldása

Az LQ optimális követési és minimax követési problémák megoldásának
alapja a véges időhorizontú funkcionálok (2) és (4) megfelelő megoldása.
A megoldás legfontosabb része a társváltozó struktúrájának meghatá-
rozása, mert erre épül aztán a végtelen horizontú megoldás.

1. Tézis Kiírtam és megoldottam a véges horizontú, LQ optimális
kimenet követő szabályozási feladatot DT, LTI rendszerekre Lagrange
szorzó módszerrel részletesebben, mint a szakirodalom. Ez a részlete-
sebb megoldás jobban megmutatja a referencia jel társváltozóra gyako-
rolt hatását ami egy pontosabb végtelen horizontú megoldás levezetését
teszi lehetővé a 2. Tézisben. Az ott ismertetett megoldás nem kapható
meg a társváltozó részletesebb ismerete nélkül.

Kiterjesztettem a véges horizontú kimenet követési problémát mi-
nimax esetre, amikor a minimalizálandó funkcionál a rendszerre ható
zavarások hatását is tartalmazza. Egy szerkezetét tekintve hasonló, de
egyébként eltérő megoldás adódott.
Az 1. Tézishez kapcsolódó publikációk: [BKB08a], [Pét08], [Pét09],
[BKB09b], [BKB09a].
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A véges horizontú LQ optimális követés és minimax követés társ-
változói alakilag teljesen egyformák:

λk = Pkxk + Skx̃k+1 −Qx̃k = Pkxk − sR(k) (7)

(7) azt mutatja, hogy a társváltozó k időpillanatbeli értéke a k és k+1
időpillanatbeli referencia jelektől is függ.

2. Tézis

A végtelen horizontú, LQ optimális referenciajel kö-

vetési probléma megoldása

A véges horizontú megoldásra alapozva a referenciajel függvény (forcing
function) állandósult állapotbeli megoldásával és a referencia jel extra-
polációjának alkalmazásával a végtelen horizontú feladat több lépésben
oldható meg:

1. Stabilizáló állapot visszacsatolt szabályozó tervezése az (A,B)
párra (1)-ben

2. A stabilizált rendszerre felírt állandósult állapotú referenciajel kö-
vetési probléma megoldása

3. Időben változó referencia jelekre az LQ szub-optimális követő
megoldás levezetése az eredeti rendszer állandó referenciajelre ka-
pott egyensúlyi ponttal való centrálásával

2. Tézis Megoldottem a végtelen horizontú, LQ optimális, kauzális re-
ferenciajel követési problémát optimálisan konstans, és szub-optimálisan
időben változó referenciajelekre DT, LTI determinisztikus zavarásoktól
mentes rendszert (1) figyelembe véve. A megoldás az 1. Tézisben be-
mutatott véges horizontú megoldáson alapul és a referenciajel extrapo-
lációját alkalmazza a kauzalitás és a megoldhatóság érdekében. Ez az
extrapoláció okozza a szub-optimalitást időben változó referenciajelek
esetén.
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A 2. tézishez kapcsolódó publikációk: [BRSB08], [Pét08], [Bau08],
[Pét09], [BKB08a], [BB11b].

Az előzetes stabilizálás és az állandósult állapothoz szükséges be-
menet megtervezése után a rendszer bemenete a következő:

ũk = −Kx1
xk + u∞ +∆uk

A (2) funkcionált most a centrált rendszerre kell felírni ∆xk = xk −
x∞, ∆x̃k = x̃k− x̃∞ és ∆uk = uk−u∞ használatával. Ebből a végtelen
horizontú referenciajel függvény a következő alakban adódott:

sR(k) =QH∆rk +ΦT
[

I + P∞BR−1BT
]−1

sR(k + 1) (8)

a véges horizontú eset megoldását és a végtelen horizontú DARE P∞

megoldását figyelembe véve.
Az optimalitás felételeit figyelembe véve a végtelen horizontú meg-

oldás optimális, ha a referenciajel függvénynek (8) létezik állandósult
állapotú megoldása. Ehhez az alábbi egyenletrendszer teljesülése szük-
séges (sR(k) = S1∆rk − S2∆rk+1 figyelembe vételével):

− S1∆rk = −QH∆rk

S2∆rk+1 = −φT
[

I + P∞BR−1BT
]−1

S1∆rk+1

0 = φT
[

I + P∞BR−1BT
]−1

S2∆rk+2

(9)

Konstans referencia jelekre a rendszer mindig teljesül ∆rk = 0, ∀k
miatt, időben változó jelekre extrapoláció alkalmazásával kapható egy
zárt alakú szub-optimális megoldás (ami nem teljesíti az egyenletrend-
szert k + 1÷ k + 3 indexekre).

Az összesített rendszer bemenet végül a következő alakban adódik
(r∞ = rk+1 és a becsült állapot x̂k figyelembe vételével):

ũk = −Kxx̂k +
(

KS1
+Kr∞

)

rk+1 +KS2
rk (10)
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u

y

[

φref

rref

]

y

M

KS1
+Kr∞

KS2

1. ábra. A zárt, visszacsatolt rendszer LQ követő szabályzóval

Az alkalmazási példára felrajzolt zárt szabályozott rendszer a leve-
zetett LQ követő szabályzóval a 1. ábrán látható.

A levezetett követő szabályozás az alábbi tulajdonságokkal rendel-
kezik (melyek bizonyítása a disszertációban szerepel):

1. Kielégíti a szeparációs elvet mind konstans, mind pedig időben
változó referencia jelekre.

2. Nem szükséges hozzá anti-windup (szaturációt kezelő) kompen-
zálás, mert állandó erősítésű memória nélküli szabályozót ad.

3. Garantálja az aszimptotikus stabilitást, zérus állandósult álla-
potbeli követési hibát és véges LQ funkcionál értéket (végtelen
horizonton) konstans, véges referencia jelekre. A legutolsó tulaj-
donságból egyben az LQ optimalitás is következik.

4. A megoldás szub-optimális, BIBO és így lp stabil időben változó
referencia jelekre. A szub-optimalitás azt jelenti, hogy a végtelen
horizontú problémának csak egy közelítő megoldását sikerült leve-
zetni erre a referenciajel osztályra és így az optimalitás elveszett,
amint az a levezetés során kiderült.

5. l1/l2 jelekre végtelen horizonton is véges funkcionál értéket ga-
rantál.
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Megtörtént a kifejlesztett LQ követő szabályozás hét másik megol-
dással való összehansonlítása repülőgép laterális dinamikájának szabá-
lyozását használva példaként (bedöntési szög referenciajel követése és
a legyező dinamika csillapítása). A hét másik megoldás: PID szabályo-
zás, állapot visszacsatolás alapjel miatti korrekcióval, integráló állapot
visszacsatolás alapjel miatti korrekcióval, követési hiba direkt visszacsa-
tolása a rendszer integráló tulajdonságának kihasználásával, LQ szervó
szabályozás, model prediktív irányítás (MPC) és H∞optimális szabá-
lyozás. A kifejlesztett megoldás messze felülteljesít a referenciajel kö-
vetése tekintetében, azon az áron, hogy több kontrol energiát használ.
Ugyanakkor a kontrol bemenetek maximális korlátait nem lépi át.

A módszer robusztussága és robusztus teljesítménye sztochasztikus
robusztussági és teljesítmény tesztekkel vizsgálható. A rendszer in-
stabilitása 35%, a bemenetek szaturációja pedig 25% paraméter bi-
zonytalanság mellett volt tapasztalható. A szimulált rendszer válasza
15% bizonytalanságig volt elfogadható, de bemutatásra került egy példa
ahol a teljesítmény kiváló néhány paraméter 30-40%-os bizonytalansága
mellett is. Ez alátámasztja, hogy az elvégzett vizsgálat a parametri-
kus bizonytalanságok legrosszab kombinációja melletti jellemzőket adja
meg.

3. Tézis

A DARE megoldhatósága

3 Tézis Levezettem a végtelen horizontú LQ követési problémában ki-
adód Diszkrét Algebrai Riccati Egyenlet (DARE) megoldhatósági felté-
teleit
A 3. tézishez kapcsolódó publikáció: [BKB08b].

A levezetett feltételeket a következő tétel összegzi:

Tétel 1 (A DARE megoldhatóságához elégséges súlyozás) Te-
kintsünk egy diszkrét idejű, lineáris, időinvariáns rendszert a következő
állapotdinamikai egyenlettel: xk+1 = Axk +Buk, és szabályozott kime-
nettel yrk = Crxk (xk ∈ R

n, uk ∈ R
m, yrk ∈ R

r, A ∈ R
n×n, B ∈

R
n×m, Cr ∈ R

r×n). Tegyük fel, hogy az (A,B) pár stabilizálható és a
Cr mátrix összes lineárisan összefüggő n− r oszlopa zérus. Ha a fenti
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feltételek teljesülnek, akkor a következő súlyozási stratégia garantálja
a DARE megoldhatóságát (tekintet nélkül A szerkezetére) és lehetővé
teszi a szabályozott kimenetben figyelembe vett és nem figyelembe vett
állapotok elkülönített súlyozását:

Állapot súlyozó mátrix:

Q = C
T
Q1C + CT

r Q2Cr

ahol:
Q2 > 0
Q1 > 0 diagonális
C = I − CT

r

(

CrC
T
r

)

−1
Cr

Bemenet súlyozó mátrix:
R > 0

4. Tézis

A végtelen horizontú LQ optimális minimax referen-

ciajel követő probléma megoldása

A véges horizontú megoldásra alapozva a referenciajel függvény állan-
dósult állapotbeli megoldásával és a referencia jel extrapolációjának al-
kalmazásával a végtelen horizontú feladat több lépésben oldható meg:

1. Egy stabilizáló állapot visszacsatolt szabályozó tervezése a (3)
rendszerre.

2. Optimális állapot és zavarásbecslő megtervezése a stabilizált rend-
szerre (A [19] és [27]-ben leírt módszer alkalmazásával LTI rend-
szerekre. A módszer csak stabil rendszerre alkalmazható).

3. A zavaró hatásokat legkisebb négyzetes (LS) optimális értelemben
kompenzáló rendszer bemenet megtervezése.

4. A stabilizált és kompenzált rendszerre felírt állandósult állapotú
referenciajel követési probléma megoldása konstans referencia és
zavaró jeleket feltételezve.

5. Időben változó referencia jelekre az LQ szub-optimális minimax
követő megoldás levezetése az eredeti rendszer (az első lépésből)
állandó referencia- és zavarójelre kapott egyensúlyi ponttal való
centrálásával.
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4. Tézis Megoldottam a végtelen horizontú, LQ optimális, kauzális
minimax referenciajel követési problémát optimálisan konstans, és szub-
optimálisan időben változó referenciajelekre DT, LTI determinisztikus
zavarásokat tartalmazó rendszert (3) figyelembe véve. A megoldás az 1.
Tézisben bemutatott véges horizontú minimax megoldáson alapul és a
referenciajel extrapolációját alkalmazza a kauzalitás és a megoldhatóság
érdekében. Ez az extrapoláció okozza a szub-optimalitást időben változó
referenciajelek esetén.
A 4. Tézishez kapcsolódó publikációk: [BKB09a], [BKB09b],
[Pét10b], [BB11c].

Az elő stabilizálás, LS optimális zavarkompenzálás és az állandósult
állapothoz szükséges kontrol bemenet figyelembe vételével a rendszer
bemenete a következő alakú:

ũk = −Kx1
xk −B+Gd̂k + û∞ +∆ûk

Itt B+ a B mátrix Moore-Penrose pszeudoinverze. A (4) funkcionál
felírható a centrált rendszerre a következő tagokkal ∆xk = xk − x∞,
∆x̃k = x̃k − x̃∞, ∆ûk = ûk − û∞, ∆dk = dk − d∞ and ∆d̂k = d̂k − d̂∞.
A referenciajel függvény struktúrája formálisan (8)-al teljesen azono-
san adódik. Innentől kezdve a probléma megoldása formailag teljesen
megegyezik az LQ követő szabályozáséval, optimális megoldást adva
konstans, és szub-optimálisat időben változó referencia jelekre.

A végső összesített kontrol bemenet a következő alakú (r∞ = rk+1,
a x̂k becsült állapot és a d̂k becsült zavarás figyelembe vételével):

ũk = −Kxx̂k −KS2
(rk+1 − rk) +Kr∞rk+1 +Kd∞

d̂k (11)

A szabályozott rendszer blokksémája a 2 ábrán látható.
A levezetett követő szabályozás az alábbi tulajdonságokkal rendel-

kezik (melyek bizonyítása a disszertációban szerepel):

1. Kielégíti a szeparációs elvet mind konstans, mind pedig időben
változó referencia jelekre.

2. Nem szükséges hozzá anti-windup (szaturációt kezelő) kompen-
zálás, mert állandó erősítésű memória nélküli szabályozót ad.
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2. ábra. A zárt szabályozási kör minimax követő szabályzóval és zava-
rásbecslővel

3. Garantálja az aszimptotikus stabilitást, zérus állandósult állapot-
beli követési hibát és véges LQ funkcionál értéket (végtelen hori-
zonton) konstans, véges referencia és zavaró jelekre. A legutolsó
tulajdonságból egyben az LQ optimalitás is következik.

4. A megoldás szub-optimális, BIBO és így lp stabil időben változó
referencia jelekre. A szub-optimalitás azt jelenti, hogy a végtelen
horizontú problémának csak egy közelítő megoldását sikerült leve-
zetni erre a referenciajel osztályra és így az optimalitás elveszett,
amint az a levezetés során kiderült.

5. l1/l2 jelekre végtelen horizonton is véges funkcionál értéket ga-
rantál.

Megtörtént a kifejlesztett minimax (MM) követő szabályzó össze-
vetése ugyanazzal a hét másik megoldással, amelyekkel az LQ követő
szabályzóé, ugyanazt a repülőgép laterális dinamikai modellt használva.
Az MM követő szabályzó nem a legjobb megoldás, hasonló teljesítményt
mutat, mint a többi módszer. Az állapot dimenziója viszont ennek a
szabályzónak a legkisebb, ami igen hasznos lehet korlátozott rendelke-
zésre álló számítási kapacitás esetén.

15



A módszer robusztussága és robusztus teljesítménye sztochasztikus
robusztussági és teljesítmény tesztekkel vizsgálható. A rendszer in-
stabilitása 15%, a bemenetek szaturációja szintén 15% paraméter bi-
zonytalanság mellett volt tapasztalható. Ez azt mutatja, hogy a MM
követő szabályzó robusztussága és robusztus teljesítménye gyengébb,
mint az LQ követő szabályzóé. Azonban a szimulált rendszer válasza
hasonlóan 15% bizonytalanságig volt elfogadható, és itt is bemutatásra
került egy példa ahol a teljesítmény kiváló néhány paraméter 30-40%-os
bizonytalansága mellett is. Ez alátámasztja, hogy az elvégzett vizsgá-
lat a parametrikus bizonytalanságok legrosszab kombinációja melletti
jellemzőket adja meg.

5. Tézis

Többlépéses orientáció becslő algoritmus kifejlesz-

tése

Az LQ és minimax technika egyaránt referenciajel (és zavarójel) elő-
recsatolással kiegészített állapot visszacsatolt szabályzóhoz vezet. Ily
módon alkalmazásukhoz szükséges a rendszer állapotainak ismerete. A
disszertációban a kifejlesztett módszerek tulajdonságainak vizsgálata
egy repülőgép laterális dinamikai modelljének felhasználásával törté-
nik. Ez veti fel repülőgép állapotok becslésének problémáját. A UAV
alkalmazásokban általában a szögsebességeket és Euler szögeket hasz-
nálják a repülőgép stabilizálására és követő szabályozására (a példában
a bedöntési szög és szögsebesség valamint a legyező szögsebesség kerül
felhasználásra). Az alkalmazási példában a szögsebességek mérhetők
fedélzeti szenzorokkal, az Euler szögeket viszont becsülni szükséges.

A kifejlesztett több üzemmódú becslőt összefoglalóan a következő
tézis írja le:

Thesis 5 Kifejlesztettem egy több üzemmódú orientáció becslő kiter-
jesztett Kálmán szűrőt. A szűrő a mérések közötti átkapcsolással és
szélbecslés alkalmazásával törekszik a lehető legpontosabb becslés megva-
lósítására. A quaternion dinamikai egyenlet integrálját a Heun formula
egy zárt megoldásával számítja, ami tovább javíthatja a pontosságot.
Az 5. Tézishez kapcsolódó publikációk: [Pét10a], [BB10], [BB11a].
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A felhasznált fedélzeti mérések a következők (a megadott dimenzi-
ókkal [dim]):

1. repülőgép szögsebessége [3]

2. a Föld mágneses vektora [3]

3. repülőgép gyorsulása [3]

4. GPS azimut szög a mért sebességből [1]

5. IAS [1]

A kifejlesztett becslő üzemmódjai a következők:

1. MODE 1: Inicializálás, a kezdeti Euler szögek meghatározása a
mágneses (magn.) és gyorsulás (acc.) mérések alapján (amíg a
repülőgép zavartalanul áll a földön). Ez szükséges a lehető leg-
pontosabb kezdeti értékek érdekében. A Föld mágneses vekto-
rának komponensei (Föld rendszerben) szintén meghatározásra
kerülnek. Innentől konstansnak vehetők és felhasználásra kerül-
nek a további üzemmódokban. Végül megtörténik a szögsebesség
szenzorok konstans mérési hibáinak inicializálása is.

2. MODE 2: Földi üzemmód felszállás előtt. A becsült értékek fo-
lyamatos frissítése a mágneses és gyorsulás mérések alapján.

3. MODE 3: Légi üzemmód GPS-el. A becsült értékek folyamatos
frissítése a mágneses és GPS mérések alapján.

4. MODE 4: Légi üzemmód GPS nélkül. A becsült értékek folyama-
tos frissítése a mágneses és az IAS-el korrigált gyorsulás mérések
alapján.

5. MODE 5: Földi üzemmód leszállás után. A becsült értékek folya-
matos frissítése a mágneses és gyorsulás mérések alapján.

Az algoritmus tesztelése számtalan szimulációban történt mielőtt
alkalmazásra került a szabályozók légi tesztelésében.
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Az LQ és MM követő szabályzók tesztelése
valós repülések során

Mind az LQ, mind a MM követő szabályzó tesztelése és egy PID meg-
oldással (lásd [2]) való összevetése megtörtént egy kis UAV fedélzetén.
Minden esetben a disszertációban kifejlesztett orientáció becslő algorit-
mus került alkalmazásra. A feladat bedöntési szög referenciajel követése
és közben a legyező mozgás csillapítása volt.

A bedöntési szög követés eredményei az ábrákon láthatók. Összeg-
zésként elmondható, hogy mindkét módszer megfelelő eredménnyel al-
kalmazható valós rendszereken.
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Tracking of roll angle with LQ tracker control

3. ábra. A φ referenciajel követése 2011. szeptember 13.-án az LQ
követő szabályzóval
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4. ábra. A φ referenciajel követése 2012. július 19.-én a MM követő
szabályzóval

Jövőbeni tervek

A disszertációban LQ optimális és LQ minimax optimális követő sza-
bályzók kerültek kifejlesztésre diszkrét idejű LTI rendszerekhez. A ki-
adódó szabályzók erősen alapoznak az állandósult állapotbeli rendszer-
dinamika inverzére, aminek következtében eléggé érzékenyek a rendszer
paramétereinek változására. Ez vezet a lineáris változó paraméterű
rendszerekre való kiterjesztés ötletéhez. Így remélhetőleg a módszerek
erősebb nemlinearitást tatalmazó rendszerekre is alkalmazhatók lesz-
nek.
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