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1. Prológus

A disszertációmban összefoglalt kutatómunka eredendő motivációját a RESCUER (FP6-

IST-2003-511492) nemzetközi projekt jelentette, amelyben koordinátorként vett részt a

BME Gyártástudomány és -technológia Tanszéke. A projekt célja intelligens információs

és kommunikációs technológiák, valamint egy mobil robot kifejlesztése volt vészhelyzeti

kockázat-kezelési alkalmazásokra, improvizált robbanóeszközök eltávolítására és polgári

védelmi ment̋o akciók során történ̋o bevetésre.

A RESCUER mobil robot két, egyidejű működésre is képes 6 szabadságfokú manipu-

látor karral és távműködtetésű megfogóval van felszerelve. A projekt során az egyik ka-

ron működ̋o kétujjas, párhozamos-pofás, erő-visszacsatolásra képes, mester-szolga rend-

szerű megfogó irányítási kérdéskörével foglalkoztam. E munka során találkoztam azzal

a komoly kihívást jelent̋o problémakörrel, amelynek lényege, hogy az erő-visszacsatolt

telemanipulációban a szabályozás stabilitása és a valós erőérzet (átlátszóság) biztosítása

egymásnak ellentmondó követelmények. Az alacsony kommunikációs sávszélesség, az

átviteli csatorna változó id̋okésése (jitter), a mechanika nemlinearitásai és az ismeretlen

távoli környezet a rendszer instabil viselkedését eredményezhetik és rontják az átlátszó-

ságot. Mindezen okok közül az időkésés bír a legnagyobb jelentőséggel, ami az elosztott

irányítási rendszerek megkerülhetetlen velejárója. Az Internet alapú telemanipuláció ti-

pikus példa, ahol az id̋okésés szerepe kiemelt jelentőségű. Az elmúlt években számos

különböz̋o megközelítés jelent meg, amelyek a csomagkapcsolt hálózaton működ̋o, zárt

szabályozási körben megoldott, erő-visszacsatolt telemanipuláció stabilitási kérdéseinek

megválaszolását célozzák. Disszertációm alkalmazás-orientált részében a közös impedan-

cia modellen alapuló szabályozási módszert vettem alapul,amely a RESCUER projektben

is alkalmazásra került.

Munkám elméleti vonatkozásait az MTA SZTAKI-ban működő tudományos műhely

inspirálta, ahol 2009-óta dolgozom. A qLPV és LMI elméletekre épül̋o tenzor szorzat

modell transzformáció alapú irányítástervezés szolgál a disszertációban foglalt elméleti

eredmények hátteréül, amelyek kidolgozása Bokor József ésBaranyi Péter munkásságá-

hoz köt̋odik.
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2. Tudományos háttér

A disszertációmban közölt eredmények a rendszer és irányításelmélet, valamint a matema-

tika ide kapcsolódó againak az elmúlt évtizedekben megfigyelhető alapvet̋o változásain

alapulnak. Ebben a fejezetben, az érintett területek tudományos hátterét és legfontosabb

eredményeit ismertetem.

Többcélú nemlineáris szabályozások elmélete

A kvázi lineáris paraméter-változós (qLPV) reprezentáción és a lineáris mátrix egyen-

lőtlenségeken (LMI) alapuló analízis és szintézis módszerek a korszerű irányításelmélet

központi irányzatait alkotják. A qLPV rendszerek olyan lineáris id̋o-invariáns (LTI) ál-

lapottér alakban megjelenő modellek, amelyeknél aS(p(t)) rendszermátrix elemei függ-

hetnek egy bármely id̋opillanatban mérhetőp(t) paraméter vektortól. A paraméter vektor

függhet az id̋otől és az állapotváltozók aktuális értékétől. A paraméterek megjeleníthet-

nek állandó, de nem ismert modell bizonytalanságokat, vagykülső, idő-függ̋o tényez̋oket.

Ezek a tulajdonságok kapcsolatot mutatnak a parametrikus bizonytalansággal jellemezhe-

tő, valamint a lineáris id̋o-variáns rendszerekkel egyaránt. A qLPV rendszer leírás alkal-

mazásai a repülőgép-irányítás kapcsán jelentek meg szisztematikus megközelítést adva a

nemlineáris rendszerek gain scheduling irányításához (Shamma és Athans, 1991, [1]). A

passzivitás és aH∞ elméletet kiterjesztették qLPV rendszerek robusztus irányítására is,

lásd pl. Lim és How (2002), Becker és Packard (1994). Ezen felül a qLPV rendszerek

vizsgálta lehet̋ové tette néhány régóta fennálló, bonyolult irányítási feladat mélyebb meg-

értését, mint pl. robusztus adaptív irányítások (Athans et. al., 2005 [2]), vagy a kapcsolás

alapú szabályozási rendszerek (Feng és Ma, 2001, Ravindranathan és Leitch, 1999). Lé-

nyeges fejl̋odési pont a Lyapunov-féle stabilitási kritériumok LMI-k formájában történ̋o

megjelenése. Ettől kezd̋odően a stabilitási kérdések új formában kerültek reprezentálásra,

a Lyapunov kritériumok teljesülésének vizsgálata konvex optimalizációs feladatként vált

értelmezhet̋ové. Az úttör̋ok: Gahinet, Balas, Chilai, Boyd, és Apkarian fektették le az

új irányvonal elméleti alapjait [3–8]. Magyar vonatkozásban Bokor megalkotta a konvex

optimalizáció teljes geometria reprezentációját. Ezt követően bebizonyították, hogy – a

stabilitási kérdéseken túlmenően,– az új reprezentáció alkalmas a különböző minőségi

előírások formalizálására az optimalizációs feladatban. AzLMI-k különféle irányításel-

méleti alkalmazásait vizsgáló cikkek száma folyamatosan nő. Ilyen alkalmazások az LQ

optimális irányítást, robusztusH∞ irányítás,µ-analízis, kvadratikus stabilitás, Lyapunov-

féle stabilitás, paraméterfüggő rendszerek többcélú irányítása állapot-visszacsatolással,

sztochasztikus rendszerek irányítása. Boyd [7] cikke szerint az irányítási rendszerek egy
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széles osztályára igaz, hogy ha a feladat megadható LMI-k formájában, akkor a feladat

gyakorlatilag megoldottnak tekinthető. Ezzel párhuzamosan kifejlődtek hatékony mate-

matikai módszerek és algoritmusok a konvex optimalizációsfeladatok így az LMI-k meg-

oldására (Nesterov és Nemirovski). Ennek eredményeként, akonvex optimalizáció nume-

rikus módszereinek alkalmazásával a feladatok egy nagy halmazát (amelyek nagyszámú,

konvex algebrai Riccatti egyenlet megoldását igénylik) megoldottnak tekinthetjük, annak

ellenére, hogy a megoldás nem zárt analitikus formában adott.

Rendszer modellezés és identifikáció

Az elmúlt évtizedben a dinamikai rendszerek számos új reprezentációja jelent meg

a rendszer elméletben. Ezen paradigmaváltás eredete összekapcsolható Hilbert 1900-as

párizsi beszédével, ahol 23 megoldatlan problémához kötődő sejtést és hipotézist sorolt

fel, amelyekr̋ol azt jósolta, hogy ezek bizonyítása lesz a huszadik századlegnagyobb kihí-

vása [9]. Hilbert 13-dik sejtésének megfelelően, léteznek folytonos többváltozós függvé-

nyek, amelyek nem állíthatók elő véges számú, kevesebb-változós folytonos függvények

szuperpozíciójaként. 1957-ben Arnold megcáfolta ezt a hipotézist [10] és még abban

az évben Kolmogorov [11] megfogalmazta általános reprezentációs elméletét konstruk-

tív bizonyítással együtt, amely lehetővé teszi a egyváltozós függvények szuperpozíciója-

ként történ̋o rekonstrukciót (lásd még Sprecher [12] és Lorentz [13]). Ez a bizonyítás

igazolta az "univerzális approximátor" létezését. Ezen eredmények alapján, az 1980-as

évekt̋ol kezd̋odően bizonyosságot nyert, hogy univerzális approximátorokjelen vannak a

neurális hálózatok, a genetikus algoritmusok és a fuzzy logika által meghatározott appro-

ximációs eszköztárak kategóriájában [14, 15]. Következésképpen, ezen approximátorok

megjelentek a rendszerelmélet identifikációs módszereiben és hatékonynak bizonyultak

olyan rendszerek esetében is, amelyek analitikusan nehezen írhatók le. Mindennek kö-

szönhet̋oen ma számos hatékony identifikációs technika áll rendelkezésünkre, azonban az

alternatív módszerekkel nyert modellek a leírás módja szempontjából jelent̋osen eltérnek

a zárt analitikus képletekkel adott modellektől, amelyeket fizikai megfontolások révén a

rendszer alapos vizsgálatával állíthatunk elő.

Tenzor algebra

Az elmúlt 150 év során számos matematikus (köztük: Beltrami, Jordan, Sylvester,

Schmidt és Weyl) fektette le azon elméleti alapokat, amelyek a szinguláris értékek sze-

rinti felbontás (SVD) kialakulásához vezettek, amely a mailineáris algebra egyik legfon-

tosabb eszköze. Egy egészen új eredmény az SVD magasabb rendű kiterjesztése tenzo-

rokra (Lathauwer [16]). A 2005-ben Marseille-ben megrendezett "Workshop on Tensor
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Decompositions és Applications" volt az első fórum, ahol a HOSVD volt a f̋o témakör.

A HOSVD jól hasznosítható tulajdonsága, hogy képes egy adott N-dimenziós tenzort tel-

jes ortonormált rendszerré felbontani, ezzel definiálva a tenzor rangját. Ennek hatásaként

következik, hogy a HOSVD képes feltárni egy adott tenzor mögött rejlő egyértelmű és

egyedi szerkezetet.

HOSVD folytonos függvényeken

A HOSVD-t (magasabb rendű szinguláris értékek szerinti felbontás) Yam alkalmazta

fuzzy approximációra és a fuzzy szabályrendszerek egyszerűsítésére [17–19]. Baranyi

alapozta meg a folytonos függvények HOSVD-jét és javasoltaa tenzor szorzat modell

transzformációt folytonos függvények HOSVD alakjának numerikus rekonstrukciójára,

amelyek lehetnek skalár, vektor és tenzor függvények [20].Szeidl és szerz̋otársai bizo-

nyították [21], hogy a TP modell transzformáció képes a függvények HOSVD-alapú ka-

nonikus alakjának numerikus rekonstrukciójára. A TP modell transzformáció továbbá al-

kalmas az HOSVD alaktól különböző konvex reprezentációk előállítására. Tikk a [22–24]

cikkekben vizsgálta a TP modell transzformáció approximációs képességét.
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3. Célkitűzések

Az értekezés tárgyát képező kutatás célkitűzései az alábbi pontokban foglalhatók össze:

• Az időkéséses rendszerekhez történő szabályozótervezés gyakran igényel feladat-

specifikus tervezési megoldásokat. Ennek egyik oka, hogy nem létezik egységes

matematikai leírás, rendkívül nagy a lehetséges reprezentációk diverzitása. A ne-

hezen áttekinthető módszertanok miatt jelentős rés húzódik a mindennapi mérnöki

megoldások és az irányításelmélet ide tartozó irodalma között. A qLPV és LMI ala-

pú tervez̋o eljárásokra építve mára kialakult egy egységes, kvázi rutinszerűen alkal-

mazható és számos optimalizációs lehetőséget magában foglaló eszköztár, amelyet

sikerrel alkalmaznak a nem időkéséses feladatokban. Mindezek miatt elsődleges cé-

lom a TPτmodell transzformáció és annak variációinak vizsgálatával megválaszolni,

hogy kiterjeszthet̋oek-e a mérnöki megoldásokban fokozatosan elterjedő, korszerű

qLPV és LMI alapú tervezési módszertanok az időkéséses irányítási feladatok mi-

nél szélesebb halmazára. További célom, hogy a lehetséges kiterjesztést egy ked-

vez̋o numerikus tulajdonságokkal bíró, kvázi rutinszerűen végrehajtható formában

implementáljam.

• A tömeg-csillapítás impedancia modellen alapuló bilaterális, er̋o-visszacsatolást tá-

mogató mester-szolga telemanipulációs rendszerek dinamikai értelemben stabil mű-

ködtetése kihívást jelentő feladat, amennyiben a mester és szolga oldalt összekötő

kommunikációs csatorna változó késleltetéssel működik.Mivel ez egy rendkívül

időszerű probléma az internet alapú telemanipuláció területén, célom egy olyan ter-

vezési módszert adni, amely alkalmazható a telemanipulációs célú megfogás prob-

lémakörében.

• A Kognitív Infokommunikáció (CogInfoCom) egy interdiszciplináris tudományte-

rület, amely a kognitív tudomány és az infokommunikáció szinergiájaként jött létre,

els̋odlegesen mérnöki feladatok megoldását célozva. A CogInfoCom egyik f̋o ku-

tatási területe a távoli haptikus érzékelésnek az emberi agy plasztikusságát kihasz-

náló módszereivel foglalkozik. Mivel ez egy újonnan létrejött tudományág, célom

annak vizsgálat, hogy a CogInfoCom módszereken alapuló elméletek miként segít-

hetik az er̋o-visszacsatolással támogatott telemanipulációt. Az erő-visszacsatolási

probléma CogInfoCom értelemben vett újrafogalmazása mellett további célom kü-

lönböz̋o kísérleti rendszerek és kiértékelési technikák kidolgozása a CogInfoCom

alapú alternatív megoldásokhoz.
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4. Módszerek

4.1. Tenzor szorzat modell transzformáció alapú irányítástervezés

A TP modell transzformáció irányításelméleti alkalmazását Baranyi javasolta [25], mint

a tenzor algebra elméleti eredményeire épülő irányítástervezési módszertant. Ezzel egy

adott qLPV modell politopikus alakra transzformálható, amelyen közvetlenül alkalmaz-

hatók az LMI alapú irányítástervezési módszerek. Egy vizsgált rendszerhez különféle

politopikus qLPV reprezentációk generálhatóak, ezeken különböz̋o minőségi kritériumok

érhet̋ok el LMI-alapú tervezési technikák alkalmazásával.

Kiemelt fontossággal bír egy egyedi reprezentáció definiálása, amely a modell tetsző-

leges politopikus qLPV reprezentációjából elérhető. Baranyi bemutatta a qLPV modellek

HOSVD alapú kanonikus alakját és hogy a TP modell transzformációval ez az egyedi

leírás numerikusan rekonstruálható. Nagy [26] vizsgálta aTP modell transzformáció szá-

mításigényének csökkentését magasabb rendű feladatokhoz, míg Petres [27] a konstans

és paraméterfüggő elemek szeparációját.

A TP modell transzformáció és az ezen alapú LMI irányítástervezés matematikai hát-

terét a [25,28,29] részletesen ismertetik. Itt az alapvető tételeket és definíciókat tekintem

át:

4.1. Definíció.(qLPV modell): Tekintsük a következő lineáris paraméterváltozós állapot-

tér modellt (LPV modell):

ẋ(t) = A(p(t))x(t) +B(p(t))u(t) (1)

y(t) = C(p(t))x(t) +D(p(t))u(t),

a bemenetu(t) ∈ R
m, a kimenety(t) ∈ R

l és az állapotvektorx(t) ∈ R
k. A rendszer-

mátrix

S(p(t)) =

(

A(p(t)) B(p(t))

C(p(t)) D(p(t))

)

(2)

paraméterfügg̋o, p(t) ∈ Ω jelöli az időben változó,N dimenziós paramétervektort és az

Ω = [a1, b1] × [a2, b2] × .. × [aN , bN ] ∈ R
N transzformációs tér egy zárt hiper-téglatest.

p(t) paramétervektor tartalmazhatja azx(t) állapotvektor elemeit, ebben az esetben (2)-

et kvázi LPV (qLPV) modellnek nevezzük. Ez a modelltípus a nemlineáris modellek

osztályába tartozik. AzS(p(t)) rendszermátrix mérete(k + l)× (k +m).
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Az LMI alapú irányítástervezési eljárások tág osztálya alkalmazható a konvex poli-

topikus reprezentáción, az (1) modell véges elemű konvex politopikus reprezentációja a

következ̋o módon definiálható:

4.2. Definíció. (Véges elemű politopikus modell):

S(p(t)) =
R
∑

r=1

wr(p(t))Sr, (3)

aholp(t) ∈ Ω. Az S(p(t)) rendszermátrix tetszőlegesp(t) paramétervektor esetén LTI

Sr ∈ R
(k+l)×(k+m) rendszermátrixok paraméterfüggő kombinációjaként adódik. A kom-

binációtwr(p(t)) ∈ [0, 1] súlyfüggvények definiálják. A modell véges elemű, mivelR

véges.

4.3. Definíció. (Véges elemű TP típusú politopikus modell): (3)-banS(p(t)) tetsz̋oleges

paraméterekhez adott, mint LTI rendszermátrixokSr ∈ R
(k+l)×(k+m) paraméterfügg̋o

kombinációja.

S(p(t)) =

I1
∑

i1=1

I2
∑

i2=1

..

IN
∑

iN=1

N
∏

n=1

wn,in(pn(t))Si1,i2,..,iN , (4)

a tenzor algebrában (Lathauwer [16]) bevezetett kompakt jelölést használva:

S(p(t)) = S
N

⊠
n=1

wn(pn(t)), (5)

ahol az (N+2) dimenziós együttható tenzorS ∈ R
I1×I2×···×In×(k+l)×(k+m) azSi1,i2,...,iN

LTI rendszerekb̋ol áll, és awn(pn(t)) sorvektorok egyváltozós, folytonoswn,in(pn(t)),

(in = 1 . . . IN ) súlyfüggvényeket tartalmaznak.

4.1. Megjegyzés.: A TP modell (5) a politopikus modellek (3) egy speciális osztálya, ahol

a súlyfüggvények egyváltozós függvények tenzor szorzatára vezethet̋ok vissza.

4.4. Definíció. (TP modell transzformáció): A TP modell transzformáció egynumerikus

módszer, amellyel (1) alakú qLPV modell (5) alakra transzformálható, és a kapott mo-

dellen az LMI alapú irányítástervezési eljárások széles osztálya alkalmazható. A TP mo-

dell transzformáció részletes leírása és alkalmazási példák [25]-ben találhatóak. Az LMI

alapú irányítástervezéshez a TP modell transzformáció lehetőséget ad a modell komple-

xitása és pontossága közötti kompromisszum kialakítására. A TP modell transzformáci-

óval lehet̋oségünk van konvex burok manipuláció végrehajtására is. További részletekért

lásd: [30,31].
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A modell különféle politopikus reprezentációi hatással vannak az LMI-alapú tervezés-

sel elérhet̋o minőségi jellemz̋okre (további részletek: [29,32]). A TP modell transzformá-

ció képes qLPV modellekhez és tenzor függvényekhez különböző konvex burkok sziszte-

matikus el̋oállítására. Ennek révén, a TP modell transzformáció egy további lehet̋oséget

ad a többcélú irányítástervezési eljárásokhoz, nevezetesen a konvex burok manipuláció

alapú optimalizációt, ami a TP modell transzformáció kulcsmotívuma az irányításterve-

zés során. Az irányítástervezés optimalizációja három fő lépésb̋ol áll:

i Az els̋o lépés aS(p(t)) rendszermátrix megfelelő felépítése a numerikus anomáliák

elkerülésével (ez nem tekinthető valódi optimalizációnak, de hatással van az LMI-k

megoldhatóságára.)

ii Az optimalizáció második lépése a konvex burok manipuláció.

iii A harmadik lépés az LMI alapú konvex optimalizáció.

4.2. Impedancia szabályozás a telemanipulációban

Hogan átfogó munkája [33–35] óta, amellyel az impedancia szabályozás koncepcióját és

alkalmazásait megalapozta, ez az irányítási stratégia a modern robotirányítás egyik kulcs

technológiájává vált. A telerobotika, az ún. ügyes manipuláció [36,37], valamint a flexibi-

lis csuklójú robotok [38] a robottechnika olyan területei,ahol az impedancia szabályozást

széles körben alkalmazzák.

A disszertáció ide vonatkozó fejezete ismerteti az impedancia modell alapú robotirá-

nyítás azon ágát, amelyet a 1. ábra sematikusan illusztrál.

1. ábra. Robotok impedancia modell alapú irányításának sémája

A 2. ábra ezen algoritmus telemanipulációban történő alkalmazását szemlélteti. Az

ilyen interakciós irányítási rendszerek közös problémája, hogy az id̋okésés – amíg a ható

erő mérése megvalósul és az információ eljut az impedancia modellhez – jelent̋osen rontja

a szabályozás viselkedését és egy kritikus késésen túl a rendszer instabillá válik.
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2. ábra. A közös impedancia szabályozás alapú erő-visszacsatolási algoritmus alkalmazá-
sa a bilaterális telemanipulációban

Disszertációmban egy olyan szabályozási struktúrából indulok ki, amely a rendszer

disszipatív jellegét befolyásolja egy külső csillapító er̋o révén ami az impedancia modell

bels̋o csillapításához adódik. Ezt a sémát a 3. ábra mutatja.

3. ábra. Irányítási struktúra, az erő-visszacsatolt id̋okéséses telemaipuláció stabilizálására

Ezen struktúra alapján az alábbi késleltetett differenciálegyenlettel (DDE) adható meg

az impedancia modell mozgásegyenlete, amit a megfelelő Fc(t) beavatkozással igyek-
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szünk stabilizálni.

ẍ(t) =
Fh(t)

m
+

Fc(t)

m
−

b

m
ẋ(t)−

k

m
x(t− τ(t)) (6)

A disszertáció elméleti vonatkozásai egy olyan irányítás-tervezési módszertan kidol-

gozását célozzák, amely lehetővé teszi id̋okésés-függ̋o szabályozási törvény tervezését,

amellyel fenntartható az impedancia modell stabilitása a minőségi jellemz̋ok túlzott rom-

lása nélkül.

4.3. Kognitív Infokommunikáció

A Kognitív Infokommunkáció egy újonnan kialakuló interdiszciplináris kutatási terület,

amely az infokommunikáció és a kognitív tudomány szinergiáit vizsgálja.

A CogInfoCom definíciója [39] szerint: „A Kognitív Infokommunikáció (CogInfo-

Com) az infokommunikáció és a kognitív tudomány közötti kapcsolatot vizsgálja, vala-

mint a különböz̋o mérnöki alkalmazásokat, amelyek ezen tudományterületekszinergikus

kombinációjaként jelentek meg.

A CogInfoCom els̋odleges célja egy szisztematikus látásmód kialakítása arra nézve,

hogy a kognitív folyamatok miként fejlődhetnek egységként az infokommunikációs esz-

közökkel annak érdekében, hogy az emberi agy képességei ne csak kiterjeszthetők legye-

nek a földrajzi távolságtól függetlenül ezen eszközökön keresztül, hanem képessé váljon

a különböz̋o mesterséges kognitív rendszerekkel történő interakcióra is. A kognitív ké-

pességek ilyen értelmű összeolvadása és kiterjedése olyan mérnöki alkalmazások felé

irányul, amelyekben a mesterséges és/vagy természetes kognitív rendszerek hatékonyabb

együttműködésre képesek.”

Az irányításelméleti megközelítés mellet, az erő-visszacsatolt telemanipuláció stabili-

tási kérdéskörét a Kognitív Infokommunikáció szemszögéből is vizsgáltam.
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5. Tudományos eredmények

Az alábbi alfejezetekben összefoglalom a disszertáció tudományos eredményeit.

5.1. TPτModell Transzformáció

Kidolgoztam a TPτmodell transzformáció elméleti alapjait és kifejlesztettem annak nume-

rikus implementációját. Bebizonyítottam, hogy a TPτmodell transzformáció képes a bel-

ső időkésést tartalmazó rendszereket, nem időkéséses TP típusú politopikus qLPV alakra

hozni, ahol az id̋okésés küls̋o paraméterként szerepel. Megmutattam, hogy a TPτmodell

transzformáció meg̋orzi az eredeti TP modell transzformáció alábbi előnyös tulajdonsága-

it:

i Közvetlenül befolyásolható kompromisszumot eredményez amodell pontossága és

komplexitása között.

ii Képes rekonstruálni a HOSVD-alapú kanonikus alakot.

iii Lehet̋oséget biztosít a politop szerkezet által eredményezett konvex burok tulajdon-

ságainak manipulációjára, a TP szerkezet mag-tenzorán és az egyváltozós súlyfügg-

vényeken végzett mátrixműveletek révén.

iv Az LMI alapú szabályozó tervezési módszerek közvetlenül alkalmazhatóak a transz-

formációval el̋oállított TP típusú politopikus qLPV modelleken.

A TP modell transzformáción alapuló irányítás tervezésselanalóg módon kidolgoztam

a TPτmodell transzformáción alapuló szabályozótervezési módszert, amely koncepcióját

tekintve konzisztens a korszerű politopikus qLPV és LMI alapú irányításelmélettel és

így kiterjeszti annak alkalmazhatóságát az úgynevezett belső időkésést magában foglaló

irányítási feladatokra. Belső időkésésr̋ol az alábbi esetekben beszélhetünk:

• Bemeneti/kimeneti késleltetéssel bíró állapottér modellek összefűzésekor

• Késleltetett jel visszacsatolásakor

• Amikor átviteli késéssel rendelkező MIMO rendszer átviteli függvényét, vagy zérus-

pólus reprezentációját alakítjuk állapottér reprezentációba
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A TPτmodell transzformáció tömör áttekintése

Legyen adott az id̋okéséses rendszer modellje a következő késleltetett differenciál-

algebrai egyenlettel [40].

ẋ(t) = A(p)x(t) +B1(p)u(t) +B2(p)w(t) (7)

y(t) = C1(p)x(t) +D11(p)u(t) +D12(p)w(t)

z(t) = C2(p)x(t) +D21(p)u(t) +D22(p)w(t),

ahol

w(t) = [z1(t− τ), ..., zN (t− τ)]T . (8)

Az általánosság kedvéért a továbbiakban feltételezzük, hogy a fizikai tartalomtól füg-

getlenül, a rendszer mátrix minden eleme lehet paraméterfüggő. Az egyenlet átírható

tömör mátrix alakra:







ẋ(t)

y(t)

z(t)






= S(p)







x(t)

u(t)

w(t)






, (9)

ahol

S(p) =







A(p) B1(p) B2(p)

C1(p) D21(p) D12(p)

C2(p) D21(p) D22(p)






. (10)

A TPτmodell transzformáció célja, hogy a fenti rendszert (7,8) az alábbi alakra hozza:

[

ẋ(t)

y(t)

]

= S(p′(t))

[

x(t)

u(t)

]

, (11)

ahol

S(p′(t)) = S
N

⊠
n=1

w (p′n (t))) (12)

és

p′ = [p, τ ]T ,p′
∈ R

N ,p′
∈ Ω. (13)

Így, aτ időkésés a késleltetés nélküli politopikus qLPV modell paraméter-vektorának

egy elemévé alakul.
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5.2. Késleltetett rugalmas komponensű rugó-tömeg-csillapítás impe-

dancia modell politopikus rekonstrukciója

Előállítottam a késleltetett rugalmas komponensű rugó-tömeg-csillapítás impedancia mo-

dell nem id̋okéséses TP típusú politopikus alakját. A TPτmodell transzformáció alkal-

mazásával meghatároztam a modell egzakt HOSVD alapú kanonikus alakját - amely 6

LTI sarokponttal írható le - és további konvex reprezentációit (CNO, IRNO, SNNN). A

modell pontossága és komplexitása közötti, gyakorlatban alkalmazható kompromisszum

megtalálása érdekében meghatároztam a különböző konvex reprezentációk és a rendszer

magasabb rendű szinguláris értékei közötti viszonyt, továbbá, hogy ezen faktorok hogyan

befolyásolják a modell kvantitatív pontosságát. Ezen eredmények alapján meghatároztam

az eredeti id̋okéséses impedancia modell több redukált, konvex TP alakját. Numerikus

szimulációkkal és valós robotokon végzett laboratóriumi kísérletekkel igazoltam, hogy

a 3 LTI csúcsponttal leírt redukált modell kielégítő teljesítmény mellett alkalmazható a

szabályozó és állapot-megfigyelő tervezéshez.

Az alábbi ábrán (4. ábra), a transzformáció áttekintése látható.

4. ábra. A késleltetett impedancia modell konvex, politopikus rekonstrukciója TPτmodell
transzformáció alkalmazásával
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5.3. Stabilizáló szabályozás tervezése impedancia szabályozással mű-

ködő telemanipulációs megfogáshoz

A TPτmodell transzformáció alapú irányítástervezés egy gyakorlati specializációja révén

javasoltam egy numerikus, nem heurisztikus tervezési módszert a közös impedancia sza-

bályozás elvén működő bilaterális telemanipulációs megfogáshoz, változó időkésés mel-

lett. A javasolt módszert sikerrel alkalmaztam az egy szabadsági fokú, kefés DC motorral

működtetett, mester-szolga rendszerű megfogó berendezéssel végzett párhuzamos pofás,

erő-visszacsatolásos távoli megfogási feladatban. A módszer hatékonyságát laboratóriu-

mi kísérletsorozattal igazoltam különböző távoli merevség és különböző időkésés profilok

mellett.

5. ábra. A TPτmodell transzformáció alapú irányítástervezés lépései

Az 5. ábra a TPτmodell transzformációval támogatott irányítástervezésimódszertan

lépéseit mutatja be. A nagy mennyiségű kísérleti és szimulációs regisztrátumból egy pél-

dát szemléltet a 6. ábra. A diagramon az TPτalapú szabályozóval és a szabályozó nélkül

futtatott szimuláció eredménye látszik, szemléltetve a stabilizáló szabályozó hatását.

14



0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−5

0

5

10

15
x 10

−3

time [s]

po
si

tio
n 

[m
]

Simulation result: m=1 Kg, k=6315 N/m, b=120 Ns/m

 

 

without TPτ controller

with TPτ controller

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06
delay profile

time [s]

T
au

(t
) 

[s
]

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
−15

−10

−5

0

5

10

15

time [s]

[N
]

 

 
u(t)
F

h
(t)

F
e
(t)

6. ábra. Egy példa a szimulációs eredményekből, amelyek alátámasztják a tervezési célok
teljesülését

5.4. Az er̋oérzet visszacsatolás feladatkörének inter-kognitív érzet-áthidalásként

történő definiálása

A kognitív infokommunikáció (CogInfoCom), mint új interdiszciplináris kutatási terület

koncepcionális kereteire és jellegzetes módszertanaira támaszkodva újrafogalmaztam az
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erőérzet visszacsatolás feladatkörét inter-kognitív érzet-áthidalás (inter-cognitive sensor

bridging) alkalmazásként, melynek során vibrotaktilis csatornán közvetíthető az er̋oér-

zet. Az er̋o kijelzés vibrációval történ̋o helyettesítése a pozíció és erő közvetítés szétcsa-

tolódását eredményezi a zárt szabályozási kör felnyitása révén, így jelent̋os mértékben

megkönnyíti a telemanipulátor illetve haptikus eszköz, – mint dinamikai rendszer – stabi-

lizálását. Mindezek által új kontextusba helyeztem az időkéséses erő-visszacsatolást oly

módon, hogy az konzisztens a kognitív infokommunikáció elméleti aspektusaival.

Az 7. ábra az er̋o-visszacsatolás hagyományos megközelítését és az érzékelés áthida-

láson (sensor bridging) alapuló irányítási stratégiát mutatja.

(a) Bilaterális er̋o-visszacsatolt szabályozási kör (b) Inter-kognitív érzékelés áthidaláson alapuló telema-
nipuláció

7. ábra. A hagyományos és a CogInfoCom alapú erő-visszacsatolás
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6. Tézisek

Jelen disszertációban kifejtett új tudományos eredményekaz alábbi tézispontokban fog-

lalhatók össze:

I. Tézis

A TPτmodell transzformáció kiterjeszti az eredeti TP modell transzformáció alkalmazha-

tóságát az id̋okéséses rendszerek egy tág osztályára. A TPτmodell transzformáció képes

a bels̋o időkésést tartalmazó rendszereket nem időkéséses TP típusú politopikus qLPV

alakra hozni, ahol az id̋okésés küls̋o paraméterként szerepel. A TPτmodell transzformá-

ció meg̋orzi az eredeti TP modell transzformáció alábbi előnyös tulajdonságait:

i Közvetlenül befolyásolható kompromisszumot eredményez amodell pontossága és

komplexitása között.

ii Képes rekonstruálni a HOSVD-alapú kanonikus alakot.

iii Lehet̋oséget biztosít a politop szerkezet által eredményezett konvex burok tulajdon-

ságainak manipulációjára, a TP szerkezet mag-tenzorán és az egyváltozós súlyfügg-

vényeken végzett mátrixműveletek révén.

iv Az LMI alapú szabályozó tervezési módszerek közvetlenül alkalmazhatóak a transz-

formációval el̋oállított TP típusú politopikus qLPV modelleken.

A TP modell transzformáción alapuló irányítástervezésselanalóg módon, a TPτmodell

transzformáción alapuló szabályozótervezési módszer konzisztens a korszerű politopikus

qLPV és LMI alapú irányításelmélettel kiterjesztve annak alkalmazhatóságát a belső idő-

késést magában foglaló irányítási feladatok osztályára.

A tézishez kapcsolódó publikációk:[J-2], [J-5], [C-1], [C-5], [C-7], [C-11], [C-13]

II. Tézis

A késleltetett rugalmas komponensű rugó-tömeg-csillapítás impedancia modell átalakít-

ható nem idekéséses TP típusú politopikus alakra a TPτmodell transzformáció alkalmazá-

sával. Az így el̋oállított modell egzakt HOSVD alapú kanonikus alakja 6 LTI sarokponttal
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írható le. A modell pontossága és komplexitása közötti kompromisszum elemzésével meg-

mutatható, hogy a 3 LTI sarokpont segítségével felírt, csökkentett komplexitású konvex

TP alak alkalmas megfelelő szabályozó és állapotmegfigyelő tervezésre. Ezen megállapí-

tások érvényességét numerikus szimuláció és laboratóriumi kísérletek igazolják.

A tézishez kapcsolódó publikációk:[J-2], [J-5], [C-1], [C-5], [C-7], [C-11], [C-13]

III. Tézis

A TPτmodell transzformáción alapú irányítástervezési módszertan, numerikus, nem he-

urisztikus tervezési módszerként alkalmas a közös impedancia szabályozás elvén műkö-

dő bilaterális telemanipulációs megfogás stabilizálási feladatára, változó id̋okésés mel-

lett. Az eljárást sikerrel alkalmaztam az egy szabadsági fokú, kefés egyenáramú motorral

működtetett, mester-szolga rendszerű megfogó berendezéssel végzett párhuzamos pofás,

erő-visszacsatolásos távoli megfogási feladatban. A módszer hatékonyságát laboratóri-

umi kísérletsorozat igazolja különböző távoli merevség és különböző időkésés profilok

mellett.

A tézishez kapcsolódó publikációk:[J-1], [C-1], [C-11]

IV. Tézis

A kognitív infokommunikáció (CogInfoCom), mint új interdiszciplináris kutatási terület

koncepcionális kereteire és jellegzetes módszertanaira támaszkodva az erőérzet visszacsa-

tolás feladatköre inter-kognitív érzet-áthidalás (inter-cognitive sensor bridging) alkalma-

zásként fogalmazható újra, amelyben vibrotaktilis csatornán közvetíthet̋o az er̋oérzet. Az

erőkijelzés vibrációval történ̋o helyettesítése a pozíció és erő közvetítés szétcsatolódását

eredményezi a zárt szabályozási kör felnyitása révén, így jelent̋os mértékben megkönnyí-

ti a telemanipulátor illetve haptikus eszköz – mint dinamikai rendszer – stabilizálását.

Mindezek által az id̋okéséses erő-visszacsatolt megfogási feladat új kontextusba kerül oly

módon, hogy az konzisztens a kognitív infokommunikáció elméleti aspektusaival.

A tézishez kapcsolódó publikációk:[J-3], [C-1], [C-6], [C-8], [C-9], [C-18]
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and First Hungarian—Polish Joint Conference on Computational Intelligence,

2012, pp. 174–175.

[C-6] P. Galambos and P. Baranyi, “New Directions in immersive 3D virtual reality

research from the aspect of CogInfoCom,” inCollaborative Conference on 3D

Research (CC3DR) 2012, Seoul, South Korea, Jun. 2012.

21



[C-7] P. Galambos, “Id̋okéséses dinamikai rendszerek qLPV modellezése,” inFiatal
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