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Bevezetés

A jelen munka célja mozgásszabályozási algoritmusok kiterjesztése alulaktuált többtest
dinamikai rendszerekre. A klasszikus robotikában a szabadsági fokok száma 6 és a beavat-
kozó szervek, más szóval aktuátorok száma is 6. Ezek a többtest-dinamikai rendszerek
teljes aktuáltságúak és alapvető feladatok ellátására alkalmasak a 3 dimenziós térben.
Ugyanakkor az alulaktuált többtest-dinamikai rendszerek megjelennek a természetben és
a mérnöki gyakorlatban majdnem mindenütt. Tekintsük például az emberi kéz műkö-
dését, az emberi járást és a futást, a halak úszását, a madarak repülését, valamint a
megfelelő mérnöki példákat, a robot kezeket, passzív lépegetőket, hajókat, víz alatti és
légi járműveket, darukat (1.b and c ábra). Amellett, hogy az alulaktuált rendszerek sza-
bályozási algoritmusa lényegesen bonyolultabb, a mechanikai felépítésükből adódó nagy
előnyük az energiahatékonyság és a fürge mozgás. Egyes alkatrészek rugalmassága is ke-
zelhető alulaktuáltságként, ahogyan ez a nagyon könnyű szerkezetű ún. ”light-weight”
robotok esetén is releváns (1.a ábra).

a)                                                b)                                            c)                                      d)

1. ábra. Real life examples for underactuated dynamical systems

A szakirodalom alapján a következőképpen definiálhatjuk az alulaktuált mechanikai
rendszereket. Tekintsünk egy általános szabályozott mechanikai rendszert, aminek a ma-
tematikai modellje általában közönséges másodrendű differenciálegyenletek formájában
adható meg:

q̈ = f(q, q̇, t) +H(q, q̇, t)u , (1)

ahol q a minimális számú általános koordinátáknak a vektora, f(q, q̇, t) a rendszer dina-
mikáját leíró vektor, amely magában foglalhatja a gravitáció hatását, a rugó és csillapító
erőket, a centrifugális és Coriolis hatásokat valamint giroszkópikus hatásokat. H(q, q̇, t) a
szabályozási bemeneti mátrix és u a szabályozási bemenetek vektora, amelyek a hajtómo-
torok által biztosított erőket és nyomatékokat reprezentálják. Az (1) mozgásegyenlettel
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leírt rendszerrel kapcsolatban azzal a feltételezéssel élünk, hogy az u szabályozási bemenet
lineárisan jelenik meg.

A rendszer teljes aktuáltságú, ha a H(q, q̇, t) bemeneti mátrix rangja megegyezik a
rendszer szabadsági fokainak a számával:

rank(H(q, q̇, t)) = dim(q) . (2)

Alulaktuált rendszerről beszélünk, ha a független szabályozási bemenetek száma alacso-
nyabb a rendszer szabadsági fokainak a számánál, más szóval a H(q, q̇, t) mátrix rangja
kisebb, mint a q általános koordináta vektor dimenzióinak a száma:

rank(H(q, q̇, t)) < dim(q) . (3)

Redundáns aktuáltságú rendszerek is léteznek, amelyeknél a független szabályozási be-
menetek száma nagyobb a szabadsági fokoknak a számánál és ekkor több aktuátor is
felelős egy szabadsági fok mozgatásáért, mint például az emberi és állati izomrendszer-
ben. Redundáns aktuáltságú rendszerek nem képezik vizsgálat tárgyát a jelen munkában.

Célkitűzések

A jelen munkát egy újonnan tervezett, az 1.d ábrán látható háztartási robot, az Acroboter
motiválta, amelynek a fejlesztése egy Európai Uniós projekt (EU6, IST-2006-045530) ke-
retein belül történt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem Műszaki Mecha-
nikai Tanszékének koordinálásával.

Az Acroboter munkavégző egysége a különleges kialakítású mennyezetről speciális
kábeleken lelógva képes mozogni a munkatérben és kihasználni a daruk esetében is meg-
figyelhető inga-szerű mozgást. A különleges kialakítású, többtest-dinamikai rendszerként
modellezhető robot 12 szabadsági fokkal és csak 10 hajtómotorral rendelkezik, tehát alu-
laktuált, ami a jelenlegi szabályozási algoritmusok kiterjesztését igényli. A kiterjesztés
részben azért szükséges, mert a robot által leggyakrabban felvett konfigurációban a mi-
nimális számú q általános koordinátákkal történő leírás szinguláris. Ez a probléma meg-
felelően választott nem minimális számú redundáns koordináták alkalmazásával oldható
meg, amely egyébként is illeszkedik a többtest-dinamikai rendszerek szakirodalomban
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megszokott leírásához. Mivel a robot számára előírt feladat a merev testként modellezett
munkavégző egység térbeli pozíciójának és orientációjának a megadásával kapcsolatos,
a feladat dimenzióinak a száma mindössze 6, ebből következően az Acroboter kinema-
tikailag redundáns is, amellett, hogy alulaktuált. A többtest-dinamikai jelleg miatt az
Acroboter dinamikai modellje differenciál algebrai egyenletek formájában adható meg. A
jelen munka alulaktuált többtest-dinamikai rendszerekre általánosan alkalmazható, mo-
dell alapú mozgásszabályozási algoritmusok kidolgozását célozza.

Az eredmények egy lehetséges alkalmazásaként változó topológiájú rendszerekre ál-
talánosítom a kidolgozott algoritmusokat, többek között olyan teljes aktuáltságú robotok
szabályozására, amelyeknél a beavatkozók telítődését figyelembe kell venni. A hajtómo-
torok telítődése egy lényeges nemlinearitás, amit jelen esetben a független szabályozási
bemenetek számának csökkenéseként kezelek. A változó topológiájú rendszerek egy má-
sik esete, amelyet ugyancsak vizsgálok, a láb és kerék nélküli helyváltoztatásra képes
szerkezetek csoportja.

Alulaktuált rendszerekre a leginkább összetett problémák akkor adódnak, ha bizo-
nyos feladatok a passzív szabadsági fokokra vannak előírva. Az aktív szabadsági fokokra
ható szabályozás periodikus gerjesztéssel történő kiegészítésével a passzív szabadsági fo-
kokra előírt feladatok is teljesíthetőek az aktív szabadsági fokokra előírt feladatok betar-
tása mellett. Mivel az alkalmazott periodikus gerjesztés általában valamilyen periodikus
paraméter jelenlétét okozza a mozgásegyenletben, ezt a fajta gerjesztést paraméteres ger-
jesztésnek nevezik a klasszikus mechanikában. Ilyen értelemben a paraméteres gerjesztés
alkalmazható bizonyos alulaktuált rendszerek szabályozására. Vízi járművek és inga-szerű
robotok paraméteres gerjesztéssel történő szabályozására esettanulmányokat dolgozok ki.

Végül az Acroboter mozgásszabályozását mutatom be, amely részben a robot egy-
szerűsített, inga-szerű modelljeinek segítségével nyert zárt alakú formulákon alapul. Az
egyszerűsített szabályozási algoritmusokat a dolgozat elején bemutatott általános módsze-
rekkel kombinálva az Acroboter prototípuson sikeres laboratóriumi teszteket hajtottunk
végre.
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1. Tézis

A kiszámított nyomatékok módszerét kiterjesztettem olyan alulaktuált dinamikai
rendszerekre, ahol a szingularitások és a tömegmátrix nemlinearitásának elkerülése ér-
dekében a szabadsági fokok számánál több, redundáns leíró koordinátákat alkalmazunk.
Megmutattam, hogy a szabályozó nyomaték kiszámítása az implicit Euler diszkretizáció
alkalmazásával valós idejű szabályozásban is megvalósítható ha a rendszer relatív rendje
kettő, ami gyakori eset többtest-dinamikai rendszereknél.

Minderre két eljárást dolgoztam ki és hasonlítottam össze:
a) Amennyiben lehetséges a szabályozott és a szabályozatlan leíró koordináták szétvá-

lasztása, a szabályozó nyomatékok számítását egy csökkentett méretű feladattal oldottam
meg.

b) Amennyiben a fenti szétválasztás nem lehetséges, a szervó-kényszerek és az implicit
Euler diszkretizációval kialakuló egyenletrendszer csatolásával dolgoztam ki módszert a
szabályozó nyomatékok meghatározására.

Megmutattam, hogy miközben a b) módszer általánosabb és programozása egysze-
rűbb, addig az a) módszer számítási igénye jelentősen kedvezőbb. Az alulaktuált ”Aero-
pendulum” laboratóriumi berendezésen kísérletileg igazoltam, hogy a kiszámított nyoma-
tékok módszere alkalmazható valós idejű szabályozásra még az általánosabb b) algoritmus
esetében is.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

2. Tézis

A kiszámított nyomatékok módszerét kiterjesztettem olyan alulaktuált dinamikai
rendszerekre, ahol tehetetlenségi csatolás van a szabályozási bemenet és az előírt kimenet
között, az előírt mozgást pedig úgynevezett szervó-kényszerekkel adjuk meg a geometri-
ai kényszerekhez hasonló matematikai struktúrában. Megmutattam, hogy a szabályozó
nyomaték kiszámítása a Lagrange – multiplikátorok módszerének alkalmazásával valós
idejű szabályozásban megvalósítható akár néhány nem-kollokált szabályozott mechanikai
rendszer esetében is.



5

Differenciál-algebrai egyenletekkel modellezve a rendszert két eljárást dolgoztam ki
és teszteltem, ahol a Baumgarte – stabilizációt elegendő csak a szervó-kényszerekre al-
kalmazni. Minkét eljárás akkor hatékony, ha kellően távol vannak a koordináták és a
beavatkozások szinguláris konfigurációitól.

Kimutattam, hogy a bemeneti mátrix nulltér projekcióját és pszeudo-inverzét fel-
használva explicit képlet adható a szabályozó nyomaték kiszámítására, és ennek számítási
igénye kedvezőbb, mint a közvetlen mátrix invertálással meghatározott szabályozónyoma-
téké, ami egyébként is csak kollokált szabályozott mechanikai rendszerekre alkalmazható.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [9, 10, 11, 6, 8]

3. Tézis

Aktuátorok szaturációját a szabályozott dinamikai rendszer topológiájának változá-
saként írtam le: a teljesen aktuált robot alulaktuálttá válik, amikor a beavatkozó szervek
egyike szaturál. Egy keretalgoritmust dolgoztam ki, amelyik vált a teljesen aktuált rend-
szer kiszámított nyomaték szabályozása és az alulaktuált rendszer szabályozása között.

Az alulaktuált rendszer mozgásának tervezéséhez olyan σ̂ csökentett dimenziójú
szervó-kényszereket alkalmaztam, amelyeket az eredeti teljesen aktuált rendszer σ szervó-
kényszereiből származtattam a

σ̂ =
(
−(σT

q )
†HT

)†
σ

transzformációval, ahol σq a szervó-kényszer Jakobi mátrixa, H a bemeneti mátrix, T a
nem szaturált bemeneteket azonosító mátrix és † a pszeudo-inverzét jelöli az alkalmasint
nem kvadratikus mátrixoknak, amelyek a redukciós lépések során keletkeznek.

Ilyen módon szaturálódó aktuátorok mellett is tervezhetővé és optimalizálhatóvá vált
a pályakövetés hibája.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [12, 13]
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4. Tézis

Bebizonyítottam, hogy a folyadék felszínén úszó testek instabil egyensúlyi helyze-
te stabilizálható paraméteres gerjesztéssel. Az instabil egyensúlyi helyzetű evezős jár-
műveket, mint a kajak és kenu sport versenyhajói, alulaktuált mechanikai rendszerként
modelleztem, melyben az evezős csupán súlypontjának függőleges irányú periodikus moz-
gásával képes stabilizálni az egyébként instabil két szabadságfokúnak tekintett hajótest
előírt függőleges helyzetét. Meghatároztam a rendszer stabilitási térképét, melynek alap-
ján megadható az a minimális ω percenkénti evezős csapásszám, amellyel a hajótest már
stabilizálható:

ω∗ ≈ 1

4

√
g

h

√
m

JC

6h(2p− h)− a2

3(
√
38− 6)

,

ahol a a hajótest szélességét jellemző geometriai paraméter, p a hajótest és az ember közös
súlypontjának magassága, h a hajótest merülési mélysége, m a tömeg és JC a súlyponton
átmenő, hosszirányú tengelyre számított tehetetlenségi nyomaték. A modellt és az ered-
ményeket validáltam a szakirodalomból ismert tapasztalati geometriai és optimálisnak te-
kintett 75-90 csapás/perc csapásszám adatokkal, továbbá modellkísérlettel szemléltettem
a paraméteres gerjesztéssel történő stabilizálás alkalmazhatóságát úszó testek esetében.

A nemlineáris rendszer numerikus vizsgálatával kimutattam, hogy amennyiben a pa-
raméteres gerjesztéssel nem sikerül Ljapunov értelemben stabilizálni a hajótest előírt füg-
gőleges helyzetét, a keletkező rezgések kaotikus jellegűek és véges amplitúdójúak lesznek,
azaz gyakorlati szempontból ilyenkor is tekinthető eredményesnek a hajótest stabilizálása.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [14, 15, 16, 17]

5. Tézis

Bebizonyítottam, hogy a Lagrange multiplikátorok módszere általánosítható alulak-
tuált robotok kiszámított nyomaték szabályozására abban az esetben, amikor a robot
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mozgása a fázistérnek egy hiperfelületére van kényszerítve, ahol a hiperfelületet megfele-
lően választott paraméterek függvényeként adjuk meg. A paraméterek száma megegyezik
a szabadsági fokok és az aktuátorok számának különbségével.

Ha az előírt hiperfelület a paraméterek kiküszöbölésével implicit formában is megad-
ható, akkor ezt az implicit alakot szervó-kényszerként definiáltam. Megmutattam, hogy
az ilyen módon felépített algoritmussal a kiszámított nyomatékok módszerét a szakiroda-
lomban ismerthez képest csökkentett méretű feladat megoldásaként lehet előállítani. A
feladat méretét a kiküszöbölt paraméterek számával lehet csökkenteni. A paraméterek
kiküszöbölése esetenként azért lehetséges, mert az alulaktuált robotok esetén bizonyos
mozgások időbeli lefutása helyett hiperfelületeken való, időben nem meghatározott moz-
gás is előírható.

A tézishez kapcsolódó publikáció: [18]

6. Tézis

Analitikus összefüggést adtam az Acroboter platform síkbeli modelljének inverz di-
namikai számítására abban az esetben, amikor a lengő egység előírt orientációja a pá-
lyakövetés során vízszintes. A megfelelő kiszámított nyomatékok módszerét kísérletileg
is ellenőriztem egy ipari robotra szerelt lengő egységgel. Zárt alakú megoldást állítot-
tam elő a tetszőlegesen sok szegmensből álló térbeli matematikai inga inverz dinamikai
számítására is, amikor a szerkezet alsó pontjának pályája van előírva.

Megmutattam, hogy a beavatkozó egység előírt mozgására és a beavatkozó erőkre
nézve a zárt alakú formulák megegyeznek a síkbeli Acroboter modell és a kettős inga
esetén. Az eredményeket általánosítottam az Acroboter térbeli modelljére és szimulá-
ciókkal igazoltam annak egyezését a térbeli kettős inga modellel. Ez azt jelenti, hogy
az egyszerűsített kettős inga modell használható az Acroboter platform kiszámított nyo-
maték szabályozásában. Ezzel számítási időt csökkentettem, amivel javult a valósidejű
szabályozás.

Analitikus eredményeim alkalmasak numerikus számítások ellenőrzésére is különböző
szabályozási algoritmusok tesztelésekor, mint például a több szegmensből álló alulaktuált
inga esetében.
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A tézishez kapcsolódó publikációk: [19, 20, 21, 22, 4, 23]

7. Tézis

Alulaktuált rendszerek esetére kimutattam, hogy a kinematikai redundanciának a
szabadságfokokra és az előírt feladat dimenziójára épülő szakirodalmi definíciója ugyan
kizárja az inverz kinematikai feladat egyértelmű megoldását, de ez nem ekvivalens azzal,
hogy az inverz dinamikai feladatnak sincs egyértelmű megoldása. A kérdés tisztázásá-
ra bevezettem a dinamikai redundancia fogalmát, ami az aktuátorok számát veti össze a
feladat dimenziójának számával: amennyiben a szabadsági fokok száma nagyobb az aktu-
átorok számánál, és ez nagyobb a feladat dimenziójánál, akkor az inverz dinamikai feladat
sem oldható meg egyértelműen. Ennek megfelelően a kiszámított nyomatékok módsze-
rét általánosítottam dinamikailag redundáns rendszerekre: a geometriai kényszerek és az
előírt feladatot leíró szervó-kényszerek mellett úgynevezett sebesség szintű (anholonom)
szervó-kényszereket vezettem be oly módon, hogy az inverz dinamikai feladat egyértelmű-
en megoldható legyen, és egyúttal a pszeudo-inverz számításokhoz hasonlóan a mechanikai
energia minimalizálására is lehetőség nyílt.

A tézishez kapcsolódó publikáció: [24]
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