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Motiváió

Napjainkban a nemlineáris folyamatokat megbízhatóan leíró lineáris model-

lek iránti folyamatosan növekv® igény megköveteli az olyan különleges mo-

dellek fejlesztését, amelyekben az eredeti rendszert jellemz® nemlinearitások

felbontásra kerülnek több lineáris lokális modell segítségével.

Az irodalomban található, hasonló elven alapuló több-modelles eljárások

közül, az utóbbi két évtizedben, kiemelt �gyelmet kaptak az ún. lineáris pa-

raméterváltozós (LPV) modellek (az LPV modellek felírását és identi�káió-

ját tárgyaló, naprakész történeti áttekintésért lapozzuk fel [17℄ 1. fejezetét.).

Ennek ellenére számos megoldatlan kérdés várja a megválaszolását az LPV

modellek meghatározását és identi�káióját illet®en.

A disszertáiómban több új módszert dolgoztam ki, melyek els®sorban

lokálisan gy¶jtött méréseken alapulva valósítják meg az LPV modellek álla-

pottérben történ® identi�káióját. Ezenfelül kifejlesztettem egy iteratív algo-

ritmust is, amelynek segítségével az LPV modell identi�káió során használt

lokális munkapontok választhatók ki.

Az LPV modellek meghatározásával ellentétben a lineáris id®invariáns

(LTI) modellek identi�káiójának kérdésköre sokkal nagyobb bázisirodalom-

mal rendelkezik [10℄. Abban az esetben azonban, amikor egy adott LTI mo-

dell ún. �zikai elveken alapulva kerül meghatározásra és az identifkáió élja

az, hogy a �zikai paramétereket konzisztensen meghatározzuk, továbbra is

számos nyitott kérdésbe ütközünk. Ez a probléma akkor is felmerül, amikor

egy LPV modell identi�káiója a él, lokális LTI modellek alapján.

A tézisben alkalmazott alapfogamak, eljárások, esz-

közök

Jelen alfejezetben bemutatásra kerülnek a disszertáióban alkalmazott ma-

tematikai és irányítás elméleti alapfogalmak.

Lineáris tört reprezentáió [22℄

A lineáris tört reprezentáió (LFR, linear frational representation) a rob-

osztus irányításelméletben kerül gyakori alkalmazára, amely lényegében két

megfelel® méret¶ komplex mátrix visszasatolt struktúrája. Tekintsük a kö-

vetkez® komplex mátrixokat M és ∆u ∈ C
nu11×ny11

or ∆l ∈ C
nu22×ny22

(1.

ábra),

M =

[

M11 M12

M21 M22

]

∈ C
nM×nM . (1)
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1. ábra. Az M és∆u vagy∆l megfelel® dimenziójú rendelkez® komplex mát-

rix lineáris tört transzformáióval kapott fels® Fu(M,∆u) és alsó Fl(M,∆l)
lineáris tört reprezentáiója.

Amennyiben (I−M11∆u) vagy (I−M22∆l) invertálható, akkor az ún. fels®
(upper) vagy alsó (lower) LFR a következ®képpen számíthtó

Fu(M,∆u) = M22 +M21∆u(I −M11∆u)
−1M12, (2a)

Fl(M,∆l) = M11 +M12∆l(I −M22∆l)
−1M21. (2b)

A Fu(•, ⋆)-val és Fl(•, ⋆)-el jelölt m¶veletek a • és ⋆ változók között értelme-

zett, ún. fels® és alsó lineáris tört transzformáiók, LFT-k (linear frational

transformation).

Nu-gap mérték [20℄

A nu-gap mérték de�niója [20℄ szerint egy olyan komplex topologiai mérték,

amely gyakorlatilag egy normált H∞ norma, amely eredetileg robusztus irá-

nyításelméleti alkalmazásokhoz került kifejlesztére [20℄. Azonban egy adott

rendszer nemlinearitásainak kvantálására is hathatósan alkalmazható. A nu-

gap mérték a következ®képpen számolható ki

νg = δ(G1(s),G2(s)) = ‖(I+G2(s)G2(s))
− 1

2 (G2 −G1)(I +G1G1)
− 1

2 ‖∞,

(3)

ahol Gi(s), i ∈ {1,2}, két tetsz®leges LTI modellt, míg Gi, i ∈ {1, 2}, és
‖ • ‖∞, a • változóban értelmezett, komplex konjugáltat és a H∞ normát

jelöli. A nu-gap mérték 0 és 1 közötti zárt intervallumon vehet fel értékeket.

Ezenfelül levezethet®, hogy ha νg közel 0-val egyenl®, akkor a két modell

azonos dinamikus viselkedéssel rendelkezik. Ezzel szemben pedig, ha νg kö-

zel 1-el egyenl®, akkor a két modell teljesen különböz® dinamikailag. Ezért

tekinthetjük a nu-gap mértéket a két LTI modell különbségének a normált

H∞ normájának.



Nem konvex és nem sima függvények optimalizáiójának módszerei

[1, 2, 3, 8℄

A doktori disszertáiómban az [1, 2, 3, 8℄ publikáiókban bemutatott, ere-

detileg H∞ robusztus szabályozótervezési problémák megoldására kifejlesz-

tett, minimalizáiós algoritmusokat alkalmaztam. Ezen módszerek a követ-

kez® költségfüggvény minimalizálását t¶zik ki élul

min
x∈Rn

f(x), (4)

ahol

f(x) = sup
ω∈[0,∞]

λ1(F (x, ω)), (5)

ahol F : Rn× [0,∞] → S
m
a szimmetrikus m×m dimenziójú Ermitikus mát-

rixok terében S
m
értelmezett leképezés és ahol λ1 a legnagyobb sajátértéket

megadó függvényt jelöli a S
m
térben értelmezve.

Lineáris paraméterváltozós modellek

A disszertáióban a lineáris paraméterváltozós (LPV) modellek az alábbi

állapotteres leírásban hassználatosak

γx(t) = A(p(t),ϑ)x(t) +B(p(t),ϑ)u(t), (6a)

y(t) = C(p(t),ϑ)x(t) +D(p(t),ϑ)u(t), (6b)

ahol u(t) ∈ R
nu

a bemeneti jeleket tartalmazó vektor, y(t) ∈ R
ny

a ki-

meneti jelek vektora, x(t) ∈ R
nx

az állapotváltozókat összefoglaló vektor

továbbá t ∈ R vagy Z. Jelen esetben, a diszkrét idej¶ rendszermodellek

esetében γ az egy mintavétellel történ® eltolást megvalósító operátort (q),

folytonosidej¶ modellek esetében pedig a (

d
dt
) di�ereniális operátort jelöli.

A ϑ ∈ R
nϑ

vektor tartalmazza az identi�kálandó ismeretlen paramétereket.

Az LPV rendszermátrixok (A,B,C,D) az id®ben változó ütemez® változó

p(t) függvényei (A : P 7−→ R
nx×nx

, B : P 7−→ R
nx×nu

, C : P 7−→ R
ny×nx

and D : P 7−→ R
ny×nu

). Az ütemez® változókat a p(t) ∈ P ⊆ R
np

vektor

tartalmazza, ahol

P = {p(t) ∈ R
np | p

i
(t) ≤ pi(t) ≤ pi(t), ∀i ∈ {1, · · · , np}}, (7)

az ütemez® tér, amely egy zárt halmaz. [16℄. A disszertáiómban felteszem,

hogy az alkalmazott LPV modellek eleget tesznek a statikus függ®ség felté-

telének [17℄. Ebben az esetben az ütemez® változó vektor p(t) nem függ a

saját, id®ben eltolt változataitól diszkrét idej¶ rendszermodellek esetében,

vagy id®beli deriváltjaitól folytonos id®ben (γp(t), γ2p(t), · · · ).



A korábban bemutatott fels® LFT-t alkalmazva (lásd 1. ábra), bármely

LPV modell felírható lineáris törtalakban. Els® lépésként a paraméterválto-

zós rendszermátrixok (6) számítandók ki,

[

A(p(t),ϑ) B(p(t),ϑ)
C(p(t),ϑ) D(p(t),ϑ)

]

=

[

A0(ϑ) B0(ϑ)
C0(ϑ) D0(ϑ)

]

+

[

Bw(ϑ)
Dyw(ϑ)

]

∆p(t)(Inz−Dzw(ϑ)∆p(t))
−1

[

Cz(ϑ) Dzu(ϑ)
]

= Fu(M(ϑ),∆p(t)),

(8a)

ahol

∆p(t) = diag(p1(t)Ir1 , · · · , pnp(t)Irnp
), (8b)

és

M(ϑ) =





Dzw(ϑ) Cz(ϑ) Dzu(ϑ)
Bw(ϑ) A0(ϑ) B0(ϑ)
Dyw(ϑ) C0(ϑ) D0(ϑ)



 , (8)

továbbá az M(ϑ) mátrixban található

(

Dzw(ϑ) Cz(ϑ) · · · D0(ϑ)
)

al-

mátrixok megfelel® méret¶ek. Ezután pedig a fels® LFT ismételt bevonásával

a dinamukis LPV modell a következ®képpen határozható meg

Fu(Fu(M(ϑ),∆p(t)), ηInx), (9)

ahol η a γ Laplae transzformáltját jelöli, mely a z operátornak felel meg a

diszkrét idej¶ modellek és az s operátornak folytonos idej¶ modelleke eseté-

ben. Az így el®állított LPV modell ekvivalens a következ® modellel :





γx(t)
z(t)
y(t)



 =





A0(ϑ) Bw(ϑ) B0(ϑ)
Cz(ϑ) Dzw(ϑ) Dzu(ϑ)
C0(ϑ) Dyw(ϑ) D0(ϑ)









x(t)
w(t)
u(t)



 . (10)

Itt az ütemez® változó visszasatoláson keresztüli besatornázása a ∆p(t)

mátrixon keresztül valósul meg, w(t) = ∆p(t)z(t). Ezt az 1a. ábrán bemu-

tatott jelöléseket alkalmazva a következ®képpen írhatjuk fel ∆u = ∆p(t),

u11 = w(t), y11 = z(t), y12 = y(t), u12 = u(t) ahol M egy dinamikus LTI

modellt jelöl.

Null-tér alapú struktúrálási eljárás [14℄

Tekintsük a következ® teljesen paraméterezett, fekete-doboz, lineáris id®in-

variáns (LTI) állapotteres modellt

γξ(t) = Aξ(t) +Bu(t), (11)

y(t) = Cξ(t), (12)



továbbá az alábbi struktúrált, szürke-doboz, LTI állapotteres modellt

γx(t) = A(ϑ)x(t) +B(ϑ)u(t), (13)

y(t) = C(ϑ)x(t), (14)

az ismeretlen paramétereket tartalmazó ϑ vektor függvényeként. Az el®z®-

ekhez hasonlóan a diszkrét idej¶ rendszermodellek esetében γ az egy min-

tavétellel történ® eltolást megvalósító operátort (q), folytonosidej¶ modellek

esetében pedig a (

d
dt
) di�ereniális operátort jelöli. Az alkalmazott null-tér

alapú eljárás élja az ismeretlen paraméterek ϑ és a hasonlósági transzformá-

ió T egyszerre történ® meghatározása az alábbi bilineáris egyenletrendszer

megoldása útján AT = TA(ϑ), B = TB(ϑ), CT = C(ϑ), amely az alábbi

mátrixos alakra hozható:

Γκ = 0, (15)

ahol a Γ mátrix megfelel® méret¶, elemei ismertek, továbbá κ az ismeretle-

neket tartalmazó vektor. Feltéve, hogy a kezdeti teljsen paraméterezett LTI

modell konzisztens, és hogy a struktúrált szürke-doboz modell identi�kál-

ható, a fentebb bemutatott egyenletrendszernek supán egyetlen megoldása

létezik [14℄.

A tudományos eredmények összefoglalása

Jelen alfejezet élja a kifejlesztett módszerek tézispontokban történ® bemu-

tatása. Az els® tézis a lineáris id®invariáns (LTI) fekete doboz modellek újra-

strukturálásával foglalkozik. A második és a harmadik tézis, mely a lineáris

paraméterváltozó modellek identi�káióját élozza meg, egy tézissoportba

került, mivel mindkett® a lokális modellek közötti interpoláiós módszerek

kutatása területén elért, de különállónak tekinthet® eredményt mond ki. A

negyedik és ötödik tézisek szintén azonos tézissoportba kerültek, ezek a

lokális modellek frekveniatartománybeli viselkedés-alapú interpoláiójával

kapsolatos eredményeket összegzik.

1. Tézis A fekete-doboz modellekr®l, szürke-doboz modellekre törté-

n® áttérés során felmerül® strukúrálási problémát visszavezettem egy H∞

szintézis feladatra. A fekete és szürke modelleket a frekveniatartományban

hasonlítjuk össze. Ezután, a szürke doboz modellekben található ismeret-

len paraméterek egy H∞ norma alapú költségfüggvény (18) minimalizásával

kerülnek meghatalmazásra.

A kidolgozott módszer lényegében egy újabb megközelítése a null-tér ala-

pú eljárás [14℄ által is megélzott problémának. Példának okáért, tekintsük

a következ® teljesen paraméterezett LTI átviteli függvényt,

G(η) = C(ηI −A)−1B+D, (16)



és az alábbi, ismert struktúrával rendelkez®, szürke-doboz LTI modellt,

G(η,ϑ) = C(ϑ)(ηI −A(ϑ))−1B(ϑ) +D(ϑ), (17)

Az el®z®ekhez hasonlóan, a ϑ ∈ R
nϑ

tartalmazza az meghatározandó pa-

ramétereket. A megoldást az alábbi H∞ norma alapú költségfüggvényben

keressük:

min
ϑ

‖G(η)− G(η,ϑ)‖∞. (18)

Az így kapott költségfüggvény minimumának megtalálására az elmúlt évek-

ben kidolgozott és az [1, 2, 3, 8℄ publikáiókban bemutatott eljárások java-

solhatók. A null-tér alapú módszerrel [14℄ ellentétben, a jelen tézipontban

kifejlesztett mdódszer, olyan komplex kényszereket is tud kezelni, mint pl. :

egy konkrét frekveniatartományon történ¶ minimalizálás, illetve az isme-

retlen paraméterek dimenzójának lesz¶kítése. Továbbá kevesebb ismeretlen

paramétert kell maghatározni, mivel a hasonlósági transzformáió T nem

szerepel a fentebb levezetett költségfüggvényben (18).

A tézispontban kifejlesztett módszer a következ® publikáiókban jelent

meg:

[

S01
]

(lektorált, nemzetközi folyóiratikk): a kifejlesztett H∞ norma ala-

pú módszer bemutatása és összehasonlítása a klasszikusnak tekinthet®

(OE) kimeneti-hiba módszerével.

[

S11
]

(nemzetközi konferenia ikk): A H∞ norma alapú módszer alkalma-

zása és szimuláión keresztüli összehasonlítása klasszikus identi�káiós

módszerekkel.

2. Tézis soport Két új módszert dolgoztam ki az LPV modellek loká-

lisan gy¶jtött adatok alapján történ® identi�káiójára. Mindkét kifejlesztett

módszer az ún. lokális struktúrálást alkalmazza annak érdekében, hogy a

különböz® munkapontban identi�kált modellek koherens bázisban legyenek

felírva.

Az LPV modellek identi�káióját megélzó módszerek két f® soportra

oszthatók [4℄. Az els® soport az ún. analitikus módszerek, melyek az iden-

ti�kálandó nemlineáris rendszer �zikai egyenletei alapján építik fel a para-

méterváltozós modellt rendszerint valamilyen linearizálás alkalmazásával. A

második soport tömöríti azokat az az empirikus identi�káiós tehnikákat,

melyek supán a ki- és bemeneti jelek alapján alkotják meg az LPV modellt.

Az els® soportot alkotó módszerek között találjuk azokat is, melyek els®-

ként t¶zték ki élul egy adott nemlineáris rendszer lineáris paraméterváltozós

modellel történ® közelítését [15℄. A fontosabb analitkus módszerek történe-

ti áttekintése [17℄-nek a 7. fejezetében található. Az empirikus identi�káiós



módszerek további két alsoporta oszthatók fel, amelyek az ún. lokális és glo-

bális eljárások. Az els® alsoportban található globális módszerek felteszik,

hogy az ütemez® változók és a bemeneti jelek egyszerre gerjeszthet®k a rend-

szer teljes nemlineáris m¶ködési tartományán [9, 19℄. Ennek következtében

az egyszeri globális gerjesztés hatására számos munkaponton áthaladva rög-

zítjük az identi�káióhoz használt adatsorokat. Ezzel szemben számos nem-

régiben kifejlesztett módszer több kölünálló lépést alkalmazva identifkálja a

végleges LPV modellt. Els® lépésként

1. lokális adatgy¶jtést végzünk, ahol a munkapontokat az ütemez® változó

befagyasztásával kapjuk meg.

2. Ezt követ®en minden egyes munkapontban egy LTI modellt identi�ká-

lunk.

3. Végül pedig meghatározzuk az LPV modellt a lokális LTI modellek

interpoláiójával.

Látható hogy egy ilyen több lépéses módszer sokkal közelebb van a szoká-

sos nemlineáris rendszer identi�káióban megszokott módszerekhez, illetve az

er®sítés ütemezésnél használatosokhoz [7, 5℄. Azonban mindkét metódusnak

megvannak a maga sajátos hátrányai is. Gyakorlati szempontból a globális

módszerek egyik legf®bb problémája, hogy nehezen biztosítható folyamato-

san az ütemez® változók és a bementei jelek együttes gerjesztése. Továbbá

számos gyakorlati esetben egy globális gerjesztés nehezen vagy egyáltalán

nem kivitelezhet®, melynek többnyire biztonságtehnikai okai vannak. Ezzel

szemben a lokális gerjesztések, melyek az ilyen módszerek alapját képezik,

sokkal kivitelezhet®bbek számos konkrét rendszer esetében. Ezen túlmen®en

az LTI modellek identi�káiója egy nagyon jól körüljárt témakör az identi-

�káiós irodalomban [10, 11℄, melynek köszönhet®en számos impelementált

eljárás elérhet® a MATLAB részeként. Az itt felsorolt érvek a f® okai annak,

hogy a disszertáiómban a lokális módszerek vizsgálatát t¶ztem ki élul.

Praktikusságuk ellenére azonban van egy súlyos hátránya a lokális módsze-

reknek: mégpedig hogy a különböz® munkapontokban meghatározott LTI

modelleknek koherens bázissal kell rendelkezniük az interpoláió el®tt [18℄.

A probléma megoldására számos megoldás született az elmúlt évtizedben. Ki-

váltképp a fekete-doboz LPV modellek identi�káiója esetében több érekes

megodás is publikálásra került [5, 6℄ , melyek közül a numerikusan leginkább

megbízható a [12℄-ban bemutatott módszer. Néhány évvel korábban [6℄-ban

rámutattak azonban arra tényre, hogy fekete-doboz LPV modellek alkalma-

zása esetén nem lehet olyan LPV modellt el®állítani, ami a dinamikus függ®-

séget is modellezi. Ennek a legf®bb oka, hogy az egyes lineáris munkapontok

közötti dinamikus viselkedésr®l semmilyen informáiónk ninsen amennyi-

ben sak a lokálisan gy¶jtött adatokra hagyatkozunk az identi�káió során.

Ez a probléma még akkor is fenn áll, ha az eredeti rendszer kizárólag stati-

kus függ®séggel rendelkezik. Fontos kiemelni továbbá azt is, hogy a lokális



adatgy¶jtésen alapuló módszerekkel supán statikusan függ® LPV modellek

kezelhet®k.

Ebben a tézis soportban a fentebb említett koherens bázis probléma

megoldására két módszert dolgoztam ki. Az el®re identi�kált fekete-doboz

LTI modellek megléte mindkét eljárás alapfeltétele, melyeket a struktúrálás

módszerével szürke-doboz LTI modelleké alakítunk így biztosítva az inter-

poláióhoz elengedhetetlen koherens bázist. A szürke-doboz LTI modellek az

analitikus úton meghatározott nemlineáris rendszerb®l levezetett LPV mo-

dell befagyaztott lokális modelljei.

2.1. Tézis Kifejlesztettem egy új H∞ szintézisen alapuló módszert,

mely lokális struktúrálással állítja el® az interpoláióhoz szükséges, koherens

bázissal rendelkez®, szürke-doboz modelleket. Ebben az esetben a lokálisan

identi�kált fekete-doboz LTI modelleket transzformáljuk át a befagyasztott

szürke doboz LPV modellekké az el®z® tézispontban kidolgozott H∞ norma

alapú eljárás alkalmazásával. Ezután, a globális LPV modell egy klasszikus

legkisebb négyzetek szerinti interpoláióval kerül meghatározásra.

Tekintsük a következ®, befagyasztott LFR alakban felírt (9), LPV mo-

delleket (6)

Gi(η,ϑ) = Fu(Fu(M(ϑ),∆pi), ηInx), (19a)

és az alábbi fekete-doboz LTI modelleket

Gi(η) = Ci(ηI−Ai)
−1Bi +Di, (20)

ahol i ∈ {1, · · · , Nop}. Következ® lépésként vegyük az el®z®ekben bemutatott

modelleket és tekintsük a következ® H∞ norma alapú költségfüggvényt

min
ϑ

‖Gi(η)− Gi(η,ϑi)‖∞, (21)

ahol i ∈ {1, · · · , Nop} és Nop a munkapontok számát jelöli. Ezután a kapott

költségfüggvényt a [1, 2, 3, 8℄-ban H∞ szabályozók tervezésére kidolgozott

módszerekkel optimalizálhatjuk. Végül a struktúrálás útján koherens bázis-

ban felírt lokális szürke-doboz LTI modellek interpoláióját végezzük el.

A tézispontban kifejlesztett módszer a következ® publikáiókban jelent

meg:

[

S03
]

(Magyarországon megjelent, lektorált, idegen nyelv¶ folyóirat ikk): A

kifejlesztett H∞ norma alapú, lokális struktúrálást megvalósító, eljárás

alkalmazása egy �exibilis orvosi robotkar szimulátorán felvett adatso-

ron.

2.2 Tézis Kifejlesztettem egy új null-tér alapú módszert mely lokális

struktúrálással állítja el® az interpoláióhoz szükséges koherens bázissal ren-

delkez® lokális szürke-doboz LTI modelleket. Ebben az esetben a lokálisan



identi�kált fekete doboz LTI modelleket transzformáljuk át a befagyasztott

szürke doboz LPV modellekké a [14℄-ben kifejlesztett nulltér alapú módszer

segítségével. Ezután, a globális LPV modell egy klasszikus legkisebb négy-

zetek szerinti interpoláióval kerül meghatározásra.

Ebben az esetben az el®re identi�kált lokális fekete-doboz modellekr®l

(20) a szürke-doboz modelleké (19) történ® áttérés, a [14℄-ban ismertetett

null-tér alapú módszer bevonásával történik.

A tézispontban kifejlesztett módszer a következ® publikáiókban jelent

meg:

[

S06
]

(nemzetközi konferenia ikk): A [14℄-ben kifejesztett null-tér alapú

módszer alkalmazása a fekete-doboz modellek struktúrálására továbbá

az identi�kált modellek öszehasonlítása a [12℄-ban kifejlesztett mód-

szerrel kapottakkal.

3. Tézis soport Kifejlesztettem egy új LPV modell identi�káiós mód-

szert, mely elkerüli a klasszikus interpoláiós lépés használatát. A kifejlesz-

tett új eljárás szintén H∞ szintézisen alapuló optimalizáiót használ. Ki-

dolgoztam egy új munkapont kiválasztási módszert is, melynek segítségével

meghatározhatók az LPV modell identifkáiós lépés során alkalmazott mun-

kapontok.

3.1. Tézis Kidolgoztam egy új módszert a fekete- és szürke-doboz LPV

modellek identi�káiójára visszavezetve a problémát egy H∞ norma mini-

malizálási feladatra. Ebben az esetben, a lokálisan identi�kált fekete- és

szürke-doboz modelleket a (22)-al de�niált H∞ norma alapú költségfügg-

vénybe helyezzük. Ezután, a globális LPV modell egyetlen költségfüggvény

minimalizálásával történik, a klasszikus interpoláió megkerülésével.

A kidolgozott módszer alkalmas LPV modellek lokális adatokból történ®

identi�káiójára a klasszikus interpoláió megkerülésével. Ennek következté-

ben a koherens bázis problémája is megoldódik. Vegyük a már korábban is

használt befagyasztott LPV modelleket (19) és az el®re identifkált fekete-

doboz LTI modelleket (20) és tekintsük a következ® H∞ norma alapú köt-

ségfüggvényt

min
ϑ

max
i∈{1,··· ,Nop}

‖Hi(η) −Hi(η,ϑi)‖∞. (22)

A fenti kötségfüggvény (22) ezután az [1, 2, 3, 8℄-ban kidolgozott tehni-

kákkal minimalizálható. A tézispontban kifejlesztett módszer a következ®

publikáiókban jelent meg:

[

S07
]

(nemzetközi konferenia ikk): A H∞ norma alapú módszer bemuta-

tása.



(a) A klasszikus módszer (b) Az új módszer

2. ábra. Lokális munkapont alapú LPV identi�káió során alkalmazható mun-

kapont kiválasztási módszerek.

[

S04
]

(külföldön megjelent, idegen nyelv¶ könyvfejezet): A H∞ norma alapú

módszer kib®vített bemutatása.

[

S05
]

(külföldön megjelent, idegen nyelv¶ könyvfejezet): A H∞ norma alapú

módszer alkalmazása egy sebészeti robotkar szimulátorának a bevoná-

sával. A kapott eredmények összevetése a [12℄-ben kidolgozott identi�-

káiós tehnikával kapottakkal.

[

S08
]

(nemzetközi konferenia ikk): A H∞ norma alapú módszer egy új,

munkapont kiválasztó eljárással kib®vített alkalmazása.

[

S09
]

(nemzetközi konferenia ikk): A H∞ norma alapú módszer alkalma-

zása egy valós �exiblis sebészeti robotkar esetében.

[

S02
]

(Magyarországon megjelent, lektorált, idegen nyelv¶ folyóirat ikk): az

új munkapont kiválasztási eljárás statisztikai vizsgálata, melyet a H∞

norma alapú módszerrel történ® LPV modell identi�káió követ.

3.2. Tézis pont Kifejlesztettem egy új, iteratív, munkapont kiválasztó

algoritmust, mely az LPV identi�káió során alkalmazott, lokális munkapon-

tok helyét határozza meg. Az így meghatározott modell-szett bármely lokális

modell alapú, LPV modell identi�káiós eljárás során használható.

Mivel a lokális adatgy¶jtésen alapuló LPV modell identi�káió esetén, a

rendelkezésre álló informáiók supán lokálisak, ezért fontos hogy meg tudjuk

határozni egy újabb munkapont bevonásával járó plusz informáió mértékét

és min®ségét. Az LPV modellek identifkáiójával foglalkozó irodalomban, a

szerz®k nagy része, rendszerint az ütemez® változók mentén egyenletesen el-

osztott munkapontokat alkalmaz az identi�káió során (lásd 2a. ábra). A

kutatás ezen részében egy olyan módszert fejlesztettem ki, mely egy el®re



rögzített dinamikus távolságot ∆β rögzít az egyes lokális modellek között. A

továbbiakban pedig ezen dinamikus távolság �xen tartásával határozza meg

az ütemez® változó következ® befagyasztandó értékét (lásd 2b. ábra). Ehhez

feltesszük, hogy ismertek az ütemez® változónk p(t) minimális (pmin = p)

és maximális (pmax = p) értékei ( p és p de�níiói (7)-ban tekinthet®k

meg). Feltéve továbbá, hogy rendelkezésre áll egy kezdeti munkapont, akkor

a következ®nek (i) elegend®en távol kell lennie ahhoz, hogy az LPV modell

identi�káiós lépés során még kezelhet® számú munkapontunk legyen, ugyan-

akkor (ii) megfelel®en közelinek kell lennie ahhoz, hogy az egyes munkapon-

tok közötti nemlineáris dinamikát modellezni tudjuk. A fentebb ismertett

szabályrendszert követve könnyedén kidolgozható egy heurisztikus metódus

a munkapontok meghatározására. Ezután az így kapott munkapont kiválasz-

tó algoritmus bármely tetsz®leges, lokális adatsorokon alapuló, LPV modell

identi�káiós eljárást megel®z®en alkalmazható.

A tézispontban kifejlesztett módszer a következ® publikáiókban jelent

meg:

[

S08
]

(nemzetközi konferenia ikk): A nu-gap mérték alapú kiválasztási al-

goritmus bemutatása.

[

S02
]

(Magyarországon megjelent, lektorált, idegen nyelv¶ folyóirat ikk): A

nu-gap mérték alapú munkapont kiválasztási eljárás kib®vített bemu-

tatás és statisztikai vizsgálata.



Ipari alkalmazások és jöv®beli kutatási lehet®ségek

A doktori kutatásom során több problémára is sikerült megoldást találnom,

azonban ennél is több kérdés merült fel, melynek a megválaszolása túlmutat

a jelen disszertáió keretein. Ezen alfejezet élja, hogy a teljesség igénye

nélkül kitekintsen néhány érdekes kutatási irányra, illetve hogy bemutassa a

kifejlesztett módszerek gyakorlati alkalmazásának lehet®ségeit.

A jöv®beli kutatási irányokat illet®en els® sorban a null-tér alapú mód-

szerek kib®vítését látom egy közeli reális lehet®ségnek. Kib®vítés alatt értem

az eredetileg [14℄-ben kidolgozott algoritmus LFR-kre történ® alkalmazás-

hoz szükséges módosításait. Mivel [14℄-ben egy fontos kitétel az alkalmazott

szürke-doboz modellek identi�kálhatósága, ezért szükséges továbbá a struk-

túrált LFR-ek identi�kálhatóságának is a vizsgálata. Érdekes továbbá az

identifkált LPV modellek robosztus illetve paraméter változós model predik-

tív szabályozásokhoz történ® alkalmazásának a tanulmányozása is. A disszer-

táióban végig azzal a feltételezéssel éltem, hogy a lokális fekete-doboz LTI

modellek G(η) tökéletesen modellezik az eredeti nemlineáris rendszer lokális

dinamikáját. A valósában ez azonban nem mindig telejsül. Emiatt szükséges

az esetleges identi�káiós hibák terjedésének hatása és a hibák korrekiójá-

nak megoldása. Jelöljük a továbbiakban az identi�káiós hibákat ∆G-val.

Ezen hibákat egy l2 norma alapú kiegészít® kifejezéssel tudjuk beépíteni a

már meglév® költségfüggvényünkbe

min
ϑ

(

‖G(η)− G(η,ϑ)‖∞ + µ‖y −G(η)u‖22
)

. (23)

Ezenfelül, az identi�káiós hibákhoz hasonlóan, a modellezési hibákat is ki-

fejezhetjük ∆G(ϑ)-vel jelölve és további részekként beépíthetjük a költség-

függvényeinkbe. A munkapont kiválasztási algoritmus kapsán pedig az olyan

dinamikus mértékek, mint pl. : a Binet-Cauhy kernel [21℄ és a Martin mérték

[13℄ kipróbálása lehet egy következ® kutatási irány.

A disszertáióban kidolgozott eljárások el®ször egy orvosi robotkar szi-

mulátorán kerültek kipróbálásra. A kapott eredményeket [S03, S05℄ mutatja

be. Ezenfelül lehet®ségem volt az adatgy¶jtésre egy valós �exibilis orvosi

robotkaron is. Az így beszerzett adatok felhasználásával is kipróbáltam a

kidolgozott módszereket, melyeket a [S09, S10℄ publikáiók mutatnak be.

Továbbá egy jelenlegi ipari együttm¶ködés keretein belül lehet®ségem nyílt

egy érdekes aktív mágneses lebegtetést megvalósító rendszeren is tesztelni

a kifejlesztett identi�káiós eljárásokat. Az els® eredmények egy bels® köz-

leményben [S12℄ kerültek bemutatásra. Ez utóbbi ígéretes lehet®séget jelent

az identi�káiós tehnikák ipari környezetben történ® alkalmazására.
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