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1. Bevezetés
A dolgozat célja egy úszódugattyús, elektro-pneumatikus munkahen-
ger modellezése és szabályozása. Az elkészített algoritmusokat egy
nehéz haszongépjármű sebességváltó adott aktuátorán validáltam,
ugyanakkor maguk a módszerek univerzálisak és könnyedén alkalmaz-
hatóak más kialakítású munkahengerek, például két úszódugattyús
aktuátorok esetén is.

A dolgozat első részének célja az aktuátor matematikai modelljé-
nek a felírása. A modellezési céloktól függően a modell részletessége és
komplexitása, ezeken keresztül pedig annak pontossága is változhat.
A kutatás során a modell alapú fejlesztésnek (MBD) megfelelően [1]
elkészítettem a rendszer szabályozási célú modelljét, amit a későbbi-
ekben a szabályozó tervezés során felhasználtam. Az elkészített "Mo-
del In the Loop" (MIL) környezetben a különböző szabályozók per-
formanciája megvizsgálható és összehasonlítható, még mielőtt azokat
a valós rendszeren implementálnánk. Az MBD folyamatnak köszön-
hetően a fejlesztésre fordítandó idő rövidül, hiszen a tervezés korai
fázisait szimulációs környezetben is elvégezhetjük és csak a tervezés
későbbi fázisaihoz (pl.: a szabályozók finomhangolása) szükséges a
valós rendszer használata.

Pneumatikus aktuátorok szabályozási célú modelljeiről részletes
szakirodalom áll rendelkezésre. Többek között, egy új modellezési
megközelítést és szabályozást mutat be [2] szervo-pneumatikus ak-
tuátorok szabályozására. A nemlineáris rendszert mechanisztikus és
empirikus módszerek kombinációjával modellezik, míg a tömegáram
modellezésére egy új, bipolinomiális függvényeken alapuló megoldást
alkalmaznak, ami pontosságban felülmúlja az eddig alkalmazott meg-
oldásokat. Egy elektro-pneumatikus kuplung aktuátor dinamikus,
hibrid modelljét mutatja be [3]. A rendszer hibrid tulajdonságokat
mutat, így a modell leírását egy névleges állapotban ismertetik. Az
elkészített modell megmaradási egyenleteken alapul, amiből szabá-
lyozótervezési céllal elkészítik a rendszer állapottér reprezentációját.
A bemutatott modellt [4]-ben egy szisztematikus eljárással egyszerű-
sítik. A módszer előnye, hogy a rendszer állapotainak és paraméte-
reinek a fizikai jelentését megőrzi, miközben a rendszer komplexitása
jelentősen csökken.

Az irodalomkutatást követően felírtam a rendszer megmaradási
egyenleteken alapuló nemlineáris, matematikai modelljét, majd ennek
segítségével levezettem a munkahenger és a szelepek LPV modelljét,
melyek kombinációjával 50% futási idő takarítható meg a nemline-
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áris modellhez képest, miközben a rendszer pontossága minimálisan
változik.

A dolgozat második részében a Lineáris, Időinvariáns szabályozó-
tervezés eredményeit prezentálom. Váltóaktuátorok esetén tipikusan
vezérlést, valamint PID szabályozókat használnak. Egy úszódugattyú
nélküli pneumatikus váltó aktuátor pozíciószabályozását mutatja be
[5], melyet egy lineáris kvadratikus szabályozóval valósítanak meg.
PID típusú szabályozókat tipikusan egyszerűségük és alacsony számí-
tási kapacitásigényük miatt alkalmazzak, ugyanakkor gyakran kom-
binálják őket más módszerekkel, hogy növeljék a performanciájukat.
Erre mutat példát [6], ahol egy fuzzy alapú logika segítségével kom-
binálnak egy modell alapú szabályozót és egy PID szabályozót. A
modell alapú szabályozó feladata, hogy a rendszer nemlinearitásait
kezelje, így a PID szabályozó által irányított szakasz már lineárisnak
tekinthető.

A nemlineáris és posztmodern szabályozási módszerek eredményei
ígéretesek és teljesítményük meghaladja a hagyományos szabályozó-
két, ugyanakkor számításigényük is lényegesen nagyobb, ami egyes
alkalmazások esetén kritikus lehet. [7] egy diszkrét értékű modell
prediktív szabályozót egészít ki egy terhelés becslő algoritmussal egy
hibrid elektro-pneumatikus aktuátor szabályozására, melyet aztán
mérések segítségével validálnak. Szintén egy diszkrét értékű MPC
szabályozót mutat be [8] 2 állású szelepekkel működtetett pneumati-
kus aktuátorok szabályozására.

A kutatás során megterveztem egy gain-scheduled PID szabályo-
zót, ami összehasonlítási alapként szolgálhat a kutatás további részé-
ben, valamint egy lineáris kvadratikus szabályozót (LQR) is készítet-
tem. Az LQR szabályozóhoz a rendszer lineáris állapottér reprezen-
tációjára van szükség, melyet a nemlineáris modellből levezettem. A
felírt állapottér reprezentáció egy a bemenetre lineáris, több állapotú
modell. Ipari alkalmazásokban a költség csökkentés miatt célszerű
a szenzorok számának minimalizálása, ezért nem minden állapotot
mérünk. Így az állapotvisszacsatolt szabályozáshoz szükséges nyo-
másokat és sebességet becsülni kell, ezért megterveztem egy Kalman-
szűrőt, és egy kiterjesztett Kalman-szűrőt, amiket validációs mérések
segítségével összehasonlítottam.

A dolgozat harmadik része az LPV alapú szabályozótervezés ered-
ményeit ismerteti. Alkalmazási területtől függően a pneumatikus ak-
tuátorokat általában lineáris, vagy nemlineáris módszerekkel szabá-
lyozzák, ugyanakkor ezek a rendszerek LPV struktúrában is felírha-
tók. LPV módszereket a nemlineáris rendszerek egy speciális osztá-
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lyának szabályozására használják. Azokat a főbb alkalmazási terü-
leteket, ahol a szabályozót a valós rendszeren, vagy nagypontosságú
szimulációkban is validálták, [9] foglalja össze. A szerzők hét fő terü-
letet különböztettek meg: repüléstechnikai alkalmazások, mechatro-
nikai rendszerek, aktív mágneses csapágyak, autóipari alkalmazások,
járműirányítás, robotika és akadémiai kutatások. [10] politopikus
LPV modellként felírt pneumatikus pozicionáló rendszert mutat be,
miközben [11] egy repülőgép pneumatikus rendszerének qLPV szabá-
lyozásával foglalkozik.

A nemlineáritásokon túl, a vizsgált aktuátor egy úszódugattyút
tartalmaz, melynek mozgását a henger egyik felére korlátozzák. Ez
felírható két, diszkrét állapottér reprezentációval rendelkező modell-
ként, amely LPV megközelítéssel könnyedén kezelhető.

Egy LPV/H2 és egy LPV/H∞ szabályozót terveztem, melyek-
hez a rendszer különböző qLPV modelljeit használtam. A modelle-
zéshez grid-based modelleket használok, ahol a kulcs a grid pontok
számának minimalizálása. Ennek következtében a qLPV modellek
csak a rendszer mechanikai modelljének viselkedését írják le, míg a
termodinamikus modell és a szelepek hatását átviteli függvényekkel
közelítem. A módszereket összehasonlítom, majd a kiválasztott algo-
ritmust tovább egyszerűsítem, hogy ECU jelentette korlátoknak meg-
feleljen. Végezetül, az LPV szabályozót a valós rendszeren tesztelem
és az eredményeket a bemutatott LTI módszerekkel összehasonlítom.

A dolgozat negyedik részében gépi tanulás alapú módszereket pre-
zentálok. Megerősítéses tanulást (RL) jellemzően akkor használnak,
amik a szabályozási feladat nagyon nehezen - ritkán egyáltalán nem
- valósítható meg klasszikus módszerekkel. Ugyanakkor ezek az algo-
ritmusok mechatronikai rendszerekben is jól teljesítenek, ahol a sza-
bályozási célok bizonyos értelemben egyszerűbbek, miközben a kör-
nyezet jellemzően nemlineáris.

Egy ilyen tipikus alkalmazási terület a robotika, ahol az RL al-
goritmusok népszerűsége folyamatosan növekszik [12]. Ugyanakkor a
robotika jelentősen eltér a klasszikus RL problémáktól. Az állapot-
vektor dimenziója lényegesen magasabb, valamint folytonos állapot
térrel és bemenettel rendelkeznek, miközben leggyakrabban az álla-
potvektor csak részlegesen megfigyelhető. A témában igen kiterjedt
szakirodalom áll rendelkezésre: [13] egy új megerősítéses tanuló al-
goritmust ismertet, mellyel mobil robotoknál az új képességek elsajá-
títása szimuláció nélkül gyorsítható. Felgyorsítja a Q-tanulást söprő
rendszerű memóriakezeléssel, valamint kihasználja a tényt, hogy ti-
pikus alkalmazásokban állapotátmenet csak a szomszédos állapotok
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között következhet be. [14] egy módosított RL algoritmust ismertet,
melyet többujjú robotkezek szabályozására fejlesztettek ki. A mód-
szer integrálja az informált keresési stratégiát a tanuló rendszerbe,
ezáltal megvalósítva a szabályozási feladatot.

Az általam vizsgált rendszer esetén a szabályozási feladat epizo-
dikus, így ideális RL módszerek alkalmazásához. Különböző algorit-
musokat hasonlítok össze egy egyszerűsített, ugyanakkor nemlineáris
szimulációs környezetben, melynek célja a tanítás idejének minima-
lizálása. Az eredmények alapján a Policy Gradient módszert válasz-
tottam validációs tesztre, ezért annak tanítását egy részletesebb kör-
nyezetben megismételtem. Az algoritmus végső struktúráját iteratív
teszteléssel határoztam meg, majd implementáltam az algoritmust a
valós rendszeren. Az eredményeket összehasonlítottam a PID és az
LPV szabályozóval.

2. A rendszer bemutatása
A modellezett aktuátor egy nehéz haszongépjármű automatizált ma-
nuális sebességváltójában található, melynek feladata a "kapcsoló"
mozgás megvalósítása. Hogy biztosítsák a kellően széles áttételtarto-
mányt, miközben a jármű fogyasztását is optimalizálják, ezek a váltók
jellemzően három részből állnak: felező, főváltó és tartományváltó.
Ezáltal a fogaskerékpárok száma és a váltó mérete minimalizálható.
A felező és a tartományváltó két-két fogaskerékpárt tartalmaz, va-
lamint jellemzően nem rendelkeznek üres állással, így a teljes váltó
üres állása a főváltón keresztül valósítható meg. A rendszer tipikus
felépítése a 1. ábrán látható.

Konstrukció függően a rendszer több, párhuzamos kapcsoló mun-
kahengerrel, vagy egy kapcsoló és egy válogató aktuátorral rendel-
kezik, utóbbit a 2. ábra szemlélteti. A rendszer működése megfelel
a kézi váltokra jellemző H-sémának: a fokozatkapcsolás két részre
osztható. Először a válogató aktuátor kiválasztja a H-séma vízszintes
tengelye mentén a megfelelő sávot, például 1-N-2, vagy 3-N-4. Ezt
követően a kapcsoló munkahenger kapcsolja a kért fokozatot vagy
az üres állást a H-séma függőleges tengelye mentén. Mivel a kap-
csoló munkahenger három stabil állapottal kell, hogy rendelkezzen,
többnyire úszódugattyús munkahengereket alkalmaznak.

Azért, hogy átvigyük a teljesítményt a kiválasztott fokozatban, a
fokozatpár egyébként szabadonfutó fogaskerekét rögzíteni kell a ten-
gelyhez. Erre a célra alakzáró homlokkörmös kapcsolókat alkalmaz-
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1. ábra. 12-fokozatú nehéz haszongépjármű iker előtéttengelyes
sebességváltójának kinematikai vázlata (Forrás: [15])

2. ábra. Nehéz haszonjármű váltóműködtető rendszerének fel-
építése
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nak. A sikeres kapcsolódás biztosításához az elemek közötti szög-
sebesség különbséget csökkenteni kell, amihez központi, vagy fokoza-
tonkénti szinkronizálást alkalmaznak. Utóbbi esetben a szinkronszer-
kezet is a körmös kapcsolók része, ami súrlódás segítségével csökkenti
a sebességkülönbséget és megakadályozza a kapcsolódást, amíg nem
történik meg a szinkronizáció. Központi szinkronizálás esetén a se-
bességkülönbséget előtéttengelyfék, valamint a motorvezérlő segítsé-
gével redukálják. Nehéz haszonjárműveknél a központi szinkronizálás
terjedt el, így a kutatás során feltételezem, hogy a fokozatkapcsolás
már szinkronizált állapotból indul, ami megkönnyíti a szabályozási
feladatot.

Sebességváltó aktuátorok esetén a munkahengert jellemzően 3/2-
es mágnesszelepekkel működtetik. A szelepek kapcsolt állapotban a
tápnyomást kapcsolják a kamrákra, míg kikapcsolt állapotban a kör-
nyezettel kötik össze a kamrát. A rendszer egyszerűsített felépítését
a 3. ábra szemlélteti.

Air Tank Supply

Solenoid 

valve 1

Solenoid 

valve 2

Control 

Chamber

Floating

Piston

Main

Piston

Chamber 2

Chamber 1

Shift

Finger

Detent

3. ábra. A sebességváltó aktuátor egyszerűsített felépítése

Az aktuátor két dugattyút tartalmaz: a fődugattyút (Main Pis-
ton) és az úszódugattyút (Floating Piston), melyek a hengert három
térrészre bontják. Az 1. és 2. kamrához (Chamber 1 és Chamber
2) egy-egy mágnesszelephez kapcsolódik (Solenoid Valve 1 és Solen-
oid Valve 2), melyekkel a kamrák tölthetők, illetve üríthetők. A 3.
kamra (Control Chamber) egy pneumatikus csillapításként működik
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a henger és az úszódugattyú között: ha az úszódugattyú mozgása
kellően gyors, a fojtás miatt a kamrából a levegő nem tud elég gyor-
san változni, ami nyomásnövekedéshez vezet, így akadályozni fogja a
dugattyú mozgását.

A fokozatkapcsolás során a fődugattyút a három stabil pozíció
valamelyikébe mozgatjuk, melyek megfelelnek a két fokozatnak (a
henger két végállása), valamint az üres állásnak. Utóbbi egy köz-
tes pozíció a hengeren belül, ahol annak átmérője megváltozik. A
fődugattyút a kamranyomások változtatásával mozgatjuk, melyeket
a mágnesszelepekkel szabályozunk. Ahogy a fődugattyú elmozdul,
elforgatja a kapcsolóujjat (Shift Finger), ami a váltórudazaton ke-
resztül kapcsolja a kívánt fokozatot. A reteszelő szerkezet (Detent
Mechanism) szintén a kapcsolóujjhoz csatlakozik, ami a három sta-
bil pozícióban rögzíti a dugattyút és megakadályozza annak véletlen
elmozdulását.

Az úszódugattyú lökete üres állás és a felső végállás közé van kor-
látozva, A mozgásiránytól függően segíti, vagy akadályozza a fődu-
gattyú mozgását. Ennek szükségessége a nagy általánosságban alkal-
mazott vezérlési stratégiákban keresendő: fokozat (pl. felső végállás)
kapcsolásához a 2. szelepet kapcsoljuk, ami megnöveli a kapcsoló-
dó kamra nyomását, tehát a dugattyú megindul a felső végállás felé.
Eközben az 1. kamra térfogata lecsökken, így a nyomása megemel-
kedik. Az úszódugattyúnak köszönhetően az 1. kamra nyomása na-
gyobb felületen hat, így segít lefékezni a dugattyút ezáltal csökkenti
az ütközés sebességét. Felső végállásból indulva, az üres állás kap-
csolásához a két kamrát egy időben töltjük, ezáltal minimalizálható
a túllövés. Az üres állás garantált és gyors eléréséhez az 1. kamrá-
hoz kapcsolódó felületnek nagyobbnak kell lennie, mint az ellenoldali
felületnek. Mivel hasonló logika érvényes a további kapcsolásoknál
is, belátható, hogy különböző felület arányok ideálisak az elvárt foko-
zatkapcsolástól függően. Ezt az úszódugattyú löketének limitálásával
érhetjük el.

3. Új tudományos eredmények
1. Tézis
Elkészítettem a Lineáris Változó Paraméterű, szabályozási célú mo-
delljét egy automatizált manuális sebességváltó elektro-pneumatikus,
úszódugattyús aktuátorának. A kiindulásként használt nemlineáris
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modell koncentrált paraméterű és megmaradási egyenleteken alapul.
A modell komplexitás és pontosság közötti kompromisszum megtalá-
lásának érdekében, mérnöki megfontolások alapján további egyszerűsí-
téseket alkalmaztam . A modell nemlineáris elemeit linearizáltam és
a hibrid állapotokat egy scheduling paraméter vektorral írtam le, mely
külső és belső változókat is tartalmaz.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [SBGA18b], [SBA19]

• Elkészítettem az elektro-pneumatikus munkahenger nemlineá-
ris, szabályozási célú modelljét, amely megmaradási egyenlete-
ken alapul.

• Verifikáltam a modellt, majd meghatároztam a rendszer isme-
retlen paramétereit és tesztpadi mérések segítségével elvégez-
tem a modell validációját.

• A nemlineáris modellből kiindulva levezettem a mágnesszele-
pek LPV alapú modelljét.

• A nemlineáris modellből kiindulva levezettem a munkahenger
LPV alapú modelljét.

• Rámutattam az LPVmodell előnyeit, különös tekintettel annak
sokszínűségére és a szimulációs időre.

2. Tézis
Két lineáris időinvariáns szabályozási algoritmust dolgoztam ki az
elektro-pneumatikus úszódugattyús aktuátor pozíciószabályozására. A
nemlineáris, Set Valued szabályozási feladat megoldására mindkét al-
goritmus változó szabályozó paramétereket használ. A PD szabályozó
kihasználja a rendszer integráló tulajdonságát és a szabályozó para-
méterei a kért fokozatkapcsolás alapján változnak. A lineáris kvadra-
tikus szabályozó paramétereit a rendszer aktuális állapotának függvé-
nyében határozom meg. Ennek ellenére, a rendelkezésre álló szabá-
lyozási frekvenciával a szabályozó nem képes stabilizálni a rendszert
üres állásban. Az LQR szabályozó számára szükséges állapotok elő-
állítása érdekében megterveztem két állapotmegfigyelőt, melyek csak a
mért pozíciót és a szelepparancsokat használják, hogy megbecsüljék a
rendszer állapotait.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [SBGA18c], [SBGA18a], [SB19],
[SBGA19], [SBG20]
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• Megterveztem egy gain-scheduled PID típusú szabályozót és
megmutattam, hogy a rendszer tulajdonságainak köszönhetően
az integráló tag elhagyható.

• Megterveztem egy Kalman-szűrőt és egy kiterjesztett Kalman-
szűrőt, hogy a rendszer nem mért állapotait becsüljem. Az
állapotbecslőket mérési adatokon validáltam.

• Rámutattam, hogy az elérhető szabályozási frekvencia mellett a
Kalman-szűrő performanciáját tekintve nem alkalmazható be-
ágyazott rendszerekben.

• Megterveztem egy lineáris kvadratikus szabályozót, ami a rend-
szer hibrid állapottér reprezentációján alapul.

• Rámutattam, hogy bár az LQR szabályozó struktúrában talál-
ható összes szabályozó önmagában stabil, a szabályozók közötti
váltás a rendszer gyors dinamikája miatt tranziensekhez vezet
üres állás környékén. Az adott szabályozási frekvencia esetén
a szabályozó nem képes kezelni ezeket a tranzienseket.

3. Tézis
LPV megközelítést alkalmazva megterveztem egy H2 és H∞ szabályo-
zót az elektro-pneumatikus úszódugattyús aktuátor pozíciószabályozá-
sára. A scheduling vektor paramétereit a rendszer belső állapotai al-
kotják, valamint az állapottér reprezentáció csak a mechanikai mo-
dellt írja le. A termodinamikai modellt és a mágnesszelepeket átviteli
függvényekkel közelítem. Ennek köszönhetően, a scheduling paraméter
vektor mérete, valamint az LTI modellek száma jelentősen lecsökkent.
Validációs mérések felhasználásával összehasonlítottam az LPV H∞
szabályozót LTI módszerekkel.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [SBA20], [SBAG20]

• Szabályozótervezési céllal levezettem két, egyszerűsített qLPV
reprezentációját a rendszernek, melyek különböző állapotmát-
rixokat és scheduling paraméter vektorokat használnak.

• Elkészítettem a kiterjesztett rendszer modellt mindkét qLPV
reprezentációhoz, melyek a nem modellezett dinamikát és a
performancia súlyokat tartalmazzák.

• Összehasonlítottam az elkészült szabályozókat, különös tekin-
tettel a beágyazott környezetben történő felhasználhatóságuk-
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4. ábra. LPV/H-infinity szabályozó rendjének csökkentése

ra. Az eredmények alapján a LPV/H∞ javasoltam beágyazott
környezetben történő felhasználásra.

• "Balanced truncation model order reduction" módszert hasz-
nálva egyszerűsítettem az LPV/H∞ szabályozót. Az eredeti és
a redukált szabályozót összehasonlítottam, aminek eredménye
a 4. ábrán látható.

• Validációs mérések segítségével összehasonlítottam a qLPV/H∞
szabályozó performanciáját a lineáris időinvariáns módszerek-
kel.
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4. Tézis
Megterveztem gépi tanuláson alapuló algoritmusokat, melyek megta-
nultak végrehajtani egy előzetesen kiválasztott fokozatkapcsolást az
úszódugattyús pneumatikus aktuátoron. A tanításhoz egy egyszerű-
sített nemlineáris modellt használok környezetként és az ágens jutal-
mát a fokozatkapcsolási idő és túllövés alapján határozom meg. Ezt
követően, validációs mérések felhasználásával a Policy Gradient algo-
ritmust összehasonlítottam egy PD és egy LPV szabályozóval.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [BASG18], [KBSA20],
[BSK+20]

• Elkészítettem az egyszerűsített nemlineáris modellt, ami a rend-
szer fő karakterisztikáit tartalmazza, ugyanakkor gyors tanu-
lást tesz lehetővé.

• Különböző gépi tanuló algoritmusokat fejlesztettem az alsó vég-
állás - üres állás kapcsolás megvalósítására. Az ágens és a kör-
nyezet közötti kapcsolatot az 5. ábra szemlélteti.

Environment - Actuator model

Solenoid 

valve 1

Solenoid 

valve 2

Control 

Chamber

Floating

Piston

Main

Piston

Chamber 2

Chamber 1

Shift

Finger

Detent

Agent- Controller

Input Layer

ℝ7

Hidden 

2xℝ128

Output 

Softmax 4

0    [0; 0]

1    [1; 0]

2    [0; 1]

3    [1; 1]

at   [s1; s2]

pch,1

pch,2

Tch,1

Tch,2

xMP

vMP

psup

pch,1

pch,2

Tch,1

Tch,2

xMP

vMP

psup

Action

Observation

5. ábra. Az ágens és a környezet kapcsolata

• Meghatároztam a jutalmat leíró függvényt a sikeres fokozat-
kapcsolásért, fokozatkapcsolási időn alapuló, valamint maxi-
mum túllövésen alapuló jutalmak súlyozott összegeként.

• Összehasonlítottam a fejlesztett algoritmusok performanciáját,
valamint a használt stratégiáikat. A beavatkozások eloszlását
az 6. ábra szemlélteti.
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6. ábra. A választott beavatkozások eloszlása (1. osztály - piros;
3. osztály - kék) a látens téren PCA redukció használatával.

• Redukáltam a Policy Gradient algoritmus által használt álla-
potteret és validáltam az algoritmust a valós rendszeren.

4. Jövőbeli kutatási irányok
A bemutatott algoritmusok számos aspektusát tekintve adódik még
továbbfejlesztési lehetőség, melyek egy részét a dolgozat vonatkozó
fejezeteiben ismertettem. Mindemellett, ebben a fejezetben néhány
további, a nehéz haszongépjármű iparhoz kapcsolódó kutatási irányra
szeretnék rámutatni.

A nehéz haszongépjárművek piacain az AMT rendszerek száma
növekszik, ezért a költségérzékeny piac új követelményeket állít a
gyártók felé. Azért, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljenek
és csökkentség a gyártási költséget, a gyártóknak ugyanazon a me-
chanikai alapon kell kínálniuk az AMT és a manuális sebességváltó-
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kat. Ennek következtében, az AMT sebességváltók is fokozatonkénti
szinkronszerkezettel kell, hogy rendelkezzenek. Így a jelenleg hasz-
nált központi szinkronizálás helyett új stratégiákat kell kifejleszteni.
Szinkronizálás közben a fokozatkapcsolási erő pontos szabályozása és
egy adott intervallumon belül tartása szükséges. Túl nagy működ-
tetőerő a mechanikai alkatrészek sérülését okozhatja, míg túl kis erő
esetén a szinkronizálás elhúzódhat, vagy meghiúsulhat. Egy lehetsé-
ges megoldás egy erő szabályozó kifejlesztése és kombinálása pozíció-
szabályozókkal. Szinkronizálás során az erő szabályozó közel állandó
működtetőerőt biztosít, míg a pozíciószabályozók a "free-flight" zó-
nában használhatók, hogy elérjük a kívánt fokozatot. További meg-
oldandó feladatok az átkapcsolás megvalósítása a szabályozók között
a szinkronszerkezet károsítása nélkül, a megfelelő szinkronizálási erőt
tartva, miközben a szelepparancsokra vonatkozó követelmények is tel-
jesülnek.

A pneumatikus kuplung és sebességváltó aktuátorok közötti ha-
sonlóságokra és különbségekre a dolgozatban korábban rámutattam.
A bemutatott lineáris módszereket, valamint a csúszómód és MPC
szabályozókat gyakran használják, ugyanakkor a megerősítéses tanu-
láson alapuló és LPV szabályozók alkalmazásával még alig foglalkoz-
tak. Az LPV esetén a nemlineáris karakterisztikája a tányérrugónak
egy zavarásként, vagy a modell részeként, a pozíció alapján ütemezve
figyelembe vehető. Kuplung aktuátorok esetén jellemzően egyszeres
működésű, úszódugattyú nélküli aktuátorokat alkalmaznak, így az
állapotok és rácspontok száma kevesebb. Ezen kívül, a kuplungok
csúsztatásához folyamatos referenciajel követés szükséges, szemben a
váltó aktuátoroknál használt egységugrással. Megerősítéses tanulás
szempontjából ez folytonos viselkedést jelent, miközben a precízebb
szabályozás iránti igény lehetővé teszi PWM alkalmazását. A dol-
gozatban a megerősítéses tanuláson alapuló módszerek egy adott fo-
kozatváltás végrehajtására lettek betanítva, ami kiterjeszthető mind
a négy fokozatkapcsolásra. A szűk keresztmetszet ennél az alkalma-
zásnál az ipari ECU kapacitása, amihez az ágens általánosító képes-
ségének, valamint a szabályozási célok kiterjesztésének háló méret-
re gyakorolt hatását kell vizsgálni. Ezen felül redukciós technikák
alkalmazhatóságát is célszerű megvizsgálni. Az utóbbi években az
elektromobilitás területén folyó folyamatos innovációnak, a tisztén
elektromos aktuátorok alkalmazása a nehéz-haszongépjárművekben
elkezdett terjedni. Napjainkban, a légfékek népszerűségének köszön-
hetően az aktuátorok jelentős részét sűrített levegő működteti, hi-
szen a levegő előkészítő rendszer a légfék miatt már adott, valamint
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számos előnyük van az ekvivalens elektro-mechanikus aktuátorokkal
szemben. Mindemellett, elektromos járművekben a villanymotor ge-
nerátor üzemben kiváltja a légfék rendszert. Az elektromos jármű-
vekben található akkumulátor kapacitás alkalmas arra, hogy a jármű
legtöbb aktuátorát táplálja. Ennek következtében, az elektromecha-
nikus aktuátorok kiválthatják a pneumatikus aktuátorokat, így a le-
vegő előkészítő rendszer eltávolítható. További kutatási irány lehet
az elektro-mechanikus aktuátorok szabályozása.

A tézisekhez kapcsolódó publikációk
[BASG18] T. Becsi, S. Aradi, A. Szabo, and P. Gaspar. Po-

licy gradient based reinforcement learning control de-
sign of an electro-pneumatic gearbox actuator. IFAC-
PapersOnLine, 51(22):405 – 411, 2018. 12th IFAC Sym-
posium on Robot Control SYROCO 2018.

[BSK+20] T. Becsi, A. Szabo, B. Kovari, S. Aradi, and P. Gaspar.
Reinforcement learning based control design for a float-
ing piston pneumatic gearbox actuator. IEEE Access,
8:147295–147312, 2020.

[KBSA20] B. Kovari, T. Becsi, A. Szabo, and S. Aradi. Policy
gradient based control of a pneumatic actuator enhanced
with monte carlo tree search. In 2020 6th International
Conference on Mechatronics and Robotics Engineering
(ICMRE), pages 177–182, 2020.

[SB19] A. Szabo and T. Becsi. Elektro-pneumatikus munkahen-
ger allapotbecslese. In IFFK 2019: XIII. Innováció és
fenntartható felszíni közlekedés. (2019), 2019.

[SBA19] Adam Szabo, Tamas Becsi, and Szilard Aradi. Measure-
ment based validation of an electro-pneumatic gearbox
actuator. Periodica Polytechnica Transportation Engine-
ering, 2019.

[SBA20] A. Szabo, T. Becsi, and S. Aradi. Linear parameter-
varying control of a floating piston electro-pneumatic ac-
tuator. In 2020 IEEE 24th International Conference on
Intelligent Engineering Systems (INES), pages 115–120,
2020.

14



[SBAG20] Adam Szabo, Tamas Becsi, Szilard Aradi, and Peter Gas-
par. Lpv-based controller design of a floating piston pne-
umatic actuator. Actuators, 9(4), 2020.

[SBG20] Adam Szabo, Tamas Becsi, and Peter Gaspar. Cont-
rol design and validation for floating piston electro-
pneumatic gearbox actuator. Applied Sciences,
10(10):3514, May 2020.

[SBGA18a] A. Szabo, T. Becsi, P. Gaspar, and S. Aradi. Control de-
sign of an electro-pneumatic gearbox actuator. In 2018
14th IEEE/ASME International Conference on Mechat-
ronic and Embedded Systems and Applications (MESA),
pages 1–6, July 2018.

[SBGA18b] A. Szabo, T. Becsi, P. Gaspar, and S. Aradi. Control
oriented modeling of an electro-pneumatic gearbox ac-
tuator. In 2018 European Control Conference (ECC),
pages 2623–2628, June 2018.

[SBGA18c] A. Szabo, T. Becsi, P. Gaspar, and S. Aradi. Elektro-
pneumatikus valtomukodteto szabalyozojanak tervezese.
In IFFK 2018: XIII. Innováció és fenntartható felszíni
közlekedés. (2018), 2018.

[SBGA19] Adam Szabo, Tamas Becsi, Peter Gaspar, and Szilard
Aradi. State estimation of an electro-pneumatic gearbox
actuator. IFAC-PapersOnLine, 52(5):329–334, 2019.

Hivatkozások
[1] E. Bringmann and A. Krämer, „Model-based testing of automo-

tive systems,” in 2008 1st International Conference on Software
Testing, Verification, and Validation, pp. 485–493, 2008.

[2] Z. Rao and G. M. Bone, „Nonlinear modeling and control of
servo pneumatic actuators,” IEEE Transactions on Control Sys-
tems Technology, vol. 16, no. 3, pp. 562–569, 2008.

[3] B. Szimandl and H. Németh, „Dynamic hybrid model of an
electro-pneumatic clutch system,” Mechatronics, vol. 23, no. 1,
pp. 21 – 36, 2013.

[4] B. Szimandl and H. Németh, „Systematic model simplification
procedure applied to an electro- pneumatic clutch model,” Pe-
riodica Polytechnica Transportation Engineering, vol. 43, no. 1,
pp. 35–47, 2015.

15



[5] B. Szimandl and H. Németh, „Closed loop control of electro-
pneumatic gearbox actuator,” in 2009 European Control Confe-
rence (ECC), pp. 2554–2559, Aug 2009.

[6] K. Balasubramanian and K. S. Rattan, „Fuzzy logic control of a
pneumatic muscle system using a linearing control scheme,” in
22nd International Conference of the North American Fuzzy In-
formation Processing Society, NAFIPS 2003, pp. 432–436, July
2003.

[7] G. Bone, M. Xue, and J. Flett, „Position control of hybrid pne-
umatic–electric actuators using discrete-valued model-predictive
control,” Mechatronics, vol. 25, pp. 1 – 10, Nov 2014.

[8] H. Qi, G. M. Bone, and Y. Zhang, „Position control of pneuma-
tic actuators using three-mode discrete-valued model predictive
control,” Actuators, vol. 8, no. 3, p. 56, 2019.

[9] C. Hoffmann and H. Werner, „A survey of linear parameter-
varying control applications validated by experiments or high-
fidelity simulations,” IEEE Transactions on Control Systems
Technology, vol. 23, no. 2, pp. 416–433, 2015.

[10] P. Grof, Z. Petres, and J. Gyeviki, „Polytopic model reconstruc-
tion of a pneumatic positioning system,” in 2009 5th Internati-
onal Symposium on Applied Computational Intelligence and In-
formatics, pp. 61–66, 2009.

[11] W. Turcio, T. Yoneyama, and F. Moreira, „Quasi-lpv gain-
scheduling control of a nonlinear aircraft pneumatic system,”
in 21st Mediterranean Conference on Control and Automation,
pp. 341–350, 2013.

[12] J. Kober, J. A. Bagnell, and J. Peters, „Reinforcement learning
in robotics: A survey,” The International Journal of Robotics
Research, vol. 32, no. 11, pp. 1238–1274, 2013.

[13] T. Martínez-Marín and T. Duckett, „Fast reinforcement learning
for vision-guided mobile robots,” in Proceedings of the 2005 ieee
international conference on robotics and automation, pp. 4170–
4175, IEEE, 2005.

[14] B. Wang, J. Li, and H. Liu, „A heuristic reinforcement learning
for robot approaching objects,” in 2006 IEEE Conference on
Robotics, Automation and Mechatronics, pp. 1–5, IEEE, 2006.

[15] G. Bóka, L. Lovas, J. Márialigeti, and B. Trencséni, „Engag-
ement capability of face-dog clutches on heavy duty automated

16



mechanical transmissions with transmission brake,” Proceedings
of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of
Automobile Engineering, vol. 224, no. 9, pp. 1125–1139, 2010.

17


