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1. Motiváció
Az 1970-es évektől kezdve a raktározásban használt technikák és tech-

nológiák jelentős fejlődésen mentek keresztül. A kézi erőt igénylő anyag-
mozgatási megoldások illetve a manuális irányítású berendezések mellett
megjelentek a teljesen gépesített és magas szinten automatizált anyagmoz-
gató rendszerek is. A egyik jellegzetes fejlesztési irányt a magasraktárak
és speciális állványkiszolgáló berendezéseik, a magasraktári felrakógépek
megjelenése képviselte. Rohamos terjedésüket elsősorban az emelkedő te-
lekáraknak és a raktározni kívánt anyagmennyiség növekedésének köszön-
hetik. Ezek a rendszerek ugyanis alkalmasak nagy mennyiségű áru kis
alapterületen való tárolására. A magasraktározási rendszerek kialakításá-
ról, technikai alrendszereiről és kiszolgálógépeiről az [1], [2] irodalmakban
részletes ismertető található. A raktári felrakógépek csoportosítását, jel-
lemző szerkezeti kialakításait valamint részegységeit a [3] és [4] disszertáci-
ók bevezető fejezetei részletesen bemutatják, a velük kapcsolatos alapvető
definíciókat, terminológiát az [5], [6] szabványok foglalják össze. További
átfogó képet kaphatunk a korszerű magasraktári felrakógépek kialakításá-
ról, rendszereikről és technológiai paramétereikről az alábbi termékkataló-
gusok segítségével: [7], [8], [9], [10].

Napjaink korszerű, önhordó szerkezetű magasraktárainak magassága el-
érheti a 40−50 m-t is. Ezekben a magasraktárakban teljesen automatizált,
a nagy árumennyiség gyors be- és kitárolását lehetővé tévő felrakógépek
üzemelnek. A rövid anyagmozgatási ciklusidők eléréséhez nagy anyagmoz-
gatási teljesítmény szükséges. Az alkalmazott magasraktári felrakógépeket
tehát az egyre növekvő szerkezeti magasság mellett mind nagyobb műkö-
dési sebességek és gyorsulások jellemzik. További követelményként jelent-
kezik a gazdaságos anyagmozgatás igénye is, mely a felrakógép önsúlyának
csökkentésére, a hasznos emelt teher/össztömeg arány javítására ösztönzi
a felrakógépek tervezőit.

Az ideális felrakógép tehát nagy emelési magasságú és teherbírású,
gyors működésű ugyanakkor kis saját tömegű. Azonban a saját tömeg
csökkentése együtt jár a tartószerkezet keresztmetszeti méreteinek, vég-
eredményben a merevségének a csökkenésével. Mindeközben a berendezés
tartószerkezetére egyre nagyobb tehetetlenségi erők hatnak a megnöveke-
dett gyorsulások miatt. A nagy magasságú és kevésbé merev tartószerkezet
a dinamikai hatásokkal szemben érzékenyebb, a felrakógép működése során
a különböző gerjesztő hatások eredményeként az oszlopszerkezetben nem
kívánt lengések keletkezhetnek. Ezen lengések a szerkezet stabilitásának,
pozícióba állási pontosságának romlását, szélsőséges esetben a tartószer-
kezet károsodását eredményezhetik. A lengések további hátrányos követ-
kezménye az anyagmozgatási ciklusidő növekedése, hiszen az anyagkezelő
mozgások (pl. teleszkópos villaszerkezet kitolása) megkezdésével meg kell

1



várni a lengések lecsillapodását.
Kutatásom célja az ismertetett lengések vizsgálata és csökkentési mód-

szereinek elemzése. A gyakorlatban a vázszerkezetnek két alapvető kiala-
kítása terjedt el: az úgynevezett egyoszlopos és kétoszlopos kivitel. Vizs-
gálataimban az egyoszlopos kivitelre szorítkozok (lásd 1. ábra), hiszen ez
a kialakítás érzékenyebb a dinamikai hatásokra. Munkám során a felrakó-
gép tartószerkezet haladás irányú lengéseivel foglalkozom, hiszen ebben az
irányban nagyságrendileg nagyobb lengések keletkeznek, mint a másik két
irányban.
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1. ábra. Egyoszlopos raktári felrakógép

A nem kívánt oszloplengések csökkentését, valamint a felrakógép pozí-
cionálási pontosságának javítását különböző irányításelméleti módszerek
alkalmazásával is el lehet érni. Ennek érdekében azonban először a felra-
kógép dinamikai modellezését kell elvégezni. A modellezés során figyelni
kell arra, hogy a dinamikai modell kellőképpen pontosan leírja a valós
szerkezet dinamikai viselkedését, emellett pedig alkalmas is legyen a vizs-
gált irányításelméleti módszerek megvalósítására. A magasraktári felra-
kógépek vázszerkezetének dinamikai modellezésére az elosztott paraméte-
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rű, kontinuum-gerenda modellek [11, 12], a különböző végeselem modellek
[13, 14] valamint a merev testeket, rugalmas- és csillapító elemeket tar-
talmazó többtest modellek (ún. multi-body modellek, [15, 16]) egyaránt
alkalmasnak ígérkeznek. Ezen modellek összehasonlítása révén lehetséges
a feladatra leginkább alkalmas modellezési eljárás kiválasztása. A dinami-
kai modellezés során különösen figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy a
felrakógép vázszerkezetének dinamikai tulajdonságai az emelt teher nagy-
ságától és pozíciójától is függenek. Emiatt egy egyszerű lineáris dinamikai
modell nem képes leírni a szerkezet dinamikai viselkedését a teljes emelési
magasság- és terheléstartományban. A választott modellezési eljárásnak a
szerkezet ezen tulajdonságát is figyelembe kell vennie.

Az irányításelméleti módszerek alkalmazásához, a különböző szabályo-
zók megtervezéséhez szükség van továbbá a szerkezet irányítási célú model-
lezésére is. Ez a fajta modellezési megközelítés az előző bekezdésben emlí-
tett (dinamikai analízisekre inkább alkalmas) modellekhez képest másféle
megfontolásokat igényel. A napjainkban használatos korszerű szabályozó-
tervezési módszerek, numerikus eljárások összetettsége miatt csak viszony-
lag alacsony szabadságfokú modellek használhatók. Emiatt szükség lehet
valamilyen modellredukciós eljárás alkalmazására az irányítási célú model-
lezés során. A megvalósított szabályozókkal szemben támasztott minőségi
jellemzőket (ún. performanciákat) is ebben a modellezési lépésben kell
definiálni. A célkitűzéseknek megfelelő két alapvető minőségi jellemző a
jó referenciajel követés és a kialakuló oszloplengések csillapítása. További
minőségi jellemzők lehetnek a szabályozótervezés során a különféle szenzor-
zajok hatásainak csökkentése valamint a túlságosan nagy szabályozó jelek
megelőzése a beavatkozó elemeknél fellépő nem kívánt hiszterézis jelensé-
gek elkerülése érdekében. Az irányítási célú modellezésben a korábban em-
lített, a dinamikai tulajdonságoknak a tehernagyságtól és pozíciótól való
függését is figyelembe kell venni. Erre kétféle lehetőség kínálkozik. Az első
esetben a terhelés változásainak hatása struktúrálatlan modellbizonytalan-
ság (lásd például [17]) segítségével van figyelembe véve. A második model-
lezési megközelítés azon alapul, hogy az emelt teher nagysága és helyzete
mérhető, így lehetséges az emelt teher nagyságával és/vagy magasságával
parametrizált, formailag lineáris modell létrehozása. Ezen, úgynevezett li-
neáris, paraméter-változós (LPV) modell (lásd pl. [18, 19]) segítségével a
felrakógép tulajdonságai pontosabban leírhatók.

A különböző szabályozók tervezése során arra törekszek, hogy az irá-
nyításelméleti kutatások legújabb eredményei kerüljenek vizsgálatra, me-
lyek segítségével lehetővé válik a minőségi jellemzőknek való megfelelés.
Az egyik lehetséges vizsgálati irány a robusztus szabályozók alkalmazása
[17, 20]. Az ilyen típusú szabályozók esetében a minőségi jellemzők és a mo-
dellbizonytalanságok speciális súlyozófüggvények segítségével adhatók meg.
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A szabályozótervezés során a szabályozandó rendszer dinamikai modellje
a fent említett súlyozó függvényekkel van kiegészítve, így egy úgynevezett
kibővített modell (általánosított rendszerstruktúra) kerül meghatározásra.
A kibővített modellben a performanciáknak megfelelően speciális be- és
kimeneteket (ún. w zavarás és z irányított kimenet) tudunk definiálni.
A robusztus H∞ szabályozótervezés (lásd pl. [21]) célja a zárt rendszer
w → z átviteli függvénye H∞ normájának (erősítésének) a minimalizálása.
A súlyozófüggvények paramétereinek változtatásával jó kompromisszum
érhető el az egymásnak ellentmondó minőségi jellemzők között, biztosít-
ható a szabályozott rendszer modell-bizonytalanságok melletti (robusztus)
stabilitása valamint a minőségi jellemzőkkel szembeni robusztusság is.

A következő lehetséges vizsgálati irány az úgynevezett ütemezett sza-
bályozók alkalmazása, melyek alapvető célja a nemlineáris rendszerek sza-
bályozása. A hagyományos ütemezett szabályozók tervezése a nemlineáris
rendszerek lokális linearizációján alapul, így a lineáris rendszerekre kifej-
lesztett módszerek alkalmazhatók maradnak. A nemlineáris rendszer sza-
bályozója a lokálisan előállított szabályozókból valamilyen interpolációs,
vagy a szabályozók közötti átkapcsolási eljárás segítségével állítható elő.
A vizsgált felrakógép esetében nincs szükség a linearizációra, a rögzített
terhelési esetekre érvényes lokális modellek az ismertetett modellezési eljá-
rásokkal egyszerűen előállíthatók. Sajnos ez a tervezési eljárás csak lokáli-
san garantálja a szabályozott rendszer performanciáját és robusztusságát.
Az LPV modellezésen alapuló ütemezett szabályozók (LPV szabályozók,
lásd [22, 23, 24]) segítségével azonban a teljes megengedett paramétertar-
tományban garantálható a rendszer performanciája. A vizsgált felrakógép
oszloplengéseinek csökkentésére egy politopikus LPV modellen alapuló sza-
bályozót alkalmazok [22], amely a zárt rendszer átviteli függvényének in-
dukált L2 normáját csökkenti egy előre definiált performancia érték alá.
Ez a tervezési eljárás a lineáris rendszerek H∞ eljárásának a kiterjeszté-
se LPV rendszerekre. A bemutatott szabályozási eljárások segítségével
áthidalhatók az emelt teher nagyságának vagy pozíciójának változásából
adódó problémák.
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2. Tudományos eredmények

1. tézis
Elvégeztem az egyoszlopos magasraktári felrakógép nagy pontosságú szi-

mulációs célú dinamikai modellezését. Ezen belül háromféle modelltípust
dolgoztam ki: elosztott paraméterű (kontinuum) gerenda modell, végeselem
modell, lineáris többtest (multi-body) modell. A modellek frekvencia tarto-
mánybeli tulajdonságainak (frekvencia-átviteli függvényeinek) összehasonlí-
tásával a további analízis és szintézis feladatok alapjául szolgáló egymással
validált dinamikai modellek rendelkezésre állnak.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [Haj08], [HT09], [HK10], [HK11],
[HG13a], [HG14a], [HG14b], [HG16a], [KH04a], [KH04b], [KH05], [KH09],
[KH10], [KH11], [K+11]

• A kontinuum gerenda modell vizsgálata során a közvetítő mátrixok
módszerét alkalmaztam a felrakógép szerkezetének elágazásos tartójá-
ra. Ennek segítségével meghatároztam a tartószerkezet lengéseinek sa-
játkörfrekvenciáit, a lengésképeket (módusokat) leíró függvények para-
métereit valamint a vonóerő és az oszlop tetejének elmozdulása között
értelmezett Gc(iω) frekvencia-átviteli függvényt.

• A felrakógépek haladásirányú oszloplengéseinek vizsgálatára egy egy-
szerű síkbeli lineáris többtest modellt javasoltam. Ez pontszerű töme-
geket tartalmazó merev, egymáshoz rugalmas csuklókkal kapcsolódó
elemekből épül fel, a csuklók rugalmasságáról spirálrugók gondoskod-
nak. A többtest modellezés során levezettem a modell paraméterei
(elemhosszak, koncentrált tömegek és rugómerevségek) valamint a kon-
tinuum gerenda anyag- és keresztmetszeti tulajdonságai közötti össze-
függéseket.

• A további analízis és szintézis feladatokban alkalmazott dinamikai mo-
dell kiválasztása és validálása a kontinuum gerenda modell, egy egy-
szerű vonalelemekből összeállított síkbeli végeselem modell valamint a
bemutatott többtest modell frekvenciatartományi tulajdonságainak az
összehasonlításával történt. Ehhez először előállítottam a véges szabad-
ságfokú (végeselem és többtest) modellek frekvencia-átviteli függvénye-
it is. Ezeket Gf (iω) és Gm(iω) jelöli. Ezután a dinamikai modellek
alábbi abszolút- és relatív eltérés függvényeket képeztem:

∆af (ω) = |Gc(iω) − Gf (iω)| , ∆am(ω) = |Gc(iω) − Gm(iω)| ,

∆rf (ω) = |Gc(iω) − Gf (iω)|
|Gc(iω)|

, ∆rm(ω) = |Gc(iω) − Gm(iω)|
|Gc(iω)|

.
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A fenti függvények vizsgálatából megállapítható, hogy a bemutatott
modellek pontossága megfelelő, az abszolút- és relatív eltérések elég-
gé alacsonyak a lényeges frekvenciatartományban. A további felada-
tok végrehajtására bármelyik vizsgált modell alkalmazható, azonban
az egyszerűsége és alacsony szabadságfok-száma miatt a többtest mo-
dell javasolt.

2. tézis
Kidolgoztam az egyoszlopos magasraktári felrakógép irányítási célú mo-

dellezési eljárását, melynek során a minőségi jellemzőkkel és a bizonytalan-
ságokkal bővítettem a dinamikai modellt. Javaslatot tettem az emelt teher
változó nagyságának és pozíciójának a modellezésben való figyelembe vételi
módszereire is. Az eredményül kapott irányítási célú modellek alkalmasak
a különféle szabályozási eljárások megvalósítására és vizsgálatára.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [HG13b], [HG14c], [HG16a]

• Az irányítási célú modellezésben általam javasolt fő minőségi jellem-
zők a jó jelkövetés és a megfelelően csillapított oszloplengések. Ezek
mellett a különféle szenzorzajok hatásainak csökkentésével valamint a
túlságosan nagy szabályozó jelek korlátozásával tovább javíthatók a
zárt rendszer tulajdonságai.

• A dinamikai modell jellemzői az emelt teher nagyságától és helyzeté-
től is függenek, ennek figyelembe vételére kétféle módszert javasoltam.
Az első módszerben az emelt teher hatásait struktúrálatlan hibaként
vettem figyelembe a modellezés során. Ehhez a kimeneten ható multip-
likatív hibamodellt használtam, melynek Wm súlyozó függvényét egy
változó terhelési viszonyokkal előállított modellhalmaz vizsgálatának a
segítségével határoztam meg.

• A második módszerben a teher pozíciójának mért értékeire támaszkod-
va politopikus LPV modellt konstruáltam. A paramétertérben értelme-
zett politóp csúcspontjait a megengedett emelési magasság tartomány
végpontjai alkotják.

• Az eredményes szabályozó szintézis érdekében mindkét esetben elvégez-
tem a modellek redukcióját is, mely az LTI modellek modális redukciós
eljárásán alapul. Az LPV modell esetében egy további transzformációra
is szükség volt a modell állapotváltozói konzisztenciájának a megtartá-
sa érdekében.
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3. tézis
Robusztus H∞ irányítást dolgoztam ki egyoszlopos magasraktári felra-

kógép lineáris időinvariáns modelljére, melynek célja a modellbizonytalan-
ságok figyelembe vétele mellett a jó jelkövetés és az oszloplengések csilla-
pításának biztosítása. Ennek során javaslatot tettem a H∞ tervezési para-
digmához igazodó rendszer és bizonytalansági struktúrák megválasztására,
valamint az alkalmazandó bizonytalanság és performancia súlyfüggvények
paramétereinek megválasztására.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [HG13b], [HG14c]
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(b) Robusztus szabályozó

2. ábra. Általánosított rendszerstruktúrák

• A szabályozótervezés első lépéseként a megfelelő hurokátvitel elérése
érdekében a névleges modell alapján hagyományos H∞ módszert al-
kalmaztam, lásd 2. (a) ábra. A módszer célja a szabályozott rendszer
sávszélességének megfelelő hangolása a zárt rendszer érzékenységi és
kiegészítő érzékenységi függvényének W1 és W3 súlyozása segítségével.
Ezzel a zárt rendszer minőségi jellemzői elemezhetők. Ebből a vizsgálat-
ból megállapítható, hogy a szabályozási eltérések és az oszloplengések
nagysága fordított arányban áll egymással.

• A tervezés második lépése a tényleges robusztus H∞ szabályozó tervezé-
se. Ebben a bizonytalanságok is figyelembe vannak véve a Wr függvény
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segítségével (2. (b) ábra). A tervezéshez használt általánosított rend-
szerstruktúrában Wref reprezentálja a zárt rendszer ideális modelljét.
Az ideális és a tényleges zárt rendszer átviteli függvényei közötti eltérés
súlyozásáról a We súlyfüggvény gondoskodik. Az oszloplengések bün-
tetése a Wp függvény segítségével történik. A szenzorzajok figyelembe
vételére a Wn, a szabályozó jelek korlátozására pedig a Wu függvények
szolgálnak.

• A felrakógép mozgásának ciklusideje (jelkövetés) valamint a lengéscsil-
lapítás közötti kompromisszum megkeresése a We és Wp súlyfüggvények
paramétereinek változtatásával lehetséges. Ehhez a függvények sávszé-
lességét és erősítését úgy változtattam, hogy a tervezési esetek a jó
jelkövetést eredményező szabályozóktól a lengéseket erősebben csilla-
pító szabályozók irányába haladjanak. Az eredményeket a 3. ábrán
foglaltam össze.
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3. ábra. Az oszloplengés függvény túllövése és a ciklusidők

• A szabályozók tervezési eredményeit időtartománybeli analízisekkel, szi-
mulációkkal igazoltam, lásd 4 ábra.

4. tézis
Robusztus LPV szabályozási módszert dolgoztam ki egyoszlopos magas-

raktári felrakógépekre. A módszer segítségével a jelkövetésre és a lengés-
csillapításra megfogalmazott minőségi jellemzők az emelt teher pozíciójá-
nak széles tartományában biztosíthatók. Időtartományi vizsgálatokkal iga-
zoltam, hogy a szabályozott rendszer pontos jelkövetési tulajdonságokkal és
emellett jó oszloplengés csillapítással rendelkezik. Az időtartományi vizsgá-
latok eredményeit a H∞ irányítás eredményeivel összehasonlítva igazoltam,
hogy a kedvező performanciák széles paramétertartományban érvényesek.

Tézishez kapcsolódó publikációk: [HG14c], [HG16b]
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4. ábra. Robusztus szabályozó szimulációs eredményei

• Első lépésben hagyományos ütemezett szabályozót terveztem a lehetsé-
ges emelési magasság tartomány rögzített pontjaiban érvényes lokális
dinamikai modellek segítségével. Az ütemezett szabályozót a lokális
modellek érvényességi tartományainak határpontjaiban való, a lokáli-
san tervezett szabályozók közötti átkapcsolások segítségével hoztam
létre. A tervezési eljárással az eredmények széles teherelmozdulás tar-
tományra általánosíthatók.

• A következő lépésben LPV szabályozót terveztem, amely a politopikus
LPV modellen alapul. Ez az eljárás a teljes lehetséges paraméter válto-
zási tartományon biztosítja a zárt rendszer stabilitását és minőségi jel-
lemzőit. A tervezés során egyszerűsített kibővített modellt használtam
(5. ábra), mely megkönnyíti a szabályozótervezést valamint csökkenti
az eredményül kapott szabályozó konzervativizmusát.
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5. ábra. Kibővített modell az LPV szabályozóhoz

• A szabályozók tervezési eredményeit időtartománybeli analízisekkel, szi-
mulációkkal igazoltam (6. ábra). Az eredményeket elemezve megálla-
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pítható, hogy a szabályozott rendszer pontos jelkövetési tulajdonságok-
kal és emellett jó oszloplengés csillapítással rendelkezik.
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6. ábra. LPV szabályozó szimulációs eredményei

3. Az eredmények hasznosíthatósága
Az elért tudományos eredmények közvetlenül felhasználhatók a magas-

raktári felrakógépek irányítási rendszereinek elemeiként. Az eredmények
segítségével növelhető a felrakógépekkel üzemelő automatizált magasraktá-
rak anyagmozgatási teljesítőképessége, a berendezések kihasználtsága. A
káros lengések csillapításával a berendezések terhelése csökkenthető, üzem-
biztonságuk fokozható. A kisebb mértékű lengések következtében a felrakó-
gépek dinamikus igénybevételei csökkennek, ezáltal a szerkezetek mérete-
zése során kisebb dinamikus tényező vehető figyelembe. Végeredményben
egy kisebb önsúlyú, gazdaságosabban üzemeltethető berendezés tervezhe-
tő.

A dinamikai modellezés során kapott eredmények meglévő szerkezetek
dinamikai vizsgálataira, esetleges problémáinak felderítésére valamint az új
felrakógépek tervezése során, a tervezett szerkezet dinamikai tulajdonsága-
inak megítélésére is felhasználhatók. A kidolgozott szabályozási eljárások
ezenfelül egyéb olyan jellegű feladatokra is alkalmazhatók, ahol nagymére-
tű, rugalmas szerkezet gyors és lengésmentes pozícionálására van szükség.
Például konténerrakodó hidak vagy toronydaruk irányítására.
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4. További kutatási irányok
A további kutatási irányok az alábbiak lehetnek.

• Nemlineáris szabályozók tervezése a paraméterváltozások hatásainak
pontosabb figyelembe vételére. A felrakógép szerkezetében található
esetleges további paraméterek, nemlineáris tulajdonságok, külső zavaró
jelek számításba vétele.

• A beavatkozó elemek, aktuátorok dinamikájának figyelembe vétele a
szabályozótervezés során. Ezek jellemzően váltakozó áramú szabályo-
zott hajtások, melyek a szerkezet elemeinek mozgatásáról gondoskod-
nak. Mivel ezen elemek a szabályozási kör részét képezik, a tervezett
szabályozók implementálása során lényeges szerepük lehet.

• További kutatási irányként jöhet szóba az elért eredmények kiterjesz-
tése más típusú felrakógépekre, például két, vagy többoszlopos szer-
kezetekre valamint kisméretű rakományok nagy sebességű rakodására
szolgáló ún. mini-load rendszerekre.
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