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 1. A kutatások előzménye 
 
A felszíni közlekedés napjainkban egyre több megoldásra váró problémát rejt 
magában, a közlekedés biztonságának növelésétől környezetünk megóvásáig. Ez 
utóbbi nemcsak a járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentését jelenti, hanem 
a természetes energiaforrásokkal való gazdálkodás ésszerűsítését is. Ma a 
szakemberektől olyan megoldásokat várnak el, melyek az egyes szempontokat 
együttesen, lehetőleg optimálisan és minél hatékonyabban vegyék figyelembe. 
 Törekednünk kell a fosszilis energiahordozók alternatív megoldásokkal való 
cseréjére. Erre napjainkban két lehetőség kínálkozik: az egyik az elektromos energia, 
a másik a folyékony hidrogén használata. Mindkettő radikális változtatásokat 
igényel mind az infrastruktúrában, mind a járművekben. 

Egyre több kutatócsoport foglalkozik a hibrid járművekkel kapcsolatos 
problémák megoldásával. Neves nemzetközi konferenciákon és szimpóziumokon 
publikált eredmények tükrözik a téma aktualitását. Az üzemanyag fogyasztás 
optimalizálásához több szempontot kell figyelembe venni, például a komponens 
szintű és rendszer szintű feladatok megoldását és összehangolását. Külön kutatás 
témáját képezik az egyes részek önálló, de célorientált fejlesztése, illetve a jármű 
egészére vett problémák megoldása. 

A hibrid járműveknek különböző architektúrája ismert, mint például a soros, 
párhuzamos, komplex felépítés. Az üzemanyag optimalizálás fontos előfeltétele a 
jármű megfelelő matematikai modellezése, a meghatározó jellemzők figyelembe 
vételével. A szakirodalom változó komplexitású modelleket tartalmaz [1],[2],[3] 
melyek mindegyike figyelembe veszi a rendszer komponenseinek teljesítményét, 
illetve az adott jármű architektúrájának specifikus tulajdonságait, mint például a 
hajtáslánc struktúráját vagy a villamos hajtás típusát.  

A hibrid járművek energia optimalizálására reális megoldásként a 
szakirodalom főleg modell prediktív (MPC) jellegű algoritmusokat alkalmaz [2],[4]. 
Az alkalmazott módszerek elsősorban a költségfüggvény és az optimum feladat 
megfogalmazásában, ennek paraméterezésében különböznek egymástól. A jármű 
architektúrájától és a kitűzött optimum céltól függően egyik vagy másik algoritmus 
szolgáltat jobb eredményt. Sok esetben alkalmaznak dinamikus programozást (DP) 
vagy ennek módosított változatait is [5], amely globális optimumot szolgáltat, 
viszont valós időben nem realizálható, ezért ezeket az algoritmusokat csak 
összehasonlításként alkalmazzák.  

A hibrid járművekhez viszonyítva kitüntetett figyelmet érdemel a villamos 
hajtás és az akkumulátor. A villamos hajtások közül az utóbbi években főleg a 
kefenélküli egyenáramú motorokat részesítik előnyben, de ezek egyes hátrányai 
miatt más megoldásokat is alkalmaznak [6],[7]. A hibrid járművek jellegzetessége, 
hogy a villanymotor a belső égésű motorral együttesen hajtja meg a kerekeket 
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valamilyen, az adott architektúrára specifikus kombináció szerint. Az eddigi 
klasszikus feladatokhoz így egy új alkalmazhatóság is nyílt a villamos hajtások 
számára, és mint új terület, nagyon sok optimalizálást igényel még a legjobb 
teljesítmény elérése érdekében. 

Olyan rendszerekben, ahol a szakaszt két (vagy több) funkcionális részre 
lehet osztani, és ezek szabályozását külön-külön hurkokkal lehet megoldani 
(kaszkád szabályozás), a szabályozás dinamikus jellemzői, robusztussága és a 
zajelhárítás tulajdonságai is javíthatók. A kaszkád szabályozások aktualitását a neves 
konferenciákon megjelenő cikkek száma és minősége is tükrözi, a lehető 
legváltozatosabb alkalmazási területeken: energetikában [8], vegyipari folyamatok 
szabályozásában [9] és természetesen a járműiparban. 

A kutatómunkám során egyrészt a hibrid járművek aktuális kutatásaiba 
kapcsolódtam be. Kutatócsoportunk tagjaként új eredményeket értem el, melyeket 
konferenciákon publikáltam. Nemzetközi kutatócsoportokban folytatott munkánk 
komoly érdeklődést váltott ki partnereink körében. Ugyanakkor a villamosmérnöki 
szakmában elért korábbi kutatási eredményeimet külföldi munkatársakkal 
együttműködve sikeresen publikáltam konferenciákon és folyóiratokban. 
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2. Célkitűzések 
Értekezésem céljául a következőket tűztem ki: új szemléletben kívánok feltüntetni 
néhány klasszikus szabályozási struktúrát, új hangolási módszereket fejlesztek ki, 
két aktuális alkalmazás kapcsán modellezési problémákat oldok meg, valamint az 
említett szabályozókat alkalmazom a jobb minőségi jellemzők elérése érdekében. 

A hagyományos és a teljesen elektromos járművek között a hibrid 
megoldások jelenthetnek egy átmeneti, középtávú megoldást.  Ezek a járművek 
több elsődleges energiaforrással rendelkeznek, az üzemanyag tank mellett 
lehetséges akkumulátor, nagy kapacitású kondenzátor, lendkerék és üzemanyag cella 
alkalmazása is. A többféle energiaforrás használata azt jelenti, hogy lehetséges az 
üzemanyag felhasználás és a környezetszennyezés csökkentése az energiaforrások 
közti átkapcsolás optimális szabályozása révén, miközben a jármű vezethetősége 
nem csökken. 

Kutatómunkám részeként egy hibrid napelemes jármű üzemanyag 
fogyasztásának minimalizálása volt az egyik cél. Ehhez komoly matematikai 
modellezés és szimuláció is szükséges, ezért tézisem munkámnak azon részeit is 
tartalmazzák, melyek a jármű modellezésével illetve energia felhasználásának 
optimalizálásával foglalkoznak. A másik, téziseimhez vezető alkalmazás ugyancsak 
az energiagazdálkodás területéről származik (pontosabban energiatermeléséről); a 
vízerőművekben használt hidro-generátorok zajelhárítás szempontjából előnyösebb 
kaszkád szabályozása. 

A hibrid járművek világában minden architektúrának más a működési elve, 
tehát a matematikai modelljeik is különbözni fognak. A szakirodalom még nem 
tartalmaz kiforrott, architektúra specifikus matematikai modelleket, melyek az 
energia optimalizálásra alkalmasak. Ezért a tézis egyik célja különböző 
bonyolultságú matematikai modellek megalkotása egy hibrid napelemes 
járműre. Ezen modellek figyelembe veszik a jármű dinamikáját, egyes működési 
karakterisztikáit, teljesítményeit.  

Tézisem központi célja a hibrid napelemes jármű üzemanyag-
felhasználásának minimalizálása modell prediktív jellegű szabályozó 
alkalmazásával, figyelembe véve a létező korlátozásokat. A matematikai 
modell bonyolultsága, a költségfüggvény megfogalmazása és a rendszer korlátozásai 
mind befolyásolják az energiaoptimalizálás megoldását. Az irodalomban szereplő 
feladatokhoz hasonlóan, dinamikus programozás alkalmazásával határoztam meg az 
adott esetben elérhető legoptimálisabb megoldást, és ezzel összehasonlítva 
vizsgálom a saját, MPC alapú szabályozásom viszonyát az optimumhoz. 

A járművek esetében használt villamos hajtások modellezése és szabályozása 
kulcsfontosságú egy komplex járműmodell meghatározásához [10]. Mivel vontató 
motorról van szó, a terhelés jellegű zavarások minél jobb kezelését biztosítani kell. 
A tézis egy másik kitűzött célja a hibrid járműben használt villamos hajtás 
szabályozásának megtervezése, a zajelhárítás optimalizálásával. 
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Olyan rendszerekben, ahol a szakaszt két (vagy több) funkcionális részre 
lehet osztani, és ezek szabályozását külön-külön hurkokkal lehet megoldani 
(kaszkád szabályozás), a szabályozás dinamikus jellemzői, robusztussága és a 
zajelhárítás tulajdonságai is javíthatók. Tézisemben egy új szempontot vezettem 
be kaszkád rendszerek esetében a belső zajelhárítás megoldására. Mivel a 
zajelhárítást egy másik alkalmazás, hidro-generátorok szabályozása esetében 
használtam fel, a kaszkád szabályozó külső hurkát prediktív jellegű szabályozóval 
terveztem. A két megoldás párosítása egyrészt a belső zajelhárítást oldja meg 
minimax elv szerint, másrészt a hálózati teljesítményigény ingadozását is előzetesen 
figyelembe lehet venni, ha rendelkezünk statisztikai adatokkal (modell prediktív 
szabályozók segítségével). 

 
 

4/19 



3. Vizsgálati módszerek 
 
3.1 Matematikai modellezés „switching” rendszerek formájában 

A szakaszonként affin rendszerek (Piecewise Affine Systems, PWA) a hibrid 
rendszerek esetében a matematikai modellezés hátterét adják. Hibrid rendszerek 
alatt esetünkben olyan folyamatokat értünk, melyeknek időbeli változása dinamikus 
egyenletek és logikai szabályok szerint is történik. [11] a következőképpen definiálja 
a hibrid rendszereket: a hibrid rendszerekre egy barátságos példa az ú.n. switching 
rendszer, ahol a folyamat dinamikus viselkedését egyrészt véges számú dinamikus modellekkel 
írják le (differenciális vagy differencia egyenletekkel), másrészt egy szabályhalmazzal melyek 
meghatározzák mikor kell váltani („switch”) a dinamikus modellek között. 

A fenti definíció nagyon fontos szerepet játszik az értekezésben, mivel egy 
szakaszonként affin (tulajdonképpen egy szakaszonként bilineáris) modell építése a 
hibrid járműre a tézis egyik célja, és amely modell segítségével a stabilitást és az 
irányíthatóságot bizonyítom be switching rendszerekre használt eszközökkel. 

3.1.1 Definíció:  [11],[12] szerint a szakaszonként affin (PWA) rendszereket 
az állapottér particionálásával definiáljuk poliéder régiókba. Minden régióra egy 
affin állapottér egyenlet érvényes: 
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Ahol i 1-től N-ig terjed, N pedig az összes PWA dinamikák száma amit a D 
poliéder partíción definiálunk. 
 3.1.2 Definíció: [11] szerint egy poliéder olyan konvex Q R∈ n halmaz, mely 
véges számú zárt félsík metszeteként jön létre: 

Q { }cxn QxQRx ≤∈=         

 3.1.3 Definíció: [12] szerint a politóp egy korlátos poliéder: 

P { }cxn PxPRx ≤∈=         

 Visszatérve a PWA rendszerekhez, az állapotteret poliéderekre osztjuk, 
melyben mindegyikre egy-egy dinamika érvényes. [12] szerint a különböző 
partíciókat ú.n. választó egyenesek (guard lines) választják el egymástól, melyek 
tulajdonképpen korlátozásokat jelölnek a rendszer állapotaira vagy bemeneteire. 
Másképp fogalmazva, a választó egyenesek határozzák meg melyik régióban melyik 
i rendszerdinamika érvényes [Ai, Bi, fi, Ci, Di, gi]. A választó egyeneseket a következő 
korlátozásokkal definiálják: 
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3.1 Lineáris paraméterváltozós rendszerek 

Az elmúlt években a lineáris paraméterváltozós rendszerek (Linear Parameter 
Varying systems - LPV) egyre jobban elterjedtek a nemlineáris irányítástechnikában 
illetve a hibadetektálásban. Az LPV modellek egy különleges megfogalmazását 
képezik a nemlineáris rendszereknek [13], a paraméterfüggés leírása lineáris 
formában történik, időben változó paraméterek segítségével. Az LPV leírás 
megtartja a lineáris, időinvariáns rendszerek struktúráját. Az egyetlen különbség az 
együtthatók számításában van. A paraméter vektor egy időben folytonosan változó 
ismert függvény, mely segítségével a nemlineáris rendszer minden t időpillanatban 
kiértékelhető. 
 A folytonos idejű, nemlineáris állapotteres rendszerleírás LPV formában a 
következőképp definiálható: 
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ahol a paramétervektor egy adott kompakt P halmazon, míg A, B, C és D 
paraméterváltozó együtthatómátrixok (a megfelelő dimenziókkal).  

P∈ρ

 Kvázi-LPV rendszereknek hívjuk azon rendszereket, ahol egyes (vagy 
minden) ρ paraméter egyben állapotváltozó is. Így az állapotegyenlet együtthatóinak 
kiszámításához szükségesek az adott állapotváltozó pillanatnyi értékei is.  
 A paraméterváltozó tag affinitása a következő: 
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 Az értekezésben szereplő hibrid jármű esetében látni fogjuk, hogy az 
állapotegyenletnek csak a B mátrixa lesz paraméterfüggő: 
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3.2 Modell Prediktív Irányítás 

A Modell Prediktív Irányítás (Model Predictive Control - MPC) egyre nagyobb 
népszerűségre tett szert az elmúlt években, mivel megbízható és hatékony 
megoldást jelent a többváltozós rendszerek szabályozására, a rendszerre ható 
korlátozások kezelését is biztosítva [14].   

Az MPC stratégiák a következő alapvető elemeket tartalmazzák: 
o Költségfüggvény, mely bünteti a prediktált kimenet és a referencia trajektória 

közötti eltérést; 
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o Szakasz belső modellje; 
o A zárt rendszer kívánt referencia trajektóriája; 
o Korlátozások definiálásának lehetősége; 
o On-line optimalizálás a szabályozási stratégia elérése céljából; 
o Csúszó horizont elv. 

Az MPC stratégiák családjából az ún. általánosított prediktív irányítás 
(Generalized Predictive Control - GPC) igen széles körben elterjedt. GPC esetében 
kvadratikus költségfüggvényt definiálunk:  
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ahol N1 és N2 a predikciós tartomány határai, Nu a szabályozási tartomány, 
 a j lépéssel előre vetített kimenet predikciója, r(t+j) a jövőbeli referencia 

trajektória, δ(j) és λ(j) súlyozó faktorok. 
)|(ˆ tjty +

Abban az esetben, ha a rendszerre ható korlátozásokat nem vesszük bele a 
költségfüggvénybe, a GPC algoritmus polinomiális formába hozható, mely 
lényegesen lecsökkenti a számítási igényt (3.1 ábra). Ebben az esetben viszont a 
korlátozásokat külön kell kezelni. 
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  3.1 ábra. GPC szabályozási kör 

 

A korszerű MPC alapú irányítási stratégiák iránt nagy az érdeklődés az ipar 
részéről. Úgy a járműipar, repülőgépipar mint az energiaipar és a vegyipar is sok 
helyen alkalmazza és kutatja ennek továbbfejlesztési lehetőségeit, főleg a robusztus 
MPC irányába. 
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4. Új tudományos eredmények 

Kutatásaim eredményét 4 tézisben mutatom be. Az első 3 tézis egy hibrid jármű 
energia optimalizálásának tematikája köré csoportosul (matematikai modellezés, 
prediktív optimális irányítás, terhelés jellegű zajelhárítás). A negyedik tézis szintén 
zajelhárítás és prediktív szabályozás ötvözését tartalmazza, ez esetben a villamos 
energia vízturbinával történő előállítására alkalmazva.  

 

1. Tézis. Modellezési formalizmusokat dolgoztam ki soros architektúrájú hibrid napelemes 
járművek részére, melyek energia optimalizálási algoritmusok tervezésére használhatók.  
Kiindulva egy nemlineáris modellből, linearizált illetve szakaszonként bilineáris modelleket 
alkottam, diszkrét és folytonos időben. Továbbá a modell irányíthatóságát és stabilitását 
analitikus eszközökkel bizonyítottam. 

• Kutatómunkám kiinduló pontja egy valós prototípus nemlineáris 
matematikai modellje, mely az üzemanyag fogyasztás optimalizálásának 
szempontjából lényeges komponenseit tartalmazza. A soros architektúrájú 
hibrid napelemes jármű teljesítmény blokk diagrammját a 4.1 ábra 
szemlélteti. 

 
4.1 ábra. Hibrid napelemes jármű blokk-diagrammja 

 

ahol ICE – belsőégésű motor, EG – generátor, PV panels – napelemes cellák, 
EM – villanymotor, Battery – a jármű akkumulátora, η – az akku hatásfoka, 
VMU – központi vezérlési egység, Pg , Peg , PPV , Pbn , Pb , Pe , Pd az egyes 
komponensek teljesítményei. 
Az egyes statikus karakterisztikák és a bilineáris kapcsolatok (bemenőjel és 
állapotváltozó szorzata) miatt a rendszer nemlineáris [P-6, P-7, P-10].  

• A nemlinearitásokat különböző módon kezeltem, szabályozótervezés 
céljából: 
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o Egyetlen munkapont körüli linearizálás [P-7, P-11, P-13], melynek 
előnye az egyszerűség, hátránya viszont az, hogy a nemlinearitások 
miatt a különböző működési tartományokban a modell jobban vagy 
kevésbé jól közelíti a valós járművet. 

o Az ICE + EG egység (itt jelentkeznek a nemlinearitások) feedback 
linearizálása. 

o A hibrid járműnek kapcsoló („switching”) rendszerek formájában való 
modellezése: 

•      Kidolgoztam a hibrid jármű részére egy szakaszonként bilineáris 
folytonos és diszkrét idejű modellt [P-5, P-6]. 
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A rendszer 4 régiót tartalmaz, melyeket a fordulatszám szerint (első 
állapotváltozó) osztottam fel. Egy régióban az állapotmátrixok konstansok, 
és régiónként változnak. A rendszer bemenete, kimenetei és állapotváltozói a 
következők: 

o Bemenet: u – tüzelőanyag tömegáram, 
o Állapotok: x1 – generátor fordulatszám, 

x2 – belsőégésű motor dinamikáját jellemző változó, 
x3 – villanymotor dinamikáját jellemző változó, 
x4 – akkumulátor névleges teljesítménye,  
x5 – akkumulátor töltöttségi szintje, 

o Kimenetek: y1 = x1 generátor fordulatszám, 
y2 = x5 akkumulátor töltöttségi szintje. 
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• A folytonos, szakaszonként bilineáris modellt lineáris, paraméter változós 
formába transzformáltam, így egy szakaszonként lineáris paraméter változós 
(LPV) rendszert kaptam: 
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• A switching rendszerként modellezett rendszer irányíthatóságát és stabilitását 
analitikus eszközökkel bizonyítottam [P-5, P-6]. 

• A folytonos bilineáris rendszer mintavételezett megfelelőjét állítottam elő, 
melyet későbbi szabályozó tervezéshez lehet felhasználni [P-5]. 

• A rendszer viselkedését, illetve a linearizált és nemlineáris modellek közötti 
eltérést szimulációk útján vizsgáltam [P-7, P-8, P-9, P-10, 12]. 

 
Megjegyzés: a villanymotor részletes modellezését és szabályozását a 3. tézis 
tartalmazza. 

2. Tézis. Modell prediktív szabályozást terveztem a hibrid jármű linearizált matematikai 
modelljének a felhasználásával a jármű energia felhasználásának optimalizálására. Az irányítás 
figyelembe veszi a szabályozási bemenet és a szabályozott kimenet fizikai korlátait. 

• Modell prediktív jellegű szabályozót (Model Predictive Control – MPC) 
alkalmaztam a hibrid jármű egy munkapont szerinti linearizált modelljére [P-
7, P-11, P-13]. A hibrid napelemes jármű modelljére komoly korlátozások 
érvényesek, melyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni (például 
teljesítmény korlátok, az akkumulátor töltöttségi szintjének bizonyos 
értékeken belül tartása). Ugyanakkor a szabályozás célja az üzemanyag 
fogyasztás minimalizálása. Az MPC szabályozók alkalmazása biztosítja a 
korlátozások mellett történő optimalizálást.  
Az MPC esetében kvadratikus költségfüggvényt alkalmaztam: 
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Az ebben az esetben felhasznált matematikai modell bemenetei, kimenetei és 
állapotai a következők: 

o Bemenetek: u1 – belsőégésű motor teljesítmény, 
u2 – akkumulátor nominális teljesítménye, 

o Állapotok: x1 – villanymotor dinamikáját jellemző változó, 
x2 – akkumulátor töltöttségi szintje, 
x3 – belső égésű motor dinamikáját jellemző változó, 

o Kimenetek: y1 – hajtási teljesítmény igény, 
y2 – akkumulátor töltöttségi szintje, 
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y3 – tüzelőanyag tömegáram. 

• Szimuláció útján vizsgáltam meg a költségfüggvény hangoló paramétereinek 
különböző értékeire a rendszer viselkedését, az üzemanyag fogyasztás 
alakulását. A szimulációkat standard utazási profilra futtattam (az ún. New 
European Drive Cycle), mely idő – sebesség koordinátákban jellemzi egy 
adott városi és városon kívüli vezetés profilját. Az eredményeket 
összehasonlítottam a dinamikus programozás által elért eredményekkel, 
amelyek az abszolút globális optimumot jelképezik elméleti szinten [P-7, P-
11, P-13]. 

3. Tézis. Új szub-optimális hangolási módszert dolgoztam ki a hibrid jármű villanymotorjának 
fordulatszám szabályozására PI(D) jellegű, alacsony fokszámú szabályozókhoz. A módszer 
előnye a terhelés jellegű zavarások jobb elhárítása dupla paraméterezés alkalmazásával, mely 
figyelembe veszi a rendszer időállandóinak arányát. 

• Külső gerjesztésű egyenáramú motor matematikai modelljét használva két 
fajta kaszkád szabályozási struktúrát adtam meg az áram és a fordulatszám 
szabályozására. A belső hurkot (áram szabályozás PI(D) jellegű 
szabályozóval) a Kessler-féle Modulusz Optimum elv alapján terveztem, 
melyet az integráló tag telítéskezelésével egészítettem ki [P-1, P-10]. 

• Új hangolási módszert definiáltam Kessler Szimmetrikus Optimum 
kritériumának (SO) egy bővített változatából kiindulva, melyet a külső hurok 
(fordulatszám szabályozás) esetében alkalmaztam [P-2, P-4, P-18, P-23]. 
Az új PI(D) jellegű szabályozókra alkalmazható hangolási módszer jellemzői 
a következők: 

o Olyan szakaszok esetében előnyös az alkalmazása, ahol a legnagyobb 
és a többi időállandók között lényeges nagyságrendbeli eltérések 
léteznek.  

o Bevezettem egy dupla paraméterezést, mely alapján hangolni lehet a 
szabályozó paramétereit a kívánt minőségi elvárások érdekében [P-2, 
P-4, P-18, P-23]. A két paraméter a következő: 

 β paraméter, mely az SO módszert kiterjeszti (szakirodalom 
alapján), és mely segítségével a rendszer fázistartaléka növelhető 
úgy, hogy a rendszer szub-optimális lesz. 

 m paraméter bevezetése, mely két, legnagyobb és legkisebb, 
időállandó arányát jellemzi. 

• Az új hangolási módszer előnye a terhelés jellegű zavarások előnyösebb 
kezelése és az érzékenység csökkentése, összehasonlítva más hasonló jellegű 
hangolási módszerekkel.  

• Időbeli, frekvencia tartománybeli szimulációkat futtattam különböző szakasz 
– szabályozó kombinációkra, illetve a β és m paraméterek hatásának 
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vizsgálatára, ezeket kielemeztem és következtetéseket vontam le a 
paraméterek használatát illetően. 

• A módszert alkalmaztam a hibrid napelemes jármű elektromotorjának 
fordulatszám szabályozására, viselkedését szimulációs úton vizsgáltam [P-2, 
P-8, P-22]. 

 

4. Tézis. Megfogalmaztam a belső zajelhárítást kaszkád szabályozások esetében minimax 
szempont szerint. Az új megfogalmazásban kitértem általánosított prediktív szabályozóra 
(Generalized Predictive Control – GPC), melyet belső modelles szabályozás (Internal Modell 
Control – IMC) formában határoztam meg. A beavatkozójel korlátozásait különböző 
módszerekkel oldottam meg. 

• A kaszkád szabályozók családjában a belső zajelhárítást fogalmaztam meg 
minimax kritérium szerint, melyet általánosított prediktív szabályozóval 
(Generalized Predictive Control – GPC) párosítottam (4.2 ábra) [P-3, P-20, 
P-22]. 

 

 
4.2 ábra. Kaszkád szabályozási struktúra belső minimax jellegű zajelhárítással 

és küldő GPC jellegű szabályozóval. 
 

 A minimax – jellegű belső hurok teljes állapot visszacsatolásos szabályozás, 
mely a H∞ értelemben vett legrosszabb zavarást optimálisan hárítja el. A 
szabályozó a következő funkcionál minimalizálására alapszik: 
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ahol u a folyamat bemenete (beavatkozó jel), y1 a két funkcionális részre 
osztott folyamat belső részének kimenete, d1 belső zavarás (pl. terhelés), ρ és 
γ súlyozó paraméterek.  
A minimax elv alapján egy kvadratikus optimalizálási problémát kell 
megoldani: a szabályozó egy minimális beavatkozó jelet számít ki úgy, hogy 
közben a zavarás maximalizálja a költségfüggvényt: 

[ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ),(maxmin 1)()( 1

duJ
tdtu

]         

Az optimális beavatkozó jel, melyet az ú.n. minimax állapotvisszacsatolási 
mátrix segítségével kapunk, illetve a hozzá tartozó legelőnytelenebb zavarás, 
módosított kontrol algebrai Riccati egyenlet megoldása után következik: 
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• A külső szabályozási hurkot a modell prediktív szabályozók családjába 
tartozó általánosított prediktív szabályozóval (Generalized Predictive Control 
– GPC) definiáltam. A GPC abban az esetben ajánlott, amikor a rendszerre 
nem hatnak korlátozások (a beavatkozó jel korlátozásait külön lehet kezelni). 
Egy kvadratikus funkcionál minimalizálása a cél ebben az esetben is. 
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A GPC szabályozók két szabadságfokú polinomiális ekvivalensét (RST – 
forma), belső modelles szabályozás (Internal Model Control – IMC) 
formájában határoztam meg és vezettem le (4.3 ábra). Ez a forma előnyös a 
beavatkozó jel korlátozásainak kezelésére is [P-15, P-21, P-22]. 
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4.3 ábra. GPC szabályozás IMC struktúrája  
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 Az ábrában Fr és Fw szűrők, melyek a rendszer minőségi jellemzőit 
javíthatják. 

• Az IMC formában alkalmazott GPC szabályozóhoz a beavatkozójel 
korlátozásait különböző módszerekkel oldottam meg, majd ezeket 
szimulációs úton hasonlítottam össze [P-15, P-19, P-20, P-21]. 

• A kaszkád szabályozási módszert vízierőművek turbináinak szabályozására 
alkalmaztam. A tervezéshez az irodalomban létező és használatos 
matematikai modellek közül választottam, a szabályozott rendszer 
viselkedését pedig szimulációs úton vizsgáltam [P-3, P-16, P-22]. 
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