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1. Motiváció

Biztonság-kritikus alkalmazásoknál elvárható, hogy a szabályozott rend-
szer minden lehetséges zavarás és a rendszerben bekövetkező változás
esetén garantált stabilitási és minőségi (performancia) tulajdonságokkal
rendelkezzen. A lineáris idő-invariáns (LTI) rendszerosztályra kidolgo-
zott robusztus szabályozások elmélete ([16, 17, 6]) bevezette a bizony-
talan rendszer fogalmát, melyet egy korlátos H∞ normájú rendszerek-
ből álló halmazként definiál. A bizonytalan rendszerből és a szabályo-
zóból álló zárt körre külső jelek hatnak (zavarások, referencia jelek),
melyek hatását a zárt rendszeren definiált performancia kimeneteken
szeretnénk elnyomni. A robusztus stabilitás (RS) egy bizonytalan rend-
szer minden elemének stabilitását, a robusztus performancia (RP) a
legnagyobb H∞ normáját jelenti. A robusztus szabályozótervezés célja
olyan szabályozó tervezése, amely a zárt kör robusztus performanciáját
minimalizálja.

A bizonytalan rendszert egy névleges modell és egy ismeretlen rend-
szer visszacsatolásaként definiáljuk. Az ismeretlen rendszer lehet struk-
turálatlan, azaz egyetlen teljes LTI mátrix, vagy strukturált, azaz egy
blokk-diagonális mátrix, ahol az egyes blokkok lehetnek LTI, lineáris
időben változó (LTV) rendszerek vagy állandó paraméter blokkok. A
modellezés során érdemes a bizonytalanságot strukturálni, így minél
több információt vinni a modellbe. Ezzel csökkenthetjük azt a rend-
szer halmazt, amelyre a szabályozónak stabilitást és performanciát kell
garantálnia, így a szabályozók nagyobb halmazából válogathatunk és
jobb performanciát érhetünk el.

A strukturált bizonytalansági modellt fizikai megfontolások alapján
szokás felállítani. A külső zavarások és az egyes blokkok méretét frek-
vencia-függő súlyfüggvényekkel jellemezzük, melyek megválasztása erő-
sen befolyásolja a rendszer megbízhatóságát, ugyanis a túl kicsi súlyok
instabilitáshoz, a túl nagyok rossz performanciához vezethetnek. A
már megtervezett bizonytalan modellt mérési adatok alapján invalidálni
lehet ([11, 13, 3]), az ilyen eljárások azonban nem adnak útmutatást a
súlyfüggvények megválasztására.

A tervezés tehát sok kísérletezést és heurisztikán alapuló alapos
mérnöki megfontolást igényel. Nem létezik olyan módszer, amely a
strukturált bizonytalansági modell súlyfüggvényeit a specifikált perfor-
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mancia figyelembevételével és a rendszerről gyűjtött adatok felhaszná-
lásával automatikusan megtervezné annak érdekében, hogy a lehető
legjobb robusztus performanciát érhessük el.

Téziseimmel erre a problémára szeretnék egy megoldást javasolni.

2. Alapfogalmak és felhasznált módszerek

Az alábbiakban röviden felsoroljuk a rendszer- és irányításelmélet azon
módszereit és eszközeit, melyek szükségesek voltak a tézisekben meg-
fogalmazott eredmények kidolgozásához. Több bemenetű és több ki-
menetű rendszerekkel foglalkozunk, a dimenziókat az áttekinthetőség
kedvéért a tézisfüzetben nem jelöljük, de minden jelet vektor értékűnek
kell tekinteni.

Egy A mátrix legnagyobb szinguláris értékét σ̄(A) jelöli. Az A1, A2,
... An mátrixokból álló blokk-diagonális mátrix: diag{A1, A2, ..., An}.
A valós és a komplex számtestet R ill. C jelöli. R a valós együtthatójú
racionális átviteli függvények tere. RL∞ jelöli az olyan H ∈ R átviteli
függvényeket, amelyekre teljesül, hogy ‖H‖∞ := supω∈R∪∞ σ̄(H(jω)) <
∞. Ennek egy altere RH∞, a nyílt jobb félsíkon analitikus átviteli
függvényeket tartalmazza. L2-vel jelöljük a véges energiájú frekvencia-
tartományi f : jR 7→ C jelek terét. Az L2 téren értelmezett norma:
‖f‖2 :=

∫ ∞

−∞
f(jω)∗f(jω)dω.

2.1. Strukturált szinguláris érték

Az LTI rendszerekre kidolgozott robusztus szabályozások elmélete az
1. ábrán látható rendszerből indul ki. ∆-val jelöljük az ismeretlen
dinamikát, mely egy S∆u

:= {∆ ∈ RH∞ | ∆ = diag{∆1, . . . ,∆τ}}
halmaznak az eleme lehet: azaz ∆ egy τ darab valós együtthatójú
racionális és stabil átviteli mátrixból álló blokk-diagonális mátrix. A
bizonytalansági modell és a performancia specifikáció súlyfüggvényeit,
a névleges modellt és ennek a bizonytalansággal ill. a szabályozóval
történő összekötését tartalmazó általánosított modellt G-vel jelöljük.
K egy LTI szabályozó, zp a zárt kör performancia kimenete, wp a perfor-
mancia bemenete (zavarások, referencia jelek, stb.). A szabályozót és az
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1. ábra. Robusztus irányításelmélet alapfeladata

általánosított modellt is tartalmazó rendszert M =

[

M11 M12

M21 M22

]

-mel

jelöljük, mely a szabályozó és a G rendszer alsó lineáris tört transzfor-
mációjaként írható: M = FL(G, K) := G11 + G12K(I − G22K)−1G21,

ahol G =

[

G11 G12

G21 G22

]

a dimenzióknak megfelelő particionálás. A

szabályozott bizonytalan rendszer átviteli függvényétFU (M, ∆) := M22

+M21∆(I − M11∆)−1M12 jelöli.
Az 1. ábrán látható rendszer robusztus stabilitását és performan-

ciáját a strukturált szinguláris értékkel (µ) vizsgálhatjuk. A µ∆(M11) :
RH∞ 7→ R függvény az M11(jω) átviteli függvényhez minden frekven-
cián hozzárendel egy valós számot, amelynek reciproka azt mutatja
meg, hogy mekkora az a legkisebb strukturált ∆ bizonytalanság, amely
instabillá teheti a rendszert.1 Ha a bizonytalanságra ∆ ∈ S∆u

: ‖∆‖∞ ≤
β−1 igaz, akkor az 1. ábrán látható rendszer akkor és csak akkor
robusztusan stabil, ha µ∆(M11) < β. A RP egy általánosított RS
teszttel vizsgálható: minden ∆ ∈ S∆u

: ‖∆‖∞ ≤ β−1 bizonytalanságra
‖FU (M, ∆)‖∞ ≤ β akkor és csak akkor teljesül, ha minden ω frekven-
cián µ∆a

(M(jω)) < β, ahol ∆a = diag{∆, ∆p}, és ∆p ∈ RH∞ : zp 7−→
wp egy fiktív bizonytalansági blokk.

A µ függvény számítása NP-teljes nehézségű feladat, ezért egy felső

1A kis erősítések tételének általánosításaként kimondható, hogy a RS elégséges

feltétele: ∀ω: µ∆(M11)σ̄(∆) < 1.
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korlátját számítjuk:

µ∆a
(M(jω))) ≤ inf

DL,DR

σ̄(DL(jω)M(jω)DR(jω)−1),

ahol DL, DR blokk-diagonális mátrixokra teljesül, hogy D−1
L ∆aDR =

∆a. Szabályozó tervezésekor a jobb oldali kifejezést minimalizáljuk a
DL, DR skálázó mátrixokkal és a K szabályozóval mint változókkal. Ezt
a feladatot rendszerint az ún. D-K iterációval oldjuk meg [17].

Analízis jellegű feladatokban alkalmazni szokták a ferde (skew) µ
fogalmát ([4, 5, 8]), mellyel a robusztus performancia szintje (β) és a
bizonytalanság mérete (β−1) külön is megadható: minden ∆ ∈ S∆u

,
‖∆‖∞ ≤ 1 bizonytalanságra ‖FU (M, ∆)‖∞ ≤ γ akkor és csak akkor
teljesül, ha minden ω frekvencián µ∆a

(M(jω)diag{γIwu
, Iwp

}) < γ.

2.2. Strukturált bizonytalansági modell konziszten-
cia vizsgálata a frekvencia-tartományban
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ŷ

W∆

d

�

U =

[

U11 U12 U13

U21 U22 U23

]

2. ábra. Bizonytalan rendszer

Tekintsük a 2. ábrát, mely egy T : u 7→ y rendszer bizonytalan mod-
elljét ábrázolja. Az elhanyagolt dinamikát és az ismeretlen zavarásokat
W∆ = diag{W∆,1I, ..., W∆,τ I} ill. Wd = diag{Wd,1, ..., Wd,nd

} súly-
függvények normalizálják. A modell be- ill. kimenete u és ŷ. Legyenek
adottak (u(jωk), y(jωk)) mérési adatok az ωk diszkrét frekvencia pon-
tokban. A bizonytalan modell konzisztens az adatokkal, ha létezik
olyan ∆ ∈ S∆u

, ‖∆‖∞ ≤ 1 és d ∈ L2, ‖d‖2 ≤ 1, hogy ŷ(jωk) = y(jωk)
teljesül [13, 9]. Ennek elégséges feltétele, hogy létezzen olyan θk ∈ C

szabad paraméter vektor, amely a wu0, d0 változóknak azt az alterét
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jelöli ki, amelyben ŷ(jωk) = y(jωk) teljesül, és amellyel igaz, hogy

|W∆,i(jωk)| ≥
|wu0,i(jωk, θk)|

|zu,i(jωk, θk)|
, i = 1, . . . , τ (1)

|Wd,i(jωk)| ≥ |d0,i(jωk, θk)|, i = 1, . . . , nd (2)

2.3. Analízis és szintézis kvadratikus integrál for-
mulák felhasználásával

Kvadratikus integrál korlátozásoknak (a továbbiakban: IQC) nevezzük
az olyan egyenlőtlenségeket, amelyekben

Σ(x) =
1

2π

∫ ∞

−∞

x(jω)∗Π(jω)x(jω)dω

alakú függvények szerepelnek. Az IQC-t a Π(jω) : jR 7→ Cm×m her-
mitikus (Π(jω)∗ = Π(jω)) függvény jellemzi. IQC-k segítségével a fent
tárgyaltaknál általánosabb nemlineáris bizonytalan rendszereket vizs-
gálhatunk általánosabb performancia kritériumok szerint. Példaként
tekintsük az alábbi absztrakt performancia tételt.

Tétel: (absztrakt performancia jellemzése) Adott egy S∆ bizony-
talansági halmaz, egy Σ(x) függvény a Π(jω) szorzóval és egy perfor-
mancia specifikáció

Σp

([

wp

zp

])

≤ −ǫ‖wp‖
2
2 minden wp ∈ L2 (3)

alakban, ahol Σp egy tetszőleges Σp : L2 7→ R leképezés, mely kielégíti

az Σp

([

0
zp

])

≥ 0 egyenlőtlenséget. Tegyük fel, hogy az 1. ábrán

látható rendszerben minden ∆ ∈ S∆ kielégíti a

Σ

([

wu

zu

])

≥ 0 (4)

alakú IQC-t és hogy létezik egy ǫ > 0 szám, amellyel

Σ

([

wu

zu

])

+ Σp

([

wp

zp

])

≤ −ǫ
(

‖wu‖
2
2 + ‖wp‖

2
2

)

(5)
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teljesül minden wu, wp ∈ L2 esetén. Ekkor a rendszer robusztusan stabil
és kielégíti a (3) robusztus performancia feltételt.

Adott S∆ bizonytalansági halmaz esetén a RP teljesülését úgy el-
lenőrizhetjük, hogy megpróbálunk minél több olyan IQC-t felírni, amely
a (4)-et teljesíti S∆ minden elemére, majd ezek között kell találnunk
egyet, amely kielégíti az (5) egyenlőtlenséget.

Amennyiben ∆ egy szabályozás közben mérhető LTV paraméter
mátrix és a G modell egy LTI rendszer, akkor lineáris tört alakú lineáris
változó-paraméterű (LFT-LPV) rendszerről beszélünk (LFT: linear frac-
tional transformation, LPV: linear parameter-varying). Ha a szabály-
ozót is LFT-LPV alakban keressük, akkor a szabályozótervezési feladat
az absztrakt performancia tétel segítségével lineáris mátrix egyenlőtlen-
ségek (LMI) megoldására vezet [12, 1, 2, 15].

3. Új tudományos eredmények

1. TÉZIS
LTI rendszerek strukturált bizonytalansági modelljé-
nek és robusztus szabályozójának együttes tervezése

Célunk egy olyan algoritmus létrehozása, amely a 2. ábra W∆ és Wd

súlyfüggvényeit megtervezi úgy, hogy a bizonytalan modell konzisztens
legyen a mérési adatokkal és a bizonytalan modell alapján tervezett
szabályozó a lehető legjobb performanciát érje el a valódi rendszeren
(szakaszon).

Mivel nem rögzítjük a bizonytalanság súlyfüggvényeit, a performan-
cia fogalmát is definiálnunk kell. A H∞ szabályozások elmélete szerint
ugyanis a performanciát a wp 7→ zp rendszer H∞ normájaként definiál-
tuk. Most azonban a performancia csatornát a zavarójelek Wd súly-
függvényein keresztül megváltoztatjuk, így a performancia nem lenne
egy előre rögzített abszolút kritérium.

A szakaszról csak annyit tételezünk fel, hogy stabil és minden véges
hosszúságú kísérletben az (u, y) mérési adatai leírhatók a 2. ábra mo-
delljével. A

y = T (d̄, u), T ∈ ST , d̄ ∈ Sd̄ ⊂ L2 (6)
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szakaszra ható d̄ fizikai zavarás egy véges Sd̄ halmaz eleme. A T rend-
szer is egy véges ST halmazból veheti fel értékeit.

Ha a szakaszt a szabályozási körbe helyezzük és megfelelő súlyfügg-
vényekkel definiáljuk a performancia kimeneteket (z̄p), akkor felírhatjuk
az általánosított GT szakaszt, mellyel a performancia kimenetek z̄p =
FL(GT , K)(d̄, r̄) alakban írhatók. Az ismert (mérhető) zárt-köri jeleket
(pl. referencia jeleket) r̄ tartalmazza. A GT általánosított szakasz
magában foglalja a T szakaszt és a performancia súlyfüggvényeket.
Segítségével definiálhatjuk a szabályozás robusztus performanciáját:

γ̄(K) := sup
T ∈ST ,d̄∈Sd̄,r̄∈BL2

‖z̄p‖2, z̄p = FL(GT , K)(d̄, r̄), (7)

azaz a fizikai zavarások és egyéb változások mellett tapasztalható leg-
rosszabb ‖z̄p‖2 értéket. A modell alapján is felírható a RP kritérium:

γ̄s(K, W ) := sup
wp∈BL2,∆∈BS∆u

‖zp‖2 = ‖FL(FU (G0W, ∆), K)‖∞,

ahol W = diag{W∆, Wd, I}, G = G0W és FL(FU (G0W, ∆), K) a bi-
zonytalan zárt kör átviteli függvénye. Az alábbi lemma kapcsolatot
teremt a két kritérium között.

Lemma: (egy felső becslés) Ha a W -vel jellemezhető modell minden
olyan kísérlet adatával konzisztens, amely a K szabályozóval elvégezhető,
akkor γ̄s(K, W ) ≥ γ̄(K).

A lemma azt sugallja, hogy zárt körben gyűjtsünk adatokat a rend-
szerről és keressük meg azt a W súlyfüggvényt, amely a modell alapján
számítható performanciát minimalizálja. A lemma konzisztencia felté-
tele a szakaszról szóló előzetes információ nélkül nem garantálható. Ez
egyébként minden validációs feladat problémája is: egy későbbi adat-
sor mindig invalidálhatja a modellt. Ami a súlyfüggvények hangolását
illeti, ezt a konzisztencia korlátozások mellett vett optimalizálási fe-
ladatot összeköthetjük a szabályozótervezés feladatával, így, mintegy
a D-K iteráció kiterjesztéseként, a D-K-W iterációhoz jutunk. Ez a
kiterjesztés érinti a D (skálázó mátrixok keresése) és a K (H∞ szabá-
lyozó tervezése) lépéseket is, ha a modellezéssel összhangban ‖∆‖∞ ≤ 1
feltételre szeretnénk tervezni. Ekkor a ferde µ analízis diag{γI, I}-vel
skálázott kritériuma szerint kell optimalizálni.
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A D-K-W iterációt egy külső, zárt-köri kísérletekkel kiegészített
iterációba helyezve az 1. tézisben javasolt algoritmushoz jutunk:

1. algoritmus

A. Inicializáció

B. D-K-W iteráció

1) Skálázott H∞ szabályozó tervezése (K)

2) Súlyfüggvények hangolása (W )

3) Ferde µ analízis (D)

C. Zárt-köri kísérletek

D. Konzisztencia vizsgálat

Ferde µ kritérium alkalmazása esetén kimondható az alábbi tétel,
melyből a javasolt algoritmus fontos tulajdonságai következnek.

Tétel: Adottak N kísérlet adatai EN -nel jelölt halmazban. Az ada-
tok alapján D-K-W iterációval megterveztük a KN szabályozót és a
WN súlyfüggvényeket. A modell alapján garantált ferde µ performan-
cia γ̄s(K

N). Ezután egy új kísérletet végzünk a KN szabályozóval. A
gyűjtött adatokkal kiegészített halmazt EN+1-gyel jelöljük. Az új kísér-
let során mérhető (tapasztalt) performancia γ̄N+1

s := ‖z̄p,N+1‖2. Ekkor
az alábbi következtetéseket tehetjük:

1. WN konzisztens az EN+1 adathalmazzal =⇒ γ̄N+1
s ≤ γ̄s(K

N )

2. γ̄N+1
s > γ̄s(K

N ) =⇒ WN nem konzisztens a EN+1 adathalmaz-
zal.

Tehát konzisztens modell esetén a performancia nem haladhatja
meg a garantált értéket. Ha a performancia meghaladja a garantált
értéket, akkor a modell biztosan nem konzisztens, így az algoritmus
folytatódik. Az algoritmus ezért a robusztus performancia javulását
eredményezi.

A tételből az is következik, hogy az instabil vagy rossz performan-
ciájú kísérletek adatai felhasználhatók a modell javítására. Feltételez-
zük, hogy bizonyos jelek monitorozásával az instabilitás detektálható.
Ekkor a szabályozót kikapcsoljuk vagy egy ismert stabilizáló szabályo-
zóra kapcsolunk. Az ilyen kísérlet szükségszerűen rosszabb performan-
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ciát mutat a garantált performanciánál, ezért az adatok a meglévő mo-
dellt (amelyre tervezett szabályozóval stabilitást vártunk) invalidálják.
Az algoritmus megnövelt súlyfüggvényekkel folytatódni fog.

Összefoglalásként kimondható az alábbi tézis:

1. tézis

Lineáris idő-invariáns rendszerek robusztus szabályozójának tervezésére
kidolgoztam egy iteratív eljárást, mely mérési adatokra támaszkodva, a
robusztus performancia kritérium minimalizálásával meghatározza mind
a szabályozót, mind pedig az adatokkal konzisztens strukturált bizony-
talansági modell súlyfüggvényeit. Az eljárás kezeli az instabil zárt-
köri kísérleteket, azok adatait is felhasználva biztosítja a szabályozott
rendszer garantált robusztus performanciájának javítását. Additív bi-
zonytalansági struktúrák esetére az eljárást LMI-optimalizálási felada-
tok sorozataként írtam fel. Az eljárás részeként kidolgoztam az ún.
ferde (skew) µ szintézis lépéseit. Az eljárásról bebizonyítottam, hogy ha
a valódi rendszeren mérhető performancia a tervezés alapján garantált
performanciát meghaladja, akkor a modell szükségképpen inkonzisztens,
ami a modell és a szabályozó újratervezését vonja maga után.

Az 1. tézishez kapcsolódó publikációk: [RB05b, RB06b, RB06a,
RGSB08, Röd09, RBar, RG10]. A tézis eredményei részletesen meg-
találhatók a disszertáció 4. fejezetében.

2. TÉZIS
LPV rendszerek strukturált bizonytalansági modell-
jének és robusztus szabályozójának együttes terve-
zése

Nemlineáris rendszerek széles skálája jól közelíthető LPV modellekkel,
így LPV szabályozókkal a nemlineáris rendszerekre is stabilitási és per-
formancia garanciák érhetők el. Az utóbbi két évtizedben ezért egyre
több LPV alkalmazás jelent meg főleg a járműiparban (lásd pl. [7, 10,
14]). Az LTV hangoló paraméterekkel kapcsolatos modellezési több-
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let feladatok és a szabályozótervezés nagyobb számításigénye miatt a
bizonytalansági modell súlyfüggvényeinek heurisztikus megválasztása
az LTI esethez képest még fáradságosabb feladat. Ezért LPV model-
lek esetén talán még hasznosabb lehet a súlyfüggvények konzisztencia-
feltételek melletti automatikus optimalizálása.

LPV rendszereknek nincs frekvencia-tartományi reprezentációjuk.
Kézenfekvő lenne a konzisztencia feltételeket az időtartományban meg-
adni. Ez viszont az adathosszal arányos méretű változók és mátrixok
egyidejű kezelését vonná maga után, tehát csak nagyon rövid kísér-
leteket lehetne elvégezni a jelenlegi számítási kapacitás mellett. Az
(1)-(2) frekvencia-tartományi konzisztencia feltételek előnye, hogy a
teszt sok kisméretű feladatra esik szét, melyekben az U23 névleges mod-
ell nem szerepel. Ezért azzal a megkötéssel, hogy a bizonytalanság
nem függ a hangoló paraméterektől, a frekvencia-tartományi konzisz-
tencia korlátok LPV rendszerekre is alkalmazhatók. A súlyfüggvé-
nyek frekvencia-tartományi hangolásának van még egy feltétele: a RP
kritérium frekvencia-tartományi létezése. Belátható, hogy LFT-LPV
rendszerekre az (5) feltétel a frekvencia-tartományban is megadható.

A teljes súlyfüggvény- és robusztus szabályozótervezési eljárás az
alábbi algoritmusban foglalható össze.

2. algoritmus

A. Inicializáció

B. D-K-W iteráció

1) LPV szabályozó tervezése (K)

2) Súlyfüggvények hangolása (W )

3) Ferde µ analízis (D)

C. Zárt-köri kísérletek

D. Konzisztencia vizsgálat

Az LPV szabályozó tervezése Scherer módszerével [12] az időtar-
tományban elvégezhető. A súlyfüggvények hangolása és a D skálázó
mátrixok keresése a frekvencia-tartományban történik. Annak érde-
kében, hogy a 3. fejezet lemmái és tételei érvényesek legyenek itt
is, a ferde µ kritériumnak megfelelően kellett az IQC-k Π szorzóit
paraméterezni.
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Összefoglalásként kimondható az alábbi tézis:

2. tézis

Lineáris változó-paraméterű (LPV) rendszerek robusztus szabályozójá-
nak tervezésére kidolgoztam egy iteratív eljárást, mely mérési adatokra
támaszkodva, a robusztus performancia kritérium minimalizálásával meg-
határozza mind az LPV szabályozót, mind pedig az adatokkal konzisztens
strukturált dinamikus bizonytalanság súlyfüggvényeit. A lineáris tört
alakban (LFT) megadott rendszerre kvadratikus integrál korlátozások
(IQCs) segítségével idő- és frekvencia-tartományban is meghatároztam
a robusztus performancia optimalizálási feladatot, így a szabályozó és
a modell is a numerikusan kedvezőbb feltételek mellett számítható. Ad-
ditív bizonytalansági struktúrák esetére az eljárást LMI-optimalizálási
feladatok sorozataként írtam fel. Az algoritmus kedvező tulajdonságai,
hogy kezeli az instabil zárt-köri kísérleteket és biztosítja a robusztus per-
formancia javítását a valódi, ismeretlen rendszeren.

A 2. tézishez kapcsolódó publikációk: [RLB07, MKD+09, RGB09].
A tézis eredményei részletesen megtalálhatók a disszertáció 5. fejezeté-
ben.

3. Tézis
Tehergépkocsik vészhelyzeti kormányzása az első ke-
rekek fékezésével

A kutatás célja az volt, hogy vizsgáljuk meg, milyen minőséggel kor-
mányozható egy teherautó csupán a fékrendszer használatával2. Ez a
probléma olyan esetekben merülhet fel, amikor a vezető elalszik, rosszul
lesz, stb. és a szabályozás számára elérhető egyetlen beavatkozási

2A 3. tézisben bemutatott irányítási feladat motiválta az első két tézis célkitű-

zéseit. Adott egy bonyolult valódi rendszer, melyre egyszerű struktúrájú robusz-

tus szabályozót kell tervezni, de sejtelmünk sincs róla, hogy az identifikált nomi-

nális modell hibáját hogyan kellene szétosztani az elhanyagolt dinamikák és a külső

zavarások között, amelyek pontos azonosítása sem egyszerű.
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lehetőség az elektronikus fékrendszer, melyet szoftveres úton alkalmassá
lehet tenni a kormányzási feladat ellátására.

Természetesen a fékrendszer kormányzási képessége korlátos, ezért
a szabályozót ún. normál vezetési körülményekre (oldalgyorsulás <
4.2 m

s2 ) és száraz aszfaltra tervezzük. Feltételezzük, hogy a jármű el van
látva valamilyen navigációs rendszerrel, amely meghatározza a jármű
kívánt pályáját és azt a szabályozónak legyezési szögsebesség alapjel
formájában átadja.

A jó referencia-követés mellett az is cél, hogy a fékpofákat kímélve
minél kisebb fékezéssel kormányozzunk. Egy megterhelt MAN teherau-
tón végzett kísérletsorozat tapasztalataiból megállapítottuk, hogy sem
a hátsó, - és lefogott kormánykerék esetén - sem az első kerekek egy-
oldali, erős fékezésének nem volt érezhető hatása a legyezési dinamikára.
Viszont elengedett kormánykerék esetén a kormánymű nagyon kicsi
(10%) féknyomásokkal is elfordítható és a jármű széles sebességtar-
tományban jól kormányozható.

Az implementálhatóság kedvéért alacsony fokszámú lineáris szabá-
lyozókat szeretnénk tervezni egyszerű névleges modell alapján, mely a
szabályozási feladat szempontjából kielégítően közelíti a kerekek, a kor-
mánymű és a jármű legyezési dinamikáját. A külső zavarások, model-
lezési egyszerűsítések és ismeretlen paraméterek miatti bizonytalanság,
valamint a szigorú megbízhatósági előírások miatt a H∞/µ tervezési
módszert választjuk. A szabályozót egy nagy megbízhatóságú szimulá-
ciós programon teszteljük.

A feladat megoldására az alábbi tézisben összefoglalható eredmény
született:

3. tézis

Valós járművön végzett kísérletek tapasztalatai alapján kidolgoztam egy
eljárást tehergépjárművek elsőkerék-fékezéssel történő vészhelyzeti kor-
mányzására, mely a feladatkitűzéstől a modellezésen át a szabályozóter-
vezésig a teljes tervezési ciklust felöleli, és amely a következő lépésekből
áll:

I. Sebességgel modulált lineáris modell tervezése

1. Fizikai egyenletek alapján levezettem egy folytonos-idejű állapot-
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tér modellt, amely a jármű legyezési dinamikáját, valamint a
kormánymű és a kerekek dinamikáját írja le.

2. Fizikai megfontolások alapján egyszerűsítő feltételeket vezettem
be, melyekkel a jármű különböző dinamikai komponenseit lehet
elhanyagolni. Kidolgoztam egy paraméter-identifikáción és a
rendszer pólusainak elemzésén alapuló modell-redukciós kritéri-
umot, mellyel meghatároztam a jármű névleges modelljét.

II. Robusztus szabályozó tervezése

1. A bizonytalansági modell számára egy numerikusan jól kezel-
hető, multiplikatív dinamikából és additív zavarásból álló struk-
túrát javasoltam. Lineáris mátrix-egyenlőtlenségek segítségével
megadtam az összes, mérési adatokkal konzisztens modell hal-
mazát.

2. Szabályozót terveztem a legyezési szögsebesség referencia köve-
tésére: a robusztus performanciát a súlyfüggvények hangolásá-
val és µ szintézis segítségével minimalizáltam.

Megmutattam, hogy 1.) az első kerekek aszimmetrikus fékezésével, nor-
mál vezetési körülmények között, a jármű kis féknyomás alkalmazásával
is jól kormányozható 2.) összehasonlítva a µ szintézissel, a kidolgozott
szabályozótervezési eljárás javítani képes a robusztus performancián.

A 3. tézishez kapcsolódó publikációk: [Röd03, RB04b, RB04a,
RB05b, RB05a, Röd07, RGSB08, Röd09, RBar, RGB10]. A tézis ered-
ményei részletesen megtalálhatók a disszertáció 6. fejezetében.
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