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Alulaktuált mechanikai rendszerek szabályozási módszereinek kidolgozása. 

Kutatási tevékenység beszámoló 

 

Kutatói munkám témája az alulaktuált és redundáns rendszerek modellezése és modell alapú 
szabályozása, mely jelenleg is aktívan kutatott a műszaki tudományterület. Azt a rendszert 
nevezzük alulaktuáltnak, ahol a rendszer beavatkozóinak száma kevesebb, mint a rendszer 
szabadsági fokainak a száma. Az ilyen rendszerekkel való foglalkozást egyaránt motiválják 
alapkutatási példák és ipari alkalmazások is. Az ipari alkalmazások között említhetők többek között 
a daruk és különböző mobil robotok. Tudományos szempontból pedig érdekesek a könnyű súlyú 
vagy flexibilis robotok, vagy az egyensúlyozással foglalkozó kutatók alappéldája az inverz inga. 
Esetünkben egy speciális igényű robotalkalmazás az Európai Unió 6. keretprogramja által 
finanszírozott ACROBOTER projekt keretében kifejlesztett speciális robotalkalmazás [1] adta az 
inspirációt. Egyre gyakoribbak a természeti példák alapján épített robotok is, melyek az emberek-
állatok mozgásának a tulajdonságait próbálják utánozni. Ezek a robotok sokszor a gyors és 
energetikai szempontból hatékony mozgás érdekében szándékosan alulaktuált rendszerek, pl.: 
passzív lépegető [2]. 

A szakirodalomban az alulaktuált rendszerek szabályozására többféle megközelítés 
található, mint például az állapot-visszacsatoláson alapuló részleges linearizálás módszere (partial 
feedback linearization). Számos kutató foglalkozik a kiszámított nyomatékok módszerének ilyen 
rendszerekre történő kiterjesztésével. Ismertek még különböző energetikai alapú szabályozási 
stratégiák, illetve sokszor olyan modell alapú nyílt hurkú irányítást (vezérlést) alkalmaznak mely a 
fellépő rezgések minimalizálását biztosítja. Erre jellegzetes példa a daruk irányításánál használható 
bemenőjel módosítás (input shaping) módszere [4]. 

Munkám során a kidolgozott módszerek, algoritmusok elsősorban az ACROBOTER 
projekthez kapcsolódnak. Továbbá kutatásokat végeztem a University of Arizona (Tucson, AZ) 
által fejlesztett ventilátoros ingával (aeropendulum), valamint a McGill University (Montreal, 
Canada)  haptikus rendszerek laboratóriumában található Quanser haptikus interfésszel. A PhD 
munka egyik fő célkitűzése, hogy a több testből álló, összetett mechanikai rendszereknél szokásos 
paraméterezés, dinamikai modellezés, mint például a természetes koordináták használata 
közvetlenül alkalmazható legyen a szabályozás analízise során [3]. A kutatás során, az általános 
leírás érdekében úgynevezett szervó kényszereket vezettem be. A mechanikai felépítésből adódóan, 
egyes esetekben számítási probléma léphet fel, mely kezelésére további szabályozási paramétert 
vezettem be, és megvizsgáltam ezen paraméter stabilitásra gyakorolt hatását. A vizsgálat során 
különös hangsúlyt fektettünk a vegyes differenciál- és algebrai egyenletekből álló mozgásegyenlet 
stabilitásának közvetlen vizsgálatára. Kidolgoztunk egy a robot feladatának időmegosztásán alapuló 
módszert, mellyel részlegesen feloldható az alulaktuáltság által előidézett szabályozási probléma. A 
kutatás jelenlegi fázisában az alulaktuált rendszerek különböző szempontok szerinti (pl. idő, 
pályakövetési pontosság) optimális pályatervezésén dolgozunk. 
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