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Munkánk célja olyan korszerű modell alapú hibadetektálásra és hibatűrő 
irányításra alkalmas algoritmusok (Fault Detection and Isolation – FDI, Fault 
Tolerant Control - FTC) kutatása, amelyek repülőgépek és űreszközök 
biztonságkritikus manőverei során (ilyenek tipikusan a randevú és leszállási 
manőverek) alkalmazhatók az esetlegesen fellépő hibák detektálására, illetve 
a hibák megjelenése esetén az irányítórendszerek átkonfigurálására a 
manőverek biztonságos befejezése érdekében.

Hibatűrő rendszereket hagyományosan a működés biztonságát be-
folyásoló kritikus hardware elemek redundáns többszörözése útján 
állítanak elő. A modern repülőgépek pl. alkalmas struktúrába szerve-
zett redundáns szenzorokat és beavatkozó eszközöket tartal-
maznak annak érdekében, hogy a komponensek meghibásodása 
esetén azok egymással pótolhatók legyenek. A fő probléma ezzel 
a megoldással az, hogy a redundancia elvét alkalmazó tervezésmód 
nemkívánatos módon növeli a szerkezetek súlyát és bonyolultságát, 
valamint jelentősen növeli az eszközök árát és üzemeltetési költségeit.

Az általunk kutatott modell alapú tervezési módszerek ezzel szemben 
az analitikus redundancia elvén nyugszanak, amely a rendszer nagy 
pontosságú matematikai modellje által hordozott információn és a rend-
szeren végrehajtott valóságos mérési adatok összevetésén alapszik.

Az analitikus redundancia (modell alapú) módszerek alkalmazása 
hatékonyan teszi lehetővé a repülőgép építésben használt szerkezeti 
anyagok súlyának nagyarányú csökkentését, új tulajdonságú anyagok 
alkalmazását, a repülési misszió biztonsági tulajdonságainak javí-
tását és a hatékonyabb energia felhasználást. A kutatásaink célja 
olyan ultranagy megbízhatóságú hibatűrő irányítási algoritmusok 
előállítása, amelyek repülőgépi környezetben és űreszközökben 
a váratlan meghibásodások gyors detektálására és biztonságos 
kezelésére alkalmazhatók annak érdekében, hogy a biztonság és 
költségérzékeny repülési missziók eredményesen befejezhetők 
legyenek és anyagi értékekben, illetve emberéletekben kár ne essen.
Ezeket a kutatásokat Franciaországban a bordeauxi műszaki egyetem 
repüléstechnikai tanszékének munkájához csatlakozva végeztem 
és részt vettem az Európai Űrügynökség (European Space Agency) 
által finanszírozott programokban.
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