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1. Az adatvezérelt irányítási rendszerek motivá-

ciója

N
apjaink az egyik legfontosabb kihívása az autóiparban az önvezet®, au-
tonóm járm¶vek fejlesztése. Habár az els® teljesen autonóm járm¶ még

nem került közúti forgalomba, számos automatizált járm¶funkció már elérhe-
t®, mint például a vezetéstámogató rendszerek (ADAS), sávtartó asszisztens
(KPA), elektronikus menetstabilizáló program (ESP), vagy a sebességtartó
szabályozások (ACC) [1]. Ezen funkciók f® feladata átvenni a vezetésb®l faka-
dó terhelést a gépjárm¶vezet®t®l bizonyos közlekedési szituációkban. Azon-
ban fontos megjegyezni, hogy ezen funkciók vezetési képességei korlátozottak,
emiatt folytonos �gyelmet igényelnek a sof®rt®l, akinek képesnek kell lennie
az irányítás visszavételére bármely pillanatban.

Az említett funkciók m¶ködéséhez szükséges van robusztus irányítási algo-
ritmusokra, amelyek képesek garantálni a járm¶ stabilitását váratlan közleke-
dési helyzetekben is. Az gépjárm¶vekben implementált irányítások egy része
modelleken alapuló tervezési eljárásokra épül, úgy mint a Lineáris Kvadra-
tikus Szabályzó (LQR), robusztus H∞ tervezés, Modell Prediktív Irányítás
(MPC), Lineárisan Változó Paraméter¶ rendszerstruktúrán alapuló irányítás
(LPV) [2, 3, 4]. Az említett megoldások az irányított rendszerre vonatkozó
min®ségi kritériumokat (performanciákat) a - jellemz®en linearizált - modell
érvényessége által megszabott keretek között garantálják. Mivel a járm¶ di-
namikájában, kritikus helyzetekben nemlineáris jelenségek jelennek meg, ezek
irányításban történ® �gyelembevételéhez komplex irányítási algoritmus terve-
zése szükséges. Bár a klasszikus modell-alapú irányítások képesek kezelni a
nemlinearitásokat és bizonytalanságokat robusztus keretek között, a tervez®i
gyakorlatban ezek a jelenségek alacsonyabb performancia szintet eredményez-
nek.

A járm¶vek irányítási problémáinak megoldására alkalmazható más meg-
közelítések közé tartoznak az adatvezérelt, illetve gépi tanulási technikákon
alapuló megoldások (pl. neurális hálókat, döntési fákat eredményez® tanulási
technikák) [5, 6]. Ezen megoldásoknak több el®nye van a klasszikus irányí-
tási struktúrákhoz viszonyítva: adatvezérelt megközelítésben a rendszerben
megjelen® nemlinearitások és bizonytalanságok az irányításban megtanulha-
tók ezen hatások direkt matematikai formalizálása nélkül. Ennek eredménye,
hogy ezen algoritmusok képesek lehetnek a modell-alapú tervezéssel megyege-
z®, vagy magasabb performancia szintet biztosítani. Azonban ezen megol-
dások egy árnyoldala, hogy sok, gyakran használt tanulási technika esetében
jelenleg még nem léteznek elméletileg bizonyítható garanciák a tanulás során
elérhet® minimális performancia szintre. Ennélfogva ezen algoritmusok alkal-
mazása biztonságkritikus rendszerekben, úgy mint a például az automatizált
járm¶irányításokban, egyel®re kutatások tárgyát képezi.
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Ez elmúlt évek során a kutatók elkezdtek olyan integrált megoldások felé
fordulni, amelyek képesek kihasználni és egyesíteni a két megközelítés el®nyeit.
Magyarországon különösen is az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kötelékébe
tartozó Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Rendszer- és Irá-
nyításelméleti Laboratóriuma, illetve a Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járm¶mérnöki Karának Közlekedés- és
Járm¶irányítási Tanszéke foglalkozik az említett integrált irányítási megoldá-
sok módszertani kidolgozásán automatizált járm¶vek számára. Ezen disszer-
táció célja bemutatni a Szerz® által kidolgozott integrált modellezési és irá-
nyítástervezési módszereket automatizált járm¶vek kontextusában.

2. Fontosabb jelölések és alkalmazott módszerek

2.1. Laterális járm¶dinamika modellezése

A disszertációban a laterális járm¶dinamika az úgynevezett egy nyomvo-
nalú kerékpár modell felhasználásával kerül modellezésre. Az alapvet® ötlet
ezen modell mögött az els®, illetve hátsó két-két kerék helyettesítése egy-egy, a
járm¶ szimmetriatengelyére helyezett kerékkel. A modell két alapvet® egyen-
letb®l épül fel [7]: az els® a laterális gyorsulását írja le a járm¶nek, amíg a
második a járm¶ legyezési mozgását:

may = Fyf (αf ) + Fyr(αr), (1a)

ψ̈Iz = Fyf (αf )l1 − Fyr(αr)l2, (1b)

ahol Fy,i jelöli a járm¶ els® és hátsó kerekén megjelen® oldalirányú er®t, m a
járm¶ tömege, ψ̇ a legyezési szögsebességet jelöli, Iz reprezentálja a legyezési
inerciát, αi az els® és hátsó kerék oldalirányú kúszásai, amíg li a súlypont
távolságát adja meg az els® és hátsó tengelyekt®l. A laterális gyorsulás (ay)

két f® komponensb®l áll, úgymint ay = v̇y + ψ̇vx, ahol vx és vy a járm¶ hossz-
és oldalirányú sebessége.

Az (1a) és (1b) egyenletek felhasználásával az eredeti modell a következ®
formába transzformálható:

1. A járm¶ oldalirányú gyorsulása:

mv̇y +mψ̇vx =

(
− l1
vx
Cα,f +

l2
vx
Cα,r

)
ψ̇ − (Cα,f + Cα,r)β + Cα,fδ,

(2)

2. A járm¶ legyezési mozgása:

ψ̈Iz =

(
− l

2
1

vx
Cα,f −

l22
vx
Cα,r

)
ψ̇ − (l1Cα,f − l2Cα,r)β + l1Cα,fδ. (3)
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2.2. Döntési fa létrehozása C4.5 tanulási algoritmussal

A disszertációban a döntési fáknak nagy jelent®sége van a járm¶ nemli-
neáris karakterisztikájának megtanulásában. E célból a C4.5 felügyelt tanu-
lási módszer kerül alkalmazásra, amely képes döntési fák létrehozására nagy
mennyiség¶ adat felhasználásával. Bár az eredeti algoritmus 1960-ban lett ki-
fejlesztve [8], az elmúlt évtizedek folyamán az eredeti algoritmus jelent®s fej-
lesztésen ment keresztül, így megn®tt a módszer klasszi�kációs hatékonysága
[9, 10]. A következ®ben a dolgozatban több esetben használt C4.5 algoritmus
alap koncepciója kerül ismertetésre.

Az algoritmus els® lépese a megfelel® mennyiség¶ és min®ség¶ esetekb®l ál-
ló adatsorok összegy¶jtése. Általában egy eset több értékb®l áll, amelyeknek
különböz® típusa lehet, az összetartozó értékek alkotnak egy attribútumot:
A = A1,A2, ...,Ak. Egy attribútum lehet független vagy függ® változó, ame-
lyet osztálynak neveznek. Egy független változó értékei lehetnek folytonosak
(numerikusak), vagy diszkrétek (nominálisak). Egy C függ® változó osztály
mindig diszkrét érték¶, amelynek lehetséges értékei el®re meghatározottak,
egy m tagból álló osztály esetén C = C1, C2...Cm. Az összegy¶jtött adatsort
két részre szükséges bontani a döntési fa generálásához. Ezek a

1. tanítási adatsor, amely a döntési fa képzésére van fenntartva,

2. teszt adatsor, amely a döntési fa kiértékelésére használandó.

Az algoritmus célja létrehozni egy F függvényt a tanítási adatsorra támasz-
kodva, amely képes klasszi�kálni az adott aktuális eseteket egy kiválasztott
osztály alapján:

F(A1,A2...Ak)→ C (4)

A létrehozott klasszi�kációs függvény egy döntési fa struktúrába kerül fel-
írásra (1. ábra). Egy fa csomópontokból és levelekb®l épül fel. Egy csomópont
mindig egy változóval és egy feltétellel van kapcsolatban, illetve legalább két
kimenettel is rendelkezik, amely az aktuális eset értéke alapján kerül kiérté-
kelésre. A levél határozza meg egy adat (eset) osztályát. A döntési fa mérete
fontos szerepet játszik a generálás során, mivel befolyásolja a fa általánosító
képességét, illetve a kés®bbi felhasználhatóságát. A C4.5 algoritmus alapve-
t®en a information gain, illetve a gain ratio criteria jellemz®ket elemezi a fa
generálása során.

2.3. Pace regression eljáráson alapuló tanulási módszer

A dolgozatban alkalmazott másik fontos eljárás a járm¶ nemlinearitása-
inak modellezésre az ún. pace regression algoritmus. Tekintsünk egy adat-
halmazt n független esettel, k bemeneti változóval és egy kimeneti változóval.
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Condition 1

Condition 2 Condition 3

true false

true truefalse false

1. ábra. Döntési fa

Legyenek az esetek egy n× k tervezési mátrixba vannak rendezve. Továbbá,
legyen ζ∗ egy paraméter vektora a keresett valós rendszert leíró modellnek.
Ekkor az y kimeneti vektor a következ®képpen határozható meg:

y = Xζ∗ + ε, (5)

ahol ε zajvektor, amelynek az elemei N(0, σ2)-b®l származnak, feltételezve,
hogy σ2 ismert, vagy legalábbis becsülhet® (σ̂2). Jelölje M(ζ) az illesztett
lineáris modellt, ami rendelkezik egy ζ egyedi paraméter vektorral, a keresett
valódi modellt pedigM(ζ∗) jelöli. A modellezés célja megtalálni azt a modellt
a teljes modelltérb®lM = {M(ζ) : ζ ∈ Rk}, amelynek a predikciós pontossága
a legnagyobb az adott adathalmazon. A modelleket több módszer segítségével
is lehet generálni, mint például: Ordinary Least Squares (OLS), OLS subset
selection, shrinkage, RIC, CIC stb. eljárásokkal [11]. Ezen eljárások képesek
csökkenteni a modellek dimenziószámát úgy, hogy �gyelmen kívül hagyják
a folyamatra nézve kevésbé releváns változókat. A kiértékeléshez szükséges
ismerni a távolságot a keresett igazi és az aktuális modell között:

D(M(ζ∗),M(ζ)) =
||yM(ζ∗) − yM(ζ)||2

σ2
, (6)

ahol || · || jelöli a L2 normát és σ2 helyettesíthet® a becsült értékével σ̂2.
Az illesztési feladat célja megtalálni azt a modellt, amely minimalizálja a
következ® kifejezést:

D(M(ζ∗),M(ζ)) = min! (7)

Az alapvet® elve az OLS subset selection eljárásnak. hogy több alhalmaz
kerül meghatározásra, amelyek a változók különböz® kombinációiból épülnek
fel. Ha egy adathalmaznak k változója van, k + 1 redukált modell készíthet®
(Mj), ahol j = 0 jelöli a null modellt, 0 változóval és j = k a teljes modellt
minden változó felhasználásával. Ebben az esetben azMj modell paraméter
vektor becslése:

ζ̂Mj
= (X ′MjXMj)

−1X ′Mjy, (8)
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aholXMj egy n×j tervezési mátrix és legyen PMj = XMj(X
′
MjXMj)

−1X ′Mj

egy ortogonális projekciós mátrix az eredeti térb®l (k) a redukált térre (j).
A modell illesztés eredménye ŷMj

= PMj
y folyamat modell, amely a valódi

folyamat becslése.
Gyakorlatban a pace regression eljárás az elméletileg szükséges, ellenben

nagy k esetén nem kiszámítható 2k számú helyett modell k+1 modellt készít,
így a változók el®szelektálása és rendezése fontos része a modell-illesztésnek
[12, 13].

2.4. LPV-alapú modellezés és irányítástervezés

A Lineáris Változó Paraméter¶ (LPV) keretrendszer egy hatékony mód-
szer nemlineáris rendszerek modellezéséhez, illetve irányítástervezéséhez [14].
Számos területen már sikeresen alkalmazták, többek között a járm¶iparban,
illetve a repül®iparban is [15], [16]. A következ®kben vázlatosan bemutatás-
ra kerül az LPV modellezés mögött rejl® alapvet® koncepció, illetve az LPV
alapú irányítástervezés alapgondolata.

Tekintsük egy általános nemlineáris rendszert, amely egy els®rend¶ di�e-
renciálegyenlettel adott:

ẋ = f(x, u, t), (9a)

y = g(x, u, t), (9b)

ahol x ∈ Rn jelöli a nemlineáris rendszer állapotait, u ∈ Rm a bemeneti
vektor és y reprezentálja a mérési vektort y ∈ Rk. A rendszer dinamikája
két nemlineáris függvénnyel adott: f(x, u, t): Rn+m+1 → Rn, amíg g(x, u, t) :
Rn+m+1 → Rk. Megjegyezend®, hogy a rendszer függ a küls® id®változótól
(t) is tehát egy általános id®változós rendszerr®l van szó.

Az alapkoncepció a dolgozatban alkalmazott háló (grid)-alapú LPV meg-
közelítés mögött az eredeti nemlineáris id®változós rendszer transzformálása
id®invariáns lineáris rendszerekb®l (LTI) álló rendszerek halmazává. Az így
kapott rendszerhalmaz felírható egy általános állapottér reprezentációval:

ẋ = A(ρ)x+B(ρ)u, (10a)

y = C(ρ)x+D(ρ)u. (10b)

Az állapottér reprezentáció átírható a következ® kompakt formába:[
ẋ
y

]
=

[
A(ρ) B(ρ)
C(ρ) D(ρ)

] [
x
u

]
, (11)

ahol A(ρ), B(ρ), C(ρ), D(ρ) az állapot mátrixok, amelyek az ütemezési vál-
tozókból álló vektortól ρ függenek. Ebben az esetben az ütemezési vektor
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ρ tartalmazza az összes küls® változót, amelyek meghatározzák a halmazban
található összes LTI rendszert.

Az LPV keretrendszer viszont nem korlátozódik kizárólag a küls® üteme-
zési változókra. A módszer abban az esetben is használható, ha az ütemezési
változók vektora tartalmazza a rendszer egy, vagy több állapotát. Ebben az
esetben a reprezentáció egy ún. quasi-LPV rendszert eredményez: żẇ

y

 =

A11(ρ) A12(ρ) B1(ρ)
A21(ρ) A22(ρ) B2(ρ)
C1(ρ) C2(ρ) D(ρ)

zw
u

 . (12)

Az ütemezési vektor ebben az esetben két részre bontható: küls® változók
és az állapot függ® változókra: ρ = [z w]. Így az quasi-LPV rendszer két
részre bontható: z jelöli azokat az állapotokat, amelyek ütemezési változóként
szolgálnak, amíg w jelöli a rendszer többi állapotát.

Az általános irányítástervezési probléma, hogy választani kell egy paramé-
ter változós szabályzót (K(ρ)), amely által a zárt hurok kvadratikusan stabil
és az indukált L2 normája a zavarásokról a performanciákra nézve kisebb,
mint egy el®re de�niált γ érték. Az optimalizálási feladat tehát a következ®-
képpen adható meg [14]:

inf
K(ρ)

sup
ρ∈Fρ

sup
‖w‖2 6=0,w∈L2

‖z‖2
‖w‖2

, (13)

ahol Fρ az ütemezési változók korlátos tartománya. Az eredményül kapott
szabályzó a következ®képpen adható meg:

ẋK = AK(ρ)xK +BK(ρ)yK , (14a)

u = CK(ρ)xK +DK(ρ)yK , (14b)

ahol AK(ρ), BK(ρ), CK(ρ), DK(ρ) paraméter függ® változók.

3. A disszertáció tézisei

3.1. Járm¶-orientált becslés adatvezérelt megközelítéssel

Autonóm járm¶vek hatékony irányítása igényli a járm¶ és környezete ál-
lapotának, paramétereinek pontos becslését, ami hatással van az irányított
járm¶ min®ségi kritériumaira. Ennélfogva, az elmúlt években számos algo-
ritmus került kidolgozásra, amelyek képesek megbecsülni a nem, vagy csak
költségesen mérhet® jeleket a járm¶vön és annak környezetében. Ezen algo-
ritmusoknak jellemz®en szükségük van �zikai-elv¶ modellekre, amelyek leírják
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a járm¶ mozgását. A bizonytalanságok és a nem modellezett dinamikák miatt
ezen eljárások nem biztosítanak minden esetben kell®en pontos becslést, ami
hátrányos lehet az automatizált irányítási rendszerek min®ségi jellemz®ire. A
gépi tanulási módszerek azonban képesek lehetnek kezelni ezen bizonytalan-
ságokat azáltal, hogy mért adatok halmazaira építve megtanulják a járm¶
nemlineáris dinamikáját. Ebben a tézisben két becslési probléma kerül vizs-
gálatra:

� El®ször, két megoldás kerül bemutatásra a járm¶ abroncs nyomásérté-
kének becslésére. Mindkét módszer különböz® tanulási algoritmusokra
épül.

� A tézis második fele az út és abroncs közötti adhéziós együttható meg-
becslésére koncentrál, amely szintúgy egy gépi tanulási eljárása épül.

Abroncsnyomás becslése Az els® módszerben egy pace regression eljárá-
son alapuló algoritmus kerül bemutatásra a keréknyomás változásának becs-
lésére. A második módszerben egy neurális hálózat alapú megoldás kerül
alkalmazásra. Mindkét esetben több modell került meghatározásra különbö-
z® változókat tartalmazó tanítási adathalmazokat alkalmazva. Az els® adat-
halmaz minden rögzített változót tartalmaz, amíg a második csak a járm¶
fedélzeti számítógépe által szolgáltatott jeleket használja. Végül egy új adat-
halmaz kerül bevezetésre, amely már tartalmazza a változók múltbéli értékeit
is, így növelve a becslés pontosságát.

Egy példa látható a 2. ábrán. A 2(a) ábra mutatja a becslés pontosságát
konstans hosszirányú sebesség mellett különböz® nyomásértékekre nézve. A
2(b) ábra hasonlóan a nyomásértékeket illusztrálja változó sebesség mellett.
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(b) Nyomásbecslés változó sebesség mellett

2. ábra. Nyomásbecslés tanulási algoritmus segítségével

Ahogy az ábrák mutatják, a bemutatott algoritmus képes megbecsülni az
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abroncs nyomásást. Habár az algoritmus pontossága kisebb változó sebesség
mellett, még mindig az elfogadható tartományban mozog.

Adhéziós együttható becslése Másik becslési probléma, amellyel a té-
zis foglalkozik, az adhéziós együttható meghatározása. A bemutatásra kerül®
becslési algoritmus a C4.5 döntési fa képzési tanulási módszerre épül. Els®
lépésben egy szelekciós kritérium kerül bevezetésre, amely által meghatároz-
ható, hogy az adott mérési lépésben az adhéziós együttható a csúcsértéke kö-
zelébe került. A következ® lépésben a válogatott mérések három kategóriába
került besorolásra: 'száraz (dry)', 'nedves (wet)', és 'jeges (icy)'. A címkézett
adathalmaz képezi a tanulási adatsort a döntési fa algoritmushoz. A meg-
kapott döntési fa képes besorolni az adott esetet kizárólag a járm¶ fedélzeti
jeleire támaszkodva. A következ®ben egy szimulációs példa kerül ismertetésre,
amely mutatja az algoritmus hatékonyságát.

A klasszi�kált becsült és a valós útfelszín kategóriái láthatóak a 3 ábrán.
Látható, hogy a szimuláció közben az algoritmus számos alkalomkor 'No data'
kategóriát eredményez. Ennek az oka, hogy az adott mért esettben az adhéziós
együttható nem volt közel a csúcsértékéhez, így nem lehetett kiértékelni az
adott mérést. Eltekintve ezen esetekt®l, a becslés pontos mind a 'száraz (dry)',
mind a 'jeges (icy)' útfelületen.
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3. ábra. Útfelszín becslési példa

1. Tézis Új adatvezérelt becslési módszereket dolgoztam ki járm¶dinamikai
alkalmazásokhoz különböz® gépi tanuláson alapuló algoritmusok használatával.
Megmutattam, hogy a javasolt algoritmusok használhatók az abroncsnyomás
becslésére, illetve az út és az abroncs közötti adhéziós együttható közelítésé-
re. Az adhéziós együttható becsléséhez döntési fa képzésen alapuló módszert
alkalmaztam, amíg az abroncsnyomás becslését a pace regression és a neurális
hálózatra épül® módszerekkel végeztem. Lineáris Változó Paraméter¶ (LPV)
megközelítésen alapuló pályakövet® szabályzót terveztem, amelynek m¶ködése
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során felhasználtam a nyomásbecsl® algoritmust, így javítva az járm¶ egyes
min®ségi jellemz®inek szintjét.

Kapcsolódó publikációk: [FNG20a, FNG21c, HFNG20, FNGA19,
FNGS19, FNG19a, FNG+19e, FNG19c, FNG19b]. Részletes ismertetés a
disszertáció 2. fejezetben található.

3.2. Laterális stabilitási tartományok meghatározása
és alkalmazásuk a járm¶irányításban

A járm¶vek laterális stabilitási tartományai kiemelked® jelent®séggel ren-
delkeznek a járm¶irányítási rendszerek tervezésében. A szakirodalomban szá-
mos módszer található a stabilitási tertományok meghatározására, amelyek
jellemz®en valamely modell-alapú megközelítést alkalmazzák [17, 18, 19]. Eb-
ben a tézisben egy új, adatvezérelt megoldás kerül bemutatásra az említett
stabilitási tartományok meghatározására.

Kezd® lépésként a gy¶jtött adatsorok két részre vannak bontva: 'elfogad-
ható (acceptable)' és 'nem elfogadható (unacceptable)' kategóriákra a járm¶
aktuális stabilitási állapota szerint. Ezen kategorizálás a következ® kritériu-
mon nyugszik:

−ε1 <
|1 + αf |

|1 + δ − β − lf ψ̇
vx
|
− 1 ≤ ε1, (15)

ahol ε1 egy tapasztalati úton meghatározott paraméter, l1 jelöli a súlypont
és az els® tengely közötti távolságot. ψ̇ a járm¶ legyezési szögsebessége, β
reprezentálja az oldalkúszási szöget, vx a hosszirányú sebesség, amíg δ az el-
kormányzási szög. Ezen kritérium alapvet®en a járm¶ aktuális nemlineáris
viselkedését skálázza egy nominális modellhez viszonyítva. Ezen felosztott
adathalmaz kerül felhasználásra egy döntési fa tanításhoz, amely képes meg-
határozni a járm¶ stabilitását m¶ködés közben. A 4. ábra egy illusztráción
keresztül szemlélteti a döntési fa által meghatározott stabilitási halmazokat.

A 4. ábrán a döntési fa m¶ködésének eredményeképpen kapott, illetve a
kategorizált adathalmaz elemeli láthatóak az αf és αr síkjában változó hossz-
irányú sebességek mellett. Ahogy az ábra is mutatja az oldalkúszási szögeknek
nagy befolyása van a kapott halmazok alakjára nézve, amely a halmazok nagy-
ságának változásában nyilvánulnak meg. Nagyobb sebesség mellett nagyobb
oldalkúszási szögek érhet®ek el, amely igazolható járm¶dinamikai tapasztala-
tok által. A becslés változó adhéziós együttható mellett is jó eredményt ad,
ami lehet®séget biztosít a kapott halmazok irányítási célú felhasználására.

A kiszámított stabilitási tartományok halmazai felhasználásra kerültek egy
laterális szabályzó tervezése során, így növelve az irányítási algoritmus perfor-
mancia szintjét. A tervezés során egy LPV struktúrájú modell került felírásra,
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4. ábra. Stabilitása halmazok αf és αr síkjában változó sebesség mellett vx

amelynek két ütemezési változója van: a hosszirányú sebesség és az adhézi-
ós együttható. A tanítás eredményeképpen nyert stabilitási tartományokat
leíró halmazok a járm¶ hosszirányú sebességpro�ljának optimalizálása során
kerültek felhasználásra. Az optimalizálás a következ® f® lépésekre osztható:

� A járm¶ oldalirányú dinamikai modellje tekintetében ρ ütemezési válto-
zó a vx hosszirányú sebességgel egyezik meg. A sebességpro�l optima-
lizálási feladat így szorosan összefonódik az oldalirányú irányítással az
ütemezési változón keresztül.

� A járm¶ oldalirányú dinamikáját leíró állapotai prediktálásra kerülnek
egy n hosszúságú horizonton, amely során biztosítani kell, hogy a járm¶
jöv®beni állapotai ycl(k, n) a stabilitási halmazokon belül maradjanak.

ycl(k, n) ∈ R
(
ρ1(i), ρ2(k)

)
, ∀k ≤ i ≤ n. (16)

� Továbbá, a ρ változónak kisebbnek kell lennie, mint az ütemezési változó
fels® korlátja:

ρ ≤ ρmax, (17)

ahol ρmax az legnagyobb értéket jelöli, amellyel még a járm¶ állapotai
a stabilitása halmazokon belül maradnak.

� A hosszirányú sebességpro�l optimalizálási feladat költségfüggvénye a
következ®képpen formalizálható:

max
ρ1(k+1)...ρ1(k+n)

ρ. (18)

2. tézis Kidolgoztam egy módszert személygépjárm¶vek laterális stabilitá-
si tartományának közelítésére. Az oldalirányú mozgás stabilitásának szem-
pontjából nézve, az egy nyomvonalú kerékpár-modellre épül® kritériumot al-
kottam az állapottér elemeinek "megfelel®" és "nem megfelel® min®sítéssel"
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való elkülönítéséhez. Az egyes kategoriákba tartozó adatokat döntési fák ta-
nításhoz használtam, amely segítségével a járm¶ mozgása min®síthet® stabi-
litási szempontból. Továbbá, kifejlesztettem egy Lineáris Változó Paraméter¶
(LPV) módszertanra épül® laterális szabályzót, amely képes kezelni az adhé-
ziós együttható megváltozását és becslésének bizonytalanságát. A feltanított
döntési fák alkalmazásának eredményeképpen kapott, stabilitási tartományokat
leíró halmazokra építve, a hosszirányú sebesség megválasztására optimalizálási
módszert dolgoztam ki. Szimulációkon keresztül megmutattam, hogy a sebesség
megválasztási algoritmus garantálja a járm¶ stabil mozgását.

Kapcsolódó publikációk: [FNG20a, FNG19d, FNG19a, FNG19c, FNG19b,
FNG18a, FNG21c, FNG21e]. Részletes ismertetés a disszertáció 3. fejezetben
található.

3.3. LPV alapú optimalizálási eljárás adatvezérelt meg-
közelítés alkalmazásával

A járm¶dinamika pontos modellezésének nagy jelent®sége van az megter-
vezett irányítási rendszer megfelel® performanciáinak a biztosításban. A gya-
korlatban azonban a modell számos paramétere nem meghatározható, vagy
éppen változik a járm¶ m¶ködése során. Ebben a tézisben két adatvezérelt
megközelítés kerül ismertetésre, amelyekkel a járm¶ oldalirányú mozgása pon-
tosabban modellezhet®. Az els® megoldás során a pace regression eljárás, míg
a második esetben a C4.5 döntési fa képzési algoritmus kerül alkalmazásra.
Mindkét esetben a f® cél egy politopikus LPV modell el®állítása, amelynek az
ütemezési változói egy tanulási algoritmus alkalmazásával kerülnek meghatá-
rozásra.

Els® lépésként a járm¶ kiválasztott, mért állapotváltozói kerülnek össze-
hasonlításra egy nominális modell által nyújtott jelekhez viszonyítva. A ki-
választott nominális modell az egy nyomvonalú kerékpár modell, amelynek
két állapotváltozója a legyezési szögsebesség (ψ̇), illetve az oldalkúszási szög
(β). Az adatsor címkézése a nominális modellt®l való eltérésen nyugszik. A
hibafüggvény a következ®képpen számítható minden ti id®pillanatra:

ψ̇e(ti) =
|ψ̇m(ti)− ψ̇n(ti)|

ψ̇n(ti)
, βe(ti) =

|βm(ti)− βn(ti)|
βn(ti)

, (19)

ahol ψ̇m és βm jelöli a mért állapotokat, ψ̇n és βn a nominális rendszer kimene-
tei. Az eljárás során el®re de�niált kategóriákba kerülnek besorolásra az egyes
mért esetek, n darab kategóriát feltételezve ekvidisztáns módon felosztva a 0
és 1 közötti értékeket. Egy adott eset a ti id®pillanatban a következ®képpen
kategorizálható:

cat(ti) = max

(
f
(
ψ̇e(ti)

)
, f
(
βe(ti)

))
, (20)
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amely azt jelenti, hogy az adott cat(ti) kategória a maximális eltérés által
lett meghatározva és f reprezentálja a (19) hibafüggvényeket. A kategorizálás
eredményéül kapott adatsor képezi a tanulási és teszt halmazokat az ezt követ®
tanítási folyamat során. A tanítás eredményéül kapott döntési fa kimenetét ξ
jelöli.

A 5 ábrán egy illusztrációs példa látható, amely a kategorizálás eredmé-
nyét mutatja. Ahogy az ábra színei (amelyek az egyes kategóriákat jelölik)
mutatják, az egyes kategóriák jól elkülöníthet®ek az oldalkúszási szög-laterális
er® diagramján. Ez alapján kijelenthet®, hogy az eredményül kapott döntési
fa képes elkülöníteni az egyes tartományokat, amelyek a (19) összefüggésben
számolt relatív hiba nagyságához köthet®ek.

5. ábra. Kategóriák illusztrációja a kerék-talaj kapcsolat függvényében

Az el®állított kategóriák mindegyikéhez a továbbiakban egy-egy lineáris
modell illesztése történt meg a mérési adatok alapján. Az egynyomú kerékpár
modellb®l kiindulva, a járm¶dinamikát formalizáló modell a meghatározandó
paraméterekkel:

ẋ = A(ρ)x+B(ρ)u, (21a)

A(ρ) =


a11(ξ) a12(ξ) 0 0
a21(ξ) a22(ξ) 0 0

vx(1 + a21(ξ)) vxa22(ξ) 0 0
0 0 1 0

 ,B(ρ) =


b1(ξ)
b2(ξ)
vxb2(ξ)

0

 , (21b)

x =
[
ψ̇ β vy y

]T
a rendszer állapotai, u = ud a rendszer bemenete, ξ, vx

a rendszer ütemezési változói, amelyek a következ® vektort alkotják: ρ =[
ξ vx

]
.

Az optimalizációs probléma során a következ® paraméterek keresése a cél:
a11(ξ), a12(ξ), a21(ξ), a22(ξ) és b1(ξ), b2(ξ), amelyek által a rendszer x állapotai
a legközelebb esnek az xm mért állapotokhoz. Így az optimalizálási feladat a
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következ®képpen írható fel:

min
a11(ξ),a12(ξ),a21(ξ),a22(ξ),b1(ξ),b2(ξ)

N∑
i=1

(
xm(ti)− x(ti)

)2
, (22)

ahol N a tanító adatsor hosszát reprezentálja. A (22) optimalizálási probléma
megoldása során a paraméterek minden egyes LTI rendszerhez számítandóak,
amely egy-egy rögzített ξ értékhez tartoznak. Így az optimalizálási feladat
egy paraméter függ® kvadratikus optimalizációhoz vezet, amely a legkisebb
négyzetek felírásként formalizálható [20, 21]. Az optimalizáció eredménye egy
rendszerhalmaz, amely a járm¶ LPV struktúrájú felírásaként értelmezhet®.

3. tézis Két adatvezérelt módszert dolgoztam ki a járm¶ oldirányú di-
namikájának el®írt struktúrában történ® modellezésére. Mindkét módszer a
Lineáris Változó Paraméter¶ (LPV) megközelítésen alapul, integrálva a pace
regression és a döntési fa képzési, gépi tanuláson alapuló algoritmusokkal.
Megmutattam, hogy a javasolt integrált algoritmusok által biztosított modellek
hatékonyabban írják le a járm¶ oldalirányú dinamikáját, mint a klasszikus,
tisztán �zikai alapú modellezési módszerek. A javasolt modellstruktúrák fel-
használásával kidolgoztam egy oldalirányú min®ségi kritériumokat javító ro-
busztus LPV irányítást.

Kapcsolódó publikációk: [FNG21d, FN20, FNG20b, FNG20c]. Részletes
ismertetés a disszertáció 4. fejezetben található.

3.4. Integrált irányítási rendszer tervezése változtatható
geometriájú futóm¶ rendszer számára

A bemutatott adatvezérelt módszerek mellett másfajta megközelítések al-
kalmazásával is javítható a járm¶ stabilitása és vezetési kényelme. Egy lehetsé-
ges megoldás lehet a változtatható geometriájú futóm¶vek alkalmazása. Ezen
tézis a változatható geometriájú futóm¶vek egy olyan típusával foglalkozik,
ami képes létrehozni egy addicionális kormányszöget a kerékd®lés megfelel®
változtatása által. A dolgozatban bemutatásra kerül a változtatható geomet-
riájú futóm¶ rendszer �zikai modellezése, illetve egy hierarchikus szabályozási
algoritmus, amellyel javíthatók a járm¶ oldlairányú min®ségi jellemz®i.

A változtatható geometriájú futóm¶ alkalmazásának célja a kerékd®lés
módosítása által megváltoztatni a futóm¶ kormánylegördülési sugarát egy, a
kerékagyra elhelyezett aktuátor segítségével. A B pontban elhelyezett aktuá-
tor a megfelel®Mact nyomaték kivezérlése által képes megdönteni a futóm¶vet,
ahogy a 6. ábrán is látható. Ily módon változik a futóm¶ kormánylegördülési
sugara, amely által, hosszirányú er® jelenléte mellett, létrejön egy elkormány-
zási szög is. A futóm¶ dinamikája három f® egyenlettel írható le. Az els® az
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agy vertikális mozgását (zw) írja le, amíg a második az aktuátor által létre-
hozott aktív nyomaték hatását (ε3). A harmadik egyenlet a kerékd®lés (γ)
mozgását tükrözi. Felhasználva a három dinamikai egyenletet a következ®
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6. ábra. Futóm¶ konstrukció

állapottér reprezentáció állítható fel:

ẋsusp = Asuspxsusp +Bsuspususp, (23)

x =
[
żw zw γ̇ γ

]T
a rendszer állapotai, u = Mact a rendszer bemenete,

Asusp és Bsusp a rendszer állapotmátrixai.

Hierarchikus irányítástervezés A bemutatott változtatható geometriá-
jú futóm¶vön alapuló független kormányzási rendszer ötvözésre kerül a di�e-
renciális nyomatékon alapuló kormányzási stratégiával, így biztosítva magas
performancia szintet egy esetleges aktuátor hiba esetén is. Egy hierarchikus
irányítási algoritmus került kidolgozásra, amely magába foglal egy hibat¶-
r® rekon�gurációs stratégiát (7. ábra). Az irányítási rendszer több rétegb®l
tev®dik össze: 'Rekon�gurációs stratégia' felel®s az akutátor választásért, 'La-
terális irányítás' nyújtja a referencia jeleket az aktuátorok számára, 'Er® és
kormányszög elosztás' számítja a szükséges hosszirányú er®t, illetve a kor-
mányszöget a felfüggesztés és a agymotorok számára, végül 'Bal és jobb oldali
futóm¶ irányítás' réteg felel a felfüggesztések mozgatásáért.

4. tézis Kidolgoztam egy új irányítási célú járm¶dinamikai modellt változ-
tatható geometriájú futóm¶vön alapuló, független kormányzásra épül® irányí-
tás tervezéséhez. A modellt felhasználva egy olyan integrált kormányzási irá-
nyítórendszer struktúrát dolgoztam ki, amely egyesíti a változtatható geomet-
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7. ábra. Irányítási architektúra

riájú futóm¶vet a di�erenciális nyomatékon alapuló man®verezés el®nyeivel,
így garantálva a járm¶ stabil mozgását és irányíthatóságát kritikus helyzetek-
ben. Továbbá, kidolgoztam egy koordinációs stratégiát, amelynek segítségével
kiválasztható a megfelel® beavatkozás a járm¶ m¶ködése során.

Kapcsolódó publikációk: [NFGB19, FNG18c, FNG18b, FNG17,
NGFB17b, NGFB17a, FNG16a, FNG16b, NFGB16, NGFB17b, NFG16].
Részletes ismertetés a disszertáció 5. fejezetben található.

3.5. Adatvezérelt irányítástervezés változtatható
geometriájú futóm¶ tesztpad számára

Az el®z® tézisben bemutatott változtatható geometriájú futóm¶ koncepció
validálása érdekében egy futóm¶ tesztpad épült a Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) Rendszer- és Irányításelméleti Kutató-
laboratóriumában. Ennek irányítására, a tesztpad sajátosságait �gyelembe
vev® módszert dolgoztam ki az el®z® tézisben megfogalmazott eredményekre
építve. Ebben a tézisben a futóm¶ tesztpad modellezéséhez és irányításterve-
zéshez kerül bemutatásra egy adatvezérelt megoldás, amely implementálásra
is került az eszközön. A futóm¶ tesztpad f®bb elemeit a 8. ábra szemlélteti,
úgy mint:

1. Lineáris aktuátor, ami módosítja a kerékd®lést,
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2. DC motor, ami a kerék hajtásáért felel.

3. Fels® leng®kar, ami biztosítja a megfelel® vertikális er® a hosszirányú
er® generáláshoz.

4. Alsó leng®kar, ami biztosítja a futóm¶ elmozdulását a kerethez képest
csuklókon keresztül.

5. Agy, ami tartalmazza a csapágyazást.

6. Kerék (18" átmer®j¶ kerékpár kerék).

7. Forgó tálca, ami biztosítja a kerék szabad mozgását.

8. ábra. Tesztpad konstrukció

A tézis f® célja egy adatvezérelt identi�kációs módszer bemutatása, amely-
nek a f®bb lépései az alábbiak:

� Els® lépésben klasszi�kációs célból az adatsor felosztásra kerül a mért
kormányszög értéke alapján. Jelen esetben a felosztás ekvidisztáns mó-
don 2 fokonként történik.

� Második lépésben a mért kormányszög, illetve aktuátor pozíciók kü-
lönbségei kerülnek kiszámítása, így biztosítva nagyobb hatékonyságot
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az identi�kációs eljárás során a következ®képpen:

∆δ = δ(t)− δ(t− 1), (24a)

∆d = d(t)− d(t− 1). (24b)

d(t) jelöli az aktuátor pozícióját, amíg δ(t) a létrehozott kormányszöget.
Ezen különbségképzés motivációja, hogy a ∆δ és ∆d értékek között na-
gyobb a korreláció, mint az abszolút értékeik között. Ennek oka, hogy
az abszolút szög, illetve pozíció függ a kezdeti beállításoktól, amely vál-
tozhat a futóm¶ futása során.

� Harmadik lépésben a kapcsolat kerül felírása az aktuális ∆δ(t) és a rend-
szer többi mért jele között, úgy mint ∆d(t), a kerék sebessége vx(t),
illetve ezen változók múltbéli értékei. A ∆δ értékét eredményez® modell
a következ®képpen formalizálható:

ŷMj = XMj ζ̂Mj , (25)

ahol ŷMj = ∆δ(t), és ζ̂Mj tartalmazza a változók együtthatóit: ∆δ(t−
1) . . .∆δ(t−n),∆d(t) . . .∆(.t−n), vx(t) . . . vx(t−n). XMj

vektor tartal-
mazza egyes változók mért értékeit. Jelen dolgozatban n = 5 felosztás
került alkalmazásra.

� A negyedik lépésben kerülnek kiszámításra az együtthatók értékei X
minden egyes alhalmazára, amely egy optimalizálási feladatra vezet. Az
optimalizáció célja megtalálni a legjobban illeszked® lineáris modellt,
amely minimalizálja a becsült, illetve mért értékek közötti különbséget.
A minimalizálási feladat a következ®képpen fogalmazható meg:

min
X

(
ŷ − y

)2
, (26)

ahol y reprezentálja a mért valós kimenetet (∆δ(t)). Az optimalizálás a
pace regression eljárás alkalmazásával került kivitelezésre [11].

Végül, a kapott modellek felhasználásával a következ® állapottér reprezen-
táció írható fel:

xs(t+ 1) = As(ρ)xs(t) +Bs1(ρ)us(t) +Bs2(ρ)ωs(t), (27)

ahol As, Bs1(ρ), Bs2(ρ) a rendszer mátrixai, illetve vektorai. A bemeneti vál-
tozó us = ∆d, valamint xs jelöli az állapotvektort, ami a következ® jelekb®l
tev®dik össze: ∆δ, ∆d és múltbéli értékeik, illetve δ(t). Továbbá, a hosszirá-
nyú sebesség egy független, küls® változóként került �gyelembe vételre, így a
rendszer zavarásaként van kezelve: ωs tartalmazza vx-et és múltbéli értékeit.
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Az ütemezési változó (ρ) reprezentálja a különböz® halmazokhoz tartozó rend-
szereket (27). Az ütemezési változó értéke a m¶ködés adott t id®pontjában
az aktuális kormányszög alapján kerül meghatározásra. Így módon kapott
rendszerek összessége egy politopikus LPV rendszer struktúrába illeszthet®.
A bemutatott adatvezérelt modell képezi az el®z® tézisben bemutatott irányí-
tástervezés alapját a változtatható geometriájú futóm¶ tesztpad számára.

5. tézis Kidolgoztam egy adatvezérelt Lineáris Változó Paraméter¶ (LPV)
megközelítésen alapuló modellezési módszert változtatható geometriájú futó-
m¶ tesztpad számára. Az adatvezérelt modellezési módszerrel egy alacsonyabb
szint¶ szabályozót terveztem, amely képes a szükséges kormányzási szög létre-
hozására a változtatható geometriájú futóm¶ tesztpadon. Továbbá, kidolgoz-
tam egy Modell Prediktív Irányítást (MPC) a járm¶ oldalirányú dinamikai
szabályozására, amely a referenciajelet szolgáltatja az alacsony szint¶ szabá-
lyozó számára. A javasolt szabályozási stratégiát Hardware-In-the-Loop (HiL)
szimulációban implementáltam, esettanulmányokon keresztül a hatékonyságát
ellen®riztem.

Kapcsolódó publikációk: [FFNG21, FNG21b, FNG21a]. Részletes ismer-
tetés a disszertáció 6. fejezetben található.

4. További kihívások

A következ®kben az adatvezérelt irányítástervezés további kihívásait és
lehetséges jöv®beni kutatási irányait vázolom fel. Az értekezésben bemutatott
módszerek és algoritmusok többféleképpen terjeszthet®k ki és alkalmazhatók
valós környezetben:

� A egyik jöv®beni f® kihívás a bemutatott algoritmusok implementálása
és validálása, különösen tekintettel az 1. tézisben bemutatott becslési
algoritmusokra a SZTAKI és a BME tesztjárm¶vein [22].

� A 2. és 3. tézisekben bemutatott algoritmusok esetén a f® cél ha-
sonlóképpen az adatvezérelt megoldások implementálása és validálása
az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium keretein belül, beltéri
tesztjárm¶vek felhasználásával, együttm¶ködve az ELKH Cloud szolgál-
tatással, amely megfelel® platformot biztosíthat az adatvezérelt módsze-
rek teszteléséhez.

� A változtatható geometriájú futóm¶ kapcsán is felmerülnek még nyitott
kérdések. Noha az eredeti koncepció megvalósításra és tesztelésre került,
a di�erenciális hajtással való együttm¶ködés még további vizsgálatokat
igényel. A f® irányvonal így egy direkt nyomaték mérésére alkalmas
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eszköz felszerelése, illetve egy irányítási algoritmus kidolgozása, amely
képes kezelni több beavatkozást.

� Releváns kérdés még az adatvezérelt megoldások kapcsán az adatve-
zérelt meg�gyel® tervezése is, mivel számos járm¶ orientált irányítási
problémában a járm¶ állapotainak pontos ismerete kritikus jelent®ség¶.
A szerz® által publikált kapcsolódó el®zetes eredmények olvashatóak a
[FHNG21]-ban. Ezen munka egy neurális hálózaton alapuló meg�gyel®,
illetve egy robusztus meg�gyel® kombinálását mutatja be, amely által
szigni�kánsan növelhet® a meg�gyelés pontossága.
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