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1. Hibatűrő irányítás tervezésének motivációja
agymotoros elektromos járművekhez

Akörnyezetbarát közlekedés iránti érdeklődés fokozódásával az elektromos
járművek egyre nagyobb figyelmet kapnak a kutatók és az autógyártók

részéről is. Az agymotoros elektromos járművek számos előnnyel rendelkeznek
a hagyományos járművekhez és más típusú elektromos járművekhez képest. A
kerékagy motorok kompakt kialakítása és az erőátviteli elemek hiánya lehetővé
teszi a tágas utastér kialakítását, miközben a jármű tömege is csökkenthető.
Az agymotorok és a jármű kerekei közötti közvetlen kapcsolatnak köszönhe-
tően a mechanikai veszteségek jelentősen csökkenthetőek. A kerékagymotoros
elektromos járművek előnyei széleskörűek, mivel az ilyen architektúra hatéko-
nyabb járműdinamikai szabályozók tervezését is lehetővé teszi, lásd [14, 17, 3].
Járműdinamikai szempontból az individuálisan szabályozható kerékbe épített
motorok lehetőséget teremtenek új típusú járműirányítások tervezésére. Külö-
nösen a kerekenként függetlenül működtetett agymotoros (4WIA) elektromos
járművek alkalmasak újszerű technikák bevezetésére a biztonság és a gazda-
ságosság egyidejű javítása céljából.

A disszertáció egyik fő témája egy felső szintű hibatűrő irányítás tervezése
4WIA elektromos járművekhez a Lineáris Paraméter Változós (LPV) szabá-
lyozási keretrendszerben. A tervezett módszer előnye, hogy egy vagy akár
több villanymotor, illetve a steer-by-wire kormányrendszer hibája is kezelhe-
tő ugyanabban a szabályozási sémában, lásd [MG15b, GBM+15, MGN17a,
MG14b, GBS+14, MNG14, GBM+14].

Az elektromos járműtervezés egyik kihívást jelentő feladata a jármű ha-
tótávolságának növelése, így a 4WIA elektromos járművek hatékonyságát nö-
velő, irányítás átkonfiguráláson alapuló szabályozási módszerek tervezése is
kiemelt témája a disszertációnak. Korábbi kutatások már foglalkoztak a ka-
nyarodási energia minimalizálásával korlátozások melletti optimalizálással és
az útjellemzők figyelembevételével, lásd [MG16a, MGN16, MGN17b, MG18,
MGB19]. Bár ezen módszerek képesek növelni az akkumulátor töltöttségi ál-
lapotát (SOC) és így az agymotoros jármű hatótávolságát szimulációs környe-
zetben, az optimalizálás nagy számítási kapcitása miatt nehéz a szabályozást
implementálni valós járművön. Ezért a disszertációban az irányítás újrakon-
figurálása előzetes szimulációs méréseken alapul egy regeneratív fékezésre is
képes elektromos jármű modelljén keresztül [GMB20].

Végül egy adaptív előretekintő sebességszabályozó kerül bevezetésre a
4WIA jármű energiahatékonyságának növelésére az infrastruktúra és a jár-
műkörnyezet globális információinak felhasználásával, feltételezve, hogy ezen
információk elérhetők a fedélzeti eszközök vagy a felhő infrastruktúra haszná-
latával. A domborzati jellemzőket, a sebességhatárokat valamint az utazási
időt egyaránt figyelembe vevő sebességtervezési módszert [10] javasolta. A
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disszertációban módszereket dolgoztam ki a 4WIA jármű biztonságos kanya-
rodásának figyelembevételére, lásd [MeG14, MG13b]. Ezen felül a tervezés-
ben a járművezető viselkedése és az utasok kényelme is megjelenésre kerül
[MNG12a, MNG13] amelyhez valódi járműre épülő hardver-in-the-loop (HIL)
szimulátor került alkalmazásra, lásd [MNG18, MBNG17, MG15a, MG16b].

Fontos továbbá elemezni az előretekintő sebességszabályozás forgalomra
gyakorolt hatását, figyelembe véve az előretekintő rendszerrel szerelt jármű-
vek arányát az úthálózaton, a forgalom sűrűségét, valamint az optimalizáló al-
goritmus skálázási paramétereinek beállítását. Ezen elemzés mind MATLAB
környezetben, mind a VISSIM mikroszkopikus forgalomszimulációs környezet-
ben végrehajtásra került, lásd [MNBG15, NGM16]. A forgalmi járművekből
nyert lokalizációs és sebesség információk beépítése is lehetséges az előretekin-
tő szabályozás sebességtervezésébe, lásd [MG13c, MG13b]. Tekintve, hogy az
adaptív sebességszabályozó rendszerhez számos külső jel kerülhet felhaszná-
lásra a felhő infrastruktúrából, az automatizált járművek referenciajelei kiber-
támadások révén megsérülhetnek. Ennek kivédésére a disszertációban egy alsó
szintű sebességelemző réteg is bemutatásra kerül, amely extrém kibertámadás
esetén is képes garantálni a jármű biztonságát, lásd [NMG21]. A disszertá-
ció célja, hogy modellezési és szabályozási stratégiákat javasoljon agymotoros
autonóm járművekhez.

2. Alapvető jelölések és alkalmazott módszerek

2.1. A jármű szabályozás-orientált modellje
A tervezés célja az agymotoros jármű pálya és sebességkövetésének garan-

tálása a hossz- és oldalirányú dinamika figyelembevételével, a jármű függőleges
irányú mozgásának elhanyagolása mellett. Az agymotoros jármű dinamiká-
jának modellezéséhez a jól ismert kétkerekű kerékpár modell kerül felhaszná-
lásra, lásd a 1 ábrát. A síkbeli mozgásegyenletek a következőképpen írhatók
fel:

Jψ̈ = c1l1α1 − c2l2α2 +Mz (1a)

mξ̇(ψ̇ + β̇) = c1α1 + c2α2 (1b)

mξ̈ = Fl − Fr (1c)

ahol m a tömeg, J a jármű legyezőmozgási tehetetlensége, c1 és c2 az első
és a hátsó tengely gumiabroncsainak kanyarodási merevsége, amely identifi-
kálható [11] . A súlyponttól az első és a hátsó tengelyig mért távolságokat l1
és l2 jelöli. Az első és a hátsó kerekek oldalkúszási szöge: α1 = δ − β − ψ̇l1/ξ̇
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és α2 = −β + ψ̇l2/ξ̇. A jármű legyezési szögesebesége ψ̇, míg a jármű oldal-
kúszási szöge β, ξ pedig az agymotoros jármű hosszirányú elmozdulását fejezi
ki.

α1

α2

βv

l1

l2

Xgl

Ygl

Xv

Yv

ψ

yv

ygl

Mz

v1

v2

δ

1. ábra. Egy nyomvonalú kerékpár modell

A járműrendszer felső szintű szabályozó bemenetei a következők: a hossz-
irányú erő Fl, a kerékagy motorok nyomatékvektorálása által generált legye-
zési nyomaték Mz, valamint az első kerekek kormányzási szöge δ. A pálya- és
sebességkövető szabályozó tervezésénél a longitudinális dinamikát befolyásoló
zavaró erők is figyelembe vannak véve, mely az aerodinamikai légellenállás-
ból, az út lejtéséből, a kerék gördülési ellenállásából valamint a kanyarodási
ellenállásból a következő módon tevődik össze:

Fd = 0.5CdηAF ξ̇
2 +mg sinαs +mgf cosαs + (2)

+2Fyf sin(α1 + δ) + 2Fyr sin(α2)

ahol Cd a légellenállási tényező, η a levegő sűrűsége, AF a jármű homlok-
felülete, αs az út dőlésszöge, f a gördülési ellenállással összefüggő súrlódási
tényezője az útnak , míg g a gravitációs állandó, valamint az Fyf = c1α1 és
Fyr = c2α2 a gumiabroncs oldalirányú erői a jármű első és hátsó tengelyén.

A rendszermátrixok nemlineárisan függenek a ξ̇ járműsebességtől. Felté-
telezzük, hogy a sebesség rendelkezésre áll, vagyis mérhető vagy becsülhető,
lásd [15]. A ρ1 ütemezési vektort használva a ρ1 = ξ̇ ütemezési változóval a
nemlineáris modellt LPV modelllé alakítjuk.
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Az LPV modell állapottér reprezentációja a következőképpen írható fel:

ẋ = A(ρ1)x+B1w +B2(ρ1)u (3)

ahol

A =


0 0 0 0
1 0 0 0

0 0
c1l

2
1−c2l

2
2

Jξ̇

c2l2−c1l1
J

0 0 −c1l1+c2l2
mξ̇2

− 1 −c1−c2
mξ̇

 , B1 =


−1
m
0
0
0

 , B2 =


1
m 0 0
0 0 0

0 c1l1
J

1
J

0 c1
mξ̇

0


A x =

[
ξ̇ ξ ψ̇ β

]T
állapotvektor tartalmazza a jármű sebességét, el-

mozdulását, legyezési szögsebességét és oldalkúszási szögét. A fent defini-
ált szabályozó bemenetek az u =

[
Fl δ Mz

]T bemeneti vektorban vannak
megadva, míg a mért kimenetek, mint a sebesség és a legyezési szögsebesség
az y =

[
ξ̇ ψ̇

]T
kimeneti vektorban szerepelnek. A rendszer zavarásait a

w =
[
Fd
]T írja le.

2.2. LPV szabályozó tervezés
Az agymotoros jármű nemlineáris modelljének kezeléséhez adaptív LPV

szabályozóra van szükség egy globális megoldás garantálására. A jármű által
követendő referenciajelek a referenciasebesség és az útvonal adatokból számolt
referencia legyezési szögsebesség. A referenciasebességet ξ̇ref -vel jelölve, a két
jel egy referenciavektorba adható meg, vagyis R = [ξ̇ref ψ̇ref ]T . Az irányítási
feladat tehát az R vektorban megadott jelek követése, melyhez egyszerre két
optimalizálási feltételnek kell teljesülnie. Mind a zξ̇ = |ξ̇ref − ξ̇| sebességhiba,
mind a zψ̇ = |ψ̇ref− ψ̇| legyezési szögsebesség hiba minimalizálása szükséges a
következő optimalizálási kritériumok figyelembevételével: zξ̇ → 0 és zψ̇ → 0.

Ezen performanciákat a z1 =
[
zξ̇ zψ̇

]T
performancia vektorral írjuk le,

míg a szabályozó bemenetek korlátozását, úgymint a kerékagymotorok és a
kormányrendszer fizikai felépítéséből adódó korlátozásokat egy második per-
formancia vektor felírásával határozzuk meg: z2 =

[
Fl δ Mz

]T .
A tervezett felső szintű szabályozás a zárt hurkú P-K-∆ architektúrán ala-

pul, amint az a 2 ábrán látható. Itt P a kiterjesztett rendszer bázisa, melyben
a ∆ blokkal adott bizonytalanság is beépül, míg K a tervezett szabályozó. A
ρ1 = ξ̇ és ρ2 ütemezési változó az LPV szabályozóhoz kerül bevezetésre. A
disszertációban a ρ2 értékét az energiaoptimális és hibatűrő rekonfigurálás
eredménye határozza meg.

A tervezés a megfelelő súlyfüggvények kiválasztásán alapul, amelyek rep-
rezentálják a szabályozási célokat, zavarásokat, szenzor zajokat. A Wp súly-
függvény célja, hogy optimális egyensúlyt biztosítson a z1-ban definiált per-
formanciák között. Ezek büntetőfüggvényként szolgálnak, azaz a súlyok ott
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2. ábra. Zárt hurkú szabályozási struktúra

nagyok, ahol kis jelek kívánatosak, és kicsik, ahol nagy performancia kime-
netek tolerálhatók. A Ww és Wn súlyfüggvények célja, hogy reprezentálják a
rendszer zavarásait és az érzékelők zajait. A modell bizonytalanságait (model-
lezetlen dinamika, bizonytalan paraméterek) a ∆ blokk kezeli, míg az elhanya-
golt dinamikát a Wu súlyfüggvény reprezentálja. Három súlyfüggvény kerül
alkalmazásra az aktuátorok megfelelő beavatkozásához, amelyeket Wa jelöl.
Fent leírt súlyfüggvények kéttárolós formában a következő módon kerülnek
bevezetésre:

Wp = ϑ
κ2s

2 + κs+ 1

T1s2 + T2s+ 1
(4)

ahol ϑ, κ1,2 és T1,2 tervezési paraméterek.
Az LPV performancia feladat egy olyan paraméterváltozós szabályozó ki-

választása, mellyel a zárt hurkú rendszer kvadratikus stabilitása garantálható,
valamint az indukált L2 norma a ω zavarásról a z performanciára kisebb, mint
a γ, lásd [2, 13]. Így a minimalizálási feladat a következőképpen definiálható:

inf
K

sup
%∈FP

sup
‖w‖2 6=0,w∈L2

‖z‖2
‖w‖2

≤ γ. (5)

ahol w a zavarást, ∆ a járműrendszer modellezetlen dinamikáját jelöli. Az
LPV probléma megoldását a végtelen dimenziós lineáris mátrix egyenőtlensé-
gek (LMI-k) halmaza határozza meg, amely minden ρ ∈ FP -ra teljesül, tehát
konvex probléma. A gyakorlatban ez a probléma a paramétertér rácsozásával
kerül felállításra, majd megoldásra az LMI-k azon halmazán, melyek a FP
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részhalmazára vonatkoznak. Az LPV szabályozó szintetizálása során az ál-
lapot vagy a kimenet és a paraméter közötti kapcsolatot az LPV szabályozó
használja, így nemlineáris szabályozót kapunk, lásd [16]. Így a lineáris mátrix
egyenlőtlenségek (LMI-k) alapú megoldás kerül felírásra a kvadratikus LPV
γ-performancia problémára, így minden csúcsra visszacsatolási erősítés kerül
kiszámításra. Az LPV-szabályozás K(%) úgy épül fel, hogy a globális erősítés
a lokális erősítések konvex kombinációja.

2.3. A sebesség és az út lejtése közötti kapcsolat
A tervezett koncepcióban a jármű előtti útszakasz n számú szegmensre van

osztva. Az egyes szegmensek referenciasebessége előre meghatározott, vref,i,
i ∈ {1, ..., n}. A mozgási energia függ az útinformációktól, például az útpálya
emelkedőitől és lejtőitől, a kanyaroktól és a helyi forgalmi információktól,
például az aktuális sebességtől, a forgalom áramlásától és a környező járművek
mozgásától. A disszertációban az előretekintő szabályozás rövid levezetése
szerepel, a módszer részletes leírása megtalálható a [10] című könyvben.

A Q, γi, i ∈ {1, ..., n} előrejelzési súlyok az összes szegmensre alkalmazásra
kerülnek. Szerepük, hogy meghatározzák a szegmensek fontosságát a jármű
sebességének kialakításában. A Q súly határozza meg az előre meghatározott
vref,0 referencia sebesség követési követelményét. Az út lejtése, az aerodina-
mikai erők és a jövőbeni referenciasebességek a γi súlyok segítségével kerülnek
figyelembe vételre.

Az előretekintő szabályozás eredménye egy olyan sebességprofil, amely biz-
tosítja az energiafogyasztás és a menetidő közötti kompromisszumot, miköz-
ben figyelembe veszi a közelgő út lejtését és a sebességkorlátozásokat. Az út
lejtése αi beépül az ismert hosszirányú Fdi,r útellenállásokba. Ezzel egyide-
jűleg a sebességkorlátozások a szakaszok vi referencia sebességében kerülnek
figyelembe vételre. Annak érdekében, hogy az útviszonyok szerepeljenek a
szabályozás tervezésénél, egy sebességkövető probléma kerül levezetése, úgy-
mint ξ̇0 → vhigh, ahol a vhigh paramétert a következőképpen számoljuk ki:

vhigh =
√
ϑ− 2s1(1−Q)(ξ̈0 + gsinα), ahol ξ̈0 a gyorsulás, s1 az aktuális

szegmens hossza, α az út aktuális lejtése és ϑ a közelgő útinformációt tartal-
mazza:

ϑ = Qv2ref,0 +

n∑
i=1

γiv
2
ref,i +

2

m

n∑
i=1

siFdi,r

n∑
j=i

γj . (6)

A jármű sebességének megtervezése két másodlagos performanciát vet fel:
a hajtáslánc működtetését, azaz a hosszirányú szabályozó erőt, valamint a
menetidőt szükséges minimalizálni. A hosszirányú szabáylozóerő F 2

l1 → min
minimalizálása egy kvadratikus optimalizálási feladathoz vezet, amely a sú-
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lyok kiválasztásával kerül megoldásra:

F̄ 2
l1 = (β0(Q̄) + β1(Q̄)γ̄1 + . . .+ βn(Q̄)γ̄n)2 → min (7)

a 0 ≤ Q̄, γ̄i ≤ 1 és Q̄+
∑
γ̄i = 1 feltételekkel. Az utazási idő minimalizálása

az aktuális sebesség és a referencia sebesség különbségének minimalizálása-
ként képezhető. Ez a |vref,0 − ξ̇0| → min, optimalizálási problémához vezet,
amelynek optimális megoldása a Q̆ = 1 és γ̆i = 0, i ∈ [1, n] súlyok kiválasztá-
sával érhető el, mivel ebben az esetben a jármű az előre meghatározott vref,0
sebességet követi. Az eljárásban a hajtáslánc működtetése és az utazási idő
minimalizálása közötti egyensúly az előrejelzési súlyokban kerülnek megfog-
alamzásra, úgymint:

Q = R1Q̄+R2Q̆ = 1−R1(1− Q̄) (8a)
γi = R1γ̄i +R2γ̆i = R1γ̄i, i ∈ {1, .., n} (8b)

ahol Q̄, γ̄i az energiaoptimális utazás súlyai, míg Q̆, γ̆i az időoptimális
megoldáshoz kapcsolódnak.

3. A disszertáció tézisei

3.1. Hibatűrő integrált irányítástervezés agymotoros gép-
járművekhez

A fő hangsúly a Wa súlyfüggvényhez kapcsolódik, amely az aktuátorok
közötti irányítás átkonfigurálásért felelős. A tervezés célja, hogy az agymoto-
ros jármű számára a kormányzás és a nyomatékvektorálás közötti optimális
egyensúlyt biztosítsa. Ezt a kritériumot a ρ2 ∈ [0.01, 1] ütemezési paramé-
ter valósítja meg, amely az aktuátorok skálázásáért felel. Így a kormány-
zás Waδ = (δmaxχ1)/(ρ2) súlyfüggvénye és a differenciális nyomatékgenerálás
WaMz = (ρ2)/(Mzmaxχ2) súlyfüggvénye függ ρ2-tól, ahol δmax és Mzmax a
maximális kormányzási szöget és legyezési nyomatékot jelöli, χ1 és χ2 pe-
dig a megfelelő rekonfigurálás eléréséhez hangolt tervezési paraméterek. A
biztonsági megfontolások a ρ2 értékének meghatározásával valósulnak meg a
számított ρMz

2 és ρδ2 paraméterek alapján.

3.1.1. A hibaesemények figyelembevétele

A kerékbe épített villanymotor meghibásodása esetén alkalmazott rekon-
figurálási módszer az agymotor konstrukciójának sajátos tulajdonságain ala-
pul. A villanymotorok gyors és pontos nyomatékgenerálása és a kerekekkel
való közvetlen kapcsolat lehetővé teszi az agymotoros jármű minden egyes
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kerekére vonatkozóan az átvitt hosszirányú kerékerők pontos becslését. A
kerékdinamika a következőképpen írható fel:

Jijω̇ij = Tmotorij −ReffF transij , (9)

ahol Jij i ∈ [f = ell, r = htul], j ∈ [L = bal, R = jobb] a kerék tehetet-
lensége, ω̇ij a mért szöggyorsulás, Reff a kerekek effektív gördülési sugara,
Tmotorij a kerékagy motorok által generált, mérhető nyomaték. Feltételezve,
hogy nincs kerékcsúszás, az átvitt hosszirányú hajtó- vagy fékerő F transij köz-
vetlenül kiszámítható (9) átrendezésével. Ha a kerék hosszirányú csúszása
λ bekövetkezik, a súrlódási erő F transij továbbra is becsülhető a [6]-ben leír-
tak szerint, figyelembe véve a súrlódási együttható és a kerékcsúszás µ − λ
összefüggését, lásd Pacejka Magic formula [12].

Így az egyes kerekek T transij = ReffF
trans
ij becsült átvitt nyomatékának

felhasználásával és az első kerekek kis δ kormányzási szögét feltételezve a
kerékagymotoros jármű átvitt legyezési nyomatéka a következőképpen adható
meg:

M trans
z =

(
−T transfL + T transfR

Reff

)
bf
2

+

(
−T transrL + T transrR

Reff

)
br
2

(10)

ahol bf és br az első és a hátsó nyomtáv.
Így a felső szintű szabályozó által kivezérelt Mz előírt legyezési nyoma-

ték és az agymotoros jármű által megvalósított M trans
z legyezési nyomaték

kapcsolata a pályakövetési feladathoz kapcsolódó járműdinamikai állapot mu-
tatójaként szolgál egy ütemezési változó bevezetésével az alábbiak szerint:

ρMz
2 =

∣∣∣∣ |Mz −M trans
z |

Mz

∣∣∣∣ (11)

Ennek megfelelően, amennyiben a jármű képes az előírt legyezési nyomaté-
kot megvalósítani egy kanyarodási manőver során, a ρMz

2 értéke kicsi marad,
és a felső szintű irányítás elosztásáért felelős ρ2 értéke a kormányzás és a
legyezési nyomaték generálása közötti optimális egyensúlyt jelentő ρdefault2

alapértékre kerül beállításra. Hibás villanymotor esetén a ρMz
2 értéke megnő,

és a kormányzás és a legyezési nyomaték generálása közötti alapértelmezett
elosztást a hibatűrő irányítás felülírja a ρ2 értékének a ρMz

2 értékkel való meg-
feleltetéssel. Így az LPV szabályozó Wa súlyfüggvényének módosításával a
kormányzási beavatkozás hangsúlyosabbá válik a hibás kerékagymotor okozta
oldalirányú dinamikai performancia romlás hatásának leküzdése érdekében. A
kormányzás hibáját a [7] által javasolt FDI szűrő segítségével detektálhatónak
feltételezzük. A hiba észlelésekor a ρδ2 = 0 ütemezési változó kerül alkalma-
zásra, felülírva az alapértelmezett ρdef2 értéket. Így ρ2 a következőképpen
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definiálható:

ρ2 =

 ρdef2 , if ρdef2 > ρMz
2 and ρδ2 = 1

ρMz
2 , if ρdef2 ≤ ρMz

2 and ρδ2 = 1
ρδ2, if ρδ2 = 0

 (12)

3.1.2. Irányítás implementálása

A hibatűrő, rekonfigurálható irányítás tervezése az agymotoros járműhöz
hierarchikus struktúrában került megvalósításra. A tervezett szabályozórend-
szer többszintű felépítése a 3 ábrán látható.

3. ábra. A rekonfiguráló irányítórendszer hierarchikus felépítése

Az első szinten a 2.2 fejezetben tárgyalt felső szintű LPV szabályozó kiszá-
mítja az agymotoros jármű bemeneteit a járművezető referencia jelei, valamint
a sebességre és a legyezési szögsebességre vonatkozó mért jelek és a ρ2 üte-
mezési változó értéke alapján. Az első szint kimenete a tehát a felső szintű
szabályozó jelek, úgymint az Fl hosszirányú erő, az Mz legyezési nyomaték és
a δ kormányszög.

A második szint feladata az LPV szabályozó vezérlőjeleinek elosztása az
agymotoros jármű aktuátorai, azaz a kormányrendszer és a kerékagy motorok
között. Tekintve, hogy a kormányszög értéke közvetlenül alkalmazható, a di-
namikus elosztási folyamat fő célja a kerékagy motorok megfelelő meghajtó- és
féknyomatékának meghatározása a felső szintű Mz és Fl vezérlőjelek alapján.
A dinamikus elosztási eljárást a kerékagy motorok által generálandó Fij ke-
rékerők meghatározására alkalmazzuk. A jármű realizált legyezési nyomatéka
a következőképpen írható fel:

∆Mz = (−FfL + FfR) · bf
2

+ (−FrL + FrR) · br
2

(13)
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Itt az optimalizálási kritérium az előírt Mz és a generált ∆Mz legyezési
nyomaték közötti különbség minimalizálása, azaz a következőképpen megha-
tározott fopt függvény minimalizálása: fopt = Mz −∆Mz.

Az elosztási folyamat tervezése során a jármű oldaldőlési és bólintási dina-
mikája is figyelembe vételre kerül a kritikus manőverek során lehetséges kerék-
megcsúszás megelőzése érdekében. Mivel a jármű hosszirányú és oldalirányú
gyorsulása ax és ay kis költségű érzékelőkkel, például gyorsulásmérőkkel mér-
hető, az egyes kerekek terhelése Fz,ij kiszámítható a [8] által megadott módon.
Így az agymotoros jármű kerekeinek minimális és maximális hosszirányú erői
a következőképpen fejezhetők ki:

Fmaxij = µFz,ij

Fminij = −µFz,ij (14)

ahol µ az út súrlódási tényezője, mely becsülhető [5, 9, 1]. Az agymotoros
jármű sebességkövetésének megvalósulásához a kerékerők összegének meg kell
egyeznie a felső szintű szabályozó által megadott Fl hosszirányú erővel. Ezért
a következő kényszernek is teljesülnie kell:∑

Fij − Fl = 0 (15)

Így az irányítás szétosztása egy korlátozások melletti optimalizálási prob-
lémához vezet, ahol az fopt célfüggvényt a (14) által megadott alsó és felső
korlátokkal és a (15) által megadott nemlineáris korlátozással szükséges mi-
nimalizálni. A kerékerők szaturációjának kiküszöbölése érdekében az Fij ke-
rékerők kezdeti feltételei egy olyan dinamikus allokációs módszerrel kerülnek
meghatározásra, mely csak a bólintási dinamikát veszi figyelembe, kombinálva
a [18] és [14] könyvekben bemutatott eredményeket. Így az első és a hátsó
tengely terhelése a következőképpen fejezhető ki:

Fzf =
mgl2 −maxh

(l1 + l2)
, Fzr =

mgl1 +maxh

(l1 + l2)
, (16)

Ennek megfelelően az első és a hátsó tengely közötti súlyelosztás a követ-
kezőképpen írható fel:

Fzf
Fzr

=
mgl2 −maxh
mgl1 +maxh

= κ (17)

Mivel Fi = µFzi, a következő összefüggés adott: Ff/Fr = κ. Feltételezve,
hogy δ kis értékű, és (15) és (13) érvényes, a fenti egyenleteket átrendezve
a kívánt hosszirányú kerékerők, amelyeket az optimalizálási módszer kezdeti
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feltételeként használunk, a következőképpen fejezhetők ki:

F initfL =
Fl

2
(
1 + 1

κ

) − Mz

bf + 1
κbr

, F initrL =

(
1

κ

)
FfL,

F initfR =
Fl

2
(
1 + 1

κ

) +
Mz

bf + 1
κbr

, F initrR =

(
1

κ

)
FfR (18)

Az optimalizálás megoldása az Fij kerékerő, melyet a megfelelő keréken
belüli Tij = FijReff motornyomatékokká szükséges konvertálni.

1. Tézis Egy új robusztus sebesség- és pályakövetési irányítási stratégiát
dolgoztam ki kerekenként függetlenül működtetett agymotoros járművek szá-
mára az LPV keretrendszer alapján. Egy új optimális keréknyomaték-elosztási
módszert dolgoztam ki a jármű aktuális dinamikájának figyelembevételével a
jármű tapadásának maximalizálása érdekében. Egy felső szintű rekonfigurálási
módszert is kidolgoztam, melynek célja az agymotorok vagy a kormányzási
rendszer esetleges hibáinak kezelése.

Kapcsolódó publikációk: [MGN17a, MG15b, GBM+15, MG14b, GBS+14,
MNG14, GBM+14]. Részletes ismertetés a disszertáció 2. fejezetében talál-
ható.

3.2. Energiaoptimális irányítás tervezése agymotoros jár-
művekhez

A tervezés fő célja az akkumulátor töltöttségi állapotának (SOC) maxima-
lizálása az autonóm elektromos jármű hatótávolságának növelése érdekében,
valamint hibák bekövetkezése mellett a járműbiztonság garantálása. A be-
mutatott módszer egy sávkövető, rekonfigurálható LPV szabályozón alapul,
ahol a kormányzás beavatkozása és a legyezési nyomaték generálása közötti
felső szintű elsoztás célja az akkumulátor SOC értékének maximalizálása. Az
agymotoros elektromos jármű működésének szimulálása és az akkumulátor töl-
töttségi állapotának kiszámítása érdekében egy lítium-ion akkumulátor modell
és egy állandó mágneses szinkronmotor (PMSM) modell regeneratív fékezési
képességgel került implementálásra. Az irányítás rekonfigurálása az elektro-
mos motor és az akkumulátor rendszer előzetes elemzésén alapul különböző út-
viszonyok és járműállapotok esetére, a regeneratív fékezés figyelembevételével.
Emellett egy többcélú, alsó szintű, kerékagymotor nyomaték-optimalizálás is
bevezetésre kerül, hogy a jármű mozgásának biztonsági szempontjaival együtt
az elektromos motor hatékonysági jellemzői is figyelembe vételre kerüljön.
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3.2.1. Irányítási architechtúra

A többszintű rekonfigurációs irányítás felépítése az energiaoptimalitást és
a hibatűrő képességeket figyelembe véve a 4 ábrán látható.

4. ábra. Az energiaoptimális irányítási rendszer felépítése

A hierarchikus struktúra első szintjén a felső szintű LPV szabályozó több
jel alapján számítja ki az agymotoros jármű bemeneteit. A jármű aktuális
pozíciója (xgl,v; ygl,v) és a sebesség ρ1 = ξ̇ alapján kiszámítjuk a sebesség
hibáját eξ̇ = ξ̇ref − ξ̇ és az oldalirányú eltérést ey,v = yv,r − yv a referencia-
értékektől. Ezeket a eξ̇ és ey,v hibajeleket a ρ1 = ξ̇ és ρ2 ütemezési változóval
együtt az LPV szabályozóba tápláljuk. Megjegyzendő, hogy a ρ2 értékét az
energiaoptimális és hibatűrő rekonfiguráció eredményei határozzák meg.

Ebből a célból egy döntési logika került megtervezésre az agymotoros jár-
mű biztonságának prioritása mellett:

ρ2 =

{
ρe2, if ρs2 = 0
ρs2, if ρs2 6= 0

}
(19)

A felső szintű szabályozó rekonfigurálásához használt ρs2 ütemezési vál-
tozó úgy került megtervezésre, hogy figyelembe vegye az akkumulátor SOC-
értékének változásait különböző kanyarok és járműsebességek esetén. Ezért a
cél egy olyan energiahatékonysági térkép létrehozása volt, amely megmutatja
az optimális ütemezési változó értékeit adott kanyarodási sugár és jármű-
sebesség esetén. Az energiatérkép a CarSim járműszimulációs környezetben

13



végzett vizsgálatokkal került meghatározásra, figyelembe véve az akkumulátor
és a motor modelljét is.

Az elemzéshez a Waterford Michigan-i versenypályán öt különböző típusú,
különböző görbületi jellemzőkkel rendelkező kanyar került kiválasztásra.

(a) Kanyar 1 (b) Kanyar 2

(c) Kanyar 3 (d) Kanyar 4

(e) Kanyar 5

5. ábra. Energiahatékonysági térkép
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A szimulált agymotoros járműnek minden egyes kanyarban 10 km/h
és 60 km/h közötti sebességgel kellett pályakövetést végeznie, miközben a
ρ2 ∈ [0.01, 1] változó különböző értékekre került beállításra, mely a kormány-
zás és a legyezési nyomaték generálása közötti különböző elosztást képviselik.
Az egyes szimulációs eseteknél az akkumulátor SOC-értékek csökkenése kerül
összehasonlításra, lásd a 5 ábrát. Itt az 5 (a) Kanyar 1 görbéje a legenyhébb
kanyaron, míg az 5 (e) Kanyar 5 görbéje a legélesebb kanyaron végzett mérése-
ket szemlélteti. A szimulációs vizsgálatok eredményei alapján az agymotoros
jármű működése során a ρs2 online meghatározásához egy keresőtáblázat került
kidolgozásra.

2. Tézis Egy rekonfiguráló pályakövető irányítástervezési módszert dol-
goztam ki autonóm, agymotoros elektromos járművek számára, amelyek
függetlenül szabályozható kerékagymotorokkal és steer-by-wire kormányrend-
szerrel rendelkeznek. A felső szintű rekonfiguráló irányítást egy ütemezési
változó tervezésével dolgoztam ki az LPV keretrendszer segítségével a hi-
baesemények kezelése érdekében, míg normál üzemi körülmények között a
rekonfiguráció célja az akkumulátor töltöttségi állapotának (SOC) maxima-
lizálása, ezáltal a jármű hatótávolságának növelése. Az energiaoptimalizált
irányítás rekonfigurációját nagy pontosságú jármű- és elektromos modellekkel
különböző útviszonyok mellett végzett előzetes szimulációk eredményei alapján
dolgoztam ki.

Kapcsolódó publikációk: [GMB20, MGB19, MG18, MGN17b, MG16a,
MGN16]. Részletes ismertetés a disszertáció 3. fejezetében található.

3.3. A sebesség tervezése a környezet, a forgalom és a
járművezető igényei alapján, a közúti biztonság ga-
rantálása mellett

3.3.1. A járművezető modellezése és a járművezetői magatartás fi-
gyelembevétele a sebességtervezésben

Egy adott útvonalon az előretekintő sebességszabályozás által javasolt se-
besség nagymértékben eltérhet az emberi vezető által kiválasztott sebesség-
től. A disszertációban a járművezető viselkedését is figyelembe vettem egy
hardver-in-the-loop szimulációs környezet használatával, lásd a 6 ábrát. Az
előretekintő sebességszabályozó automatika súlyozási tényezői és a kiválasz-
tott sebességek közötti kapcsolat alapján az emberi vezető által ösztönösen
beállított súlyozási tényezők egy hagyományosan vezetett járműből is kiszá-
míthatók. A járművezető sebesség-, gyorsulás- és helyzetadatait egy adott
úton (ismert terepjellemzőkkel) mérve regresszív módon kiszámíthatók a sú-
lyozási tényezők. Ily módon a súlytényezőket az automatikus rendszer által
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kiszámított súlyokkal lehet összehasonlítani, így az utóbbiak a vezető viselke-
déséhez igazítva módosíthatók.

6. ábra. A járművezetők kategorizálásának és modell identifikációjának sémá-
ja

A járművezető előretekintési súlyozásának regresszív számítása a követke-
zőképpen adódik [MNG12c, MNG12a]. Az (6) egyenlet jobb oldala a követ-
kezőképpen írható fel:

ϑ = Qv2ref,0 + ΩΓ (20)

ahol

Ω =


v2ref,1 + 2

ms1Fd1,r
v2ref,2 + 2

m

∑2
i=1 siFdi,r

...
v2ref,n + 2

m

∑n
i=1 siFdi,r


T

,

Γ =
[
γ1 . . . γn

]T
A (6) bal oldala a következő, a gyorsulás és az agymotoros járműre ható

erők közötti összefüggés segítségével alakítható át: ξ̈0 = (Fl−Fd,o−Fd1,r)/m,
ahol Fd1,r = mg sinα. A (6) egyenlet átrendezése, majd a fenti képlet behe-
lyettesítésével a következő egyenletet kapjuk az agymotoros jármű sebességé-
nek meghatározására: ϑ = ξ̇20 + 2s1(1−Q)(ξ̈0 + gsinα). A fenti egyenleteket
kombinálva :

ξ̇20 + 2s1(1−Q)(ξ̈0 + gsinα) = Qv2ref,0 + ΩΓ (22)
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A fenti egyenletben ξ̇0, ξ̈0 és α a járművezető szimulátoros mérésének jelei,
míg ϑ az ismeretlen súlyozási paraméterekkel számolt érték. Az optimalizálási
feladat annak az f függvénynek minimalizálása, mely a (22) egyenletből a
következőképpen definiálható:

f = ξ̇0 −
√
Qv2ref,0 + ΩΓ− 2s1(1−Q)(ξ̈0 + gsinα) (23)

a következő korlátozásokkal: Q+
∑
γi = 1 és 0 < Q, γi < 1.

A járművezető lehetséges súlyainak meghatározása a következőképpen ke-
rül meghatározásra: Első lépésként a Q súly értékét konstansra állítjuk. Má-
sodszor, a Γ mátrixot a fent meghatározott optimalizálási eljárással számol-
juk ki a vezető szimulátoros méréseiből származó mért jelek felhasználásával.
Harmadszor, a kiszámított Q, γi-t alkalmazzuk a járműdinamika szimulálá-
sára a járművezető modell segítségével. Negyedszer a mért és a szimulált
jeleket összehasonlítjuk. Mindezen lépéseket különböző Q értékekre végezzük
el. Végül kiválasztják azt a Q, γi értéket, amely minimalizálja a mérés és a
szimuláció közötti különbséget. Megjegyzendő, hogy a Q értéke dinamikusan
változhat a jármű mozgása során, de számítási okokból a Q értékét állandónak
tekintjük.

A járművezető súlyainak identifikálása után az előretekintő sebességsza-
bályozás úgy hangolható, hogy jobban illeszkedjen járművezető viselkedésé-
hez, és így növelje a rendszer komfortérzetét. A járművezető viselkedésének
adaptálásához lehetséges módszer a járművezető Qd súlyozási paramétereinek
megadása az előretekintő rendszer számára, engedve az előretekintő optima-
lizálási eljárás számára az optimális Γ értékek kiszámítását a rögzített Qd
paraméter mellett.

3.3.2. A biztonságos kanyarodás és a forgalom figyelembevétele a
sebességtervezésnél

Az utazás biztonságának javítása érdekében, az elkövetkező útviszonyok-
nak megfelelő sebesség kialakításához a maximális biztonságos kanyarodási
sebességeket is figyelembe kell venni. A maximális biztonságos kanyarsebesség
meghatározására különböző módszerek alkalmazhatók. Egy összetett jármű-
modell használata nem kivitelezhető a kívánt sebesség előzetes kiszámításá-
hoz, mivel a jármű jövőbeni állapotai és szabályozó bemenetei ismeretlenek.
Ezért a maximális biztonságos kanyarsebesség kiszámításánál egyszerűbb el-
járások alkalmazása szükséges. A biztonságos kanyarsebesség kiszámításában
az súrlódási tényező µ értéke nagy szerepet játszik. A µ becslését több cikk
is bemutatta, lásd [5, 9, 1]. Ezek a becslések azonban pillanatnyi méréseken
alapulnak, így nem alkalmazhatóak az előretekintő szabályozás tervezésénél,
ahol a jövőbeli útszakaszok súrlódását kell megbecsülni. Az úttervezési ké-
zikönyvekben a súrlódási tényező értékét a tervezési sebesség függvényében

17



keresőtáblázatokban adják meg annak érdekében, hogy a jármű utasai szá-
mára kényelmes oldalsúrlódást határozzanak meg.

(a) Az oldalsúrlódási görbe kereslete és kí-
nálata közötti kapcsolat

(b) Az ívsugár és a biztonságos kanyarse-
besség közötti kapcsolat

7. ábra. Oldalsúrlódás és biztonságos kanyarsebesség

A kanyarokban az oldalsúrlódás értékelésére szolgáló módszert a kereslet-
kínálat fogalmak felhasználásával [4] mutatta be. Itt az oldalsúrlódás ex-
ponenciális kapcsolatban áll a tervezési sebességgel az alábbiak szerint: µ =
Fo,v exp (v − vskid)/Sp, ahol Fo,v és Sp az útburkolat textúrájától függő állan-
dó értékek, ahol Fo,v a becsült referencia súrlódás v mérési sebesség mellett.
Így egy adott útfelületen az oldalsúrlódási tényezővel együtt meghatározha-
tó a maximális biztonságos kanyarodási sebesség, ahogyan azt a 7 (a) ábra
szemlélteti. A keresleti és kínálati görbék metszéspontjai adják a biztonsá-
gos kanyarodási sebességeket és a megfelelő maximális oldalsúrlódási súrlódási
értékeket. A 7 (b) ábrán a kanyarodási sugár és a biztonságos kanyarodási se-
besség közötti összefüggés figyelhető meg, ahol az ábra adatpontjait a keresleti
és kínálati görbék metszéspontjai adják.

A β oldalkúszási szöget elég kicsinek feltételezve az oldalirányú erő a pálya
sugara mentén mutat. A hosszirányú gyorsulást is elég kicsinek felételezzük
ahhoz, hogy ne rontsa jelentősen az agymotoros jármű oldalirányú tapadá-
sát. Az agymotoros jármű m tömege, valamint az útfelület ε keresztirányú
lejtése és a gumiabroncs és az útfelület közötti µ oldalsúrlódás ellensúlyozza
a járműre ható centrifugális erőt. Feltételezve, hogy az agymotoros jármű
mindegyik kerekénél ugyanaz a µ surlódás van, az oldalirányú erők összege:∑
Fy = mg(µ+ ε), ahol g = 9, 81m/s2 a gravitációs állandó. Kanyarodáskor

a jármű dinamikáját a két erő egyensúlya írja le: m v2

R = mg(µ+ ε), ahol R a
kanyarodási sugár. Feltételezve, hogy az út geometriája ismert a fedélzeti esz-
közök, például a GPS segítségével, kiszámítható a biztonságos kanyarsebesség.
Így a kanyarban való kicsúszás veszélye tekintetében a maximális biztonságos
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kanyarsebességre a következő összefüggés érvényes: vskid =
√
Rg(µ+ ε). A

borulással szembeni stabilitásnak határa akkor következik be, amikor a Fzi
kerékterhelés eléri a nullát, így a borulásküszöb a következőképpen adódik:
vroll =

√
Rg
2h (b+ 2εh), ahol b a jármű nyomtávja és h a tömegközéppont ma-

gassága.
Az egyes előretekintési útszakaszok maximális kanyarodási sebességei te-

hát kiszámíthatóak, ismerve az agymotoros jármű tervezett útvonalát. Ha
az i szakaszpontban a vref,i sebességhatár meghaladja a biztonságos kanya-
rodási sebességet, akkor azt a kicsúszásra vagy borulásra vonatkozó legkisebb
határértékkel helyettesítjük, tehát vsaferef,i = min(vref,i; vskid,i; vroll,i).

Feltételezve, hogy az agymotoros jármű képes Floating Car Data (FCD)
rendszerből forgalmi információkat fogadni, lehetőség van a tervezett útvonal
mentén a forgalmi áramlat átlagos sebességének figyelembevételére. Ha az
egyes előretekintési szakaszpontokban forgalom átlagos sebességét vtraffic,i
i ∈ [1, n]-val jelöljük, akkor az alábbiak szerint módosíthatjuk az előretekintő
szabályozó algoritmust.

Ha a vref,i sebességkorlátozás az i szakaszpontban meghaladja a vtraffic,i
forgalmi sebességet, akkor a sebességkorlátozás helyébe az átlagos forgalmi
sebesség lép. Így az (6) egyenletben az optimális λ sebesség kiszámításakor a
ϑ helyére a ϑmod kerül a következőképp:

ϑmod =Qv2ref,0 +

n∑
i=1

γimin(vsaferef,i; vtraffic,i)
2 +

2

m

n∑
i=1

(siFdi,r

n∑
j=i

γj). (24)

3.3.3. Biztonság garantálása összekapcsolt autonóm járművek ter-
vezésénél

Az előretekintő sebességszabályozó tervezésénél, automatizált járművek
esetében hierarchikus struktúra került kialakításra a biztonsági követelmények
garantálása érdekében. Egy sebességelemző szint a járművön lévő szabályozó
számára olyan vveh referencia sebességet biztosít, amellyel a biztonsági per-
formanciák garantálhatóak. A vveh számítása az előretekintő algoritmus által
adott vhigh sebességelemzésén alapul, amelyet a felső szint internetes kom-
munikáción keresztül továbbít a jármű felé. A sebességelemzés megköveteli a
megelőző és a követő járművek távolságainak megfelelő becslését. Ha a vhigh
sebességet alkalmazva a becslés szerint a járművek közötti távolság veszélye-
sen kicsi lesz, akkor a következő optimalizálási folyamatot kell végrehajtani:
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min
vveh

|vveh − vhigh| (25a)

subject to

vveh ≤ aminT + 2η̇p(0)− ξ̇(0)

+ 2
dprec(0)− dsafe

T
, (25b)

vveh ≥ ξ̇(0)− amaxT + 2η̇f (0)

+ 2
dsafe − dprec(0)

T
, (25c)

vref,0 + ∆l,min ≤ vveh ≤ vref,0 + ∆l,max (25d)

ahol amin és amax a megelőző jármű szélsőséges esetben bekövetkező las-
sulásának, valamint a követő jármű maximális gyorsulásának tervezési para-
méterei, T a becslési idő horizont, dprec a megelőző jármű és az automatizált
jármű közötti távolság becslése, dsafe a biztonságos távolság, η̇p(0) és η̇f (0)
a megelőző és a követő jármű tényleges sebessége, melyet mérhetőnek feltéte-
lezünk a járművön lévő kamera és a radar segítségével.

8. ábra. A hierarchikus irányítás sémája a kibertámadás figyelembe vételével

Az összekapcsolt automatizált járművek számára tervezett hierarchikus
struktúra fő célja az ellenséges kibertámadás kezelése a járművek biztonságos
mozgásának megőrzésével, amely kizárólag a járműérzékelőkön alapul, például
az ütközés elkerülésének garantálásával. A javasolt módszer hatékonyságának

20



validálása érdekében egy kibertámadás került megtervezésre és alkalmazásra
az összekapcsolt automatizált járművekre, ahogyan az 8 ábrán látható. A
disszertációban a fenti sebességelemzést teszteltem egy intelligens kibertáma-
dás megerősítéses tanulási módszerekkel való tervezésével, melyet a konvojt
vezető jármű valós mérési adatokon alapuló referenciasebességén tanítottam
be. A követő járművek kibertámadó ágensei egyenként kerültek betanításra
a környező járművekkel való ütközésre. Több szimuláción keresztül került va-
lidálásra, hogy a tervezett sebességelemző szint képes intelligens dinamikus
kibertámadások kezelésére.

3. Tézis Az agymotoros jármű sebességszabályozásának multikritériumos
tervezését az energiafogyasztás, a járművezetői viselkedés, az út jellemzői
és a közlekedési környezet figyelembevételével dolgoztam ki. A járművezető
sebességválasztási viselkedésének adaptációját az előretekintő szabályozórend-
szerben hosszanti járművezetői modellek segítségével dolgoztam ki. Az út
jellemzőit a sebességtervezésbe építettem be egy olyan módszerrel, mely a
jármű biztonságos kanyarodási sebességét becsüli meg a dinamikai korlátok
figyelembevételével, míg a forgalmi körülményeket a Floating Car Data
(FCD) alapján vettem figyelembe. Ezen túlmenően a tervezett eljárást
összekapcsolt automatizált járműhöz egy hibatűrő sebességtartó automatika
hierarchikus keretben történő tervezésével egészítettem ki, mely biztosítja a
jármű biztonságát az esetleges kibertámadásokkal szemben.

Kapcsolódó publikációk: [SGK+18, MG16b, MG15a, MeG14, MG14a,
MG13b, MNG12b, MG13a, MG13c, MNG13, MNG12c, MNG12a, NMG21].
Részletes ismertetés a disszertáció 4. fejezetében található.

4. További kihívások
További kutatási lehetőségek és kihívások kerülnek bemutatásra a kerék-

agymotoros elektromos járművek témakörében. A dolgozatban bemutatott
eredmények többféleképpen bővíthetők.

• A több hibaeseménnyel szembeni robusztusság tovább elemezhető és
kezelhető, lásd [MGN17a]. A kerékagymotorok meghibásodása vagy tel-
jesítményromlása az alacsony szintű keréknyomaték-eloszlás újrakalib-
rálásával kezelhető.

• Az agymotoros járművek részletesebb energiahatékonysági térképei az
út görbületén és sebességén kívül más tényezők figyelembevételével is
létrehozhatók. Például az út magasságát vagy az út súrlódását is figye-
lembe lehet venni az elemzés során.
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• A kerékagymotorok fizikai jellegzetességeivel összefüggő szabályozási
kérdések kezelése. Például a kerékagymotoros járművek rugózatlan tö-
megének növekedése durvább úttartást eredményezhet, de a féltengelyek
megszüntetése is szabadabban forgó kerekeket eredményezhet.

• Elemzés végezhető a tervezett előretekintő szabályozás forgalomra gya-
korolt hatásáról, lásd [NGM16].

• A egyik jövőbeni fő kihívás a bemutatott algoritmusok implementálása
és validálása a SZTAKI és BME tesztjárművén.

22



A tézisekhez kapcsolódó publikációk
[GBM+14] P. Gáspár, J. Bokor, A. Mihály, Z. Szabó, T. Fülep, and F. Szauter.

Robust reconfigurable control for in-wheel motor vehicles. International
Electric Vehicle Conference (IEVC), 2014.

[GBM+15] P. Gáspár, J. Bokor, A. Mihály, Z. Szabó, T. Fülep, and F. Szauter.
Robust reconfigurable control for in-wheel electric vehicles. 9th IFAC
Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical
Processes (SAFEPROCESS’15), pages 36–41, 2015.

[GBS+14] P. Gáspár, J. Bokor, Z. Szabó, T. Fülep, F. Szauter, and A. Mihály.
Integrated robust control design for in-wheel-motor vehicles. FISITA
2014 World Automotive Congress, 2014.

[GMB20] P. Gáspár, A. Mihály, and H. Basargan. Fault-tolerant trajectory trac-
king control of in-wheel motor vehicles with energy-efficient steering and
torque distribution. In A. Monteriu, A. Freddi, and S. Longhi, editors,
Fault Diagnosis and Fault-tolerant Control of Robotic and Autonomous
Systems, pages 213–234. Institution of Engineering and Technology, Ste-
venage, United Kingdom / England, 2020.

[MBNG17] A. Mihály, M. Baranyi, B. Németh, and P. Gáspár. Tuning of look-
ahead cruise control in hil vehicle simulator. Periodica Polytechnica
Transportation Engineering, 45(3):157–161, 2017.

[MeG14] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Look-ahead control of road
vehicles for safety and economy purposes. European Control Conference
(ECC), pages 714–719, 2014.

[MG13a] A. Mihály and P. Gáspár. Enhancement of driver speed based on
multi-criteria optimization. THIRD SCIENTIFIC WORKSHOP OF
FACULTY DOCTORAL SCHOOLS, 2013.

[MG13b] A. Mihály and P. Gáspár. Look-ahead cruise control considering road
geometry and traffic flow. 14th IEEE International Symposium on
Computational Intelligence and Informatics (CINTI), pages 189–194,
2013.

[MG13c] A. Mihály and P. Gáspár. Look-ahead cruise control considering traf-
fic information based on floating car data. Acta Technica Jaurinensis,
6(3):41–52, 2013.

[MG14a] A. Mihály and P. Gáspár. Identification of a linear driver model based on
simulator experiments. 9th IEEE International Symposium on Applied
Computational Intelligence and Informatics (SACI), pages 13–18, 2014.

[MG14b] A. Mihály and P. Gáspár. Reconfigurable control of an in-wheel el-
ectric vehicle based on lpv methods. IEEE 15th International Sym-
posium on Computational Intelligence and Informatics (CINTI), pages
97–102, 2014.

[MG15a] A. Mihály and P. Gáspár. Driver categorization based on vehicle motion
and trajectory data. 16th IEEE International Symposium on Computa-
tional Intelligence and Informatics (CINTI), pages 101–105, 2015.

23



[MG15b] A. Mihály and P. Gáspár. Reconfigurable fault-tolerant control of in-
wheel electric vehicles with steering system failure. 1st IFAC Workshop
on Linear Parameter Varying Systems (LPVS 2015), pages 49–54, 2015.

[MG16a] A. Mihály and P. Gáspár. Robust and fault-tolerant control of in-wheel
vehicles with cornering resistance minimization. European Control Con-
ference (ECC), pages 2590–2595, 2016.

[MG16b] A. Mihály and P. Gáspár. Simulator based driver categorization and
linear model identification. 14-th IFAC Symposium on Control in Tran-
sportation Systems (CTS), pages 255–260, 2016.

[MG18] A. Mihály and P. Gáspár. Reconfiguration control of in-wheel electric
vehicle based on battery state of charge. European Control Conference
(ECC), pages 243–248, 2018.

[MGB19] A. Mihály, P. Gáspár, and H. Basargan. Maximizing autonomous in-
wheel electric vehicle battery state of charge with optimal control allo-
cation. European Control Conference (ECC), pages 250–255, 2019.

[MGN16] A. Mihály, P. Gáspár, and B. Németh. In-wheel vehicle control imple-
mentation with energy and safety considerations. International Sympo-
sium on Stability, Vibration, and Control of Machines and Structures
(SVCS 2016), 2016.

[MGN17a] A. Mihály, P. Gáspár, and B. Németh. Multiple fault-tolerant in-
wheel vehicle control based on high-level control reconguration. 20th
World Congress The International Federation of Automatic Control, pa-
ges 8936–8941, 2017.

[MGN17b] A. Mihály, P. Gáspár, and B. Németh. Robust fault-tolerant control of
in-wheel driven bus with cornering energy minimization. STROJNISKI
VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, 63(1):35–
44, 2017.

[MNBG15] A. Mihály, B. Németh, Zs. Bede, and P. Gáspár. Look-ahead cruise cont-
rol design in vissim simulation environment. Models and Technologies
for Intelligent Transportation Systems, pages 52–57, 2015.

[MNG12a] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Analysis of driver behavior
related to look-ahead control. 13th IFAC Symposium on Control in
Transportation Systems, Bulgaria, Sofia, 13:268–273, 2012.

[MNG12b] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Analysis of driver behavior
related to look-ahead control. FIRST SCIENTIFIC WORKSHOP OF
FACULTY DOCTORAL SCHOOLS, 2012.

[MNG12c] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Velocity selection by a human dri-
ver compared to look-ahead control. Periodica Polytechnica, 40(2):45–
51, 2012.

[MNG13] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Enhancement of driver speed
based on multi-criteria optimization. Periodica Polytechnica. Transpor-
tation Engineering, (1):71–76, 2013.

24



[MNG14] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Integrated vehicle control of
in-wheel electric vehicle. Periodica Polytechnica Transportation Engine-
ering, 42(1):19–25, 2014.

[MNG18] A. Mihály, B. Németh, and P. Gáspár. Real-time look-ahead cruise
control simulator. Periodica Polytechnica Transportation Engineering,
46(1):11–16, 2018.

[NGM16] B. Németh, P. Gáspár, and A. Mihály. Analysis of interactions bet-
ween look-ahead control and traffic speed. European Control Conference
(ECC), pages 2459–2464, 2016.

[NMG21] B. Németh, A. Mihály, and P. Gáspár. Design of fault-tolerant cru-
ise control in a hierarchical frameworkfor connected automated vehic-
les. 5th International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems
(SysTol’21), pages 1–6, 2021.

[SGK+18] A. Soumelidis, P. Gáspár, Á. Kisari, Á. Bakos, B. Németh, A. Mihály,
and Z. Hankovszki. Cloud aided implementation of energy optimal look-
ahead speed control. 15th IFAC Symposium on Control in Transportati-
on Systems (CTS), pages 362–366, 2018.

Hivatkozások
[1] L. Alvarez, J. Yi, R. Horowitz, and L. Olmos. Dynamic friction model−based

tire−road friction estimation and emergency braking control. Journal of Dy-
namic Systems, Measurement, and Control, 127(1):22–32, 2005.

[2] J. Bokor and G. Balas. Linear parameter varying systems: A geometric theory
and applications. 16th IFAC World Congress, Prague, 2005.

[3] R. Castro, R. E. Araújo, M. Tanelli, S. M. Savaresi, and D. Freitas. Torque
blending and wheel slip control in evs with in-wheel motors. Vehicle System
Dynamics, 50:71–94, 2012.

[4] T. Echaveguren, M. Bustos, and H. Solminihac. A method to evaluate side
friction in horizontal curves, using supply-demand concepts. 6th International
Conference on Managing Pavements, 2004.

[5] F. Gustafsson. Slip-based tire-road friction estimation. Automatica, 33(6):1087–
1099, 1997.

[6] J.-S. Hu and D. Yin. Mtte-based motion stabilization control for in-wheel
motor electric vehicles. SICE Annual Conference 2011 September 13-18, 2011,
Waseda University, Tokyo, Japan, pages 312 – 317, 2011.

[7] J. S. Im, F. Ozaki, T. K. Yeu, and S. Kawaji. Model-based fault detection
and isolation in steer-by-wire vehicle using sliding mode observer. Journal of
Mechanical Science and Technology, 23:1991–1999, 2009.

[8] U. Kiencke and L. Nielsen. Automotive Control Systems. Springer, Verlag
Berlin Heidelberg, 2005.

25



[9] K. Li, J. A. Misener, and K. Hedrick. On−board road condition monitoring
system using slip-based tyre−road friction estimation and wheel speed signal
analysis. Automatica, 221(1):129–146, 2007.

[10] B. Németh and P. Gáspár. Design of vehicle cruise control using road inclina-
tions. International Journal of Vehicle Autonomous Systems, 11(4):313–333,
2013.

[11] B. Szabó. Vehicle test based validation of a tire brush model using an optical
velocity sensor. Periodica Polytechnica, 40:33–38, 2012.

[12] H. B. Pacejka. Tyre and vehicle dynamics. Elsevier Butterworth-Heinemann,
Oxford, 2004.

[13] A. Packard and G. Balas. Theory and application of linear parameter varying
control techniques. American Control Conference, Workshop I, Albuquerque,
New Mexico, 1997.

[14] Z. Shuai, H. Zhang, J. Wang, J. Li, and M. Ouyang. Lateral motion control for
four-wheel-independent-drive electric vehicles using optimal torque allocation
and dynamic message priority scheduling. Control Engineering Practice, 24:55–
66, 2013.

[15] C.K. Song, M. Uchanski, and J.K. Hedrick. Vehicle speed estimation using
accelerometer and wheel speed measurements. Proc. of the SAE Automotive
Transportation Technology, Paris, 2002.

[16] F. Wu, X. H. Yang, A. Packard, and G. Becker. Induced l2-norm control for
LPV systems with bounded parameter variation rates. International Journal
of Nonlinear and Robust Control, 6:983–998, 1996.

[17] L. Xiong, Z. Yu, Y. Wang, C. Yang, and Y. Meng. Vehicle dynamics control of
four in-wheel motor drive electric vehicle using gain scheduling based on tyre
cornering stiffness estimation. Vehicle System Dynamics, 50:831–846, 2012.

[18] H. Zhao, B. Gao, B. Ren, and H. Chena. Integrated control of in-wheel motor
electric vehicles using a triple-step nonlinear method. Journal of the Franklin
Institute, 352:519–540, 2014.

26


