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1. Motiváció

N
apjainkban, az autóipar egyik f® kihívását az autonóm járm¶vek fej-
lesztésével kapcsolatos nehézségek adják, amelyek magukba foglalják a

mozgástervezést, a döntéshozatalt, a pályatervezés és az autó irányításáért
felel®s szabályzó tervezését. A környez® járm¶vek pontos mozgás-el®rejelzése
az autonóm járm¶vek hatékony m¶ködésének egyik támpillére. A szakiroda-
lomban számos módszer található, amelyekkel az adott forgalmi helyzetben
résztvev® járm¶vek mozgása prediktálható a döntéshozatali folyamat során.
A prediktálási folyamat kivitelezésére széles körben használatra kerül a �zi-
kai modellen [1], illetve a gépi tanuláson alapú [2] megközelítések. A kapott
eredményeket a döntéshozatalért felel®s réteg használja fel. Szabályalapú,
valószín¶ségi vagy optimalizálás eljáráson alapú módszerek széles körben el-
terjedtek [3, 4], mindazonáltal, manapság a meger®sítéses tanuláson alapuló
megoldások egyre nagyobb teret hódítanak maguknak [5]. A döntéshozatali
réteg eredményeit felhasználva referencia útvonal kerül megtervezésre, amely-
nek számos el®írásnak kell megfelelnie például folytonos görbület biztosítása
[6]. Az útvonal tervezésére elterjedt a görbeillesztésen alapuló megoldás [7],
azonban optimalizáción és gépi tanulási módszereken nyugvó algoritmusok is
megtalálhatóak a szakirodalomban [8].

A megtervezett útvonal mentén történ® járm¶irányítás is számos kihívást
rejt magában. Az utóbbi évtizedek során számos megközelítés került kidolgo-
zásra a dinamikus rendszerek szabályozási problémáira, mint például a robusz-
tus (H∞) [9], Lineáris Kvadratikus Regulátor (LQR) [10], Modell Prediktív
Irányítás (MPC, NMPC) [11], illetve a politopikus rendszereken alapuló algo-
ritmusok, mint például a Lineáris Változó Paraméter¶ keretrendszer (LPV)
[12]. A CPU-k és GPU-k számítási kapacitásának növekedésével új terület
kezdett teret hódítani, mint például az adatvezérelt és gépi tanuláson alapuló
megközelítések. Ezzel egy új irány is létrejött, amelyben a klasszikus irányí-
tástechnikai és a gépi tanulás alapú megközelítések kombinációjával kerül az
adott rendszer irányításra [13]. Az autonóm járm¶vek fejlesztésével kapcso-
latos problémáinak áttekintése során megállapítható, hogy számos megoldás
publikálásra került. Mindazonáltal a változó forgalmi helyzetekben is döntésre
képes algoritmus tervezési folyamata még mindig sok kihívást és megoldandó
feladatot rejt magában. Továbbá, az irányítástervezési folyamat f® nehézsége
abból adódik, hogy a járm¶ paraméterei széles tartományban változhatnak,
illetve számos környezeti hatás �gyelembevétele is szükséges.

A disszertáció célja olyan el®zési man®verekhez kapcsolódó saját döntés-
hozatali és pályatervezési algoritmusok bemutatása az autonóm járm¶vek irá-
nyítására, amelyekkel mind a biztonsági, mind a kényelmi el®írások garantál-
hatók. Mindemellett oldalirányú irányítástervezési módszerek kerülnek bemu-
tatásra, amelyek alkalmazásával az irányítás min®ségi jellemz®i növelhet®ek,
így biztosítva az autonóm járm¶vek biztonságos és hatékony üzemeltetését.
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2. A járm¶ oldalirányú mozgásának modellezése

Jelen disszertációban a járm¶ oldalirányú modellezése az egynyomú járm¶-
modell segítségével történik [14]. A modell alapgondolata, hogy a járm¶ egy
tengelyén elhelyezked® kerék párt egy-egy kerék helyettesít, amelyek a járm¶
hossztengelyén helyezkednek el. A modellt alkotó egyenletek két f® mozgást
írnak le úgy mint a legyezési szöggyorsulást, oldalirányú gyorsulást:

ψ̈Iz = Cf

(
δ − β − ψ̇lf

vx

)
lf − Cr

(
− β +

ψ̇lr
vx

)
lr, (1a)

(ÿ + vxψ̇)m = Cf

(
δ − β − ψ̇lf

vx

)
+ Cr

(
− β +

ψ̇lr
vx

)
, (1b)

ahol ψ̇ a legyezési szögsebességet, illetve Ci a gumik kanyarodási merevségét
adják meg. A járm¶ hosszirányú (vx), és az oldalirányú sebességének (vy)
felhasználásával a kúszási szög közelíthet®: β = tg(

vy
vx

). A tengelyek és a
súlypont távolságát lf , lr, a járm¶ oldalirányú helyzetét pedig y adja meg.
Továbbá, m jelöli a járm¶ tömegét, amíg Iz a tehetetlenségi nyomaték értéke.
Végezetül δ reprezentálja az elkormányzási szög értékét. Következ® lépésben
a lokális koordináta-rendszerb®l átkonvertálásra kerül a járm¶ mozgása egy,
az úthoz kötött, globális koordináta-rendszerbe:

ẋg = vx cos(ψ)− vy sin(ψ), ẏg = vx sin(ψ) + vy cos(ψ), (2)

ahol xg, yg a globális koordináta-rendszerben lév® pozíciók. A járm¶modell
felírása során a következ® feltételezésekkel élünk:
A./ A laterális gumier®k a zérus oldalkúszási szög körül kerülnek linearizá-

lásra: αf , αr, emiatt Fy,f = Cfαf , Fy,r = Crαr, ahol αf = δ − vy+lf ψ̇
vx

és

αr =
−vy+lrψ̇

vx
az els® és a hátsó tengelyen lév® kúszások.

B./ Amennyiben az elkormányzási szög alacsony értéket vesz fel, a következ®
közelítés alkalmazható: cos δ ≈ 1 and sin δ ≈ δ.
C./ Feltételezésre kerül, hogy a járm¶ orientációja közel azonos az adott út-
szakasz irányával, emiatt: cosψ ≈ 1, sinψ ≈ ψ.

A fent leírt feltételezések alkalmazásával (2) összefüggések egyszer¶síthe-
t®ek:

ẋg = vx − vyψ, ẏg = vxψ + vy. (3)

Az irányítás során használt modell felírható a dinamikai összefüggések (1),
illetve az egyszer¶sítések segítségével, amelyek felhasználásával a rendszer ál-
lapottér reprezentációja a következ®képp adódik:

ẋlat,c = Alat,cxlat,c +Blat,cδ, (4a)

ylat,c = Clat,cxlat,c, (4b)

ahol az állapotvektor: xTlat,c =
[
vy ψ ψ̇

]
, és a mért jel: ylat,c = y.

3



3. A disszertáció tézisei

3.1. Optimális pályatervezés önvezet® járm¶vek el®zési
helyzeteinek kezelésére

Az egyik legkockázatosabb man®ver a mindennapi közlekedésben az el®zés
végrehajtása az el®forduló számos bizonytalanság és váratlan esemény miatt.
A döntéshozatali és pályatervezési folyamat során a f® kihívás egy olyan út-
vonal meghatározása, amely megfelel a biztonsági el®írásoknak. Egy adott
forgalmi szituáció kiértékelése során több ütközésmentes útvonal is meghatá-
rozható, amelyekb®l alacsony számítási kapacitás mellett az optimális trajek-
tória kiválasztása jelenti a f® kihívást. További nehézségként fogalmazható
meg a forgalomban résztvev®k mozgásának el®rejelzése, ami a performancia
szint növelésében játszik fontos szerepet. Ráadásul, a döntéshozatali folyamat
eredménye er®sen befolyásolja a pályatervezéssel elérhet® maximális perfor-
mancia szintet. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítható trajektóriák paramé-
tereit érdemes �gyelembe venni a döntéshozatali folyamat során, azonban a
legtöbb létez® módszerben a két réteg hierarchikusan helyezkedik el. A tézis
a következ® két f® részb®l áll:

• El®ször egy döntéshozatali algoritmust kerül bemutatásra, amely segít-
ségével az útvonal számítása történik.

• Másodszor, egy olyan módszer kerül kidolgozásra, amelyben a döntés-
hozó rétegben �gyelembevételre kerül a lehetséges, megvalósítható pá-
lyákat leíró jellemz®k.

Döntéshozatal optimális trajektória tervezéssel A döntéshozatali fo-
lyamat els® lépése a környez® járm¶vek lehetséges mozgásának el®rejelzése.
Ezen feladat a korábban rögzített adatok segítségével kivitelezhet®. Adato-
kat felhasználva s¶r¶ségfüggvények határozhatók meg, amely során a cél a
járm¶vezet®k jellemz® viselkedési mintájának felismerése az adott forgalmi
szituációkban. A s¶r¶ségfüggvény alapján a környez® járm¶vek hosszirányú
mozgása közelíthet®. Ezt követi az optimális pályatervezés, amely során a
járm¶ geometriai információi és egyéb korlátok együttesen kerülnek �gyelem-
bevételre. A járm¶ oldalirányú mozgása a járm¶ kinematikai modellje alapján
kerül modellezésre, mint:

dy(t)

dt
= vx sinψ(t),

dψ(t)

dt
=
vx
D

tan δ(t), (5)

ahol D az els® és a hátsó tengely közötti távolság. A mozgásegyenletek a
vx = ds(t)/dt összefüggés segítségével kerülnek diszkretizálásra. Az ered-
mények felhasználásával megvalósítható pályák tervezhet®k, amelyek klotoid
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szegmensekb®l épülnek fel. A korlátozások melletti optimalizálási feladat a
következ®képpen írható fel:

min
ui...ui+n−1

1

2
CTφC + βTC + CT γ, (6)

ahol a következ® korlátozásokat szükséges �gyelembe venni:

A− Y min ≥ −BC, (7a)

Y max −A ≥ BC, (7b)

C ∈ C, (7c)

ahol B, A az állapotmátrixokból, C pedig a klotoid szegmensek görbület ér-
tékeib®l épül fel, és C ezen kivitelezhet® értékekeit tartalmazza. A minimális
(Y min) és maximális (Y max) laterális pozíció értékeket a sávok szélei és a
környez® járm¶vek határozzák meg. Az optimalizálási feladat megoldható
kvadratikus programozási módszer alkalmazásával [15]. A (6) megoldása az
Ln predikciós horizonton a klotoid szegmensek görbület sorozata.

A döntéshozatali réteg és a pályatervezés összevonása Az el®z® megol-
dás során, az el®zési probléma egy hierarchikus algoritmus segítségével került
megoldásra. Jelen tézis célja a döntéshozatali és pályatervezésért felel®s ré-
tegek összevonása, amellyel több min®ségi jellemz®t is �gyelembe lehet venni
a döntéshozatali folyamat során. Ez azt jelenti, hogy az adott forgalmi hely-
zet kiértékelése során a lehetséges, megvalósítható trajektóriák jellemz® pa-
raméterei �gyelembevételre kerülnek, és az a trajektória került kiválasztásra,
amely garantálja a biztonsági és kényelmi követelményeket. Kezdeti lépésként
a lehetséges pályákat egy mátrixba rendezzük, amelyben az el®zési man®ver
kezd®pontját xs, a végpontot xf , az oldalirányú elmozdulást pedig yi adja
meg. A mátrix a következ®képpen írható fel:

χ =


xs,1, xf,1, y0 xs,1, xf,2, y0 ... xs,1, xf,n, y0

xs,1, xf,1, y1 xs,2, xf,2, y0 ... xs,2, xf,n, y0

...
...

. . .
...

xs,1, xf,1, ym−1 xs,3, xf,2, ym−2 ... xs,m, xf,n, y0

 , (8)

ahol y0 a sáv közepe. Abban az esetben, amikor a járm¶nek nem feltétlenül
kell el®zési man®vert kezdenie, ym−1 kerül kiválasztásra. A mátrixban talál-
ható kezdeti és végpontokat felhasználva kiszámításra kerülnek a kivitelezhet®
trajektóriák. A megvalósítható trajektóriákat az egyes performancia szintek-
hez kapcsolódó potenciálmez®k segítségével hasonlítjuk össze. A trajektória
kiválasztása egy optimalizálási problémára vezet, amelynek költségfüggvénye
a potenciálmez®k függvényének súlyozott összegét tartalmazza. A potenci-
álmez®n alapuló megközelítés alkalmazásával több hatás is �gyelembevétel-
re kerül, mint például a sáv közepe (Psv), a hosszirányú sebessége (Pv), a
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gyorsulás (Pa) és a többi forgalmi résztvev® hatása (Pk,j). Az optimalizálás
költségfüggvénye a következ®képpen írható fel:

P (xs, xf , y, along) = q1Pa(j(xs, xf , y))+

+ q2

N∑
k=1

Pk,j(xs, xf , y, along) + q3Psv(y) + q4Pv(along), (9)

ahol q1, q2, q3 és q4 tervezési paraméterek, amelyek segítségével az egyes ha-
tások közötti prioritásokat lehet kezelni. Így a (9) alapú optimalizálás a kö-
vetkez®képp írható fel:

min
xs,xf ,y,along

P (xs, xf , y, along), a következ® feltételekkel (xs, xf , y) ∈ χ.

(10)

Az optimalizálás eredménye a pálya kezd®- és végpontjának, valamint az ol-
dalirányú eltérésnek a hármasa.

1. tézis Két döntéshozatali algoritmust dolgoztam ki autonóm járm¶vek
el®zési helyzeteinek kezelésére. Az els® módszerben a mozgáspredikciós réteg
a környez® járm¶vek jöv®beli lehetséges pozícióijai valószín¶ségi s¶r¶ségfügg-
vények segítségével kerülnek meghatározásra. A kidolgozott módszer döntésho-
zatali és pályagenerálási feladatokat együttesen lát el. A pályagenerálási fel-
adat korlátozások melletti optimalizálási feladatként kerül felírása A második
módszer alapját a döntéshozatali és a pályagenerálási rétegek egy rétegbe való
integrálása jelentette. Az összevonás eredménye a járm¶irányítással szemben
támasztott min®ségi követelmények magasabb szint¶ kielégítése. A döntésho-
zatali módszerek hatékonyságát nagy pontosságú járm¶dinamikai szimulációs
szoftverben bemutattam.
Kapcsolódó publikációk: [NGH18, NHG19, HNG19, HNG21a, HNG21b]
További részletek a disszertáció 2. fejezetében találhatók.

3.2. Több kritériumos trajektória tervezés min®ségi jel-
lemz®k garantálásával

Az adott forgalmi szituációban eszközölt döntéshozatali folyamat során
számos hatást kell �gyelembe venni, például az adott útszakasz szélességét
és a környez® forgalmi résztvev®ket. Továbbá, több nehézséget kell leküz-
deni, mint például a különböz® helyzetekben való hatékony m¶ködés, illetve
azokhoz történ® rugalmas adaptálhatóság. A különböz®, komplex forgalmi
szituációk miatt több esetben is összetett optimalizálási probléma adódik,
amelynek megoldása id®igényes. Az algoritmus számítási kapacitásának csök-
kentése érdekében gépi tanuláson alapuló megoldások alkalmazhatóak. Egyes

6



gépi tanulási módszerek hátránya azonban, hogy a biztonsági követelmények
nehezen biztosíthatóak, hiszen ezen megoldások esetén elméleti garanciák nem
adhatóak. Az említett hátrányok miatt, egy kombinált megoldás kerül ki-
dolgozásra, amely egy robusztus szabályozási módszert, illetve egy neurális
hálózatot, mint gépi tanulási megoldást, egyesít. Jelen tézis két f® részb®l áll:

• Els® lépésben, egy gráf-alapú döntéshozatali algoritmus került kidolgo-
zásra autonóm járm¶vek számára.

• Második lépésben, a gráf alapú algoritmus eredményeit felhasználva egy
neurális hálózat alapú megoldás kerül létrehozásra. Ezen túlmen®leg a
rendszer elvárt minimum min®ségi jellemz®inek garantálására, egy LPV-
alapú irányítási algoritmus került kidolgozásra.

Gráf alapú döntéshozatali algoritmus A gráf alapú útvonalválasztó al-
goritmus els® lépése a környez® járm¶vek mozgásának prediktálása az adott
id®horizonton. Ezt követi a teljes horizont egyenl® távolságra való felosztása
hossz és oldalirányban. Ennek segítségével az adott útszakaszon egy súlyo-
zott, irányított gráf G = (V ; Ē) kerül felépítésre, amelynek csúcsai (V ) a
járm¶ lehetséges útvonalpontjait és sebességpro�lját tükrözik. Az ütközé-
si valószín¶ségek (Pc) diszkrét szegmensekre kerülnek számításra egy adott
t ∈ [ti, tj ] id®intervallumban:

Pc(ti, tj) =

N∑
l=1

P (λ, si(ti), sj(tj), ymin, ymax)

N
, (11)

ahol N az adott szituációban lév® járm¶vek száma, λ két járm¶ el®zési való-
szín¶sége, illetve P megadja a valószín¶ségi függvényt. Az adott útszakaszra
vetített G gráf Vi, Vj ∈ E(Vi, Vj), j > i csúcsok közötti élek súlyai a követke-
z®képpen számíthatók:

S(i, j) = Pc(ti, tj) + Sc(i, j) + Sv(i, j), (12)

ahol Sc a sáv közepét®l való eltérést súlyozza, míg Sv a referencia sebességt®l
való eltérést. A cél azon gráf élek sorozatának felderítése, amelyek mentén
a legalacsonyabb a súlyok összege. Az említett probléma egy "greedy" algo-
ritmus segítségével megoldható. Az algoritmus eredménye a legrövidebb út
a kiindulási és a célcsúcsok között, ahol a D távolságot a következ®képpen
határozzuk meg:

D =

M−1∑
d=1

S(d, d+ 1), (13)
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ahol M csúcspontok száma. Az algoritmus eredménye a járm¶ referencia út-
vonala és referencia sebessége a vizsgált horizonton.

Min®ségi kritériumok garantálása el®zési esetek kezelésére A gráf ala-
pú döntéshozatali algoritmust felhasználva, egy gépi tanuláson alapuló meg-
oldás kerül bemutatásra. A biztonságos trajektória (yi,s, vx,i,s) egy prediktív
optimalizációs eljárás segítségével kerül meghatározásra. A végs® cél a két
algoritmus eredményeinek kombinálása a két trajektória közötti maximális
eltérés �gyelembevétele mellett:

yref = yi+1,s + ∆∗l,1, if ∆∗l,1 ∈ Λl,1, (14a)

vref = vx,i+1,s + ∆∗l,2, if ∆∗l,2 ∈ Λl,2, (14b)

ahol ∆∗l,1,∆
∗
l,2 megadják a maximális eltérést és Λl,1,Λl,2 tartományok.

A szabályzó célja az el®zési man®ver ütközésmentes végrehajtása. Ez azt
jelenti, hogy dönteni kell a gépi tanuláson alapuló referenciajel elfogadható-
ságáról, illetve garantálni szükséges a referenciajel pontos követését, egy el®re
meghatározott s biztonságos távolság betartásával. A robusztus szabályozó
képes a tanuláson alapuló megoldás és a biztonságos pálya közötti eltérést
a rendszert ér® zavarásként kezelni. A rendszer állapottér-reprezentációja a
következ®képpen írható fel:

ẋ = A(ρ)x+B1w +B2u, (15a)

z = C1x+D11w +D12u, (15b)

ym = C2x+D21w (15c)

ahol A(ρ), B1, B2 és C1, C2, D11, D12, D21 rendszermátrixok, a zavar w =
[Fdist, yi+1,s, vx,i+1,s, ∆l,1, ∆l,2]T és a bemeneti vektor u = [δ, Flong]

T .
Az LPV rendszer ütemez® változójaként ρ = vx kerül kiválasztásra.

2. tézis Kidolgoztam egy gráf alapú döntéshozatali algoritmust, amellyel
az adott forgalmi szituáció kiértékelése során többféle hatást (pl. középvonal
helyzete, a közlekedésben résztvev®k eltér® mérete) hatékonyan �gyelembe le-
het venni. A módszer a környez® járm¶vek mozgásának prediktálását követ®en
egy gráfot generál az útszakaszra, amellyel a referencia trajektória számolha-
tó. Kidolgoztam egy gépi tanulás alapú döntéshozatali módszert, amellyel a
gráf alapú megoldás számítási kapacitása csökkenthet®. Bemutattam egy olyan
tervezési architektúrát, amellyel a gépi tanulás alapú megoldás minimális per-
formancia szintje garantálható a robusztus irányítástervezés és a tanulás alapú
eredmények kombinációjával. A módszer hatékonyságát nagy pontosságú jár-
m¶dinamikai szimulációs szoftverek segítségével mutattam be.
Kapcsolódó publikációk: [HNG20b, HNG20c, NHG20, HNG20a]
További részletek a disszertáció 3. fejezetében találhatók.
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3.3. Irányítástervezés modell-illesztési eljárással

A legtöbb modern szabályozási megközelítés egy �zikai modellen alapul,
amely leírja a vizsgált rendszer dinamikus viselkedését. Jellemz®en ezek a
modellek kevésbé pontosan képesek leírni a rendszer m¶ködését, különösen
nagymérték¶ nemlineáris hatások esetén. Mindazonáltal, a modellek nagy ha-
tással vannak a megtervezett szabályzó min®ségi kritériumaira. Ebb®l követ-
kezik, hogy a magas performanciaszint eléréséhez pontos modellre van szükség,
amelynek megalkotása sokszor számos kihívást rejt magában. A modellezési
módszer egyszer¶sítése érdekében egy neurális hálózat alapú modell-illesztési
algoritmus kerül kidolgozásra. Az eredményül kapott rendszerre a lineáris sza-
bályzótervezés eszköztára hatékonyan használható, mivel a nemlinearitások a
modellezési folyamat során eliminálásra kerülnek. A tézis a következ® három
f® részb®l áll:

• Els® lépésben, egy neurális hálózaton alapuló modell-illesztési algorit-
mus kerül bemutatásra.

• Második lépésként az eredményül kapott neurális háló kiértékelésre ke-
rül, ahol a cél a zárt hurkú rendszer megbízhatóságának meghatározása.

• Végezetül, a zárt hurkú rendszer elemzése következik és az esetlegesen
feltárt bizonytalanságok kezelésére egy robusztus szabályzási eljárás ke-
rül alkalmazásra.

Neurális hálózat alapú modell-illesztés A cél egy addicionális ∆u
bemeneti jel meghatározása, amellyel a kimeneti jelek (ynom, ymat) azonosak
lesznek a nominális u bemeneti jelre. A modell-illesztés felépítését az 1. ábra
szemlélteti.

+

1. ábra. A modell-illesztés struktúrája

Az addicionális bemen®jel meghatározása nem triviális feladat, mivel a
nemlineáris rendszer leírása nem pontosan ismert. Ezen probléma megoldá-
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sára egy iteratív algoritmus került kidolgozásra, amelyben a rendszer el®ze-
tes ismereteit használjuk fel. Az iteratív módszer nem alkalmas valós idej¶
implementálásra, ezért az iterációs algoritmus eredménye a neurális hálózat
tanítására szolgál.

Megbízhatóság számítása A neurális hálózat által kiszámolt addicioná-
lis irányítójel segítségével az irányítás min®ségi jellemz®inek szintje növelhe-
t®k. Mindazonáltal, a hálózat esetlegesen el®forduló hibái destabilizálhatják
a rendszert, így ezen hatásokat �gyelembe kell venni az implementáció során.
A nem megfelel® eredmény két f® okra vezethet® vissza: a nemlineáris rend-
szer instabil régióiban való m¶ködésre, illetve az illesztési hibákra. Emiatt,
a rendszer és a hálózat kiértékelésre kerül performancia, illetve stabil moz-
gás szempontjából. Az értékelés során az egyes munkapontok két halmazba
kerülnek csoportosításra, úgy mint "elfogadható" és "nem elfogadható". A
nemlineáris rendszer aktuális állapotára vonatkozó megbízhatósági elemzés
során az elfogadható eredmény valószín¶ségét a Bayes-szabály [16] segítségé-
vel kerül meghatározásra:

P (R|X ) = P (R)
P (X|R)

P (X )
, (16)

ahol P (R|X ) az elfogadható eredmény valószín¶ségét adja meg, amennyiben
a X állapotok az[xact−xl, xact+xu] intervallumba esnek. A neurális hálózat
jóságát P (R) de�niálja, amely a felhasznált adathalmaz segítségével az elfo-
gadható adatok aránya alapján számítható. Végül, P (X ) egy valószín¶ségi
értéket ad meg, amely kifejezi, hogy a rendszer milyen gyakran van az adott
m¶ködési tartományon belül. A valószín¶ségek valós idej¶ számítása a nagy
adatmennyiség miatt nem kivitelezhet®. A hatékony használhatóság érdeké-
ben (16) eredményei alapján egy lineáris szakaszokból felépül® függvény kerül
meghatározásra:

fP (x) =

{
P (Xi|Ri)
P (Xi) , x ∈ Xi

0, különben,
(17)

ahol Xi az adathalmaz ith részhalmazát adja meg.

A rendszer bizonytalanságának modellezése A modell-illesztési folya-
mat a járm¶ oldalirányú dinamikájának modellezését mutatja be a legyezési
szögsebesség (ψ̇), mint mért jellemz®, függvényében. A ψ̇n−ψ̇ számszer¶sítése
érdekében számos szimuláció került futtatásra a CarMaker szimulációs szoft-
verben található nemlineáris járm¶modell segítségével. A szimulációk során a
linearizált rendszert különböz® kormányzási szögekkel lett gerjesztve, illetve
a járm¶ hosszirányú sebessége is változtatásra került. A szimulációk ered-
ményeit felhasználva a legyezési szögsebesség (ψ̇) és a legyezési szögsebesség
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hibája (∆ψ̇ = ψ̇n−ψ̇) közötti átviteli függvény meghatározható. A numerikus
számításokból származó átviteli függvényeket a 2. ábra szemlélteti.
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2. ábra. A neurális hálózat illesztési hibájának átviteli függvényei

Amint az ábrák mutatják, az legyezési szögsebesség hiba (∆ψ̇) amplitúdója
a sebesség növekedésével és a kormányszög amplitúdójával együtt csökken. A
neurális hálózat hibáját az irányítástervezés során bizonytalanságként kerül
�gyelembevételre, így biztosítva a megfelel® min®ségi el®írásokat.

3. tézis Kidolgoztam egy új, neurális hálózat alapú modell-illesztési mód-
szert, amelynek célja a nemlinearitások hatásainak �gyelembe vétele. Az irá-
nyítási struktúrában a neurális hálózat egy bels® hurokban található. A nemli-
neáris rendszer mérhet® jeleit felhasználva a neurális hálózat egy további beme-
n® jelet határoz meg, amellyel a bels® hurok kimenetét egy nominális, lineáris
modell kimenetéhez igyekszik illeszteni. Ezenkívül, egy robusztus H∞ alapú
referenciakövet® szabályzást terveztem, amely kezeli a neurális hálózat illesz-
tésének hibáját és garantálja a rendszer robusztus viselkedését. A módszer ha-
tékonyságát egy autonóm járm¶vekhez köthet® problémán keresztül mutattam
be.
Kapcsolódó publikációk: [HFNG21, FHNG21b, HNG21a]
További részletek a disszertáció 4. fejezetében találhatók.

3.4. Irányítástervezés hiba alapú ultra-lokális modell se-
gítségével

A neurális hálózaton alapuló modell-illesztési módszer mellett a szakiroda-
lomban találhatóak más megközelítések is, amelyek alkalmazásával javíthatók
a szabályozó min®ségi jellemz®i, mint például a Model Free Control (MFC).
Ennek a szabályozási struktúrának az alapgondolata, egy ultra-lokális mo-
dell meghatározása, amellyel a nemlineáris rendszer dinamikája közelíthet®
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egy adott id®horizonton, így elkerülve a rendszer komplex modellezési folya-
matát. Emiatt a módszer alkalmas nemlineáris dinamikájú és bizonytalan
rendszerek irányításához. Az említett algoritmusnak az alkalmazása azon-
ban kihívást jelent® feladat, a becslési hibák, és az id®késések miatt. Az MFC
struktúra további kihívása a klasszikus szabályzó hangolása, amelyhez szükség
van egy modellre. Továbbá, az MFC struktúra rendelkezik egy szabad han-
golási paraméterrel (α), amellyel a klasszikus szabályzó, illetve ultra-lokális
modell hatása skálázható. Ezen érték megfelel® megválasztása mellett, az irá-
nyítás performanciái növelhet®k, azonban nem megfelel® megválasztás esetén
destabilizálhatja is az irányított rendszert. Tekintve, hogy nincs kidolgozott,
hatékony módszer az említett paraméternek a meghatározására, a pontos ér-
tékének hangolása még nyitott kérdés. Jelen tézis három f® részt ölel föl:

• A módosított MFC struktúra kerül bemutatásra els® lépésben.

• Ezt követi az α tervezési paraméter hangolási módszerének ismertetése.

• Végül, az állapottér-reprezentáció kiterjesztése kerül bemutatásra, amely
az LPV-szabályozás tervezésének alapjául szolgál.

Módosított struktúra A szabályozási struktúra alapötletét felhasználva,
kiszámításra kerül az ultra-lokális modell a nominális és a szabályozott rend-
szerre is. További cél az el®re meghatározott referenciajel és a kimenet közti
zérus hiba elérése. A módosított hiba-alapú ultra-lokális modell a következ®-
képp számítható:

y(ν) = F + αu, (18a)

y
(ν)
ref = Fnom + αunom,ref , (18b)

y(ν) − y(ν)
ref︸ ︷︷ ︸

e(ν)

= F − Fnom︸ ︷︷ ︸
∆

+αu− αunom,ref︸ ︷︷ ︸
αũ

, (18c)

ahol, F a valós míg Fnom a nominális rendszerre vonatkozó ultra-lokális mo-
dell. A hiba-alapú ultra-lokális modell számítható a két modell különbsége-
ként. A rendszer kimenete y és α pedig a hangolási paraméter. yref a refe-
renciajel, unom,ref a számított referencia bemen®jel, amely a névleges modell
segítségével meghatározható. Végezetül, ν a kimenet ν. deriváltját jelöli.
Az α paraméter hangolása Mindazonáltal a nominális modell alkalmazá-
sával megtervezhet® a nominális szabályzó, azonban az α paraméter hangolá-
sához továbbra is szükség van egy algoritmus kidolgozására. Általánosságban
az α hatása: ha α → ∞ az ultra-lokális modellalapú rész befolyása csökken,
azonban, ha α → 0, a szabályozó bemenete f®ként az ultra-lokális modellb®l
származik. A cél egy olyan módszer kidolgozása, amellyel ez a paraméter a
rendszer aktuális m¶ködési tartományához igazítható. Gyakorlatban ez azt
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jelenti, hogy az α értékét a rendszer állapotai alapján érdemes meghatározni,
amelyeknek mérhet®nek kell lenniük. Figyelembe véve, hogy a járm¶ oldal-
gyorsulása korrelál a nominális és a valós rendszer közötti különbség mértéké-
vel, az α számítása a következ® formában történik:

αact = α0 − φay. (19)

Komplex feladat azon paraméterek (α0,φ) kiválasztása, amelyekkel a legkisebb
követési hiba érhet® el. A probléma megoldása érdekében több szimuláció ke-
rül futtatásra, és adatvezérelt elemzés segítségével az optimális érték megha-
tározható. A szimulációk során a járm¶nek véletlenszer¶en generált sávváltási
trajektóriákat kell követnie az említett paraméterek változtatása mellett. A
mentett adatpontok segítségével a következ® optimalizálási probléma írható
fel:

arg min
α0,φ

(
β

n

n∑
j=1

(yref,j,i − yms,j,i)2 + max(yref,i − yms,i)
)
, (20)

ahol i jelöli i. tesztesetet. A referenciapályát yref adja, a mért laterális pozí-
ció pedig yms. A minimalizálandó költségfüggvény felírásában az adott teszt
során létrejöv® átlagos és a maximális hibaérték kerül �gyelembevételre. Vé-
gezetül, β a költségfüggvényben a két hiba súlyozásért felel®s skálázási para-
méter.

Állapottér kib®vítése Az állapottér-reprezentáció kiterjesztésének célja,
hogy a hiba alapú ultra-lokális modell hatását is �gyelembe lehessen venni
a szabályzó tervezése során. A hiba-alapú ultra-lokális modell jelei a kö-
vetkez®képpen kerülnek megválasztásra: ÿref = ÿp,ref , és unom,ref = δref ,
ezen jelek a szabályzástervezés során küls®, mérhet® zavarásaként kerülnek
�gyelembevételre. Mindazonáltal, az ÿe és u jelek bevonása nagyobb kihí-
vást jelent, mivel yp,ref egy prediktált hiba, amelynek a második deriváltja
szükséges hiba-alapú ultra-lokális modell számításához. Ezen derivált másod-
rend¶ átviteli függvény segítségével kerül kiszámításra az ẏp,ref alapján. A
sz¶r® algoritmusok, illetve a nominális járm¶modell használatával a következ®
kib®vített állapottér modell írható fel:

ẋe = Ae(ρ)xe +Be(ρ)ue +Be,w(ρ)we, (21a)

Ae(ρ) =

 Av BvC
T
f,1 −BvCTf,2/α

02×3 Af,1 −Bf,1CTf,2/α
Bf,2A

1×3
v 02×2 Af,2

 , (21b)

Be(ρ) =

 Bv
02×1

02×1

 , Be,w(ρ) =

 Bv/α −Bv
Bf,1/α −Bf,1
02×1 02×1

 , (21c)
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ahol ue = [δ], xTe = [ψ̇, ẏp, yp, xf,1, xf,2], wTe = [ÿp,ref , unom,ref ] és A1×3
v =

eTAv, eT = [0, 1, 0]. Bv = [
Cf lf
Iz

,
Cf
m , 0]T , ρ = [vx, α]. u = [0, 1]xf,1 ÿp =

[0, 1]xf,2. A kib®vített állapottér-reprezentáció alapjául szolgál a robusztus
irányítástervezésnek.

4. tézis Kidolgoztam egy új, ultra-lokális modell alapú szabályozási struktú-
rát, ahol az eredeti struktúra kib®vítésre kerül egy nominális modellel, amely
egy hiba-alapú ultra-lokális modellt fog eredményezni. Ezen túlmen®en, a
struktúrában található tervezési paraméterhez hangolási módszert javasoltam,
amellyel az irányítási algoritmus min®ségi jellemz®inek szintje növelhet®. A
hiba-alapú ultra-lokális modell kiterjesztett állapottér-reprezentációját megha-
tározva lineáris változó paraméter¶ (LPV) szabályzót terveztem. Az irányító
algoritmus m¶ködése valós tesztjárm¶ves teszteken keresztül került illusztrá-
lásra.
Kapcsolódó publikációk: [HFNG22, HFS+22c, FHS+22, HFS+22b]
További részletek a disszertáció 5. fejezetében találhatók.

3.5. Garantált min®ségi speci�kációval rendelkez® meg�-
gyel® tervezés autonóm járm¶vek számára

Gyakori probléma, hogy a rendszer szabályzásához szükséges állapotok
nem mérhet®ek közvetlenül, vagy a szenzorok �nanciális okokból adódó szé-
leskör¶ alkalmazása nem kivitelezhet®. Ezen probléma megoldása érdekében,
becsl® és meg�gyel® algoritmusok kerülnek alkalmazásra. A modell-alapú
meg�gyel®k nagy mértékben függnek az alkalmazott modell pontosságától,
így sok esetben nem megfelel® eredményeket szolgáltatnak. Ezzel ellentétben,
a gépi tanuláson alapuló algoritmusok lehet®séget biztosítanak a min®ségi jel-
lemz®k javítására. A cél a modellalapú, és a tanulás-alapú meg�gyel®tervezési
módszerek ötvözése, hogy mindkét technika el®nyeit hatékonyan ki lehessen
használni. A tézis a következ® két f® részre bontható:

• Az els® megoldás során olyan módszertan kerül bemutatásra, amely-
ben a tanuláson alapuló meg�gyel® egy robusztus meg�gyel®vel kerül
kombinálásra.

• A második megoldás egy LPV-alapú meg�gyel® tervezés bevonásával
kerül kivitelezésre.

Robusztus H∞-alapú meg�gyel® tervezése A javasolt módszerben egy
neurális hálózat kerül alkalmazásra, ami a rendszer tényleges, mérhet® ál-
lapotainak felhasználásával meghatározza a nehezen mérhet® állapotot. A
meg�gyel® célja a rendszer állapotai és a becsült állapotok közötti különbség
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minimalizálása:

lim
t→∞

(x(t)− x̂(t))2 → min. (22)

A meg�gyel®tervezés célja, azon L vektor megtalálása, amely minimalizálja
a (22) függvényt. A L vektor és a rendszer modelljét tartalmazó meg�gyel®
struktúra a következ®:

˙̂x = A(x̂+ ∆) +B2u+ L(ym − C2x̂), (23)

ahol ∆ vektor a megengedett eltérés a klasszikus, illetve a gépi tanuláson
alapuló módszertan meg�gyelt állapotai között. A meg�gyel® tervezésének
f® gondolata az, hogy a ∆ és u vektorok ismert zavarokként kezelhet®k.
∆ = [∆1 . . .∆i . . .∆n]T , amelyek határai a következ®képp kerülnek megadás-
ra: ∆min,i,∆max,i, illetve ∆i = max

(
min(x̂i − x̂L,i; ∆max,i); ∆min,i

)
,∀i ∈ n,

ahol i index x̂L,i, x̂i az állapotvektor elemeit képviseli.

LPV-alapú meg�gyel® tervezése Az el®z® módszerben a tanuláson alapu-
ló meg�gyel®t®l vett maximális eltérés mértéke beépítésre kerül a modellala-
pú meg�gyel® tervezésébe. A következ®kben bemutatandó módszer alapját
egy LPV-alapú algoritmus adja, amely független a gépi tanulási módszert®l.
Az algoritmus m¶ködése egy állapotfrissítési eljáráson alapszik, amely eldön-
ti, hogy a tanulásalapú becsl® kimenete elfogadható-e, vagy sem. A teljes
algoritmus felépítését a 3. ábra szemlélteti. A t − n. id®bélyegnél lév® álla-

Controlled
system

Agent-based
observer

LPV-based
observer

LPV-based
observer

Convergence
check

Control
system

3. ábra. A meg�gyel® felépítése

potbecslést a x̂m(t − n) jelöli, a x̂a(t − n) pedig a tanulás-alapú meg�gyel®
ugyanezen id®bélyegnél lév® eredményének felhasználásával frissített állapot-
becslés. Továbbá, ym a mért állapotváltozót adja meg, xall pedig egy mérési
vektor, amely tanulás-alapú meg�gyel® által használt a mérhet® állapotokat
tartalmazza.

A x̂a(t− n) és x̂m(t− n) becsléseket kezdeti feltételként használva a mér-
het® kimenet ŷa és ŷm becslései az n id®horizontra az LPV-alapú meg�gyel®
segítségével kerülnek kiszámításra, amely hatékonyan képes kezelni a rendszer
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paramétereiben létrejöv® változásokat. A cél a kiszámított kimeneti jelek (ŷa,
ŷm) és a mért (ym) kimenet közötti eltérés meghatározása n id®horizonton.
Az tanulásalapú meg�gyel® pontosságának értékeléséhez t − n id®pontban a
ŷa és ŷm konvergenciája a következ® módon kerül ellen®rzésre:

ea = ym − ŷa, em = ym − ŷm, (24)

ahol ea és em tartalmazza a becslés, illetve a mérhet® kimenet közötti hiba
vektort. Az állapotfrissítési eljárás ezen hibavektor segítségével kerül megha-
tározásra, ahol a vektort súlyozzuk: W = [ω1, ..., ωn] értékekkel az n hosszúsá-
gú horizonton. Jelen megoldásban az állapotvektor a tanulásalapú megoldás
kimenetét felhasználva frissül, ha az n becslési hiba csökkenését eredményezi
a tanulás-alapú megoldás a klasszikus becslési eljáráshoz viszonyítva. Formá-
lisan az állapotvektor akkor frissíthet®, ha a következ® feltétel teljesül:

ha |eTa |W < |eTm|W,
akkor x̂(t) = x̂a(t).

A W súlyvektor kiválasztása az algoritmus m¶ködésének szempontjából dön-
t® jelent®ség¶, tekintve, hogy garantálnia kell a becslés konvergenciáját. A
gyakorlatban ajánlott növekv® súlyokat használni (ω1 ≤ ω2 ≤ ... ≤ ωn), ami
a konvergencia szigorúbb korlátozását eredményezi.

5 tézis Két új keretrendszert dolgoztam ki lineáris, id®invariáns dinami-
kus rendszerek állapotbecslési problémáinak kezelésére. Az els® módszerben
a neurális hálózat alapú meg�gyel®t egy robusztus H∞ alapú meg�gyel®vel
kombináltam, amelynek alkalmazásával a legnagyobb becslési hiba minimális
performancia szintje garantálható. A kombinált meg�gyel® tervezési módszert
egy modell-alapú szabályzó tervezési módszerrel történ® kib®vítést követ®en,
egy robusztus H∞ szabályzó-meg�gyel® közös tervezési feladatot írtam fel. A
második megoldás során a tanulás alapú meg�gyel®t és egy lineáris változó
paraméter¶ (LPV) meg�gyel®t közös tervezési struktúrába építettem be. A
javasolt megoldások hatékonyságát, járm¶-orientált példákon keresztül szem-
léltettem.
Kapcsolódó publikációk: [NHG21, FHNG21a, HN20, HFS+22a].
További részletek a disszertáció 6. fejezetében találhatók.
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4. Jöv®beni kutatási irányok

A javasolt módszerek és algoritmusok felhasználásával több kapcsolódó,
lehetséges jöv®beli kutatási irányt vázoltam fel a dolgozatban:

• A döntéshozatali algoritmusokat nehéz valós tesztjárm¶vön tesztelni,
mivel a mindennapi forgalomban nem lehet autonóm módon közlekedni.
A SZTAKI RC autóinak felhasználásával a cél az 1. és 2. tézisben be-
mutatott módszerek min®ségi jellemz®inek összehasonlítása. A rendszer
el®nye, hogy egy adott forgalmi szituációban nem csak �zikai járm¶vek
vehet®k �gyelembe, hanem virtuális járm¶vek is, amelyekkel több for-
galmi szituáció is hatékonyan vizsgálható. Továbbá, érdekes jöv®beli
kutatási téma annak vizsgálata, hogy a módszerek hogyan hatnak az
ember által vezetett járm¶vekre.

• A gráf-alapú döntéshozatali algoritmusok más járm¶-központú irányítási
problémákra is alkalmazhatók, például földi és légi járm¶vek kooperatív
mozgástervezésére. Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratóriumá-
ban, a SZTAKI-ban található tesztelési platform és környezet, amely
alapját képezheti ennek a jöv®beli kutatásnak.

• 3. tézis vonatkozásában, a kutatás jöv®beli kihívása a zárt hurkú illesz-
tési folyamat küls® zavarok és bizonytalanságok (pl. a tömeg változása)
hatása �gyelembe vétele, amellyel a bemutatott módszer robusztussága
javítható. Ezenkívül további vizsgálatok tárgyát képezi, hogy a neurá-
lis hálózat képzési folyamata más tanulási módszerek, például transzfer
tanulás alkalmazásával mennyiben javítható.

• Fontos szempont lehet az oldalirányú irányítási algoritmusok validálási
folyamata egy valós tesztjárm¶ segítségével. Bár az ultra-lokális modell-
alapú szabályozó tesztjárm¶vön került tesztelésre, a többi szabályozási
és meg�gyelési módszer m¶ködését csak a CarMaker szimulációs szoft-
verben elemeztem. A jöv®beli kutatások során a validálással és a meg-
valósítással kapcsolatos kihívásokra tervezem helyezni.
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