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Kutatási célok, motiváció és a feladat megfogalmazása

A disszertáció elsődleges célja az ember nélküli légi járművek (UAV) irányítását
segítő korszerű módszerek kidolgozása.

Felnőtt életem nagy részében aktív pilótaként éltem, így, amint beavatást nyer-
tem a mérnöki fejlesztések világába, az önálló vezérlésű repülőgépek teljesítmé-
nyének javítása jelentette a szakmai érdeklődésem fő vonulatát. Emiatt, a jelen
kutatás elvégzésének lehetősége, a repüléstechnika fejlesztésének vágya, kiegé-
szítve azzal, hogy én lehettem a kísérlethez szükséges repülőgép pilótája, rengeteg
motivációt adott a kutatásom során.

Mivel a repülőgépekbe épített vezérlőrendszerek egyre inkább az ember nélkü-
li platformok irányába fejlődnek, bízom benne, hogy az elért kutatási eredmények
hasznos megoldásokkal szolgálhatnak egy sor különleges, tipikusan az UAV vezér-
lőrendszerek tervezési fázisaiban jelentkező kihívásra.

Első pillantásra egy új kontroll algoritmus kifejlesztése könnyen tűnhet a leg-
értékesebb elemnek egy repülőgép vezérlőrendszerében. Viszont amint a gyakorlat
is mutatja a feladat sokkal bonyolultabb ennél. Egy megbízható vezérlőrendszer
kialakítása specifikusan egy adott repülőgép típushoz kell legyen kifejlesztve ah-
hoz, hogy megfelelő robusztussággal rendelkezhessen. Ez érvényes például egy
autópilóta rendszer vagy a stabilitást és kontrollt segítő rendszerek esetében is.
Ennek értelmében az autópilóta specifikus repülőgéphez való "testre szabásához"
szükséges a repülőgép nemlineáris dinamikus modelljének ismerete. Továbbá, el-
engedhetetlen a repülőgép állapotainak ismerete is, hiszen enélkül a legjobb ve-
zérlőrendszer is képtelen egy referenciajel követésére. A repülőgép dinamikus mo-
delljének és állapotainak ismerete nem csupán a vezérlőrendszer kialakításához
szükséges. Felhasználásuk kiterjedhet a pilótaképzésére használt szimulátorokra
vagy repülőgépek vezérlési karakterisztikáinak meghatározására is.

A disszertáció az irányítási rendszer fejlesztésének előkészítését célozza meg
gyakorlatias megközelítéssel, felhasználva egy teljes méretű, emberi irányítású
vitorlázó repülőgép repülési adatait. A kiválasztott kísérleti platform egy R26-S
típusú vitorlázógép, melynek mérete és aerodinamikus tulajdonsága megegyezik a
nagyobb kialakítású, közepes és nagy repülési magasságokon működő, hosszú távú
repülésre tervezett merev szárnyú embernélküli repülőgépekével.
Mindezek figyelembevételével az elért eredmények kiterjeszthetőek a fent említett
kialakítású UAV-okra, illetve (a megfelelő módosítások elvégzésével) a motoros haj-
tású, konvencionális repülőgépekre is.

A tesztrepülések során a repülőgép fedélzetére egy költséghatékony szenzor-
rendszer került felszerelésre, amely GPS vevőből, MEMS alapú háromtengelyes
gyorsulás- és szögsebesség mérőkből, illetve egy háromtengelyes mágneses szen-
zorból állt. Mindezek mellett egy menetirányba néző, széles látószögű videó kame-
rarendszer is felszerelésre került.

A kutatómunka főbb céljai a következőek:

1. Eljárás kidolgozása a repülőgép vezérlőfelületei állásának megállapításához,
külön szenzoregységek telepítése nélkül.

2. Megbízható, költséghatékony szenzortechnológiát alkalmazó állapotbecslő el-
járás kidolgozása.
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3. Az állapotbecslő hangolását segítő módszer kidolgozása a becsült állapotok
pontosságának növelése érdekében.

4. Eljárás kidolgozása a becsült orientáció ellenőrzéséhez, csupán repülési ada-
tok felhasználásával.

5. Bővített valóságon alapuló módszer kidolgozása videó kapcsolaton keresztüli
UAV vezérléshez, a széles látószögű kamera felvételeinek felhasználásával.

6. A repülőgép tömegközéppontjának meghatározása csupán a repülési adatok-
ból.

7. Eljárás kifejlesztése a repülőgép nemlineáris dinamikus modelljének megha-
tározásához, ismeretlen inerciamátrix paraméterek mellett.

Módszertan

Identifikáció szempontjából a repülőgép egy bemenet-kimenet rendszernek tekint-
hető. Ehhez szükséges a repülőgép vezérlőfelületeinek kitéréseként megadott ve-
zérlőjelek (beavatkozó jelek) ismerete, a repülőgép állapotai pedig a rendszer kime-
netét képezik. Természetesen, az állapotváltozók ismerete fontos szerepet játszik
az irányítórendszer visszacsatolási hurkában is.

Mindezekből kiindulva világos, hogy az irányítási algoritmus tervezése előtt
egy sor különálló, de egyformán fontos feladat megoldása válik szükségessé, ezek
képezvén jelen disszertáció fő célját. A kutatási eredmények a következő sorrend-
ben kerülnek bemutatásra:

Az első téziscsoport a repülőgép beavatkozó jeleinek meghatározására mutat be
egy újszerű megoldást. Az adatgyűjtés egy különleges megkötésnek tesz eleget: a
bemenő jelek meghatározása csak a pilóta kezelőszerveinek vizuális megfigyelése
által történik. Emiatt a kidolgozott módszer neminvazív, csupán két vizuális mar-
kert igényelve a botkormány, illetve az oldalkormány pedálok egyikén elhelyezve,
egyetlen tetszőlegesen felszerelt videó kamera látóterében.

Vitathatóan e megközelítés felhasználása limitált az embernélküli légi jármű-
vek esetén, ahol a vezérlő felületekre már dedikált szenzorok vannak szerelve.
A módszer előnye viszont nyilvánvalóvá válik a klasszikus, ember által vezetett
repülőgépek esetén, amikor a végső cél csak a repülőgép dinamikus modelljének
identifikációjából áll, ehhez pedig nem szükséges a szenzorok vezérlőfelületekre
való felszerelése. Egy fontos akadály a botkormányra szerelt vizuális marker 3D
pozíciójának meghatározása az egyetlen videó kamera által szolgáltatott 2D képi
adatokból. További nehézséget jelent, hogy kinematikájából adódóan, a botkor-
mányra rögzített marker az elmozdulások közben egy nemstandard (nem henger,
gömb, stb.) felületet határoz meg. A feladat megoldása magas szintű képfeldol-
gozási technikák kidolgozását igényeli, a botkormány kinematikájának és a pilóta
kezelőszervek - kontroll felület függvények igénybevételével. A kidolgozott eljárás
szinte tetszőleges kamera rögzítést és orientációt enged meg, az egyetlen követel-
mény csupán a markerek akadálymentes megfigyelésének biztosítása.

A második téziscsoport a repülőgép állapotbecslési problémájával foglalkozik.
Ismert tény azonban, hogy a MEMS alapú inerciális szenzorok mérési eredményei
tipikusan integrált hibák által terheltek, amit biasnak nevezünk. Ismerve, hogy
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egy vezérlőegység csak annyira megbízható, amennyire megbízhatóak a szenzor-
jai által szolgáltatott adatok, a téziscsoport fő célja egy olyan újszerű és robusztus
szenzorfúzió alapú állapotbecslési algoritmus kidolgozása, amely erre a problémá-
ra is választ ad. Ennek megoldásához a kidolgozott állapotbecslő egy több üzem-
módú, többszintű architektúrával rendelkezik, amiben több Kiterjesztett Kalman
Szűrőt (EKF) alkalmaztam. A becsült teljes állapotvektor a repülőgép pozíciójából,
sebességéből, szögsebességéből és orientációjából áll, illetve a gyorsulás és szög-
sebesség érzékelők bias értékeiből. Mivel a repülőgép gyorsulása és a gravitációs
gyorsulás a mérések alapján nem szeparálható, egy széleskörű kinematikai dif-
ferenciálegyenlet rendszert dolgoztam ki a két érték elkülönítéséhez. A javasolt
eljárás megoldja az állapotok integrálását is, ami korlátozott idejű GPS jelek ki-
esése idején is szolgáltatja a navigációs megoldást, miközben megoldja a GPS és
inerciális szenzorok nagyban eltérő mintavételezési problémáját is.

A harmadik téziscsoportnak több különálló célja van: az első az állapotbecslő
eredményeinek ellenőrzése, külön hangsúllyal a becsült orientációra. E célt magas
szintű képfeldolgozás bevonásával sikerült megoldani az előrelátó széles látószögű
videó kamera képeinek feldolgozásával. Az elképzelés lényege, hogy a repülőgép
abszolút állásszögei (dőlés és állásszög) meghatározhatóak a képeken látható ho-
rizontvonal pozíciójából és dőlésszögéből. A repülőgép állásszögeinek meghatáro-
zásához szükséges a videó kamera orientációjának ismerete a repülőgép KBODY

koordináta-rendszeréhez képest. Ehhez a feladathoz a 3.1. Tézisben javasolok
megoldást. A horizontvonal detektálását változó fényviszonyok, különböző expo-
nálási szintek és alternáló földi minták esetén egy robusztus, adaptív elemeket
tartalmazó képfeldolgozási rendszer kidolgozásával oldottam meg. A széles látó-
szögű kamera használata nagyfokú torzítást vezet be a rögzített képekben. A 3.2.
Tézisben egy megoldást javasolok a kamera-világ és világ-kamera koordinátarend-
szerek közötti áttérések esetére, amely a nemlineáris torzítás korrekcióját is meg-
oldja. Az állapotbecslő hangolása ezen eredményekre támaszkodik, 3.3. Tézisben
leírtak szerint.

A 3. Téziscsoport másik célja egy javított, bővített valóságon alapuló kijelző ki-
fejlesztése, amely segítségével megvalósítható a videó kapcsolaton keresztüli em-
bernélküli légi jármű vezérlése. A módszert a 3.4. Tézisben mutatom be, egy új-
szerű eljárás bevezetésével, ami a repülőgép szél hatására keletkező valós pálya-
módosítását szolgáltatja a pilóta számára könnyen értelmezhető, grafikus formá-
tumban.

A 4. Téziscsoport a repülőgép nemlineáris identifikációjára összpontosít. A fel-
adat rendszeridentifikációs eljárásokon alapul az előző tézisek eredményeinek fel-
használásával. A Téziscsoport több, repülőgépekre specifikus identifikációs prob-
lémára ad hasznos megoldást, elsősorban egy automatizált struktúrabecslési mód-
szer kidolgozásával a 4.1. Tézisben. A 4.2. Tézis pedig a repülőgép ismeretlen
tömegközéppontjának meghatározását oldja meg. A 4.3. Tézisben az ismeretlen
inerciamátrix paramétereit határozom meg, a feladathoz kidolgozott nyomaték-
egyenletek és korlátolt nemlineáris optimumkeresés felhasználásával.

Kutatásom során igen sokszor találkoztam nehezen ellenőrizhető és nem in-
tuitív repüléstechnikával, illetve állapotbecslési eredményekkel kapcsolatos ered-
mény ábrázolással. Emiatt kifejezetten törekedtem az elért eredmények helyes és
ellenőrizhető reprezentációjára, kiegészítve a szokásos 2D alapú ábrákat térben
ábrázolt repülési nyomvonalakkal és orientáció leírásokkal, melyek segítségével
értelmezhetőbbé válnak a vizsgálandó jelenségek.
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Az új kutatási eredmények összesítése

1. Téziscsoport. Kidolgoztam egy újszerű eljárást egy teljes méretű repülőgép nem
mérhető bemenő jeleinek meghatározásának céljából. A módszer primér és magas
szintű képfeldolgozási technikákat vesz igénybe. A repülőgép bemenő jeleit a csű-
rő, magassági, illetve oldalkormány felületek kitérései alkotják. E vezérlőfelületek
kitérései a pilóta által mozgatott botkormány és oldalkormány pedálok kitéréseitől
függnek. A hipotézis szerint a kormányfelületek és pilóta kezelőszervei között isme-
retlen kinematikai lánc található. A módszer feltételezi, hogy a kormányfelületekre
nem lehet, vagy biztonsági okokból nem megengedett a külön szenzorok szerelése
és, hogy a pilóta kezelőszerveinek pozíciói csak vizuális megfigyeléssel rögzíthető-
ek. A feladat megoldásához a botkormány kinematikájából adódó nemstandard 3D
leírható felület kerül meghatározásra, a botkormány könnyen kimérhető kinema-
tikájának ismeretével. A botkormányra szerelt vizuális marker a valós 3D felüle-
ten meghatározott pozícióját a kamera síkjában kivetített 2D pixel koordinátáiból
határoztam meg, a botkormány kinematikájának és a homogén kamera-világ koor-
dinátarendszer transzformációk felhasználásával. Az általam kidolgozott módszer
segítségével a repülőgép kormányfelületeinek kitérései egyetlen tetszőlegesen felsze-
relt kamera segítségével meghatározhatóak, a botkormány 2D képkoordinátáiból
3D világkoordinátákba történő áttéréssel.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S1], [S2], [S3], [S4].

1.1 Tézis Kidolgoztam egy adaptív primér képfeldolgozó módszert amely a repü-
lőgép botkormányára és oldalkormány pedáljára szerelt vizuális markerek 2D pixel
koordinátáit határozza meg. Az algoritmus megbízhatóan meghatározza a vizuális
markerek pozícióit a repülés közben fellépő folytonos fényviszony változások ellenére
is. Robusztussága egyrészt az adaptív szín és fényerő kompenzálásnak, másrészt az
adaptívan változtatott munkaterületeknek köszönhető, melyek segítségével optima-
lizálhatóak az algoritmus keresési területei.

Tézis 1.2 Kidolgoztam egy koordináta transzformációs eljárást, amely segítsé-
gével megoldható a kamera koordináta rendszeréből a repülőgép koordináta rend-
szerébe való áttérés a repülés előtt ideiglenesen a pilótafülkébe helyezett kalibrációs
objektum és egy videó kamera segítségével.

1.3 Tézis Kidolgoztam egy eljárást, amely meghatározza a kamerarendszer 2D
síkjában vetített vizuális marker koordinátáiból a botkormány 3D kitéréseit, amely
alapján meghatározhatóak a repülőgép kormányfelületek kitérései a kimért kontroll
felület-pilóta kezelőszerv karakterisztikák ismeretében.

1.4 Tézis Kidolgoztam egy verifikációs eljárást az elért eredmények ellenőrzésé-
re, felhasználva és szinkronizálva a felismert markereket tartalmazó képkockákat,
a botkormány-marker által meghatározott 3D pozíciót, a repülőgép csűrő kitéréseit
ábrázoló repülés közbeni külső felvételt és a kontrollfelületek kitérésének követésére
generált modellt. Az ellenőrzési módszer egyi dőben a kontrollfelület - pilóta kezelő-
szervek kitérését is dokumentálja.

A következő ábrán a botkormány kinematikai sémája, valamint a videó kamera
és a vizuális markerek elhelyezése látható. Megfigyelhető a repülés előtt ideigle-
nesen elhelyezett kalibrációs objektum, amely segítségével a kamera pozíciója és
orientációja meghatározható.
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A botkormány-marker által leírt felület keresési táblázatának (look-up-table,
LUT) szerkesztése után a 2D pixelkoordinátákból kiszámítható az rcb egységvek-
tor. Ennek segítségével meghatározhatóak az rcb-be tartozó (αc, βc) kitérések, ame-
lyek meghatározzák a botkormány-marker (xM , yM , zM ) 3D pozícióit.

(u, v, 1)
K−1

−−−→ rcb
LUT−−−→ (αc, βc)

2DOF kinematics−−−−−−−−−−→ (x00, y00)

(x00, y00)
kontroll karakterisztikák−−−−−−−−−−−−−−−→ (csűrő, magassági vezérsík kitérések)

Az eredmények validálása egy képsorozat segítségével végezhető, amiből egy
képkocka a következő ábrán kerül bemutatásra. Az ábrán az óramutató járásával
megegyezően a következőek láthatók: a széles látószögű videó kamera látótere; a
felismert vizuális markereket tartalmazó, pilótafülkébe szerelt kamera látótere; a
botkormány által leírt 3D felület a meghatározott marker pozíciójával; a megfelelő
csűrő és magassági felületek kitérései; a meghatározott vezérlőfelületek kitéréseit
leíró repülőgép-modell.
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A rekonstruált csűrők itérések és a képeken látható valódi csűrő kitérések vi-
zuális egyeztetésével értékelhető a meghatározott αc, βc szögek helyessége.

2. Téziscsoport Kidolgoztam egy repüléstechnikai célra használatos, továbbfej-
lesztett állapotbecslési és inerciális navigációs módszert. Az algoritmus kidolgozása
valós repülési adatok mellett a mért gyorsulás, szögsebesség, mágneses térerő, GPS
pozíció- és sebesség adatok felhasználásával határozza meg a repülőgép pozícióból,
sebességből, szögsebességből és orientációból álló állapotváltozóit. A kidolgozott ál-
lapotbecslő több üzemmódú, többszintű megközelítést alkalmaz. Több Kiterjesztett
Kalman Szűrő (EKF) felhasználásával sikeresen meghatározza a teljes állapotvek-
tort álló, illetve repülő üzemmódban. Ehhez kidolgoztam egy átfogó kinematikai
differenciálegyenlet rendszert, amely a megfelelő pontosságú megoldást biztosítja
elfogadható számítási költségek mellett. Repülés közben az állapotbecslő két kiter-
jesztett Kalman Szűrőt alkalmaz: EKF1 becsli a repülőgép orientációját minden
IMU mintavételi időben, míg az EKF2 az elérhető GPS mérések időpontjaiban ja-
vítja a megoldást IMU és GPS mérések alapján, a javasolt kinematika alkalmazá-
sával. A pontosság további növelése érdekében bevezettem egy kétlépéses korrigáló
megoldást, amely linearizálja az állapotegyenleteket és egy további EKF segítségé-
vel javítja a becsült állapotok minőségét. Javasoltam egy integrálási eljárást, amely
megoldja a teljes állapotvektor propagációját GPS mérések között és biztosítja a he-
lyes navigációs eredményt korlátozott idejű GPS jelkiesések esetén. Továbbá, az
integrációs módszer megoldja a GPS és IMU nagyságrendekkel különböző mintavé-
teli idejének kezelését is. Az állapotbecslő meghatározza a nem mérhető gyorsulás
és szögsebesség szenzorok bias értékeit, amivel a navigációs megoldás integrációs
hibáit javítja. A javasolt módszer a klasszikus vagy embernélküli légi járművek
irányítórendszerének, illetve a nemlineáris modellidentifikációs feladatok elvégzé-
sének fontos összetevőjét alkothatja.

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S5], [S2], [S1], [S3], [S6], [S7], [S8].

2.1 Tézis Kidolgoztam egy újszerű algoritmust, amely segítségével elkülöníthető
a gyorsulásmérő értékekben fellépő gravitációs gyorsulás a repülőgépre ható gyor-
sulás értékétől. Az elkülönítés fontos, mivel repülés közben a gyorsulásmérő a két
gyorsulás kombinált hatását ún. specifikus erőként érzékeli anélkül, hogy különb-
séget tegyen a kettő között.

2.2 Tézis Kidolgoztam egy kinematikai állapotegyenlet rendszert, amely segít-
ségével egy pontos és robusztus megoldás nyerhető a GPS mérőrendszerrel bővített
inerciális navigáció problémájához. A bemutatott eljárás az ún. vándorló NED ke-
ret alkalmazásával hosszú távú navigáció elvégzésére van felkészítve. A rendszerben
használt kinematikai egyenletek elvégzik a pozíció és magasságfüggő gravitáció és
mágneses tér korrekciókat, valamint képesek az inerciális és ECEF alapú szenzorér-
tékek együttes kezelésére is. A kinematikai egyenletek tartalmazzák a gyorsulás- és
szögsebesség szenzorok bias értékeinek helyes kezelését is. A modell kvaternió alapú
leírást alkalmaz a repülőgép orientációjának leírásához, a robusztusság növelése és
a számítási költség csökkentése érdekében.

2.3 Tézis Kidolgoztam egy több szintű, több üzemmódú állapotbecslő algorit-
must a javasolt kinematikai egyenletek felhasználására alapozva. A módszer több
EKF bevonásával oldja meg a repülőgép pozíciójának, sebességének és orientáció-
jának becslését. A becsült értékek pontosságát tovább javítja egy külső hurokban
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futó EKF. Az algoritmus becsli az IMU mérések nem mérhető bias értékeit és ezek
függvényében elvégzi az integrációs hiba javítását.

2.4 Tézis Kidolgoztam egy állapot integrációs eljárást, amely megoldja az
IMS/mágneses szenzorértékek és GPS mérési eredmények együttes implementáció-
ját, minden alrendszert egyetlen egységes modellé kombinálva. Az integrációs el-
járás felhasználja az IMS/magnetométer és GPS egységek kiegészítő természetét és
megoldja az eltérő mintavételi idők kezelését. Ez lehetővé teszi a rendszer használa-
tát ideiglenesen szünetelő GPS jelek esetén is. Mindezek mellett a módszer kiszámít-
ja a repülőgép kinematikai állás- és oldalcsúszási szögeit a becsült állapotvektorból.

Az állapotbecslő működését a következő diagram ábrázolja:

Amint látható, az állapotbecslés megvalósításához szükségessé válik a külön-
böző szenzorok méréseinek fúziója.
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Ez megvalósítható a következőképpen:{
szenzor jelek

} állapotbecslő / megfigyelő−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→ állapot változók

A módszer újdonságát a kimeneti leképezések (output mappings) kialakítása
tükrözi:

y1 = g1(x) + ny1 =
[
Tδ −1 0

]
Rnb H

b + ny1

y2 = g2(x) + ny2 = Rnb (ãb − ba) + ny2

y3 = g3(x) + ny3 = Rnb
[

1 0 0
]T

+ ny3

y4 = g4(x) + ny4 = p+ ny4

y5 = g5(x) + ny5 = v + ny5

amelyekhez a kimeneti mérések a következőek:

y1 = 0

y2 = −gn +
[
v̇N v̇E v̇D

]T − (2ωnie + ωnen)×
[
vN vE vD

]T
y3 =

[
vN/‖v‖ vE/‖v‖ vD/‖v‖

]T
y4 = p

y5 = v

A javasolt eljárás további újdonsága a kovariancia mátrixok mérések közbeni
frissítésében áll. Ehhez a folyamat nemlineáris karaktere és a változó zajok értékei
is figyelembe lettek véve.

A becsült α és β szögek vizuális kontextusba tétele a repülőgép röppályájának
és orientációjának térbeli ábrázolása segítségével valósítható meg a legérthetőb-
ben. A következő ábrán a kivetített α és β szögek láthatóak a 340 és 460 [sec]
közötti intervallumában. A regisztrátum végén megfigyelhető nagy állásszögek a
pilóta által szándékosan végzett nagy amplitúdójú gerjesztések eredményei.
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3. Téziscsoport Kidolgoztam egy újszerű módszert repülőgépek bias nélküli
KNED-beli orientációjának meghatározásához, amely a repülőgép törzsére szerelt
videó kamera felvételein végzett, többszintű képfeldolgozási módszereken alapul.
Javasoltam egy új módszert, amely meghatározza és korrigálja a videó kamera és
a repülőgép koordináta rendszerek közti orientációbeli eltérést. A módszer előbb a
repülőgép állásszögét és dőlésszögét határozza meg a látható horizontvonal dőlés-
szögéből és vertikális pozíciójából. A horizontvonal képsíkbeli állása primér képfel-
dolgozással van meghatározva. A felhasznált széles látószögű optika a pilóta hely-
zetmegítélését javítja, korrigálva az erős nemlineáris torzítást és skálázási hibákat,
amelyek kijavítása elengedhetetlen a kamera koordinátákból világkoordinátákba
való transzformáció esetén. Ennek megoldására egy algoritmust javasoltam, amely
kiküszöböli a rögzített képekben található erősen nemlineáris torzítási és skálázá-
si hibákat a képkoordinátákból világkoordinátákba végzett transzformációk esetén.
Külön módszert fejlesztettem ki az azonos paraméterek melletti fordított transzfor-
mációk elvégzésére is. A torzítás korrekciójának elvégzéséhéhez egy új módszert ve-
zettem be, amely egy jól használható, helyettesítő mértéket határoz meg a kame-
ra központ és látható horizontvonal távolságaként. Mivel mindkét értéksor azonos
koordináta-rendszerben kerül kifejezésre, ezért ennek bevonásával numerikusan ér-
tékelhető az állapotbecslő teljesítménye a becsült orientáció, illetve a képfeldolgo-
zással meghatározott orientáció korrelációi alapján. Az ily módon nyert korrelációs
értékek felhasználásával egy újszerű, heurisztikus hangolási eljárást javasoltam az
állapotbecslő teljesítményének javításához. Kifejlesztettem az állapotbecslő minő-
ségbeli felmérését megvalósító módszert is, amely egy bővített valóság alapú Heads
Up Display (HUD) eszköz. A kidolgozott HUD rendszer segítségével megvalósítható
egy embernélküli légi jármű videó-kapcsolaton keresztüli vezérlése is. Javasoltam
és kidolgoztam egy újszerű eljárást, amely a pilóta számára vizuálisan megjelení-
ti a szél valós hatását a repülőgép pályájára egy Wind Relative Flight Path Vector
segítségével.

Kapcsolódó publikációk: [S9], [S10], [S11].

Tézis 3.1 Javasoltam egy új, képfeldolgozás alapú eljárást, amely segítségével
megoldható egy kamerarendszernek a repülőgép törzsével való virtuális párhuza-
mosítása. A módszer visszatéríti a kamera és a repülőgép koordináta-rendszere kö-
zötti párhuzamostól eltérő szögbeli értékeket. Ehhez a kamera repülőgép törzsön va-
ló pozíciója, a kalibrációs mátrix és néhány, a kamera látóterében található KBODY

világkoordinátákban leírt, nem koplanáris pont ismerete szükséges. A módszer a
tetszőlegesen felszerelt kameraállás mellett egy fontos lépést jelent a kamera koor-
dinátarendszerében meghatározott, képfeldolgozással nyert adatok és a repülőgép
koordinátarendszerében meghatározott állapotvektor fúziójában.

Tézis 3.2 Kidolgoztam egy új módszert, amelynek segítségével egy véges, alter-
natív távolságérték határozható meg a kamera origója és a látható ("végtelenben"
levő) horizontvonal között. A módszer lehetővé teszi a kamerarendszerből világ-
koordinátákba és világkoordinátákból kamerarendszer koordinátarendszerébe való
transzformációt, és alapját képezi a kifejlesztett bővített valóság alapú rendszernek.
Tesztelése, illetve validációja mind laboratóriumi, mind valós repülési adatok mel-
lett is megtörtént.

Tézis 3.3 Javasoltam egy eljárást, amely hatásosan megoldja egy állapotbecslő
teljesítményének javítását a kovariancia mátrixok optimális kezdeti együtthatóérté-
keinek meghatározása által. A keresés heurisztikus alapú, amely során a javasolt
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módszer a mért és becsült gyorsulás, sebesség és orientáció értékek korrelációit hasz-
nálja fel.

Tézis 3.4 Kidolgoztam egy bővített valóság alapú HUD módszert, amely segít-
ségével minőségileg értékelhető a repülőgépre telepített állapotbecslő teljesítménye.
Az eljárás felhasználható egy klasszikus repülőgép rossz látási viszonyok melletti
vezetésére, vagy egy embernélküli jármű videó kapcsolaton keresztüli vezérlésére. A
módszer megvalósítja a becsült állapotok vizuális formátumban való kivetítését a
széles látószögű kamera által rögzített videóra. A valós horizontvonalra szuperpo-
nált virtuális horizontvonal segítségével biztonságosan megvalósítható a repülőgép
vezetése olyan esetekben is, amikor a látási viszonyok miatt az előbbi teljesen látha-
tatlanná válik. A repülőgép haladási iránya a pilóta számára teljes mértékben meg-
határozható a képkockára kivetített világtáji értékek megjelenítésével, mivel ezek
pontosan szuperponálódnak a valós világtájak irányaival. Mindezek mellett egy,
a képsíkon szabadon mozgó vizuális marker megjelöli a repülőgép valós haladási
irányát, függetlenül attól, hogy merre mutat a repülőgép orra. A módszer előnye a
vizuális adatok gyűjtésére használt, széles látószögű optikák felhasználási lehetősé-
gében rejlik. Javasoltam egy újszerű módszert a repülőgépre ható szélhatások valós
idejű megjelenítésére egy olyan műszer segítségével, amely lehetővé teszi a repülőgép
optimális aerodinamikus hatásfokon való irányítását. E műszer még hasznosabbá
válhat a többmotoros repülőgépek irányításánál, amikor motorhiba esetén megha-
tározhatóvá teszi az aszimmetrikus tolóerő melletti vezérlési beavatkozás mértékét.

Az eljárás moduláris konstrukciója a következő ábrán látható. Az összefüggő
modulok világosan el vannak különítve, a két fő célt dupla keret jelöli.
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A széles látószögű videó kamera és a repülőgép koordinátarendszer közötti vir-
tuális kollimáció meghatározása a repülőgép törzsén látható 15, nem koplanáris,
rögzített referencia pont pixel-, illetve KC kamera keretben kifejezett 3D világko-
ordinátáinak ismeretében valósítható meg. A következő ábrán a kiválasztot pontok
láthatóak. Amint azt a képkockából hiányzó bal szárnyvég is mutatja, a kamera
orientációja nem párhuzamos a repülőgép KBODY tengelyeivel. Ezen kameraállás
korrekciós szögei tehát:

Φcorr = −6.043,Θcorr = 7.406 és Ψcorr = −2.784 [deg]

 1

 2  3

 4

 5
 6

 7  8 9 10
11

12
13

14

15

A primér képfeldolgozó algoritmus robusztusságát bizonyítja a következő ábra.
Ebben az esetben a horizontvonal alatt található, zavaró jellegű, világosabb föld-
részek nincsenek figyelembe véve, úgyszintén az égbolton található felhőrészek.
Ilyen jelenségek, párosítva a horizontvonal közelében található világos színű vá-
rosrészekkel, jelentősen megnehezítik a sikeres képfeldolgozást, de mint látható,
a módszer megfelelően robusztus ahhoz, hogy helyesen visszavetítse a horizontvo-
nalat a képkockára.

A bemutatott, állapotbecslés értékeit felhasználó bővített valóság alapú HUD
működése, illetve a vizuális elemek elhelyezései a következő ábrán figyelhetőek
meg. A virtuális horizontvonal elhelyezése és a horizontvonalra kivetített égtájak
pozíciói az állapotbecslésből meghatározott orientáció alapján vannak felrajzolva.
A nemlineáris torzítás kompenzálása, a kamerarendszer-repülőgép törzs közötti
virtuális kollimáció, valamint a kemerarendszer-valódi horizontvonal közötti alter-
natív távolság-meghatározó eljárások eredményeként a virtuális horizontvonal fe-
di a valódi, látható horizontvonalat. Mindezekhez természetesen elengedhetetlen
az állapotbecslő helyes, megbízható működése. A torzítás kompenzáció alkalmazá-
sa megfigyelhető a repülőgép állásszögét meghatározó ún. "létra"’ elemek egymás
közt változó függőleges távolságában.
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4. Téziscsoport Kidolgoztam egy átfogó megoldást a merev szárnyú repülőgé-
pek nemlineáris dinamikus modelljének identifikációs problémájára. Az identifi-
káció során meghatároztam a repülőgép erő-nyomaték modelljét, figyelembe véve a
repülőgépre ható szél hatását. A modell identifikációja a merev testként tekintett re-
pülőgép dinamikai egyenleteire van alapozva, ahol a repüléskor fellépő térbeli erők
és nyomatékok súlyozott, dimenziónélküli paraméterek által vannak leírva. Az erő
és nyomaték modellek optimális regresszor függvényeinek kiválasztásához kidolgoz-
tam egy automatizált algoritmust, amely szükség esetén helyettesíthet egy tapasztalt
humán elemzőt. Az eredmények igazolják, hogy a kifejlesztett eljárás egy megfe-
lelően meghatározott, jó predikciós tulajdonságokkal rendelkező modellstruktúrát
eredményez. A javasolt identifikációs algoritmus erőssége, hogy a repülőgép isme-
retlen tömegközéppontját (COG) és ismeretlen IC tehetetlenségi mátrixának elemeit
is meg tudja határozni csupán repülési adatokból. Az ismeretlen inerciális paramé-
terek és erő-nyomaték modellek identifikációja szimultán módon történik. A meg-
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oldás globális keresésre alapozott optimalizáláson alapul, megfelelően kiválasztott
objektív függvények és előre megadott korlátok mellett. Az elért eredmények statisz-
tikai elemzéssel, kollinearitási diagnózissal, modell illesztési és reziduálanalízist
alkalmazó módszerekkel lettek ellenőrizve. Mindezekhez egy könnyen érthető, tér-
ben ábrázolt elemzési módszert is kifejlesztettem, amely segítségével az eredmények
vizuális kontextusban jelennek meg és azonnal értelmezhetőek. Az identifikált erő-
nyomaték értékek előjelhelyesen vannak ábrázolva a repülőgép röppályáján és ori-
entációján, az aktuális vezérlőjelek és szél hatások felrajzolása mellett. A javasolt
eljárás leginkább az ismeretlen tömegközépponttal és inerciamátrixxal rendelkező
repülőgépek identifikálására alkalmas, főként olyan esetekben amikor a repülőgép
terhelése nem a tömegközéppontban található, vagy repülés közben változik.

Kapcsolódó publikációk: [S1], [S7], [S12], [S13].

4.1 Tézis Kidolgoztam egy módszert a repülőgépek modellstrukturájának auto-
matizált meghatározásához. A módszer elvégzi a repülőgép releváns aerodinamikai
kimeneti függvényeinek szél hatására történő korrekcióját és automatikusan kivá-
lasztja a legszámottevőbb regresszorokat, amelyeket iteratívan épít a modellbe. Az
optimális modellstruktúra kialakításáért egy sor leállási feltétel felel. A módszer
tesztelését többféle statisztikai elemzéssel végeztem. A módszer fő előnye, hogy au-
tomatikusan elvégzi a legjobb regresszorok kiválasztását a repülőgép nagy számú
bemeneti, kimeneti és állapotfüggvényeiből, illetve ezek nemlineáris kombinációi-
ból.

4.2 Tézis Javasoltam egy újszerű módszert repülőgépek ismeretlen tömegkö-
zéppontjának meghatározásához. Az eljárás lineáris regresszió alapú hibaegyenlet
módszereket használ és optimális regresszorokat választ a repülőgép erőegyenletei-
nek meghatározásához. A tömegközéppont IMU-hoz képesti pozíciója korlátozások
figyelembevételével, nemlineáris optimalizációs technikákkal lett meghatározva a
merev testként tekintett repülőgép dinamikai egyenleteire alapozva.

4.3 Tézis Kidolgoztam egy újszerű módszert, aminek segítségével meghatároz-
hatóak egy repülőgép ismeretlen inerciamátrix elemei. Az eljárás a merev test moz-
gásegyenleteit és hibaegyenlet alapú nyomatékmodell identifikációs technikákat
használ. A nemlineáris nyomatékmodell identifikációja mindhárom tengely esetén
egy időben történik, klasszikus és korlátokat alkalmazó optimalizálási technikák
bevezetésével.

Az identifikáció eredményeinek minősége a következő ábrához hasonló módon
is ellenőrizhető. Az ábra felső felében az X tengelyű erőegyütthatók szuperponá-
lása látható az identifikált modellre, az alsó ábra pedig a reziduálok időrendbeli
változását mutatja a predikció 95%-os konfidencia intervallumának megjelölésé-
vel.

A releváns regresszorok kiválasztása után a repülőgép tömegközéppontjának
helyzete kerül meghatározásra. Az optimalizálási feladat három tengelyre bontott
felső és alsó korlátai szaggatott vonalakkal vannak ábrázolva.



15

430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480
�0.2

�0.15

�0.1

�0.05

0
C

X

Stepwise Regression Modeling of CX

data

model

430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480

�0.02

�0.01

0

0.01

0.02

re
si

d
u

al
, 

z 
 y

time [sec]

A háromdimenziós rc vektor segítségével az IMU-hoz viszonyított tömegközép-
pont pozícióját méterben határozzuk meg a repülőgép KBODY keretében kifejezve:

rc = (−0.2110,−0.2210,−0.0609)T

Vegyük észre, hogy amíg rc nem ismert, addig az IMU által számított a gyorsu-
lást nem lehet átszámítani a tömegközéppontba, ezért rc ismerete alapvető feltéte-
le az erőegyenletek tömegközéppontba történő felírásának.

További nehézségét okoz a nyomatékmodell regresszorainak kiválasztása az Ic
inerciamátrix elemeinek ismerete nélkül. Az optimális normalizált inerciamátrix
elemei tehát a következőek:

Ic =

 0.0768432 0 −0.0599991
0 0.699999 0

−0.0599991 0 0.707458


Végül, az identifikált erő és nyomaték komponensek a repülőgép térbeli elhe-

lyezésével együtt kerülnek kirajzolásra, amint azt a következő ábra is mutatja. Az
nyílak hossza és sugara százalékban kerül kifejezésre, a maximális sugár és hossz
az adott adatsor maximális erő- és nyomaték értékeknek felel meg.
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Az eredmények alkalmazása, összefoglaló

A repülőgép bemenőjelei (beavatkozó jelek) meghatározásának problémája befeje-
zettnek tekinthető. A javasolt módszer képes a botkormány marker 3D pozíciójá-
nak meghatározására egyetlen kamera felhasználásával a botkormány kinemati-
kájának ismeretében. Az elért eredmények ellenőrzése egy képsorozat segítségével
valósítható meg.

Egy további előny az adatgyűjtés gyors, gond nélküli előkészítése. A módszer
képes a kamerarendszer tetszőleges pozíciójának kezelésére, ha a vizuális marke-
rek teljes munkatere a kamera látóterében található.

Gyakorlati alkalmazásként ez a megközelítés leginkább a már szolgálatban le-
vő repülőgépek identifikációjának első lépéseként alkalmazható, amikor a pontos
modell meghatározása elengedhetetlen egy automatikus irányítórendszer vagy a
pilóták betanítására szánt szimulátor kialakítása esetén.

Az állapotbecslési folyamat egy többszintű, több üzemmódú konstrukciót vesz
igénybe, összesen 4 Kiterjesztett Kálmán Szűrő (EKF) alkalmazásával. Ennek az
architektúrának köszönhetően jó minőségben valósítható meg a repülőgép 12 ál-
lapotának becslése, kiegészítve a kinematikus és szélhatásokat is figyelembe vevő
állás- és oldalcsúszási szögek értékeivel. Az állapotbecslő egy újonnan kifejlesz-
tett, átfogó kinematikai differenciálegyenlet rendszert alkalmaz, amely komplex
struktúrájával az állapotvektor meghatározását segíti és egy pontos megoldást
szolgáltat a hosszú távú navigációs probléma megoldására. Az állapotbecslő mű-
ködését valós repülési adatokkal teszteltem, az elért eredmények tesztelését pedig
a mért, vivőfázis korrekciókat alkalmazó GPS mérésekre alapozott kinematikai
gyorsulás- és sebességértékek és ezek becsült megfelelőinek összevetésével végez-
tem. Az eredmények további ellenőrzése a becsült gyorsulás és szögsebesség bias
értékeinek elemzésével, a becsült kinematikus és aerodinamikai állás és oldalcsú-
szási szögek vizsgálatával és a repülési pálya és orientációértékek térbeli ábrázo-
lásával történt. A repülőgép becsült orientációértékeinek pontos elemzése magas
szintű képfeldolgozás segítségével lett elvégezve. Jövőbeli fejlesztések során, a
vertikális csatorna alapvető instabilitása javítható egy barommetrikus magasság-
mérő beépítésével, a becsült repülési sebesség pontosabb meghatározása pedig egy
áramlásmérő szenzor integrációjával oldható meg. Habár egy Pitot cső segítségével
mérhetővé válik a pontos repülési sebesség, az aerodinamikai változók meghatáro-
zása továbbra is igényelheti a szélhatások korrekcióját.

A robusztus, adaptív elemeket magába foglaló primér képfeldolgozó eljárás meg-
bízhatóan meghatározza a látható horizontvonal függőleges pozícióját és dőlésszö-
gét, zavaró elemek és változó fényviszonyok esetében is. A nyert eredmények
felhasználásával megvalósítható az állapotbecslő eredményeinek minőségbeli el-
lenőrzése, és módot ad a valós és becsült orientáció közötti eltérések analízisére.
Ennek felhasználása a kidolgozott állapotbecslő hangolási algoritmusában történt
meg, ahol az állapotbecslő teljesítménye jelentősen javíthatóvá válik a releváns
kovariancia mátrixok optimális együtthatóinak megtalálásával.

A bemutatott bővített valóságra alapozott HUD eljárás fő újdonsága az erős
nemlineáris torzítással rendelkező széles látószögű kamerarendszerekre való al-
kalmazhatóság. A probléma megoldására további korrekciós módszerek bevezeté-
se vált szükségessé a kamera-világ- és világ-kamera koordináta-rendszerek közöt-
ti transzformációk során. Mivel az eljárás geometriai megközelítést alkalmaz, az
adott magasságban megfigyelhető horizontvonal-kamerarendszer távolság megha-
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tározása kritikussá válik. A disszertációban egy megoldást javasoltam egy alter-
natív (végtelentől eltérő) távolságmértékre, a módszer életképességét pedig labo-
ratóriumi és valós repülési körülmények közt is ellenőriztem.

A bemutatott bővített valóság alapú HUD alkalmazás az állapotbecslés ered-
ményeinek megfelelően visszavetíti a horizontvonalat a széles látószögű kamerá-
val rögzített képekre. A horizontvonalra kijelzett égtájak és haladási irány pedig
szuperponálva vannak a pilóta által látható viszonyítási pontokra. Helyes álla-
potbecslési eredmények mellett egy sebességvektor szimbólum mindig a repülőgép
valós haladási irányát jelzi, függetlenül attól, hogy merre mutat a gép orra. Ezen
túlmenően, egy új fogalom is bevezetésre került, a szél függvényében meghatáro-
zott sebességvektor formájában, amely helyesen és valós időben mutatja a repülő-
gép által észlelt szél hatásának irányát és nagyságát.

A kidolgozott repülőgép identifikációs algoritmus részfeladata egy megoldás ke-
resése az automatizált modellstruktúra meghatározásának problémájához. Sta-
tisztikai elemzésre alapozva a módszer automatikusan meghatározza a modell op-
timális struktúráját. Komplex leállási stratégia alkalmazásával a kidolgozott mód-
szer statisztikai szempontból takarékos, biztosítva a jó becslési képesség és túlsá-
gosan komplex struktúra közötti egyensúlyt. Kovariancia analízis alkalmazásával
a hasonló, ugyanazt a dinamikát leíró regresszorok közül a legrelevánsabbak ki-
választása automatikusan történik. Ezáltal a modellstruktúra meghatározásának
bizonyos lépéseihez nem válik elengedhetetlenné egy tapasztalt szakember bevo-
nása.

A disszertáció végső fejezetében a repülőgép nemlineáris dinamikus erő - nyo-
maték modell meghatározásához egy gyakorlatias megoldást javasoltam. Megjegy-
zendő, hogy a meghatározott modell a repülőgép teljes repülési határgörbéjének
csak a vizsgált részeire érvényes. A bemutatott módszer alapján meghatározható
a repülőgép teljes repülési határgörbéjéhez tartozó nemlineáris dinamikus modell-
je, bővített repülési körülmények "feltérképezése" árán. A jelen disszertációban
bemutatott identifikációs algoritmus újdonsága a repülőgép ismeretlen inerciális
paramétereinek meghatározása csupán repülési adatokból. A tömegközéppont po-
zíciója a repülőgép mozgásegyenletei segítségével van meghatározva az IMU-hoz
képest. Az elért eredmények ellenőrzéséhez az ismert IMU és a meghatározott tö-
megközéppont pozíciói a repülőgép tervrajzaira vannak felrajzolva. A vizsgált eset-
ben a repülőgép szimmetrikus konstrukciójának köszönhetően, a teher (a pilóta
formájában) a repülőgép szimmetriatengelyében került elhelyezésre, így y irány-
ban jobb eredmények érhetőek el, a megfelelő síkban történő határértékek rövi-
debbre fogása által. Ilyen értelemben, hasznos lenne a módszer további tesztelé-
se egy aszimmetrikusan terhelt repülőgép esetén. A repülőgép erő és nyomaték
együtthatóinak meghatározása több eljárással ellenőrzött, az eredmények megbíz-
hatóak, a meghatározott modell jó predikciós képességekkel rendelkezik.
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