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I. Motiváció és kutatási célok

Az autóipar jelenlegi irányzata az automatizált vezetéstámogató rendszerek széles-
körű fejlesztésének irányába mutat, az alapvető tempomat-tól (sebességtartó szabá-
lyozó) a teljesen automatizált vezető nélküli kísérleti rendszerekig. Szinte minden
újonnan gyártott gépjármű tartalmaz valamilyen típusú vezetéstámogató rendszert
illetve ezzel párhuzamosan egy bizonyos mértékű autonómiát, mint például au-
tomata parkolási funkció, gyalogos felismerését és elkerülését szolgáló rendszer
vagy adaptív sávtartó automatika részeként. Legújabb felső kategóriás járművek
már képesek bonyolultabb manővereket végrehajtani robotpilóta rendszerrel. Az
autóipari cégek és a kormányzati intézmények óriási erőfeszítéseket tettek az el-
múlt néhány évtizedben a komplett automatizált földi közlekedés bevezetésének
érdekében. Azonban ez az újszerű kihívás még nem teljesen megoldott, nem állnak
rendelkezésre teljesen autonóm jármű irányítórendszerek, ugyanis ehhezmegbízha-
tó dinamikus járműmodellek, pontos szabályozási algoritmusok, gyors aktuátorok
és szenzor berendezések fúziója szükséges.

Az autonóm földi járművek szükségességét alapvetően az emberi igények ala-
pozzák meg. Az intelligens autonóm földi közlekedés fejlődését kiegészítve az
automatizált autópályák rendszerének korszerűsödésével, egy biztonságosabb és
kényelmesebb jövőt hozhatunk létre. A disszertáció motivációja az intelligens köz-
lekedés elősegítése korszerű irányítási algoritmusok integrálásával, melyek segít-
ségével a jármű képes különböző feladatok elvégzésére, mint például optimális
pályatervezés, akadályelkerülés illetve nagy sebességű, koordinált, formációban
való haladás. Azzal, hogy egy autonóm jármű irányítási algoritmusa képes kiszűrni
a külső zavaró hatásokat és hatékonyan tud védekezni a dinamikai bizonytalan-
ságra, olyan programozott készséget tölt be a mindennapi életben, amit emberként
nem feltétlen tudunk garantálni. Ezen integrált algoritmusok által kezelt funkciók
a végső felhasználók számára nagymértékű hasznosságot nyújtanak, melyek akár a
makroszintű környezetre is hatással lehetnek.

Az említett irányítórendszerek kialakításának további nehézségét tükrözi, hogy
a jármű mozgása általános esetben erősen nemlineáris modellel írható le. Ez pél-
dául a kontaktus felületen kialakuló nemlineáris kerékerők, aerodinamikai hatások,
felfüggesztési rendszerek és dinamikus terhelés változások következménye. Így
szükség van olyan korszerű, nemlineáris irányítási rendszerekre, melyek képesek
kezelni a bonyolult járműdinamikát. Másik problémát jelent, hogy nem feltétle-
nül elégséges egy jármű pontos irányítása, ugyanis vészhelyzetek esetében olyan
szabályozás is szükséges lehet, ami járműcsoportok egészét is képes koordinálni.
Ezzel speciális formációkat lehet elérni, amivel egyrészt energia hatékonyabb mű-
ködést és vészhelyzetekre való jobb reagálást lehet biztosítani, másrészt csökkentik
az emberi tényező szerepét. Többek között a szállítmányozás egy olyan ipari ága-
zat, amiben a költséghatékonyság minél nagyobb foka garantálható az intelligens
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közlekedés innovációjának bevezetésével.
Látható, hogy mind háztartási, mind ipari szinten nagyfokú változás érhető el

az autonóm földi járművek alkalmazásának elterjedésével. Célom, hogy a lehetősé-
geim határain belül minél nagyobb részt vállaljak munkámmal, és hozzájárulhassak
autonóm földi gépjárművek korszerű nemlineáris irányításának kifejlesztéséhez, a
biztonságosabb és gazdaságosabb közlekedés érdekében.

II. Új tudományos eredmények összefoglalása

1. Négykerék hajtású járművek optimális irányítása

Hierarchikus szabályozórendszert dolgoztam ki négy-kerék meghajtású (4WD) jár-
művek optimális pályatervezésére és irányítására, mely képes kiszabályozni a jármű
kezdeti állapota és az optimális trajektóriák közti jelentős eltéréseket bemenet és ál-
lapot korlátozásokat figyelembe véve. A szabályozási architektúra alapja a 1. ábrán
látható hierarchikus keretrendszer.
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1. ábra. A három szintű szabályozási keretrendszer struktúrája

Amagas szintű szabályozó (HOCP) felelős a jármű nemlineáris két-kerék meg-
hajtású (2WD) modelljének optimális pályamenti referencia és beavatkozó jeleinek
az előállításért. Ez utóbbiak a keresett gyorsító illetve fékező kerékerők.AHOCP ré-
szeként két különböző működési módot dolgoztam ki. Az első mód fix, előre ismert
pályán számítja a jármű idő-optimális mozgásához szükséges beavatkozó jeleket a
kormányzási szögsebesség (ωδ ) büntetésével az alábbi dinamikus optimalizálási
feladat alapján

min
x (·), u (·), t f

t f +

t f∫
0

ω2
δ (t)dt

Amásodikműködésimód szakaszonként ismert (tetszőleges) pályákon használható,
azaz amikor egy adott időpillanatban csak a jármű látóterébe eső pályarész áll
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rendelkezésre. Minden szakaszon egy külön lokális optimális irányítási problémát
(LOCP) írtam elő, ami maximalizálja a jármű által megtett teljes távolságot

min
x (·), u (·)

k1

ti+∆t∫
ti

ω2
δ (t)dt−k2(Γ∆tl +Γ∆tr )

Továbbá folytonossági előírások mellett, az egyes LOCP optimumokat mozgó hori-
zontú algoritmus (RHPC) alkalmazásával kapcsoltamössze, ezzel idő-szuboptimális
megoldást adva a jármű által megtett útvonalra.
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2. ábra. A 4WD jármű által befutott akadályelkerülési pálya MPC integráló szabályozással
és kezdeti perturbációk mellett. A teljes pálya előre ismert, a HOCP idő-optimális magas
szintű jeleket számít.

A középső szint részeként új algoritmust fejlesztettem a 2WDmodell kerékerő-
inek a reálisabb 4WD modell számára történő optimális szétosztására. A módszer
legkisebb négyzetek elvét felhasználva minimalizálja a két járműdinamika alapján
számolható eredő longitudinális és laterális erők, illetve forgatónyomatékok közötti
különbséget. Az optimális szétosztással egyrészt biztosítható, hogy a négy-kerék
meghajtású jármű tömegközéppontja közel azonos optimális pályánmozogjon,mint
a 2WD jármű. Másrészt a kapott 4WD kerékerők nominális beavatkozó jelekként
alkalmazhatók az alacsonyabb szabályozási szinthez.

Mivel kezdetben a 4WD (valódi) jármű állapota tipikusan eltérhet a magas
szinten számított optimális megoldás kezdeti állapotától, ezért egy alacsony szintű
valós idejű szabályozóra van szükség, hogy csökkentse a kezdeti eltérések kedve-
zőtlen hatását. Erre a célra egy diszkrétidejű, modell prediktív integráló szabályozót
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(MPC) terveztem, amely megszünteti a hibákat minden horizont végén az alábbi
kvadratikus optimális irányítási stratégia alapján:

min
δu (·)

1
2

N−1∑
k=1
‖ek −δyk ‖

2
Q +

1
2

N−1∑
k=0
‖δuk ‖

2
R , Q ≥ 0, R > 0

QN
(
eN −δyN

)
= 0

A fenti optimalizálási probléma zárt körben minimalizálja a perturbációkat a 4WD
jármű trajektóriák menti LTV modellje mellett. Az MPC irányítási probléma meg-
oldását analitikusan formában adtam meg Lagrange multiplikátor módszer haszná-
latával, amely lehetőséget biztosít a módszer valós idejű felhasználásához.
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3. ábra. A 4WD jármű által befutott szub-optimális pálya MPC integráló szabályozás és
kezdeti perturbáció mellett. A teljes pálya szakaszonként ismert, a magas szintű optimális
jeleket az RHPC szabályozó állítja elő.

Szimulációk segítségével megmutattam, hogy az általam javasolt három szintű
irányítórendszer alkalmas a négy-kerék meghajtású járművek optimális irányítá-
sára (2. és 3. ábra). Az alábbi téziscsoport eredményeit a disszertáció 3. fejezete
tartalmazza.

1. Téziscsoport. Kidolgoztam egy három szintű szabályozási keretrendszert négy
önálló kerékhajtással (4WD) ellátott földi járművek optimális irányítására, továbbá
algoritmusokat fejlesztettem az optimális pályatervezésre, figyelembe véve a jármű
állapot és a bemeneti korlátozásait. A magas szintű szabályozó a jármű globális
idő-optimális és lokális szub-optimális irányítását számítja. A globális optimális
megoldás fix (ismert) pályára, a szub-optimális pedig tetszőleges (részben ismert)
pályára érvényes. A középső szintű szabályozó amagas szintről kapott kerékerők op-
timális elosztását végzi a négykerekű jármű dinamikát figyelembe véve. Az alacsony
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szintű szabályozó zárt körben minimalizálja a magas szintű optimális trajektóriák-
tól való eltérést kezdeti állapot perturbációk mellett, ezzel megvalósítva a jármű
optimális irányítását.

A téziscsoport eredményei [G14, G13, G11] konferencia közleményekben és [G5,
G3, G2] folyóiratcikkekben kerültek publikálásra.

1.1. Tézis. Magas szintű szabályozórendszert (HOCP) fejlesztettem ki, ami biztosít-
ja a jármű egyszerűbb, két-kerék meghajtású (2WD) ’bicikli’ modelljének globális
idő-optimális és lokális idő-szuboptimális irányítását. Az optimális beavatkozó jelek
(kerékerők) és állapot trajektóriák egy dinamikus, nemlineáris optimális irányítási
probléma megoldásaként állnak elő. A javasolt módszer közvetlen diszkretizálást
(direct discretization) és többszörös tüzelést (multiple shooting) használ az optimali-
zálási feladat megoldására. A HOCP rendszer kimenetét képezik ezen idő-optimális
és szuboptimális jelek. Az előbbieket a rendszer fix, teljes egészében ismert útra szá-
mítja. A szuboptimális jelek pedig csak a részben (szakaszonként) ismert pályán
kerülnek meghatározására mozgó horizontú prediktív irányítással (RHPC).

Kidolgoztam egy alacsony szintű modell prediktív (MPC) integráló szabályo-
zást a 4WD jármű időben változó linearizált modelljéhez. A módszer minimalizálja
a jármű (valódi) kezdeti állapota és a magas szintű optimális referencia jelek közötti
eltérést. Az MPC algoritmus optimalizálja a perturbációkat analitikusan megold-
ható kvadratikus kritérium és lineáris végkorlátozások mellett, ezzel biztosítva a
4WD jármű optimális pályakövetését.

1.2. Tézis. Kidolgoztam egy módszert, ami a magas szintű (2WD) kerékerőket
optimálisan szétosztja a négy-kerék hajtású jármű számára. Az algoritmus lineá-
ris korlátozásokat és kvadratikus kritériumot tartalmazó optimalizálási probléma
(LCQP) alkalmazásával állítja elő a négy kerékerőt. A célfüggvény (nemlineáris)
legkisebb négyzetek elvén minimalizálja a 2WD és 4WD modell tömegközéppontjá-
ra ható eredő laterális és longitudinális erők, illetve forgatónyomaték különbségét.
Ennek eredményeképp biztosítja a két jármű (2WD/4WD) közel hasonló mozgását.

2. Autonóm járművek robotikai megközelítésen alapuló szabályozása

Kidolgoztam egy hierarchikus irányítórendszert vezető nélküli földi járművek kö-
vető szabályozásához, mely képes csökkenteni a pozíció és orientáció hibákat,
megőrizve az előírt sebesség profilt nagy sebességű manőverek és állapotbecslés
közben. A járművet egy mozgó platformú mechanikai rendszernek tekintettem, és
a dinamikus modelljét az Appell-féle robotikai formalizmussal számítottam Gibbs-
függvény alkalmazásával. A modellezés során figyelembe vettem többek között a
dinamikus terhelés eloszlást, a nemlineáris hossz- és oldalirányú kerékerőket, az
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aerodinamikai hatásokat, a felfüggesztést, illetve az ismeretlen tömegközéppont
módosulásából fakadó terhelés változást.

A jármű 16 szabadságfokkal rendelkezik, és négy hasonló felépítésű nyílt
láncolatból tevődik össze. A 4. ábrán látható a 21 merev testből álló geometriai
modell, mely 4 forgatható illetve 2 kormányozható kereket, továbbá 4 felfüggesztést
és egy 6 szabadságfokú (x, y, z, ϕ, θ, ψ) alvázat (chassis, kaszni) tartalmaz, ami a
robotjármű mozgó platformjának tekinthető.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16q

R

7q

R
12q

10q

R

R

8q

3q
2q

14q

5q
18q

fl

d

1x

7x
7z

8x
8z

10,9z

10,9x

11z

11x

14,13x

5,4z

5,4x

15x

0x

0z

12x

12z

14,13z

15z

1z

6z

6x

2x
2z

3x
3z

0y

rl

16x

16z

19x
19z

18,17z

18,17x

Rz

Rx

Fz

Fx

4. ábra. A 16 szabadságfokú jármű robotikai modellje (m1 = 1508 kg)

A jármű síkbeli mozgását vizsgáltam, ezért ennek érdekében másodrendű ki-
nematikai korlátozásokat vezettem be Lagrange-multiplikátor módszerrel, melyek
biztosítják a kocsi négy talaj/kerék kontaktuspontjának zérus függőleges gyorsulá-
sát. A mozgó platformhoz rögzített koordináta-rendszer (K1) origójára felírt dina-
mikus modellt az alábbi alakban adtam meg:(

z̈

λ

)
=
[
M JT

J 0

]−1 (
τ +τload +τext−h

−Ψ

)
, z̈ =

[
aT

1 εT1 q̈T
]T

Gyakorlati szituációkban azonban a jármű valódi tömegközéppontja és szim-
metriapontja (K1 origója) eltérhet egymástól, ami a pályakövető szabályozás tekin-
tetében nem kívánt hatásokhoz, például oldalirányú sodródáshoz vezethet gyorsítás
vagy kanyarodás közben. Ennek oka, hogy további forgatónyomatékok jelennek
meg a tömegközépponthoz rögzíthető tengelyek körül. A fenti robotikai modellben
legjelentősebb tömeggel és inerciával az alváz rendelkezik, így ennek a testnek a
tömegközéppont változása (K1-ben kifejezve) nagymértékben befolyásolja a jármű
terheléseloszlását és ezzel a mozgását.

A pályakövetési probléma megoldására két szintű szabályozási keretrendszert
javasoltam (5. ábra). Az alacsony szintű rendszer (LLC) az aktuátor nyomatékokat
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számítja a magas szintről érkező (uc) command jelek alapján. Az LLC rendszer
aktív sebesség, kormányzás és felfüggesztés szabályozást valósít meg PD illetve
PID algoritmusok alapján. Az előbbi két alrendszer feladata, hogy biztosítsa a kí-
vánt sebesség és a kormányzási profilok betartását. Az utóbbi alrendszer, a passzív
felfüggesztés mellett, aktív módon szabályozza a felfüggesztések vertikális elmoz-
dulásait az egyensúlyi szintek elérésére, ezzel minimalizálva az alváz dőlési (ϕ)
és billenési (θ) szögeit manőverek közben. A PID algoritmushoz szükséges com-
mand jelek deriváltjait egy differenciáló és simító szűrő segítségével határoztam
meg, mely fiktív PI szabályozási körből és lineáris folyamat modellekből áll. To-
vábbá megmutattam, hogy az LLC önmagában nem képes a pályakövetési feladat
elvégzésére változó terhelés eloszlás esetén.
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5. ábra. Az autonóm jármű irányítórendszer felépítése

A HLC rendszer a jármű kinematikai modellje alapján referencia pozíció és
orientáció jeleket illetve nominális sebesség és kormányzás profilokat állít elő véges
időintervallumon. A pályakövetési célt az alábbi véges horizontú LQR optimalizá-
lási problémával írtam elő:

min
δu

1
2
δηT

N Q̄N δηN +
1
2

N−1∑
i=0

δηT
i Qiδηi +δuT

i Riδui

Az LQR megoldás minimalizálja a referencia jelektől való eltérést és optimális
stabilizáló beavatkozó jeleket (állapot-visszacsatolást) számít a jármű linearizált,
időben változó (LTV) kinematikai modelljének felhasználásával.

Mivel a HLC teljes állapot-visszacsatolást alkalmaz, ezért a jármű pozícióját
és orientációját két-lépcsős Kalman Filter állapotbecslővel becsültem. A becslés
inerciális (IMU) és két-antennás GPS érzékelők szenzorfúzióján alapul. Az előb-
bi a bias-szal terhelt longitudinális és laterális gyorsulásokat, valamint a jármű
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z-tengelye körüli szögsebességét méri. Az utóbbi sebesség és orientáció informá-
ciót szolgáltat GPS koordináta rendszerben. A becslés kinematikai egyenletekre
épül, és a két becslő használata a GPS és IMU rendszerek különböző mintavételi
frekvenciája miatt szükséges.
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6. ábra. A két szintű jármű irányítórendszer kimenő és beavatkozó jelei egy nagy sebességű,
időben átlapolódó hossz- és oldalirányú gyorsító manőverezés közben

Az általam javasolt irányítórendszer hatékonyságát és robusztusságát a nemli-
neáris robotikai modellen szimulációk sorozatával ellenőriztem (6. ábra). Igazol-
tam, hogy agresszív manőver (v > 30 m/s, ay = 8 m/s2) és a tömegközéppont ±12
cm x-irányú illetve ±18 cm y-irányú változása estén is a maximális oldalirányú pá-
lyahiba kisebb mint 0.5 méter. A téziscsoport eredményeit a disszertáció 4. fejezete
tartalmazza.

2. Téziscsoport. Kidolgoztamegy kétszintű autonóm jármű irányítórendszert,mely
lehetővé teszi vezető nélküli földi járművek nagy sebességű (> 30 m/s) pályaköve-
tését. A rendszer figyelembe veszi az ismeretlen tömegközéppont okozta terhelés
változásokat, amit a realisztikus 16 szabadságfokú (16 DoF) többtest (multibody)
járműmodell alapján számol. A javasolt járműirányító rendszer alkalmas online
nagy sebességű pozíció és orientáció követésre kívánt sebesség profil mellett, mind-
ezt alacsony hibával (< 50 cm), változó terhelés esetén. A rendszer a manőverek
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közben minimalizálja a jármű dőlését és billenését aktív felfüggesztés rendszeren
keresztül.

A téziscsoport eredményei [G12, G10, G9, G8, G7] konferencia közleményekben
és [G4] folyóiratcikkben kerültek publikálásra.

2.1. Tézis. Algoritmust fejlesztettem a nyílt láncú, fa struktúrájú, mozgó platform-
mal rendelkező mechanikus rendszerek dinamikus modelljének meghatározásához,
melyhez Appell módszerét és a Gibbs-függvényt használtam. Az algoritmussal haté-
konyan számítható a jármű realisztikus 16 DoF dinamikus modellje, a nemlineáris
kerékerők, a dinamikus terhelés eloszlás és a felfüggesztési rendszer figyelembevé-
telével.

2.2. Tézis. Kidolgoztam egy hierarchikus irányítórendszert, mely képes minima-
lizálni a robotikai járműmodell pozíció-, orientáció- és sebességkövetési hibáját
jelentős terhelés változás jelenlétében, állapotbecslési technikákat alkalmazva. A
rendszer két szintből áll : egy magas szintű (HLC), és egy alacsony szintű (LLC)
irányító rendszerből, valamint a jármű pozícióját és orientációját becslő kétlépcsős
Kalman Filter-ből (KF), ami valósághű GPS és inerciális (IMU) szenzor informá-
ciót használ.

Kidolgoztam a sebesség, kormányzás és felfüggesztés aktív szabályozását az
LLC rendszer részeként. A rendszer PID szabályozókra és választható paraméterű
hiba differenciálegyenletekre épül, mely képes a kívánt sebesség és kormányzás
profil fenntartására, valamint a jármű dőlési és billenési szögeit csökkenti nagy
sebességű manőverezés közben. A HLC rendszer részeként egy véges horizontú,
lineáris, időben változó LQ optimális szabályozót javasoltam, ami a jármű kinema-
tikaimodellje alapján lokálisan stabilizálja a zárt rendszert és egybenminimalizálja
a referencia jelektől való eltérést az ismeretlen tömegközéppontból eredő terhelés
változások jelenlétében. A szimulációs eredmények alapján kimutattam, hogy ag-
resszív manőver és jelentős terhelés változások mellett, melyek egy kompakt autó
fizikai határait feszegetik, az előírt pályától való oldalirányú eltérés a 0.5 métert
nem haladja meg.

3. Vezetőnélküli földi járművek nemlineáris formációirányítása

Két különböző nemlineáris formációirányítási algoritmust javasoltam vezető nél-
küli szárazföldi járművek alakzatban való irányításához. Az első módszer adaptív
szabályozást és a 7. ábrán látható vezető-követő megközelítést használja. Az irá-
nyítás a jármű (síkbeli) kinematikai modelljére épül, azaz a bemenetek a sebesség
és szögsebesség jelek, a kimenetek pedig a pozíció és orientáció. Feltételeztem,
hogy a járművek laterális sebességét (a mozgó koordináta-rendszerben) közvetle-
nül nem lehet befolyásolni, ezzel figyelembe véve a földi járművek alulaktuáltságát.



10

A közvetett módosításra azonban van lehetőség a szögsebesség bemenet megvál-
toztatásával, ami a jármű kormányrendszerével hozható összefüggésbe.
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7. ábra. Vezető-követő konfiguráció az x–y síkon

A formáció a követő és vezető járművek közti távolság és relatív orientáció
előírásával valósítható meg. Az adaptív rendszer előnye, hogy ismeretlen, idő-
ben változó nemlineáris függvények becslésére van lehetőség egy decentralizált
struktúrában. Az irányítási rendszer felépítésénél feltételeztem, hogy a vezető se-
besség információi nem állnak a követők rendelkezésére. Ennek a problémának a
megoldására adaptív (előrecsatolt) neurális hálózatokat (FNN) integráltam az irá-
nyítórendszerbe és online hangolási törvényeket dolgoztam ki. Az FNN rendszer
becsüli az irányítási algoritmushoz szükséges ismeretlen nemlineáris tagokat, me-
lyek a vezető sebességeinek a függvényei, ezzel növelve a rendszer robusztusságát.
Igazoltam, hogy az irányítási törvény

c̄i = B−1
i

[
ḟid +kiN ei −Ŵ

T
i σ (V̂T

i x̄)
]

adaptív hangolási szabályokkal

˙̂Vi = −Gi

(
x̄eTi Ŵ

T
i σ̂′+kV iV̂i

)
˙̂Wi = −Fi

[(
σ̂−σ̂′V̂T

i x̄
)
eTi +kWiŴi

]

és Fi > 0, Gi > 0, kWi > 0, kV i > 0 paraméterekkel az alábbi választás mellett

kiN = k1i +k2i ‖ x̄Ŵ
T
i σ̂′ ‖2F +k3i ‖σ̂

′V̂T
i x̄ ‖2, k1i, k2i, k3i > 0

a zárt kör hibajeleit SGUUB (semi-globally ultimately uniformly bounded) stabillá
teszi.

A fenti formációirányító rendszer kizárólag kinematikai egyenletekre épül,
azonban a tehetetlenségi és inerciális hatásokat nagy sebességű manőverek esetén
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8. ábra. Formáció kialakulása adaptív szabályozás és kinematikai modell mellett (méret-
arányos ábrázolás)

nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezért kifejlesztettem egy másik rendszert a földi
járművek lineáris, időben változó (LPV) modelljéhez többtest megközelítésre és
kényszerfüggvényekre alapozva.

Analitikus mechanikai elvek alapján egy test mozgása kényszererők alkalma-
zásával befolyásolható. Ebből eredően a formációirányítási probléma tekinthető
egy többtest rendszernek, melyben az járművek alakzata mechanikai kényszererők
hatására alakítható ki. Ily módon a formáció koordinált mozgása a kényszerek be-
tartása mellett valósul meg, melyhez stabil irányítási törvények kellenek. Ennek
érdekében holonóm függvénykapcsolatokat írtam elő, amik a járművek viselkedé-
sét írják le a csoport többi tagjához képest és a mechanikai kényszereket képezik
le analitikus formában. A kényszerfüggvények könnyen konfigurálhatók, és ennek
következtében rugalmasabb felhasználást eredményeznek olyan esetekben, ahol a
formáció előírások dinamikusan változnak.

Decentralizált szabályozási rendszert dolgoztam ki, mely járművenként külön
számítja a kényszererőket az alábbi irányítási törvény alapján

τci = −
∑
k∈Ai

∑
j∈Bk

WT
ki

(
WkQiW

T
k

)+ [
WkiPi zi j +Kd,ki Ċki +Kp,ki Cki

]

Ezeket alkalmazva a jármű dinamikus modelljére aktuátor jelekként, a zárt kör
hibajelei globálisan exponenciálisan stabillá tehetők.
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A két formációirányító rendszer hatékonyságát a 2. tézispontban bemutatott
hasonló nagy sebességű manőverek közben ellenőriztem (8. és 9. ábra). Mivel
ezek a módszerek nem képesek kezelni a beavatkozó jelek korlátozásait, ezért
kidolgoztam egy navigációs alrendszert, ami időben lassan változó, sima referencia
jelekkel vezeti rá a járműveket a kezdeti állapotokból a kívánt formáció pozíciókba,
ezzel minimalizálva az aktuális pályahibát és vele együtt a beavatkozó jeleket. Az
alábbi téziscsoport eredményeit a disszertáció 5. fejezete tartalmazza.

3. Téziscsoport. Kidolgoztam két újszerű nemlineáris formáció irányítás keret-
rendszert, mely képes létrehozni és alakzatban koordinálni vezető nélküli szárazföl-
di járművek (UGV) csoportját előírt pályák mentén. Mindkét módszer vezető-követő
struktúrát alkalmaz, és képes nagy sebességűmanőverek (>30m/s) garantáltan sta-
bil formáció szabályozására. Az első módszer jármű kinematikán alapuló adaptív
szabályozást valósít meg, mely online neurális hálózatot alkalmaz a bizonytalansá-
gok becslésére. A második módszer figyelembe veszi a jármű dinamikát és a többtest
rendszerek analitikus mechanikájára épül. A formáció koordinált mozgását kény-
szerfüggvények segítségével oldottam meg, amik a járművek közötti mechanikai
kényszereket képezik le analitikus formában.

A téziscsoport eredményei [G15, G6] konferencia közleményekben és [G1] folyó-
iratcikkben kerültek publikálásra.

3.1. Tézis. Adaptív szabályozást dolgoztam ki alulaktuált autonóm szárazföldi jár-
művek alakzatban való haladásának irányításához. A rendszer vezető-követő meg-
közelítést alkalmaz és a jármű kinematikai egyenletein alapul. A követő járműveknek
korlátozott információ áll rendelkezésre a vezető jármű állapotait illetően. Az is-
meretlen függvényeket, melyek a vezető a sebesség és szögsebesség információját
tartalmazzák, neurális hálózatok segítségével becsültem online adaptív hangolási
szabályokat alkalmazva. Igazoltam, hogy a decentralizált szabályozási algoritmus a
zárt kör hibajeleit egyenletesen korlátossá teszi, valamint a szabályozó paraméterek
megfelelő megválasztásával ez a korlát alkalmasan csökkenthető.

3.2. Tézis. Kidolgoztam egy formációirányító keretrendszert a jármű input-affin
dinamikus modelljéhez, amely a többtest rendszerek analitikus mechanikájára épül.
Kidolgoztam az elmélet szükséges módosítását, és demonstráltam ennek alkalmaz-
hatóságát az UGV-kre figyelembe véve a járművek alulaktuáltságát és inerciális
jellemzőiket egyaránt. A koordinált irányítás érdekében a független járműcsoportok
között többtest-elvű holonóm függvénykapcsolatokat állítottam fel, amik a járművek
közötti kölcsönhatásokat írják le. Ezek a függvények kényszererőkként értelmezhe-
tők. A decentralizált irányítási törvényt Lagrange multiplikátor módszerrel határoz-
tam meg. A rendszer könnyedén konfigurálható a kényszer függvények segítségével,
így sokféle dinamikus előírás esetén alkalmazható.
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9. ábra. Formáció kialakulása és dinamikus változása kényszererők és járműdinamika al-
kalmazásával (méretarányos ábrázolás)

III. Alkalmazások és továbbfejlesztési lehetőségek

Az értekezés téziscsoportjai szoros kapcsolatban vannak gyakorlati problémákkal,
melyeknek középpontjában az autonóm közlekedés fejlesztése áll korszerű nemli-
neáris irányítási módszerekkel.

Az első téziscsoport eredményei leginkább négy elektromos agymotorral fel-
szerelt járművek optimális irányítására alkalmazhatók, azonban az irányítási algo-
ritmusokat egyszerűen ki lehet terjeszteni belső égésűmotorral vagy hibrid hajtással
rendelkező járművek esetére is. Az idő-optimális módszer segítségével ütközést el-
kerülő rendszer hozható létre, ami az offline számolt és adatbázisban tárolt optimális
jelekre épül. Egy adott szituációban (előzés vagy akadályelkerülés), az optimális
trajektóriák és beavatkozó jelek az adatbázisból kiválaszthatók, majd az MPC sza-
bályozó segítségével az optimális manőverhez szükséges beavatkozások már online
számíthatók, kezdeti bizonytalanságokat figyelembe véve.

A második téziscsoport eredményei autonóm járművek nagy sebességű, pl.
autópályákon való pontos irányításához alkalmazható. A rendszer robusztusságot
biztosít a terhelésváltozások ellenére is, azaz például ha utasok ülnek a gépjármű-
ben, vagy ha nagy longitudinális és laterális gyorsulások lépnek fel manőverezés
közben. Lehetőség van az 1. téziscsoport optimális pályatervezőmodulját a rendszer
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magas szintű szabályozójába integrálni, ezzel lehetőség nyílik optimális referencia
jelek előállítására és a jármű hatékonyabb működtetésére.

A harmadik téziscsoport az előzőek egy magasabb absztrakciós szintű kiter-
jesztésének tekinthető, melyben csoportban haladó járművek formációirányítását
lehet megvalósítani. Az eredmények alapján stabil decentralizált irányítórendszer
építhető ki, mely egy vezető járművet az előírt pályán tart, a követő járműveket
pedig alakzatba szabályozza, mindezt akár nagy sebességek mellett. A bemutatott
módszerek robusztusságot biztosítanak ismeretlen hatásokkal szemben, továbbá
nagyfokú tervezési flexibilitással rendelkeznek. Többek között az automatizált szál-
lítmányozás egy olyan terület, ahol hatékonyan lehet az új eredményeket használni,
például kamionok konvojban való automatikus formációirányításához.

A automatizált járművek fokozott közlekedési biztonságot nyújthatnak, hiszen
ezen rendszerek gyorsabban képesek reagálni olyan szituációkban, amit a jármű-
vezető nem feltétlenül tudna detektálni, ezenkívül csökkentik az emberi tévesztés
lehetőségét. További fejlesztési irányok lehetnek:

• Az optimális jármű irányítórendszer (1. téziscsoport) állapot-visszacsatolást
alkalmaz, ezért célszerű állapotbecslést integrálni a zárt körbe.

• A numerikus optimalizálási módszereket tovább lehet fejleszteni, hogy az
optimális jeleket valós időben is elő lehessen állítani.

• A jármű robotikai modellje (2. téziscsoport) további dinamikus hatások
figyelembevételével bővíthető, ezzel pontosabb járműmodellt létrehozva.

• A pozíció és orientáció becslését tovább lehet javítani, a pályahiba csökken-
tése érdekében. Ehhez pontosabb szenzorokra, vagy több szenzor fúziójára
és fejlett állapotbecslési algoritmusokra van szükség.

• A két formációirányító rendszer kombinációja (3. téziscsoport) előnyös le-
het. A kommunikációs zavarokkal szembeni robusztusság ezáltal javítható,
megőrizve a flexibilis tervezést a kényszerfüggvényeken keresztül.



A tézisekhez kötődő publikációk

Folyóiratcikkek

[G1] B. Lantos and G. Max, „Hierarchical control of unmanned ground vehic-
le formations using multi-body approach,” Acta Polytechnica Hungarica,
vol. 13, no. 1, pp. 11–20, 2016.

[G2] G. Max and B. Lantos, „Three-level Time-Suboptimal Predictive Control
of Electric Vehicles for High-Speed Manoeuvres,” Scientific Bulletin of Po-
litechnica University of Timisoara Transactions on Automatic Control and
Computer Science, vol. 60, no. 74, pp. 11–20, 2015.

[G3] G. Max and B. Lantos, „Time Optimal Control of Four-in-Wheel-Motors
Driven Electric Cars,” Periodica Polytechnica. Electrical Engineering and
Computer Science, vol. 58, no. 4, p. 149, 2014.

[G4] G. Max and B. Lantos, „A Comparison of Advanced Non-linear State Est-
imation Techniques for Ground Vehicles,” Hungarian Journal of Industry
and Chemistry, vol. 42, no. 1, pp. 57–64, 2014.

[G5] B. Lantos andG.Max, „Autonóm jármű akadály elkerülésének idő-optimális
irányítása,” A Jövő Járműve: Járműipari Innováció, vol. 01–02, no. 1,
pp. 69–73, 2014.

Konferencia közlemények

[G6] G.Max andB. Lantos, „Adaptive Formation Control of AutonomousGround
Vehicles in Leader-Follower Structure,” in IEEE 17th International Sympo-
sium on Computational Intelligence and Informatics, pp. 13–18, 2016.

[G7] G. Max and B. Lantos, „Tracking Control of Unmanned Ground Vehic-
les Using State Estimation and Robotic Formalism,” in IEEE International
Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), pp. 276–281, 2016.

[G8] B. Lantos and G. Max, „Hierarchical Control System for Autonomous Ve-
hicles Based on Robotic Formalism,” in IEEE 11th International Symposium
on Applied Computational Intelligence and Informatics, pp. 69–74, 2016.



16

[G9] G. Max and B. Lantos, „Active Suspension, Speed and Steering Control of
Vehicles Using Robotic Formalism,” in IEEE 16th International Symposium
on Computational Intelligence and Informatics, pp. 53–58, 2015.

[G10] G. Max and B. Lantos, „Modeling and Control of Tree-Like Structured
Vehicles and Robots Using Appell Method,” in IEEE 13th International
Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), pp. 223–228,
2015.

[G11] G. Max and B. Lantos, „Time-Suboptimal Predictive Control of Four-in-
Wheel Driven Electric Vehicles,” in IEEE 10th Jubilee International Sympo-
sium on Applied Computational Intelligence and Informatics, pp. 375–380,
2015.

[G12] G. Max and B. Lantos, „Multi-body Modeling of Mobile Vehicles,” in
Proceedings of the Workshop on the Advances of Information Technology
(WAIT), pp. 58–65, BME, 2015.

[G13] G. Max and B. Lantos, „Nonlinear Moving Horizon Predictive Control of
Ground Vehicles,” in IEEE 15th International Symposium on Computational
Intelligence and Informatics, pp. 421–426, 2014.

[G14] G. Max and B. Lantos, „Time optimal control of ground vehicles,” in IE-
EE 12th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics,
pp. 245–250, 2014.

[G15] G.Max andB. Lantos, „Formation Control of GroundVehicles UsingMulti-
BodyApproach,” in 20th InternationalWorkshop on Robotics in Alpe-Adria-
Danube Region (RAAD), pp. 190–197, 2011.


