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1. Köszönetnyilvánítás

Szeretném megragadni az alkalmat és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a dok-
tori munkám során segítettek és támogattak!

Első sorban köszönetet mondanék témavezetőimnek, elsőként Prof. Dr. Bokor Józsefnek, aki
az MTA rendes tagja, a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának elnöke, aki
folyamatosan szemmel tartotta a munkásságomat, végig kísért hathatós támogatásával a témám
során és olyan segítséget biztosított, amelyek nélkül ez a dolgozat nem készülhetett volna el.
Őszinte köszönetet szeretnék mondani másik témavezetőmnek, Prof. Dr. Szabó Zoltánnak aki
folyamatos útmutatással, időt és energiát nem kímélve mindig segítségemre volt, hasznos és
nélkülözhetetlen támogatást nyújtott.

Köszönöm tanszékvezetőmnek, Dr. Lakatos Istvánnak a támogatását, hogy a tanszéki munka
szervezésénél figyelembe vette a disszertációval kapcsolatos munkám terhelését. Köszönöm
a Széchenyi István Egyetem egykori rektorának, Dr. Szekeres Tamásnak, aki tanulmányaim
kezdetétől időt nem kímélve bíztatott és támogatott minden tevékenységemben. Köszönöm
az egyetem vezetőinek, Dr. Filep Bálint elnök úrnak, Dr. Baranyi Péter Zoltán rektor úrnak
és Dr. Kovács Zsolt kancellár úrnak, akik támogattak és biztosítják az egyetemen a kutatói
életpálya kiteljesülését. Köszönet illet minden Munkatársamat, akik közvetlenül segítették a
disszertáció megírását: Prof. Dr. Gáspár Péter, Dr. Soumelidis Alexandros, Dr. Péter Tamás,
Dr. Rödönyi Gábor, Istenes György, Kőrös Péter, Somogyi Huba, Kisari Ádám. A Járműipari
Kutatóközpont és a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék munkatársainak, akik közül néhányukat
kiemelnék: Dr. Szauter Ferenc vezetőm és barátom, Dr. Varga Zoltán egykori mentorom,
Peterka Mária, Tóth Árpád, akik a lehető legtöbb terhet levették a vállamról, hogy több időt
fordíthassak disszertációs munkámban való elmélyülésre.

És nem utolsó sorban külön köszönetet mondok türelmes és szerető Családomnak, mert a
biztos háttér elengedhetetlen a sikeres munkához!
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2. Bevezetés

A járműdinamika, modellezés és rezgésanalízis fontos szerepet játszik a menetdinamika, utazá-
si komfort és járműirányítás tervezése szempontjából. A vezetéstámogató rendszerek, autonóm
járműfunkciók tervezésénél a modell alapú irányítási rendszerek alkalmazása szükséges, ami-
hez részben a jármű-mechanika alapján kidolgozott modellek használata, ezek mérések alapján
való verifikációja, továbbá magukból a mérésekből való modellezés, azaz a rendszer identifiká-
ció alkalmazása szükséges.

Az irányított járműszerkezetek alkalmazása speciális járműdinamikai feladatok megoldásá-
ban már az 1980-as években megjelent a szakirodalomban. A feladatokat elsősorban a ha-
szonjármű iparban fogalmazták meg, a sávelhagyás elkerülés, csuklós járművek becsuklásának
megakadályozása, pótkocsis szerelvények menetstabilitása témakörökből.

Később a vezetéstámogató majd az autonóm rendszerek, így az önvezető járművek megjele-
nésével különlegesen fontos lett az autonóm manőverek tervezése, a biztonság-kritikus műkö-
dés garantálása, amely feladatok megoldása új irányítási módszerek kidolgozását és alkalmazá-
sát igényelte. Ezek a módszerek az optimális és robusztus irányítások elméletére épülnek, leg-
többször igénylik az adott manőverhez tartozó irányítási célt befolyásoló járműdinamika vagy
annak egy modelljének ismeretét. A legtöbb, a témában közölt elemzés és összefoglaló nagy-
jából egyhangúlag megállapítja, hogy az egyik legfontosabb feladat az, hogy megtaláljuk az
egyensúlyt a korrekt irányítási cél megfogalmazása, az ennek megfelelő modell komplexitása
és a megoldáshoz szükséges irányítási módszertan komplexitása, implementálhatósága között.

A járműdinamika elemzéséhez számitógépes szimulációs környezetek létrehozása szükséges.
A szimulációs modellek többnyire folytonos idejű nemlineáris algebro-differenciálegyenletekkel
vannak leírva. Ezzel szemben az irányítási modellek a jellemző vagy a feladat szempontjából
vizsgált bemenet - kimenet közötti kapcsolatot leíró domináns dinamikát leíró modelleket hasz-
nálják. A véletlen jellegű hibákat sztochasztikus folyamatokként modellezik, az egyszerüsített
leírás miatt elhanyagolt dinamikát, modell-paraméter bizonytalanságokat pedig a robusztus irá-
nyítási módszerek alkalmazásával veszik figyelembe.

Az irányítási célú modellek az ún. "high fidelity" modellekből többnyire egyszerüsítő felté-
telek bevezetésével, linearizálással és modell redukcióval kaphatók meg. Mivel az így kapott
modellek közelítőek, ezeket verifikálni szükséges valódi működési körülmények között elvég-
zett mérésekkel.

Megfelelően tervezett mérések felhasználásával azonban a rendszer identifikáció (ID) mód-
szertanát is lehet alkalmazni, amivel közvetlenül a mért adatokból számíthatunk különböző
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2. Bevezetés

struktúrájú és funkciót leíró járműdinamikai modelleket.
A járműszerkezetek méretezése, a járműdinamika modellezése és a rendszer identifikáció

alkalmazása Magyarországon az 1980-as években két hazai tudományos iskola együttműködé-
séből alakult ki. Az egyik a Michelberger Pál által a Budapesti Műegyetemen vezetett csoport
volt, amelyikben jármű mérnökök és kiemelkedő képességű matematikusok vettek részt. Hivat-
kozunk itt a Michelberger Pál, Várlaki Péter, Keresztes Albert, Szeidl László, Terdik György,
Péter Tamás professzorok és szerzőtársaik eredményeire [17, 1, 24, 27, 28, 15]. Munkájukban
a kocsiszekrényt vagy merev testként vagy rugalmas gerendaként modellezték, a futómű és a
kerekek modelljei pedig mind lineáris mind nemlineáris (bilineáris) modellként voltak leírva.
Az útgerjesztést mint sztochasztikus folyamatot vették figyelembe. A jármű modellek méré-
si adatokból való identifikációját Keviczky László kutató csoportjával (Bányász Csilla, Bokor
József, később Gáspár Péter is) együttműködésben végezték el, ahol mind az elméleti, mind
a gyakorlati algoritmusok kidolgozásának kérdéseivel foglalkoztak és a megfelelő szoftverek
megírását is elvégezték. Az eredményeket számos nemzetközi fórumon mutatták be, [16, 26].
Igen jelentős továbblépést eredményezett Palkovics László munkássága, [6, 20], aki az aktív
járműdinamikai irányítás területén elért kezdeti, bár nemzetközi szinten teljesen új, főleg el-
méleti eredményeket továbbfejlesztve, ipari feladatok megoldására alkalmassá téve, elindította
a Knorr Bremse majd a Thissen Krupp kutatásokat. Ehhez az irányhoz csatlakozott Gáspár
Péter és Szabó Zoltán, [18, 36], majd Szászi István a Bosch fejlesztő intézetének hazai meg-
alapításakor, [25], később Németh Balázs és diákjaik. A jármű-forgalomdinamikai modellek
kidolgozásával és irányításával kapcsolatos kutatásokat Varga István és munkatársai végezték
el, [33, 34, 14]. Jelentős nemzetközi munkássággal és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, ki-
emelendőek a gronoble-i egyetemmel közös kutatási programok.

A fenti kutatás–fejlesztési munkák eredmények oda vezettek, hogy jelentős hazai kutatás
alakult ki az országban mind akadémiai, mind egyetemi és ipari környezetben.

A járműipari kutatások komoly lendületet vettek a kormányzat által 2020-ban meghirdetett
Nemzeti Kutatólaboratóriumok program elindításával, amelyben a SZTAKI, a BME és a Szé-
chenyi István Egyetem egy Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium megalakítására kapott
lehetőséget. Ez egy ötéves horizontú kutatási program, amely önvezető földi és légi járművek,
autonóm robotok valamint ezekből kialakítandó kooperatív rendszerek kutatására és létrehozá-
sára ad lehetőséget.

Ehhez a programhoz kapcsolódik az értekezés témaválasztása:

• járműdinamika mérőrendszer kidolgozása és implementálása egy Nissan Leaf elektromos
gépkocsin,

• járműdinamikai mérések tervezése és tesztpálya-mérések elvégzése a laterális dinamika
megismerése céljából,

• rendszer identifikációs módszerek alkalmazásának vizsgálata és kiválasztása a domináns
rendszerdinamikát leíró modellek identifikációjára.
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2. Bevezetés

A munka bizonyos fokú előzményeként hivatkozunk Szauter Ferenc, [32], értekezésére, amely
a vertikális járműdinamika identifikációjával foglalkozott.

Az értekezésben bemutatott mérések egy a Széchenyi István Egyetemen kifejlesztett mérési
és irányítási rendszer segítségével készültek. Az alapjármű átalakítása és szenzorrendszerrel
történő ellátása egy csapatmunka volt, melyet a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutató-
központja és a SZTAKI kollégái végeztek el. A jármű átalakítása során egy biztonsági rendszer,
felső és alsó szintű irányítási rendszer, mérési adatgyűjtő rendszer és szenzorrendszer került ki-
építésre, aminek részletei a [37] belső jelentésben kerültek öszefoglalásra. Ez a dokumentum
mutatja be a HW/SW specifikációkat, rendszer komponenseket (szenzorok, beavatkozók, fedél-
zeti irányító rendszerek és kommunikáció), ezek részletes beépítési ábráit és a releváns prog-
ramkódokat. Ehhez kapcsolódó saját munka az alapjármű fizikai feltérképezésében (futómű
geometria, COG mérése, szenzor adatainak felvétele: kormányzási karakterisztika, fékpedál
karakterisztika, gyorsító pedál karakterisztika), szenzorrendszer tervezésében és kiépítésében
való részvételen kívül az identifikációs mérések tervezése, az identifikációs mérések hitelesíté-
se, ennek érdekében mérések elvégzése és a szükséges rendszer és jármű beállítások elvégzése.

A kisérleti jármű elkészítése és a mérőrendszer hitelesítése, verifikálása alapján mód volt
az identifikációs mérések megtervezésére és végrehajtására. A mérési kísérletek tervezéséhez
felhasználtam egy "high fidelity" szimulációs modell futtatásának eredményeit. [38, 39] Ennek
alapján meghatározásra került az alkalmazható mintavételi frekvencia, a gerjesztő jel típusa
(PRBS) valamint sávszélessége. A gerjesztő jel elegendően gerjesztő tulajdonságát aztán az
előkészítő mérésekkel ellenőriztem. Az identifikációs célú mérések és tesztek nagy részét a
zalaegerszegi ZalaZone tesztpályán végeztem el.

A zalaegerszegi ZalaZone tesztpálya 265 hektáron épült, a vezethetőségre és menetstabilitás-
ra koncentráló hagyományos tesztpálya funkciók mellett a jövő járműveire fókuszáló kutatás-
fejlesztési infrastruktúra elemeivel együtt valósulnak meg; az egymásra épülő, többszintű va-
lidációt lehetővé tevő rendszerben. A tesztpálya egyedisége, hogy nemcsak a hagyományos
járműdinamikai tesztek elvégzésére nyújt lehetőséget, hanem az autonóm (önvezető) járművek,
továbbá az elektromos járművek validációs vizsgálatait is lehetővé teszi. [40, 41]

Az értekezés és az eredmények bemutatása a következőképp van felépítve.
Az értekezés harmadik fejezetében a laterális jármű dinamikát leíró modelleket mutatom be

azzal céllal hogy megismerhetőek és áttekinthetők legyenek a tipikus nemlinearitások valamint
a folytonos idejű járműmodell főbb jellemzői. Ilyen modellek szolgálnak a szimulációs kísér-
letek alapjául.

A negyedik fejezet mutatja be a Nissan Leaf autonóm funkcióinak megvalósítására kiépített
rendszert és a kísérleti körülményeket,

Az ötödik fejezetben mutatom be az identifikációs gerjesztő jel tervezését a felhasznált szi-
mulációk eredményeiből, valamint a gerjesztő jel idő és frekvencia tartománybeli tulajdonsá-
gait. Ezt kiegészítően összefoglalom a különböző pálya és sebességi viszonyokra tervezett
kísérletek jellemzőit.
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2. Bevezetés

A hatodik fejezetben a laterális járműdinamikai modellek identifikációját mutatom be. Be-
mutatom a modellstruktúrák és az ezeknek megfelelő identifikációs módszerek kiválasztását.
A paraméterek becslését és statisztikai jellemzőit kiszámítva elvégzem a modellek validációját.
Lineáris jól közelítő modellstruktúrák identifikációján túl nemlineáris Wiener és Hammerstein
modelleket is identifikáltam, ahol a lineáris dinamika és statikus nemlinearitás írja le a modellt.

A validációt idő és frekvencia tartományban valamint a paraméterek terében a számított pó-
lusok elhelyezkedése alapján végeztem el. Az eredményeket különböző járműsebességeknél
identifikált modellek alapján is megadtam.

Az értekezésben bemutatott munka eredményeképp létrejött egy rendszer-identifikációs mé-
rések elvégzésére alkalmas fedélzeti mérőrendszer. A mérések felhasználásával identifikálva
lettek a legyezési dinamikát jellemző domináns pólusok, valamint a nemlinearitásokat jellemző
függvények paraméterei. mindezeket a járműsebesség figyelembe vételével is meghatároztam.

A bemutatott módszertant alkalmazni lehet más járművek mérési adataiból való identifiká-
cióra, a közölt eredményeket pedig a Nissan Leaf manővertervezésben és irányító rendszer
tervezésében lehet hasznosítani.
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3. Jármű modellezése fizikai
megfontolások alapján

A modellalkotás az elérhető módszerek, eszközök és a rendszerről rendelkezésre álló adatok
függvényében történik. A modellezés kiindulási pontjai szerint a valós fizikai rendszerről szer-
zett információk forrásai lehetnek elméleti ismeretek, illetve gyakorlati ismeretek és feltevések.
Az elméleti ismeretek sorába tartoznak az egyes jelenségekről alkotott fizikai elméletek által
szolgáltatott leírások, például az idealizált rendszer viselkedését leíró (közönséges/parciális)
differenciálegyenletek. A gyakorlati ismeretek a rendszerről megfigyelések és mérések által
gyűjtött adatok összességét, illetve a felállított elméleti modellekben szereplő egyes paraméte-
rek tényleges (mért) értékeinek ismeretét jelentik. A feltevések sorába tartozik az alkalmazott
modell megbízhatóságáról, érvényességi tartományáról alkotott vélemény.

Szimulációs cél esetén a modellezés célja rendszer viselkedésének minél pontosabb repro-
dukálása: ekkor a modell bonyolultságának csak a futtatási idővel szemben támasztott követel-
mények szabnak potenciálisan határt. Irányítási cél esetén azonban csak azok a rendszertulaj-
donságok érdekesek, amik az adott irányítási célt befolyásolják, és a modell bonyolultságnak
az elérhető irányítástervezési eljárások lehetőségei szabnak gátat.

A dinamikus modell a vizsgált rendszer jellemzőinek időbeni változását írja le, ami legtöbb-
ször egy közönséges vagy parciális differenciálegyenlet, vagy egyenletrendszer. Lehetséges,
hogy a leírás nem az időtartományában, hanem valamely célszerűen megválasztott transzfor-
mált tartományában (frekvencia tartomány) valósul meg.

Modellezés során az egyik legfontosabb osztályozó elv a lineáris illetve nemlineáris viselke-
dés megkülönböztetése: lineáris modell esetén a folyamatot leíró egyenletrendszer kielégíti a
szuperpozíció elvét, míg egy nemlineáris modell használatakor a rendszerben lejátszódó folya-
matot leíró egyenletek legalább egyike nemlineáris függvényt is tartalmaz. Gyakran a nemline-
áris modellek az egyszerűbb vizsgálat és tervezés érdekében valamilyen linearizálási eljárással
lineáris modellekké alakíthatók át.

A modellben szereplő jelek természete szerint modellezhetünk folytonos illetve diszkrét idő-
ben: folytonos idejű modell esetén a modellezett rendszert vagy folyamatot leíró jellemzők,
független és függő változók a vizsgált idő alatt bármelyik pillanatban vehetnek fel valamilyen
értéket: a bemeneti és kimeneti jelei egyaránt folytonos idejű jelek. A folytonos paraméte-
rű/folytonos állapotterű modellekben a változók egy adott tartományon, értékhatáron belül bár-
milyen értéket felvehetnek. A diszkrét idejű modellben a jellemzők csak adott, konkrét időpil-
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3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

lanatokban vehetnek fel értékeket. Diszkrét paraméterű/diszkrét állapotterű modellek esetén a
változók csak meghatározott diszkrét értékeket vehetnek fel.

Ebben a fejezetben egy közúti jármű oldalirányú dinamikáját modellezzük fizikai megfonto-
lások alapján, mind szimulációs mind pedig irányítási céllal. A kapott modelleket szimulációs
kísérleteink elvégzésére használtuk fel illetve egy kezdeti PID alapú jelkövető irányítás céljából.
Ez utóbbi megoldás azonban még távol áll a kívánt minőségi tulajdonságok elérésétől. Annak
érdekben, hogy jobb irányítási struktúrákat tervezzünk és az implementálási korlátozásokat is
figyelembe vegyük, szükséges egy alacsony rendű úgynevezett domináns pólusokat tartalmazó
modell meghatározása, identifikálása mért adatokból. Ez utóbbi e dolgozat tényleges célja, amit
a következő fejezetek fejtenek majd ki részleteiben.

3.1. Oldalirányú járműdinamika szimulációs célú

modellezése

Az oldalirányú járműdinamika vizsgálatával számos tanulmány foglalkozik, így a legegysze-
rűbb kinematikai és kerékpár-típusú modellektől a nagy dimenziójú többtestes leírásokig ter-
jedő modellek állnak rendelkezésre, lásd például [3, 19, 5]. A vezérlésorientált modellezési
módszerek teszteléséhez egy közepes komplexitású, kétpályás (double track, DT) nemlineáris
modell választása a legcélszerűbb: az ennek megfelelő oldalirányú járműdinamikai modell két
transzlációs és három rotációs szabadsági fokkal rendelkezik. A felfüggesztési rendszert egy
forgó rugó-csillapító rendszerként modellezik, ahol a kerekeknél a gördülési és dőlési mozgá-
sok felelősek a terhelés átviteléért. A modellalapú vezérlés rendeltetésszerű használata normál
vezetési körülmények és kis kerékcsúszás mellett történik, ezért a kerékdinamika és a gumiab-
roncs tapadási karakterisztikájának nemlinearitása elhanyagolható a modellben. Az egyenletek
a Berntorp, [3], által bemutatott DT modellből származtatható és alkalmazható Kiencke és Ni-
elsen, [19], által megadott keréksebesség kinematikájára vonatkozó leírása.

A függőleges terhelés Fz = [Fz,1,Fz,2,Fz,3,Fz,4]
T a gumiabroncs és az út érintkezési pontjain

a futómű bólintás (θ ) és dőlés (φ ) miatt változik, ahol az egyes kerekek a következőképpen
indexelhetők: 1 - elöl balra, 2 - elöl jobbra, 3 - hátul balra illetve 4 - hátul jobbra.

Fz =
mg
2l




lr
lr
l f

l f



+

1
2lw




w −l

w l

−w −l

−w l




[
Kθ θ +Dθ θ̇

Kφ φ +Dφ φ̇

]
, (3.1)

ahol l f , lr, l és w geometriai paraméterek. A kerékterhelések hatással vannak a gumiabroncsok
Fy,i oldalirányú erőire.
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lf lr

F x
f F y

f

v

�

vf

�

↵f

F x
r

F y
r

vr

↵rX

Y

 

Fig. 1. The single-track model used in the high-level optimization problem.

gravity, [lf , lr] are the distances from the mass center to the
front and rear wheel base, and [F x, F y] are the longitudinal
and lateral tire forces acting at the front and rear wheels.

Fig. 2 provides a schematic of the double-track model that
is used in the low-level formulation. It has five degrees of
freedom: two translational (vX and vY ) and three rotational
(the roll-pitch-yaw angles (�, ✓, )). The suspension model
is a rotational spring-damper system, and longitudinal and
lateral load transfer is included. The derivation and details
of both models are found in [5], [19].

The nominal tire forces F x
0 and F y

0 for the longitudinal
and lateral directions under pure slip conditions are computed
with the Magic formula [20], given by

F x
0 = µxF z sin

⇣
Cx arctan

�
Bx�i

� Ex(Bx�� arctan Bx�)
�⌘

,

F y
0 = µyF z sin

⇣
Cy arctan

�
By↵

� Ey(By↵� arctan By↵)
�⌘

,

(2)

with lateral slip ↵i and longitudinal slip �i defined as

↵̇i
�

vx
i

+ ↵i := � arctan

✓
vy

i

vx
i

◆
, (3a)

�i :=
Rw!i � vx

i

vx
i

, (3b)

where � is the relaxation length, Rw is the wheel
radius, !i is the wheel angular velocity for wheel
i 2 {f, r} or {1, 2, 3, 4}, and [vy

i , vx
i ] are the lateral and

longitudinal wheel velocities for wheel i. In the following
we suppress the index i for brevity. In (2), µx and µy are
friction coefficients and B, C, and E are parameters. The
nominal normal force acting on each wheel axle is given by

F z
0,f = mg

lr
l
, F z

0,r = mg
lf
l

,

where g is the gravitational acceleration and l = lf + lr.
In the single-track model F z = F z

0 in (2). This is not
true for the double-track model, because of load transfer.
An experimentally verified approach to tire modeling under
combined slip constraints is to scale the nominal forces
(2) with a weighting function G for each direction, which
depends on ↵ and � [20]. The relations are

F x,y = F x,y
0 Gm,

Gm = cos(Cm arctan(Hmm)),

Hm = Bm1 cos(arctan(Bm2m)),

(4)

X

Y

Z

�2

�1

lf lr

w w

 
�

✓

F x
1

F y
1

F x
2

F y
2

F x
4

F y
4

F x
3

F y
3

Fig. 2. The double-track model used in the low-level MPC formulations.

where m is either ↵ or �. Moreover, since it is the torques
that can be controlled in a physical setup, we introduce a
model for the wheel dynamics, namely

⌧ = Iw!̇ � RwF x,

where Iw is the wheel inertia and ⌧ is the input torque.
To account for that commanded steer angle and brake/drive
torques are not achieved instantenously, we incorporate first-
order models from reference to achieved value according to

T �̇ = �� + �ref , (5)

and similarly for the torques, where T in (5) is the time
constant of the control loop. The parameter values used here
correspond to a medium-sized passenger car on dry asphalt.

III. PROPOSED CONTROL STRUCTURE

Fig. 3 displays the control structure. It consists of a high-
level optimizer that uses information about the road geometry
and surrounding vehicles as inputs, in addition to estimates
of the position p, velocity v, yaw angle  , and yaw rate  ̇.
Based on this information, it computes reference trajectories
for the position, velocity, yaw angle, and yaw rate. These
references are then fed to an NMPC, which computes desired
wheel torques ⌧ and steer angle �. If the NMPC fails to
converge, or if the convergence is deemed too slow, the
references are instead sent to an LMPC. The LMPC uses
a linearization of the double-track model, and computes
desired wheel torques and steer angle.

A. High-Level Trajectory Generation

The goal of the high-level optimizer is to find a path and
corresponding state trajectories that minimize a suitable cost
J while staying in lane. In a lane-keeping scenario, it is
natural to include the deviation e from the middle of the
lane in the cost. A common measure of vehicle stability is
the vehicle sideslip angle �, defined as

� := arctan

✓
vY

vX

◆
.

A large � indicates poor maneuverability for the average
driver. It is traditionally used as a performance measure
in electronic stability control systems [1]. In theory, an

2772

3.1. ábra. DT modell

Meghatározás Jelölés Mértékegység

Hosszirányú sebesség vx m/s

Oldalirányú sebesség vy m/s

Elfordulási szögsebesség r rad/s

Bólintási szög θ rad

Bólintási szögsebesség θ̇ rad/s

Dőlésszög φ rad

Dőlési szögsebesség φ̇ rad/s

Kerékcsúszási szög αi, i =

1,2,3,4
rad

Kormányzási szög δ rad

3.1. táblázat: A modellhez kapcsolódó állapotváltozók

Kerékerők A gumiabroncsmodellek definiálják a gumiabroncs-út közötti kapcsolatot leíró
tapadási tényező függvényt, amely meghatározza a rendelkezésre álló (hosszirányú és oldalirá-
nyú) erőket. A tapadási együttható függ az oldalirányú és a hosszirányú kerékcsúszás mérté-
kétől, illetve a függőleges kerékterheléstől. Minden ponton, ahol a gumiabroncs érintkezik az
út felületével merőleges (normális) erők és súrlódási erők ébrednek. Az abroncs profiljának
kialakítása miatt azonban a felfekvő felület nem feltétlenül alkot összefüggő területet. A kon-
takterők hatása leírható egyetlen eredő erővel ami az érintkezési felület egy rögzített pontján
hat és egy nyomaték vektorral. A vektorok komponenseit egy, a pályához rögzített, koordináta
rendszerben fejezhetjük ki, ahol a z tengely merőleges a pályára, az x tengely merőleges a z

tengelyre és a kerekek eyR forgási tengelyére. Az y tengely irányát a jobbkezes rendszer szerint
rögzítjük.

A gumiabroncs kerületén ébredő hosszirányú erők a következő tényezőktől függnek: hossz-
irányú szlip, a függőleges kerékterhelés és a tapadási tényező. Hajtónyomaték vagy fékező
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3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

nyomaték hatása alatt a gumiabroncs felfekvő felületén lévő gumirészecskék parciális csúszása
miatt sebességkülönbség keletkezik a jármű sebessége és a kerék gördülési sebessége között.
Emiatt kerék által megtett távolság nem egyezik meg a kerék forgási szögéből számítható távol-
sággal, úgynevezett hosszirányú szlip keletkezik.

A kerék kinematikáját meghatározó legfontosabb tényezők az alábbiak: a jármű v = (vx,vy)

sebessége, a vc = ωRe kerék kerületi sebessége valamint a vs = (vx − vc,vy) csúszási sebesség.
Az Re =

vx
ω0

effektív gördülési sugár értékét a szabadon futó (fék/hajtás=0) kerék ω0 szögse-
bessége határozza meg. Szokásos még bevezetni az α = arctan vy

vx
csúszási szöget valamint a

csúszási sebesség β = arctan vsy
vsx

irányát.
Chapter 2. Tire Fundamentals

xx

y z

F̄

Mz

!Fx

!Fx

!Fy

v̄

vx

vx

vy

v̄s

vsx

vsy

!

"
R

Figure 2.1 Kinematics of an isotropic tire during braking and cornering. Force
vectors are also included. (Left: top view; Right: side view)

The circumferential velocity of the wheel is

vc = " Re (2.2)

where " is the wheel angular velocity, and Re the effective rolling-radius
of the tire, defined as the ratio vx/" 0, where " 0 is the wheel speed for
a free rolling wheel. The slip velocity, or the relative motion of the tire
in the contact patch to ground, that arises when a horizontal force is
transmitted, is

v̄s = ( vx ! vc, vy ) (2.3)

The direction of the slip velocity is denoted by # where

tan(# ) =
vsy

vsx
(2.4)

The tire slip is defined by normalizing the slip-velocity with a reference
velocity. Three slip definitions are commonly used

$̄ = ($ x,$ y) =
v̄s

vc
; %̄ = (% x,% y) =

v̄s

vx
; s̄ = (sx, sy) =

v̄s

v
(2.5)

Note that the slips are collinear with the slip velocity v̄s. It is the custom
to describe tire-forces as functions of the slip rather than the slip velocity.

22
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The circumferential velocity of the wheel is

vc = " Re (2.2)

where " is the wheel angular velocity, and Re the effective rolling-radius
of the tire, defined as the ratio vx/" 0, where " 0 is the wheel speed for
a free rolling wheel. The slip velocity, or the relative motion of the tire
in the contact patch to ground, that arises when a horizontal force is
transmitted, is

v̄s = ( vx ! vc, vy ) (2.3)

The direction of the slip velocity is denoted by # where

tan(# ) =
vsy

vsx
(2.4)

The tire slip is defined by normalizing the slip-velocity with a reference
velocity. Three slip definitions are commonly used

$̄ = ($ x,$ y) =
v̄s

vc
; %̄ = (% x,% y) =

v̄s

vx
; s̄ = (sx, sy) =

v̄s

v
(2.5)

Note that the slips are collinear with the slip velocity v̄s. It is the custom
to describe tire-forces as functions of the slip rather than the slip velocity.

22

3.2. ábra. Kerék kinematikája

A kerékerők a tapadási és csúszási együtthatók függvényei. A különböző együtthatók definí-
ciói és a köztük levő kapcsolatokat az alábbiak foglalják össze:

σ = (σx,σy) = (
vx

vc
−1,

vy

vc
), (3.2)

κ = (κx,κy) = (1− vc

vx
,
vy

vx
), (3.3)

s = (sx,sy) = (
vx − vc

|v| ,
vy

|v|), (3.4)

|v|=
√

v2
x + v2

y , (3.5)

ahonnan a csúszási együttható (slip ratio) értékére a következő adódik:

σ = (
λ

1−λ
, tan(α)), (3.6)

κ = (λ , tan(α)), (3.7)

s = (λ cos(α),sin(α))). (3.8)

Szimulációs célból a keréknek különböző bonyolultságú modelljeit használhatjuk. Vannak
strukturális, komplex kerék modellek, mint például a végeselem modellek, ahol a kerék kis
elemekre van bontva, az egyes elemekre és kölcsönhatásaira felírt (parciális) differenciálegyen-
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letekkel. Ezeknek a modelleknek azonban igen nagy a számítási igényük. Az empirikus, azaz
a sok mérésen alapuló modellek közül az egyik legelterjedtebb, az úgynevezett Pacejka Magic
formula kerékmodell, ami egy mérések során nyert tapasztalatokra támaszkodó görbe, ami jól
illeszthető paramétereinek megválasztásával a mérési eredményekre. A Magic formula alap-
egyenlete [29]:

y = Dsin[C arctan(Bx−E(Bx− arctanBx))] (3.9)

valamint eltolása

Y (X) = y(x)+SV (3.10)

x = X +SH (3.11)

A formulából számított függvényalak a 3.3 ábrán látható. Az összefüggésekben használt je-
lölések a következők: Y : kimeneti változó (Fx, Fy, Mz) X : bemeneti változó (κ, tanα), B:
merevségi tényező C: alaktényező D: csúcsérték E: görbületi tényező SH : horizontális eltolás,
SV : vertikális eltolás.

y

x

Y

X

D arctan(BCD)

SH

SV

3.3. ábra. A Magic formula alapösszefüggése

Ha Ti jelöli a keréktengelyekre vonatkoztatott vonó/fék nyomatékokat, akkor a keréksebesség
dinamikája

Iw

Rw
v̇R,i = Ti −Fx,iRe (3.12)

szerint alakul, ahol Iw és Rw a kerék tehetetlenségét és effektív keréksugarát jelöli.
A modell tervezett felhasználásától függően a fenti nemlineáris modellek egyszerűsíthetők.

Ha csak az alváz viselkedésére vagyunk kíváncsiak, akkor a gyors kerékdinamika elhanyagol-
ható. Mivel a kerék tehetetlensége kicsi a vonó/fékező nyomatékokhoz képest, ebből követke-
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zik, hogy Ti ≈ Fx,iRe, így a gumiabroncs hosszirányú erői vezérlő bemenetnek tekinthetők. A
megfelelő hosszirányú gumiabroncs-erő kiválasztásával a vezérlőbemenethez a slip alacsonyan
tartható. Ezzel a megközelítéssel elkerülhető a jóval bonyolultabb kerékdinamika szükségessé-
ge a vR,i keréksebesség és a κi csúszási arány kiszámításához.

Mérsékelt kormánymanővereket feltételezve kis gyorsulás/lassulás kis hosszirányú kerékcsú-
szást eredményez. A kis kerékcsúszások tartományában a tapadási tényező függvény jól köze-
líthető a kerék oldalsó csúszási szögének az αi lineáris függvényével, így a kerékfelületekre
merőleges oldalirányú erők a következők lesznek:

Fy,i = µiFz,iαi, i = 1,2,3,4, (3.13)

ahol µi a tapadási együttható.
Kanyarodáskor az αi kerékcsúszási szögek a kerék síkja és a kerékközéppont vw,i sebessége

által vannak meghatározva, mint

α̇i =
1
σ

(
−αi − tan−1(

vwy,i
vwx,i

)
)

vwx,i, i = 1,2,3,4, (3.14)

ahol σ egy időállandó. A kerékkoordináta-rendszerekben meghatározott kerékközépponti se-
besség vektorok vw,x,i és vw,y,i komponensei a jármű merev testének mozgásából számíthatóak
ki a gördülési szögsebesség és a tömegközéppont [vx, vy]

T sebességvektorának segítségével:

vwx =




cos(δ )(vx − rw)+ sin(δ )(vy + rl f )

cos(δ )(vx + rw)+ sin(δ )(vy + rl f )

vx − rw

vx + rw



, (3.15)

vwy =




−sin(δ )(vx − rw)+ cos(δ )(vy + rl f )

−sin(δ )(vx + rw)+ cos(δ )(vy + rl f )

vy − rlr
vy − rlr



. (3.16)

A jármű karosszériájára ható külső erők és a gördülési nyomaték a gumiabroncsok oldalsó és
hosszirányú erőösszetevőinek összegzésével a következőképpen számíthatók ki:

FX = Fx, f cos(δ )−Fy, f sin(δ )+Fx,r (3.17)

FY = Fx, f sin(δ )+Fy, f cos(δ )+Fy,r (3.18)

MZ = l f
(
Fx, f sin(δ )+Fy, f cos(δ )

)
−

− lrFy,r +w
(
Fx,4 −Fx,3+(Fx,2 −Fx,1)cos(δ )+(Fy,1−Fy,2)sin(δ )

)
(3.19)

ahol Fx, f = Fx,1 +Fx,2, Fx,r = Fx,3 +Fx,4, Fy, f = Fy,1 +Fy,2, Fy,r = Fy,3 +Fy,4.
A futómű transzlációs és rotációs dinamikai egyenletei a Newton-Euler-megközelítés alapján
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3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

vezethetők le:

v̇x = vyr+ 1
mFX +h

)
cos(φ)(sin(θ)(r2 + φ̇

2 + θ̇
2)−2φ̇r− cos(θ)θ̈)+

+sin(φ)(2cos(θ)θ̇ φ̇ + sin(θ)φ̈ − ṙ)
)

(3.20)

v̇y =−vxr+ 1
mFY +h

(
cos(φ)(−sin(θ)ṙ−2cos(θ)θ̇r+ φ̈)+

+sin(φ)(sin(θ)φ̇r− φ̇
2 − r2)

)
, (3.21)

ṙ =
MZ −h(FX sin(φ)+FY sin(θ)cos(φ))

Ixx sin2(θ)+ cos2(θ)(Iyy sin2(φ)+ Izz cos2(φ))
(3.22)

Ωyθ̈ = rCθ ,r − (Kθ θ +Dθ θ̇)+h(mgsin(θ)−FX cos(θ))cos(φ) (3.23)

Ωxφ̈ =−2(Kφ φ +Dφ φ̇)+h(FY cos(φ)cos(θ)+mgsin(φ))+

+(Iyy − Izz)r sin(φ)cos(φ)
(
r cos(θ)+ φ̇ sin(θ)

)
+ rθ̇(cos2(φ)Iyy + sin2(φ)Izz) (3.24)

ahol

Ωx = Ixx cos2(θ)+ sin2(θ)(Iyy sin2(φ)+ Izz cos2(φ)) (3.25)

Ωy = Iyy cos2(φ)+ Izz sin2(φ) (3.26)

Cθ ,r = r sin(θ)cos(θ)
(
Ixx − Iyy + cos2(φ)(Iyy − Izz)

)

− φ̇
(
cos2(θ)Ixx + sin2(θ)(sin2(φ)Iyy + cos2(φ)Izz)

)

− θ̇ sin(θ)sin(φ)cos(φ)(Iyy − Izz). (3.27)

3.2. Oldalirányú járműdinamika irányítási célú

modellezése

Jól meghatározott csatolási felületekkel rendelkező fő feladatokra bontva az autonóm járműirá-
nyítás alap sémája a következő:

1. A vezérlési hierarchia legalacsonyabb szintjén az egyes aktuátorokat kezelő irányítá-
sok referenciakövető szabályozásai találhatóak, például kormányszög, perdületi sebesség
vagy gyorsulás referenciakövetése.

2. Pályakövető irányítás: ha adott a pálya és a megfelelő sebesség/gyorsulási profil, a sza-
bályozás az alacsony szintű irányítások zárt hurkú modelljei alapján meghatározza a kö-
vetendő referenciajelet.

3. Magasszintű út- és pályatervezés: ez a szint határozza meg és tervezi vagy módosítja a
korlátozásoknak és a különféle optimalitási kritériumoknak megfelelő útvonalat és pályát.

Irányítási modellek pályakövetéshez Amikor az irányítási feladatban a járműnek egy
előírt pályán való haladását kell biztosítani, általában a járművet lineáris egynyomú járműmo-

12



3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

dellként modellezzük a következő egyszerűsítések feltételezésével:

• állandó sebesség,

• állandó kerékterhelés,

• elhanyagolt légellenállás,

• kis kúszási szög érték.

lf lr

F x
f F y

f

v

�

vf

�

↵f

F x
r

F y
r

vr

↵rX

Y

 

Fig. 1. The single-track model used in the high-level optimization problem.

gravity, [lf , lr] are the distances from the mass center to the
front and rear wheel base, and [F x, F y] are the longitudinal
and lateral tire forces acting at the front and rear wheels.

Fig. 2 provides a schematic of the double-track model that
is used in the low-level formulation. It has five degrees of
freedom: two translational (vX and vY ) and three rotational
(the roll-pitch-yaw angles (�, ✓, )). The suspension model
is a rotational spring-damper system, and longitudinal and
lateral load transfer is included. The derivation and details
of both models are found in [5], [19].

The nominal tire forces F x
0 and F y

0 for the longitudinal
and lateral directions under pure slip conditions are computed
with the Magic formula [20], given by

F x
0 = µxF z sin

⇣
Cx arctan

�
Bx�i

� Ex(Bx�� arctan Bx�)
�⌘

,

F y
0 = µyF z sin

⇣
Cy arctan

�
By↵

� Ey(By↵� arctan By↵)
�⌘

,

(2)

with lateral slip ↵i and longitudinal slip �i defined as

↵̇i
�

vx
i

+ ↵i := � arctan

✓
vy

i

vx
i

◆
, (3a)

�i :=
Rw!i � vx

i

vx
i

, (3b)

where � is the relaxation length, Rw is the wheel
radius, !i is the wheel angular velocity for wheel
i 2 {f, r} or {1, 2, 3, 4}, and [vy

i , vx
i ] are the lateral and

longitudinal wheel velocities for wheel i. In the following
we suppress the index i for brevity. In (2), µx and µy are
friction coefficients and B, C, and E are parameters. The
nominal normal force acting on each wheel axle is given by

F z
0,f = mg

lr
l
, F z

0,r = mg
lf
l

,

where g is the gravitational acceleration and l = lf + lr.
In the single-track model F z = F z

0 in (2). This is not
true for the double-track model, because of load transfer.
An experimentally verified approach to tire modeling under
combined slip constraints is to scale the nominal forces
(2) with a weighting function G for each direction, which
depends on ↵ and � [20]. The relations are

F x,y = F x,y
0 Gm,

Gm = cos(Cm arctan(Hmm)),

Hm = Bm1 cos(arctan(Bm2m)),

(4)

X

Y

Z

�2

�1

lf lr

w w

 
�

✓

F x
1

F y
1

F x
2

F y
2

F x
4

F y
4

F x
3

F y
3

Fig. 2. The double-track model used in the low-level MPC formulations.

where m is either ↵ or �. Moreover, since it is the torques
that can be controlled in a physical setup, we introduce a
model for the wheel dynamics, namely

⌧ = Iw!̇ � RwF x,

where Iw is the wheel inertia and ⌧ is the input torque.
To account for that commanded steer angle and brake/drive
torques are not achieved instantenously, we incorporate first-
order models from reference to achieved value according to

T �̇ = �� + �ref , (5)

and similarly for the torques, where T in (5) is the time
constant of the control loop. The parameter values used here
correspond to a medium-sized passenger car on dry asphalt.

III. PROPOSED CONTROL STRUCTURE

Fig. 3 displays the control structure. It consists of a high-
level optimizer that uses information about the road geometry
and surrounding vehicles as inputs, in addition to estimates
of the position p, velocity v, yaw angle  , and yaw rate  ̇.
Based on this information, it computes reference trajectories
for the position, velocity, yaw angle, and yaw rate. These
references are then fed to an NMPC, which computes desired
wheel torques ⌧ and steer angle �. If the NMPC fails to
converge, or if the convergence is deemed too slow, the
references are instead sent to an LMPC. The LMPC uses
a linearization of the double-track model, and computes
desired wheel torques and steer angle.

A. High-Level Trajectory Generation

The goal of the high-level optimizer is to find a path and
corresponding state trajectories that minimize a suitable cost
J while staying in lane. In a lane-keeping scenario, it is
natural to include the deviation e from the middle of the
lane in the cost. A common measure of vehicle stability is
the vehicle sideslip angle �, defined as

� := arctan

✓
vY

vX

◆
.

A large � indicates poor maneuverability for the average
driver. It is traditionally used as a performance measure
in electronic stability control systems [1]. In theory, an

2772

3.4. ábra. ST (bicikli) modell

Az alvázdinamika origó körüli linearizálásával, valamint a bólintó és dőlési mozgás figyel-
men kívül hagyásával a jobb és bal oldal összevonható, ami az egy nyomvonalú, vagy bicikli
(single-track) modellhez vezet. Ez a modell megadja a jármű transzlációs és lengési dinamiká-
jának domináns jellemzőit normál vezetési körülmények között, [4],

β = tan−1
(

vy
vx

)

v =
√

v2
x + v2

y



⇒ vx ≈ v

vy ≈ βv
. (3.28)

Ekkor, figyelmen kívül hagyva a gumiabroncs hosszanti erőinek Fx,i oldalirányú dinamikára
gyakorolt hatását, az első és a hátsó tengelyre ható oldalirányú gumiabroncs erők alakja

Fy, f (α f ) = c f α f , Fy,r(αr) = crαr, (3.29)

ahol c f = µ1mglr/l, cr = µ3mgl f /l jelöli a kanyarmerevség paramétereit.
A kis szögekre használatos

α ≃ tan(α) (3.30)

közelítéssel élve és a

tan
(
α f
)
= δ − vy + l f ψ̇

vx
, (3.31)

tan(αr) =
−vy + lrψ̇

vx
, (3.32)
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3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

formulákat felhasználva az oldalcsúszásra a következő egyenletek adódnak:

α f = δ − vy + l f ψ̇

vx
, (3.33)

αr =
−vy + lrψ̇

vx
. (3.34)

Innen a mozgásegyenletek közelítéseként

may = m(v̇y + vxψ̇) = Fy f +Fyr, (3.35)

Izψ̈ = L f Fy f − lrFyr, (3.36)

adódik, ahol ay az oldalgyorsulás, m a jármű tömege és Iz az inerciája. A vy és ψ̇ jeleket állapot
komponenseknek tekintve végül az alábbi egyenleteket írhatjuk fel:

[
v̇y

ψ̈

]
=


 −c f+cr

mvx
−vx +

crlr−c f l f
mvx

−l f c f+lrcr
Izvx

− l2
f c f+l2

r cr

Izvx



[

vy

ψ̇

]
+

[ c f
m

l f c f
Iz

]
δ . (3.37)

Az útvonalkövető szabályozó a referencia útvonal alapján, ami például alkalmas spline para-
méterezéssel adott, valamint a jármű aktuális GPS-pozíciója és orientációja alapján kiszámítja a
szükséges kormányzási szöget (referencia), amely az előírt pálya pontos követéshez szükséges.
Egy lehetséges szabályozási megközelítés egy nominális referencia jármű modelljét alapul véve
minimalizálja a valódi jármű és a referencia jármű releváns jeleinek eltérését. A követési prob-
lémát a 3.5 ábra szemlélteti, ahol v,β ,δ és ψ illetve vre f ,βre f ,δre f és ψre f jelöli a tényleges és
az előírt sebességvektort, az oldalkúszási szöget, a kormányzási szöget és a jármű orientációját.

d
ref

y
ref

O
ref

b
ref

v
ref

R
ref
=1/k

ref

path

d

d

d
ref

b

v

y

e
a

3.5. ábra. Útvonalkövető szabályozás

A kinematikus egy nyomvonalú mozgásmodell (biciklimodell) szerint, [30], a δre f (k) kor-
mányszög és az előírt pálya által meghatározott κre f (k) = 1/Rre f (k) pillanatnyi görbület viszo-
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3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

nyát az alábbi összefüggés adja meg,

δre f (k) = arctan

(
ℓκre f (k)√

1− ℓ2
r κre f (k)2

)
≈ ℓκre f (k), (3.38)

ahol ℓ a tengelytávot jelöli. Viszonylag kis szögekhez és görbületekhez elegendő a δre f (k) =

ℓκre f (k) lineáris közelítés. Ekkor az oldalkúszás szöge

βre f (k) = arctan

(
ℓrκre f (k)√

1− ℓ2
r κre f (k)2

)
≈ ℓrκre f (k). (3.39)

a ψre f járműorientációval együtt határozza meg a mozgás irányát, azaz a vre f
∥vre f ∥ egységvektort.

Itt ℓr a COG és a hátsó tengely közötti távolságot jelöli.
Ideális esetben a feladatot a

δre f , f f (k) = ℓκre f (k),

irányítás oldja meg. Azonban a bizonytalanságok és a nullától eltérő kezdeti feltételek hatásai
miatt további tagokra van szükség, hogy a jármű COG-pontjának a d pályától mért távolsága,
valamint a pálya érintője és a sebességvektor közötti szögkülönbség aszimptotikusan nullához
tartson. A teljes irányítás ezért

δre f (k) = k f f κre f (k)+ kαeα(k)+ kdd(k) (3.40)

alakú, ahol k f f = ℓ, kα és kd alkalmasan választott paraméterek,

eα(k)≜ ψre f (k)+βre f (k)− (ψ(k)+β (k)) = eψ(k)−β (k), (3.41)

ahol β (k) = ℓrκ(k) és

eψ(k)≜ ψre f (k)+βre f (k)−ψ(k)

közvetlenül a mért ψ(k) és ψre f (k)+βre f (k) orientációk alapján számítható ki.
A kα és kd paraméterek modell alapú tervezéséhez formalizálnunk kell a d(k),eα(k) és a

δre f (k) jelek közötti kapcsolatot:

ḋ(t) = v(t)sin(eα(t))≈ v(t)eα(t), (3.42)

ėψ(t) = v(t)cos(eα(t))κre f (t)− v(t)κ(t) (3.43)

≈ v(t)
(
κre f (t)−κ(t)

)
,

ahol v(t) ≜ ∥v(t)∥ a sebesség, lásd még a 3.5 ábra. A (3.43)-ben a ψ̇(t) = v(t)κ(t) kifejezést
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használtuk a perdületi sebességhez.
Bár a jármű és a kormányzás dinamikája nemlineáris és sebességfüggő viselkedést mutat, az

alacsony szintű zárt hurkú rendszer jól közelíthető egy szakaszonként sebesség függő lineáris
rendszer. Számos, állandó sebességen gyűjtött mérési adatból diszkrét idejű Pv(q) modelleket,
ahol q az előretolási operátor, írhatunk fel:

δ (k) = Pv(q)δre f (k). (3.44)

Az irányítástervezéshez használt modell végül is

κ(k) =
1
ℓ

Pv(q)δre f (k) (3.45)

d(k+1) = d(k)+Tsv(k)eα(k), (3.46)

eψ(k+1) = eψ(k)+Tsv(k)
(
κre f (k)−κ(k)

)
(3.47)

eα(k) = eψ(k)− ℓrκ(k), (3.48)

ahol Ts jelöli a mintavételi időt jelöli.

3.2.1. EPS alapú kormányzás

Az elektronikus kormányrendszer elsődleges feladata a pályakövetés. A kormányzási rendszer
a τs kormányzási nyomatékon keresztül vezérelhető. A kormányzási nyomatékot egy sebesség-
függő boost map változtatja:

τb(τs,v) = sign(τs)min
(

1,Aea|τs|(1−bv)−1
)
, (3.49)

ahol A,a,b adott paraméterek. Az így kapott τb felerősített nyomaték egy lineáris időinvariáns
késleltetési kompenzátor bemenete, amelynek kimenete a kormányoszlopon Tmot nyomatékot
előállító elektromos segédmotort táplálja. A kormányrendszerre ható másik nyomaték a τl , ame-
lyet terhelőnyomatéknak vagy önbeálló nyomatéknak nevezünk. Ez arányos a gumiabroncsok
oldalirányú erőivel (Fy, f ), illetve egy kormányszögtől függő, n(δ ) jelű erőkar együtthatóval:

τl = n(δ )Fy, f . (3.50)

A terhelési és löketnyomatékok egy LTI-on keresztül befolyásolják a kormányszöget, amely
normál vezetési körülmények között egy alacsonyrendű szűrővel közelíthető:

δ̇ =−aδ δ +bbτb +blτl +d, (3.51)

ahol d a kormányoszlopra ható további zavaró hatásokat jelöli, aδ , bbés bl az erre a célra végzett
kísérletekből azonosított együtthatók.
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3. Jármű modellezése fizikai megfontolások alapján

Az n(δ ) önbeálló erőkar paramétere a kerék beállításától függ és ezért általában a kormány-
szöggel együtt változik. Ennek értéke modellben normalizálva van, és a következőképpen van
meghatározva:

n(δ ) =





1− clow(δlow −δ )2 if δ < δlow

1− chigh(δhigh −δ )2 if δ > δhigh

1 otherwise

, (3.52)

ahol clow = chigh = 5.2 és −δlow = δhigh = 5 π

180 rad. A kvadratikus függvény a vizsgált járművön
tapasztalt hatást utánozza, miszerint nagyobb kormányszögek esetén az egyenletes kanyarodás
fenntartásához szükséges segédnyomaték csökken és a rendszer érzékennyé válik a zavaró ha-
tásokra.

A kormányszög referenciakövető vezérlője az NI cRIO9039 eszközön lett megvalósítva, ami
a CAN1 hálózaton keresztül kapja meg a δre f referenciajelet a pályakövető szabályzótól és ki-
számítja a kormány szervo működtetőjének vezérlő jelét. Az alkalmazott irányítási séma egy
PID kompenzátor anti-windup integrátorral, [13], amit a következő egyenletek írnak le:

u(k) = satūu(uP(k)+uI(k)+uD(k)), (3.53)

uP(k) = KPe(k), (3.54)

uD(k) =
KD

cdz
(δ (k−1)−δ (k)), (3.55)

uI(k) = cdzKI(e(k)+ e(k−1))+ xI(k), (3.56)

ahol e(k)= δre f (k)−δ (k) a követési hibát jelöli, satūu(.) a telítődési függvényt jelöli alsó és felső
határértékkel u, illetve ū, KP,KD,KI konstans paraméterek, az xI pedig a következő rendszer
által meghatározott állapotváltozók:

xI(k+1) =





ū−uP(k), ha xI(k)+uP(k)> ū,

u−uP(k), ha xI(k)+uP(k)< u,

cdzKI(e(k)+ e(k−1))+ xI(k), egyébként.

(3.57)

A cdz egy skálázási paraméter, amelynek névleges értéke 1, és 1200-ra van állítva, ha u(k) a
feltételezett holtzónában van. Ez a skálázás felgyorsítja a vezérlőt, hogy gyorsan elhagyja a
holtzónát, így ennek a bemeneti nemlinearitásnak a hatásai drasztikusan csökkennek. Az itt
bemutatott algoritmus részleteit [PD20b, PD21a] tartalmazza.

17



4. Nissan LEAF autonóm-funkciók
megvalósításához kiépített
rendszer leírása

Nissan LEAF autonóm-funkciók megvalósításához kiépített rendszer leírása tartalmazza a fi-
zikai változtatásokat a járművön. Bemutatja a jármű működésébe beavatkozás lehetőségeit és
leírja az alacsonyszintű és felsőszintű szabályozások realizációját.

4.1. A kísérleti jármű bemutatása

A Nissan Leaf elektromos meghajtású, ferde hátú, ötajtós autó, amit a Nissan autógyár fejlesz-
tett ki és bocsátott piacra 2010-ben. A Leaf az első, nagy tételben eladott, tisztán elektromos
meghajtású autó.

4.1. ábra. Kísérleti jármű (Nissan LEAF)
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4. Nissan LEAF autonóm-funkciók megvalósításához kiépített rendszer leírása

Az autót 2010-ben kezdték forgalmazni az Egyesült Államokban és Japánban. Az első olyan
tisztán elektromos meghajtású autó volt, ami nagy tételben került forgalomba. Magyarországi
forgalmazásának kezdetére, 2013 tavaszára világszerte már 54 000 példány közlekedett. 2014
decemberében a világszerte eladott Leaf-ek száma meghaladta a 150 000-et.

Az autó hatótávolsága a gyártó szerint 199 kilométer, amit a vezetési stílus befolyásol. (Nor-
mál használat mellett egy töltés körülbelül 130 kilométer megtételére elég, bár egyes tesztek
során ennek dupláját is sikerült megtenni egy feltöltéssel.

4.1.1. Jármű átalakítása előtt elvégzett mérések

A jármű irányítását lehetővé tevő rendszer kiépítése előtt különböző méréseket hajtottunk végre,
melyek lehetővé teszik a „gyári állapot” rekonstrukcióját, illetve információt szolgáltatnak a
különböző kezelőszervek, szenzorok karakterisztikájáról. A méréseket a JKK illetve a KVJT
laborjaiban végeztük a Széchenyi István Egyetemen.

Tömegközéppont meghatározása A tömegközéppont megállapításához talperő mérése-
ket alkalmaztunk, amely egy vízszintes talajon történő talperő mérést és egy ismert mértékű
hátsótengely megemelés mellett történő talperő mérést jelentett. A mérést a következő táblá-
zatban foglaltuk össze. Ezek alapján a COG pont a középkonzol menetválasztó kar közelében
helyezkedik el.

4.2. ábra. Kísérleti jármű (Nissan LEAF)
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4. Nissan LEAF autonóm-funkciók megvalósításához kiépített rendszer leírása

COG mérések (saját tömeg alapján)
Mért nyomtáv elöl 1537,5 mm

Mért COG jobb keréktől 763 mm

Mért COG bal keréktől 774,5 mm

Mért tengelytáv 2700 mm

Mért COG első tengelytől mérve 1161,5 mm

Mért COG hátsó tengelytől mérve 1538,5 mm

COG pont magassága (talajtól) 433,2 mm

COG pont magassága (talajtól,
2×80 kg személy első ülésen)

438,5 mm

4.1. táblázat: COG méréseket összefoglaló táblázat

Kormányzási karakterisztika felvétele A kormányzási karakterisztika felvételéhez a
TECO 814 futómű mérő berendezést használtuk. A méréseket a 4.2 Táblázat foglalja össze:

Kormányszög Bal kerék Jobb kerék Átlag
- 360 - 20,43 - 19,22 - 19,83

- 270 - 14,88 - 14,33 - 14,61

- 180 - 9,80 - 9,53 - 9,67

- 90 - 4,72 - 4,68 - 4,70

0 0,00 0,00 0,00

90 4,48 4,88 4,68

180 9,58 9,90 9,74

270 14,43 15,17 14,80

360 19,32 20,77 20,04

4.2. táblázat: Nissan Leaf kormány karakterisztika mérés táblázata
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4.3. ábra. Nissan LEAF kormányzási karakterisztika

Kormányoszlop nyomatékmérő karakterisztikájának felvétele és a szervokormány
rendszer bemutatása A kormányoszlopra kifejtett nyomatékot egy, a kormányrásegítő
szerkezetbe épített nyomatékmérő szenzor méri folyamatosan és analóg jelként továbbítja a
kormányszervót működtető elektronikának. A nyomatékkal arányos (jellege nem teljesen line-
áris) feszültség jelet módosítjuk az irányítórendszerünkben úgy, hogy az egy szögszabályzást
valósítson meg. A rásegítő egység programját, így annak logikáját sem ismerjük, több mért
és CAN hálózaton kapott információ alapján módosítja az elektromos motorja által kifejtett
nyomatékot.

Az EPS egység felhasználja a nyomatékszenzor, a járműsebességet és egyéb jellemzőket,
hogy az optimális rásegítést biztosítsa. Túlterhelések esetén az egység csökkenti az elektromos
gép által kifejtett nyomatékot, amely igen kedvezőtlen jellemző, ha szögszabályzást kívánunk
megvalósítani azáltal, hogy a nyomatékmérő szenzor jelét módosítjuk.

Az EPS motor hibája esetén is mozgatható marad a kormánymechanizmus. Az úgynevezett
PROTECTION FUNCTION állapotát célszerű detektálni, hogy a megfelelő óvintézkedéseket
meg lehessen hozni a felsőbb szintű irányítórendszerben. Ez a funkció ugyanis képes az EPS
motor nyomatékát jelentős mértékben csökkenteni és nem okoz EPS hibát. Ha az EPS hiba
fennáll, akkor a rásegítés teljesen megszűnik, szögszabályzás nem megvalósítható.

A rásegítés százalékos értékét a rendszer egy ASSIST LEVEL CAN jelben továbbítja a
többi vezérlőegysége felé. A CAN üzenet pontos specifikációja jelenleg nem ismert.

A nyomatékmérő karakterisztikájának felvételét, adott erőkaron felfüggesztett súllyal végez-
tük el, amelyet a CAN hálózaton megjelent üzenettel lett validálva (MsgID: x300, 50 Hz).
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4.2. A Nissan Leaf mérő és szenzor rendszerének

bemutatása

4.4. ábra. Az autonóm járműirányításhoz szükséges berendezések felépítése

A mérőjárművön több projekt és kutatócsoport dolgozik. A 4.4 ábrán látható, hogy a mérőjár-
mű különböző érzékelőkkel és számítógépekkel lett felszerelve, amelyeket a 4.5 ábrán látható
blokkvázlat mutat be részletesen. Az alsó szintű irányítást minden esetben az NI cRIO9039
eszköz végzi, felső szintű irányítás viszont lehetséges a dSpace MicroAutoBox II/VIDIA Jet-
son AGX Xavier/Ipari számítógép berendezésről egyaránt. Minden parancs áthalad a biztonsági
irányítóegységen (SMU), amely egy belső és egy külső vészleállító segítségével bármikor meg-
szakítható, valamint autonóm üzemmódban haladva a járművezető bármilyen kormánymozdu-
lata esetén letiltja a folyamatban lévő parancsot. A jármű szenzorainak köszönhetően a mért
jelek mindegyike elérhető a CAN, LAN, USB portokon az adatnaplózás és a vezérlés céljából.
Méréseink során a dSpace MicroAutoBox végezte a felső szintű irányítást és a saját GNIMU
adatait használtuk fel.

Az identifikációs mérések során az alsó szintű irányítást egy NI cRIO9039 eszköz végezte,
felsőszintű irányítást egy dSpace MicroAutoBox II ipari vezérlőegység. Minden parancs átha-
lad a biztonsági irányítóegységen (SMU), amely egy belső és egy külső vészleállító segítségével
bármikor megszakítható, valamint autonóm üzemmódban haladva a járművezető bármilyen kor-
mánymozdulata esetén letiltja a folyamatban lévő parancsot. Az identifikációs mérések során a
jármű szenzorainak (GNSS, INS) mért jeleit és ezek adatait használtuk fel.

Meghatároztam az alábbi feltételeket:

• Egyenesmenti méréseket szeretnék.
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• Kis sebességeken (maximálisan 30km/h) akarok teszteket elvégezni.

• A sebességfüggést szeretném vizsgálni az előző pontban meghatározott sebességtarto-
mányban.

• Oldalgyorsulásokból szeretném visszakapni a laterális dinamikát. (Vizsgáltam több fi-
zikai paramétert, pl. a yawrate-et és az oldalgyorsulást, ezeket összevetve döntöttem az
oldalgyorsulás mellett.)

A munkám során elvégzett feladataim a következők voltak:

• A mérőrendszer logikai felépítésének megtervezése.

• A hardverelemek kiválasztása és a mérések megtervezése.

• A jelszinkronizálás, hogy közös időskálán tudjam vizsgálni a mért jeleket.

• A GPS rendszernek az implementálásában és validálásába.

• Az adatkommunikáció átalakítása, amivel lehetővé tettem, hogy mesterséges gerjesztője-
let lehessen hozzáadni a kormányszervóhoz. Ezt a jelet egy nyers feszültségjelként kapta
meg a kormányszervó és maga a gerjesztőjel egy előre legenerált jelsorozat a dSpace-n
tárolva. Ezt a dSpace végtelenítve játssza le és CAN-en küldi a cRIO-nak, ami analóg
jellé alakítja és a kormányszervó motorjára közvetlenül már ezt a feszültség jelet adja a
vezérlő jellel összeadva.

4.5. ábra. A járműbe szerelt egységek hierarchiája

A járműre integrált irányítórendszer elemei a következők:
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1. NI cRIO9039 kontroller: FPGA technológiát és Real-time operációs rendszert használó
beágyazott vezérlő. Fő feladata járművel történő CAN kommunikáció és az alacsony-
szintű irányítás, valamint a biztonsági alrendszer működtetése.

2. SMU: Saját biztonsági vészleállító rendszer egy belső és egy külső rádiós jeladós vészle-
állítóval.

3. dSPACE MicroAutoBox: Ez az eszköz valósítja meg a felsőszintű irányítást (kommuni-
kál a nagypontosságú GPS rendszerrel, előállítja a kívánt mozgás trajektóriákat és CAN
hálózaton keresztül küldi a referenciajeleket a myRIO eszköz felé.

4. Ipari számítógép: Egyes részegységek kommunikációját és az adatok naplózását teszi
lehetővé bizonyos méréseknél.

5. NVIDIA Jetson AGX Xavier: Linux-alapú beágyazott vezérlő, a fő feladatai a érzékelés,
környezetészlelés, trajektória tervezés és a kivitelezés. Az érzékelés (sensing) a szenzo-
rok adatainak előfeldolgozását jelenti, míg az észlelés (perception) a nyers szenzoradatok
értelmezését. A trajektória tervezés a környezet információinak figyelembevételével egy
útvonal és hozzárendelt sebességprofil megtervezését jelenti. Végül a kivitelezés vagy
szabályozás a tervezett útvonal és sebesség lekövetését jelenti.

Míg a mérő/szenzorrendszer elemei:

1. LIDAR: A LIDAR távolságmérő eszköz, amely centiméteres pontossággal tud a környe-
zetről információkat szolgáltatni. Létezik egy vagy többcsatornás verziója is. Az egycsa-
tornás LIDAR-t nevezik lézerszkennernek is, ahol egy forgó lézer a jármű környezetéről
egyetlen síkban szolgáltat információkat. Több ilyen forgó egység egymásra helyezve,
némileg szögben eltolva jelenti a többcsatornás LIDAR eszközt. Jellemző csatornaszá-
mok: 16, 32, 64, 128. Egy teljes körbefordulást másodpercenként 10-50 alkalommal tesz
meg a szenzor, így jellemző frekvenciája 10, 20, 25 vagy 50 Hz lehet típustól függően:

• Velodyne VLP16 Puck: 16 csatornás, 360º látószögű LIDAR, 2 darab van a jármű-
vön

• Ouster OS1-64: 64 csatornás, 360º látószögű LIDAR, 2 darab van a járművön

• Sick LMS111 Puck: 1 csatornás, 270º látószögű LIDAR, 1 darab van a járművön

2. Radar: A radar szintén távolságmérő eszköz, de lézer helyett rádióhullámokat használ.
A technológiából eredően, a nagyobb interferenciák miatt, a LIDAR szenzornál pontatla-
nabb, de olcsóbb eszköz. A járművön a Continental ARS 408 típusú radart használjuk.

3. Kamera: A kamera képi információkat rögzít, jellemzően 20-100 Hz között. A járművön
a Stereolabs ZED típusú kamerát használjuk.
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4. V2X: A járműben megtalálható a V2X rendszerek járműkommunikációs feladatokat lát-
nak el. Három ilyen eszközünk van: Commsignia V2X-alapú, 5G-alapú és Ubiquiti Bul-
let alapú.

5. GPS/GNSS: A nagypontosságú globális pozíció meghatározásra alkalmas (Global Na-
vigation Satellite System) rendszert GNSS-nek nevezzük. A köznapi életben elterjedt
a GPS név, valójában ez a legelterjedtebb szatellit-alapú navigációs rendszer. A jármű-
ben két ilyen eszköz van a NovAtel PW7720E1-DDD-RZN-TBE-P1 és a SwiftNav Duro
Inertial. A NovAtel eszköze drágább, két antennás, 20 Hz frekvencián hirdet póz (po-
zíció és orientáció) értékeket, és orientációját tekintve általában pontosabb. A SwiftNav
egyantennás eszköze 10 Hz frekvencián hirdet, de szintén RTK pontosságú eszköz.

6. Saját GNIMU – Navigációs rendszer A rendszer alapja egy GNSS modul, amely az
µ-blox ZED F9P. Ez a modul megfelel az általunk először meghatározott feltételeknek,
azaz:

• GPS, GLONASS, Galileo és BeiDou egyidejű vétele,

• Multi-band RTK gyors konvergencia idővel és megbízható teljesítménnyel,

• Magas frissítési arány dinamikus alkalmazásokhoz,

• 2-3 centiméter pontosság.

Mivel a jármű iránya nagyon fontos az autonóm funkciók megvalósításához, a pontos hely-
zet mellett, és nehéz és pontatlan statikusan egyetlen antennarendszerrel meghatározni azt, két
antennás megoldásra összpontosítottunk. Ennek megkönnyítése érdekében az µ-blox kiadott
egy kifejezetten erre a célra tervezett F9 SoC-t (ZED-F9H). Az egységhez opcionálisan bő-
víthető IMU panel tartozik a GNSS-INS szenzor-fúzióhoz, amelynek szinkronizálása kiemelt
fontosságú az elvégzett tesztek szempontjából.

Az egyik fontos tervezési szempont volt, hogy RTK (Real Time Kinematic) üzemmódban
is képes legyen működni az eszközünk. A rendszer elfogadja az RTK bázisállomások adatbe-
vitelét széles körben elérhető RTCM formátumban, és tartalmaz egy beépített NTRIP klienst
a meglévő folyamatosan működő referenciaállomásokkal történő egyszerű csatlakozáshoz. Az
RTCM üzeneteket a rendelkezésre álló interfészen keresztül (UART, WiFi, USB) továbbíthatjuk
a vevőkészülékre, vagy a beépített NTRIP kliens is veheti azokat, amikor az eszköz csatlakozik
az internethez. A rendszert a Swift Duro ipari GNNS rendszerrel validáltuk és kalibráltuk és
megfelelő pontosságot mutatott. A mérések során az adatokat a saját rendszer adta.
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4.6. ábra. GNIMU navigációs eszköz prototípusa
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4.3. A járműirányítás hatásvázlata

4.7. ábra. A járműirányítás hatásvázlata

Az ábrán használt szimbólumok:

• HLC (High Level Control) Páyakövető szabályzó

• LLC (Low Level Control) Kormányszög szabályzó

• NL Nemlinearitás a kormányszervó bemenetén

• Servo Kormányszervó

• VD (Vehicle Dynamics) Járműdinamika

• Path Útvonal a pályakövetéshez

• PRBS Mesterséges vizsgáló jel

• δre f Kormányszög referencia a felső szintű szabályzótól

• vre f Feszültség referencia az alsó szintű szabályzótól

• vin Tényleges kapocsfeszültség a kormányszervón

• δ Aktuális kormányszög

• x,y Aktuális pozíció lokális ENU koordináta rendszerben

• ψ Legyezési szög

• ÿ Oldalgyorsulás

• ψ̇ Legyezési szögsebesség
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3

.

4.8. ábra. A járműirányítás hatásvázlata - P-K-∆ struktúra

Az identifikációs mérésekhez alkalmazott irányítás struktúráját a 4.8 ábra P-K-∆ elrendezés-
ben mutatja be. A P jelű blokk tartalmazza a kísérleti jármű dinamikáját, ide értve a kormány-
szervó dinamikus viselkedését is. A jármű bemenete tartalmazza a pályakövető szabályozás
által előállított referencia jelet és az előre meghatározott PRBS vizsgálójelet. Ez utóbbi a be-
meneti jeltartománynak megfelelő skálázással került előállításra. A pályakövető szabályozás a
járművön GNSS-IMU szenzorral rögzített pozíció és legyezési szög alapján az előre megha-
tározott teszt-útvonalat követi. A szabályzás kétszintű, mivel a jármű hálózatából közvetlenül
kiolvasott kormányszög segítségével egy alsó szintű, linearizáló szabályzókör is működik. A
mérések során a szintén GNSS-IMU szenzorral rögzített oldalgyorsulás és szögsebesség jeleket
vizsgáljuk. A ∆ bizonytalansági halmaz tartalmazza a rendszerben megjelenő bizonytalanságok
méretét és struktúráját, aminek a hatását a P bemenetére ható ξ jel képviseli.

4.4. Alacsonyszintű vezérlést/szabályzást megvalósító

rendszer leírása

Ahhoz, hogy az alacsony szintű szabályozás és vezérlés funkciókat meg tudjuk valósítani, be-
építettünk az autóba egy NI cRIO9039 kontrollert. Az eszköz a járműben a kesztyűtartó helyére
került beépítésre. Az eszköz paraméterei a függelékben található táblázatokban kerülnek leírás-
ra.
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Az eszköz öt darab bővítőkártyával lett ellátva:

1. 2db NI9853 CAN kártya,

2. 1db NI9403 5V/TTL kártya,

3. 1db NI9205 Analóg bemeneti kártya,

4. 1db NI9263 Analóg kimeneti kártya.

4.9. ábra. NI cRIO9039 vezérlő a járműbe építve

Alsószintű irányítás feladatai Az alsószintű irányítás az alábbi feladatokat látja el:

1. CAN kommunikáció feldolgozása és CAN üzenetek küldése FPGA alapokon (a szüksé-
ges CAN jelek feldolgozása, adatok továbbítása CAN2 hálózatra, amelyen a felsőszintű
irányítás is van.)

2. Adatok mentése (100Hz-en USB-s pendrive-ra, TDMS formátumban)

3. Szabályozókörök megvalósítása:

• Kerékszög szabályzás

• Sebességszabályzás (Lehet külön kapcsolni a fék illetve a gázpedál szabályzást)
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4. GUI a szabályozók paraméterezésére, adatmegjelenítés, diagnosztika (HOST PC-n ke-
resztül, ami jelenleg az autóba épített Windows operációs rendszert futtató tablet)

Kerékszögszabályzást megvalósító rendszer felépítése A kerékszög alsószintű sza-
bályzását a 4.10 ábra szemlélteti:

4.10. ábra. Kormányszög szabályzás elvi ábrája

Paraméterek
Wheel_abs_pos_ref_[deg] Kormányszög referencia [◦] forrása

lehet CAN hálózat vagy GUI

Enable Kormányszög szabályzást engedélye-
ző jel [bool]

CAN_communication_error CAN hálózati hiba [bool], CAN kom-
munikáció hibája esetén True

Wheels_abs_pos_[fdeg] Aktuális kerékszög [deg], CAN-en ol-
vasott kerékszög információ

Controller_parameters (Control_signal_maximum, kP,
kI, k, kD)
Control_signal_maximum Szabályzó maximum kimenete [V]

kP Proporcionális tag értéke

kI Integráló tag értéke

k PID szabályzó időlépésközét megvál-
toztató paraméter a holtsávban

kD Deriváló tag értéke

4.3. táblázat: Kormányszög szabályzás paraméterei a demó idején

Kerékszög szabályzást megvalósító LabVIEW program A cRIO-n futó program 100
Hz-en olvassa be a jeleket és határozza meg a kimeneteket is. Ezt a kommunikációt az FP-
GA programmal közösen hajtja végre (minimális időkésleltetés jelentkezhet az FPGA és a RT
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program közti kommunikáció miatt, ami mikro szekundumos nagyságrend). Mivel a CAN há-
lózaton megjelenő kormányszög információ 100 Hz-en történik, így a végrehajtási frekvencia
növelésével nem javítható szabályzás minősége.

4.11. ábra. Kormányszög szabályzás logikája

A működés logikája: a PI szabályzó minden paraméterét kívülről állíthatjuk (GUI) és újra-
inicializálódik a szabályzó, ha a bool bemenet igaz (kikapcsolták a kormányszög szabályzást,
hiba lépett fel stb.). Alapértelmezetten a szabályzó úgy működik, hogy megvizsgálja, hogy a
PI szabályzó által meghatározott kimenet a holtsávban van-e. A jobb alsó sarokban lévő blokk,
amelynek a bemenete a Dead Zone felső és alsó határa, illetve a PI szabályzó kimenete jelenti
ezt a vizsgálatot. Ha a vizsgálat igaznak bizonyult, a k paramétert adja át a PI idő lépésközeként
(dt – másodperc dimenzióban). Működésben ez azt jelenti, hogy k = 12 paraméter mellett a PI
szabályzó 0,12 s-os végrehajtási frekvenciát feltételez, így nagyobb beavatkozó jel fog születni
a kimenetén és „felgyorsul” a deadzone-on belül.

Kormányszervó PI szabályozója Az identifikációs mérések során a kormánymű követ-
kező tulajdonságait próbáltuk meghatározni:

1. Holtsáv: Az a feszültségtartomány, amely még nem jelent fizikai kerékszög megválto-
zást (a kormányszervó olyan kis nyomatékot fejt ki, amely nem képes a fizikai rendszert
megmozdítani).

2. Linearitás: Annak a tartománynak meghatározása, amelyben a kormánymű lineáris vi-
selkedést mutat (feltételeztük, hogy a kormányszervó rásegítése függ a beavatkozó jel
nagyságától és a jármű sebességétől és egyéb változóktól).
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A holtsávok meghatározását 0,5 és 1 fokos kerékszög változások között vizsgáltuk. A jobbra
illetve balra kormányzáshoz szükséges nyomaték aszimmetriáját a következő diagramok mutat-
ják.

A 4.12 Ábrán jól megfigyelhető, hogy a balra való kormányzást csak nagyobb nyomatékokkal
lehet végrehajtani, ha a kormányszervó adott bemenő feszültségjelre azonos nyomatékot fejt ki.

4.12. ábra. Holtsávok meghatározása (0,5 fokos kerékszög megváltozás alatt)

A 4.13 Ábrán jól látható, hogy a kormánymű a diagramon feltüntetett feszültségbemenetek
esetén képes a fizikai rendszert megmozgatni, kis bemeneti feszültség emelése (század V-os
nagyságrend) már fokokban mérhető kerékszög elmozdulást jelent a futóműnél.

32



4. Nissan LEAF autonóm-funkciók megvalósításához kiépített rendszer leírása

4.13. ábra. Holtsávok meghatározása (0,5 és 1 fokos kerékszög)

Annak érdekében, hogy a kormányszög szabályzást megvalósító szabályozót „fel tudjuk
gyorsítani” az adott holtsáv tartományon, meghatároztuk, hogy a deadzone tartomány hány szá-
zaléka a 0 km/h-s mérésekhez képest. Látható a diagramból, hogy körülbelül 10 km/h-nál van
egy lokális minimum, amely után a deadzone tartomány ismét a 0 km/h-s értékek felé közelít.
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4.14. ábra. Nissan LEAF kormányszervó holtsáv tartománya 0 km/h sebességhez képest (%-ban
kifejezve)

4.4.1. Mérések alapján hangolt PI szabályozó megvalósítása NI
LabVIEW környezetben

A kormányszög szabályzás megvalósítására az NI LabView fejlesztőkörnyezetben megtalálható
PI szabályozót alkalmaztuk, melyet a 4.15 ábra mutat be. Ahhoz, hogy a deadzone tartományo-
kon a beavatkozó jel „hamar átjusson” az alábbi módosításukat tettük a programkódban:

1. Járműsebességtől függően kiszámoljuk a deadzone tartomány maximum és minimum ér-
tékét (másodfokú polinom segítségével, limitálva a számolt értékeket).

2. A deadzone tartomány százalékos értékével gyorsítjuk a szabályzót, hogy az adott tar-
tományt mindig ugyanannyi idő alatt hagyja el (k paraméter). A PI szabályozó dt (s)
bemenete (k taggal szorozva az alap 0,02-es érték).
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4.15. ábra. PI szabályozó realizálása LabVIEW környezetben

A méréseket az alábbi szabályozó paraméterekkel láttuk el (a szabályozó 50 Hz-en futott):

1. P: 0,02

2. I: 0,006

3. k: 1, 2, 4, 8, 12 (ismételt kísérletek)

4. deadzone maximum: f (v) = 0,0006977v2 − 0,0168129v+ 0,2, 0,3 V értékkel szatu-
rálva,

5. deadzone minimum: f (v) = −0,0003548v2 + 0,00718064v− 0,23, −0,3 V értékkel
szaturálva,

6. deadzone tartományszázalék kiszámítása: f (v) = 0,00244561v2 − 0,0557989v+ 1,
0,01 és 2 értékkel szaturálva,

ahol v a jármű sebessége km/h dimenzióban.
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4. Nissan LEAF autonóm-funkciók megvalósításához kiépített rendszer leírása

4.4.2. Megvalósított PI szabályozó működésének tesztelése
különböző k paraméterekkel

4.16. ábra. Kormányszög szabályzást megvalósító PI szabályzó hangolása (iterált mérések)

A mérések során a kerékszög referenciát a Logitech G25 kormányról olvastuk be, azaz a sza-
bályozó referenciajelét a kezelőszemély határozta meg (annak dinamikája és egyéb jellemzői
is a valós használatot tükrözték). A méréseket elvégeztük különböző k paraméterek mellett,
amelyeket a 4.17 és a 4.18 ábrák szemléltetik.
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4.17. ábra. PI szabályozó működése k = 1 paraméterrel

4.18. ábra. PI szabályozó működése k = 12 paraméterrel

A 4.18 ábrán jól látható, hogy a megnövelt k paraméter hatására a beavatkozó jel gyorsan
változik a deadzone-on belül, de nem okoz a referenciajelben hirtelen előjelváltást vagy zajt.
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Az átlagos 0,2 s-os beállási idő 0,1 s-ra javult. A mérések gyors kiértékelésére készítettünk
egy MATLAB scriptet, amely a különböző k paraméterek mellett vizsgálja az átlagos szöghibát
a referencia és a kialakult kerékszög között. Az eredmények a 4.4 Táblázatban olvashatók:

k Az átlagos
különbség a
referenciajel
és a kialakult
kormányszög
között

Az átlagos
különbség
5 fok alatti
referenciajel
és a kialakult
kormányszög
között

A hiba száza-
lékos aránya k
= 1 paraméter-
hez képest

A hiba száza-
lékos aránya
k = 1 paramé-
terhez képest
5 fok alatt

1 2,1809 2,3235 100% 100%

2 1,6957 1,7657 77,8% 76%

3 1,5276 1,3974 70% 60,1%

4 1,2343 1,0619 56,6% 45,7%

8 1,1032 1,0960 50,6% 47,2%

12 1,0638 0,9616 48,8% 41,4%

4.4. táblázat: Ismételt kísérletek k paraméter meghatározásához
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5. Modellezés mért adatokból

5.1. Kísérleti körülmények leírása

A mérések célja a jármű dinamikai jellemzőinek mélyebb megismerése a járművön elhelyezett
szenzorokból a teszt szekvenciák során érkező adatok rögzítése, majd a mérési adatok feldol-
gozása és a mérésekből származó dinamikák identifikációja.

5.1.1. A járműdinamikai identifikációs mérések körülményei

A Nissan Leaf jármű dinamikai identifikációs méréseinek – előkészítő mérések és mérési so-
rozat – helyszíne a ZalaZone teszt komplexum. A kísérletek két pályaelemen kerültek végre-
hajtásra, a dinamikai teszt felületen és az autópálya szakaszon. Az 5.1 ábrán látható baloldalon
az ADAS, középen a dinamikai platform és tőle jobbra a fékfelület majd az autópálya. A kép
jobboldali szélén még látható a SmartCity is.

5.1. ábra. ZalaZone Tesztpályák

A tesztben résztvevők a ZalaZone pályamérnökség által szervezett tréningen vettek részt, a
mérések körülményeinek biztonsági kérdéseire is kiterjedő feltételrendszer lefektetésével.

A jármű dinamikai mérései során meghatározott maximális autonóm üzemű sebességhatárt
30 km/h-ban határoztuk meg a ZalaZone mérnökség a SZTAKI és a JKK tesztelő csapata egyet-
értésével (a 30 km/h sebességhatár átlépésére lehetőség van a ZalaZone meghatározott teszt
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felületein a teszt biztonsági előírások megtartása és a járművezető személy megfelelő közleke-
désbiztonsági hatósági minősítése mellett).

5.2. A mérések menete

Az autó előre megtervezett pályákat járt be megadott, állandó sebességgel. A meglévő két-
szintű fedélzeti szabályozó rendszer biztosítja a pálya és a sebesség követését teljesen autonóm
módban. A modellezéshez szükséges megfelelő gerjesztést a beavatkozó jelhez adott mester-
séges zavarójel biztosítja. A kísérletek megkezdése előtt az autót a kezdőpont közelébe kell
vezetni és megfelelő irányba állítani, mert a szabályozók a követési hibával arányos beavatkozó
jelet írnak elő. A kezdőpont a különböző pályák esetében eltérő lehet. Ha emberi beavatkozás
szükséges egy kísérlet során, akkor a szükséges pálya és zavarójel módosítások elvégzése után
a kísérletet meg kell ismételni.

5.2.1. A járműszimuláció leírása

A mesterséges zavarójel Az identifikációhoz a rendszert szűrt PRBS jellel gerjesztjük.
Egy PRBS jel adott frekvencia tartományon belül egyenletes és amplitúdó korlátozás mellett
maximális energiájú jelet biztosít. A rendelkezésre álló terület korlátai miatt a PRBS jelhez
egy irányító jelet is adunk, amely a járművet előre megtervezett pályák közelében tartja. A pá-
lyakövetéssel egyúttal azt is biztosíthatjuk, hogy a jármű a kívánt munkapontokon áthaladjon,
azaz különböző kanyarodási manőverek mentén kapjon megfelelő gerjesztést. A mesterséges
zavarójelre azért van szükség, mivel a zavarójel nélkül nem lenne megfelelően gerjesztve a
járműdinamika, így a gerjesztetlen mérési adatok alapján nem lenne lehetséges a rendszer iden-
tifikációja.

Jármű modell frekvencia tartományi vizsgálata A fizikai modell szerint 20 rad/s (3.2
Hz) környékén rezonancia frekvencia található. Ennek pontos identifikációjához szükséges len-
ne a rendszert 100 rad/s (15.9 Hz) sávszélességig gerjeszteni, de ez a kormány szervó korlátai
miatt sajnos nem lehetséges. Az is látható az ábrán, hogy a rendszer domináns frekvencia tar-
tománya kb. 1 rad/s (0.16 Hz)-ig terjed. Mint ahogy a realisztikus pályák görbülete is a 0.2
Hz alatti tartományban található, a pályakövetés szabályozása is ebben a tartományban kell
jól működjön a magasabb frekvenciás modell bizonytalanságokkal szembeni robosztusságának
biztosítása mellett. Ebből következik, hogy a PRBS jel 10 rad/s (1.6 Hz) sávszélessége elegen-
dő kell legyen a pályakövető és kormányzási szabályozások tervezéséhez szükséges modellek
identifikációjához.

A következő ábrákon (5.2-5.7) láthatóak a különböző sávkorláttal rendelkező PRBS jelekkel
gerjesztett szimulált járműmodellek válaszfüggvényei. Minden jelre azonosan érvényes, hogy
81.92 s hosszúságúak és összesen 4096 munkapontból állnak. Mindegyiken hatodrendű ellip-
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tikus szűrő volt alkalmazva, és a PRBS felső sávkorlátja a szűrő sávkorlátjának háromszorosa
volt.

5.2. ábra. 10 rad/sec, azaz 1,59 Hz sávkorlátú PRBS gerjesztés

5.3. ábra. 15 rad/sec, azaz 2,39 Hz sávkorlátú PRBS gerjesztés
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5.4. ábra. 20 rad/sec, azaz 3,18 Hz sávkorlátú PRBS gerjesztés

5.5. ábra. 25 rad/sec, azaz 3,98 Hz sávkorlátú PRBS gerjesztés
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5.6. ábra. 30 rad/sec, azaz 4,77 Hz sávkorlátú PRBS gerjesztés

5.7. ábra. 40 rad/sec, azaz 5,57 Hz sávkorlátú PRBS gerjesztés

Kormány Szervó Működési Korlátai A kormány szervó normális körülmények között
a sofőr által kifejtett nyomatékra segít rá, és nem önállóan végez munkát. Identifikáció köz-
ben rendkívül nagy, a normál körülményeket jelentősen meghaladó igénybevételnek van kitéve
mind a leadott teljesítmény, mind amplitúdó és frekvencia tartomány tekintetében. Túlmelege-
dés vagy más biztonsági tartalék kimerülése esetén a szervó egy degradált üzemállapotba kerül,
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amikor a kísérletezés nem folytatható tovább. Ezt és a tartós károsodást elkerülendő amplitúdó
és változási sebesség korlátozásokat kell bevezetni. A tapasztalatok szerint a 10 rad/s sávszé-
lességű szűrt PRBS gerjesztőjel a szervó terhelhetősége határának a közelében lehet.

A PRBS jel tervezése A mesterséges zavarójel egy elliptikus szűrőn átengedett, előre
megtervezett és letárolt, adott hosszúságú PRBS jel, melyet ciklikusan ismételve kell kiadni. A
zavarójel amplitúdóját előzetes kísérletekben kell meghatározni: azt a legnagyobb amplitúdót
kell megkeresni, amely a tesztelők számára még éppen elviselhető és a pályakövető szabályozás
még képes úton tartani az autót.

A PRBS (pseudo-random binary signal) jelet 10 rad/s (1.59 Hz) sávkorláttal és 51.08 másod-
perc időtartamra tervezzük: A Matlab idinput függvényének [0;30rad/s] sávkorlátot adunk
meg, majd egy 10 rad/s körfrekvencián vágó hatodrendű elliptikus szűrővel levágjuk a nagy-
frekvenciás komponenseket. A jel idő és frekvencia-tartományi vizsgálata az alábbi ábrán lát-
ható. A jelet periodikusan ismételve minden pályatípusnál alkalmazzuk. A jel amplitúdóját
előzetesen be kell állítani, ez függhet a sebességtől és a maximális görbülettől is.

A PRBS, mint vizsgáló jel tulajdonságaiban nagyon hasonló a fehér zajhoz, de legnagyobb
előnye, hogy sáv és amplitúdó korlátos valamint egy hasonlóan szűrt fehér zajhoz képest na-
gyobb az energiatartalma. Emellett könnyen és ismételhetően generálható. A jel a 5.8 ábrán
látható.

5.8. ábra. A mérések során felhasznált PRBS zavarójel az idő és a frekvencia tartományban

Az összes mesterségesen gerjesztett mérés során ugyanazzal a fenti ábrán látható 51,08 má-
sodperc hosszú és 0,3V amplitúdójú PRBS jellel volt gerjesztve a rendszer. Az amplitúdónak
mindenképpen 0,1 és 0,5V között kellett lennie, mivel kb. 0,1V a szervo deadzonjának határa,
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és kb. 0,5V a maximális vezérlőjel amplitúdó. Ezek alapján voltak különböző amplitúdóval
mérések, és a korábbi eredmények alapján a novemberi méréseknél mindenhol 0,3V-ot alkal-
maztunk az összehasonlíthatóság érdekében (ennél kisebb amplitúdóval nem volt elég nagy a
gerjesztés, ennél nagyobb pedig már nagyban rontotta az utazási komfortot a mérések során).
A mesterségesen gerjesztett méréseknél ez a jel volt hozzáadva az alsószintű szabályozó által
kiadott vezérlőjelhez annyi megkötéssel, hogy ahol esetleg az amplitúdó 0,5V fölé ment volna,
ott ez levágásra került. Mérve kizárólag a PRBS jel (a csatolt ábrákon e-vel jelölve - 2. sor), és
a vezérlőjel és PRBS összege (a csatolt ábrákon ue-vel jelölve - 3. sor) voltak 0,5V amplitúdó
korláttal. Ez utóbbi volt minden esetben az identifikációs becslések bemenete.

5.3. A kísérletek jellemző adatai

Irányító jelek A felső szintű szabályozó rendszer (Autobox) három jelet ír elő az alsó szint
számára:

1. kormányszög referencia jel, amit az alsó szint PID szabályozója referenciajelként fogad

2. mesterséges zavarójel, amit az alsó szinten a PID által kiszámolt beavatkozó jelhez kell
adni, a kettő összege lesz a kormányszervó bemeneti feszültség jele

3. sebesség referencia jel

Az alsó szintű szabályozó a kapott referenciáknak megfelelően állítja elő a kormányszervóra
kapcsolt bemeneti feszültséget.

Mérendő jelek A modellezés szempontjából az 5.1 Táblázatban szerinti jelek mérése fon-
tos.
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Jel Mérték-
egység

Határok Megjegyzés

Autonóm funk-
ció be/ki

[0 - 1]

Hibajel be/ki [0 - 1]

Idő ms TOD – Az éjfél óta eltelt ezred-
másodpercek száma

Abszolút sebes-
ség

m/s A GPS jel alapján

pozíció ◦ és m GPS koordináták és helyi ENU
koordináták

Orientáció ◦ [0 - 360] 0 = északi irány, pozitív az óra-
mutató járása szerint

Beavatkozójel V [± 0,6]

A zavarójel V [± 0,3]

Kormány szervo
motor árama

A

Legyezési szög-
sebesség (yaw-
rate)

◦/s

Kormányszög ◦ [± 30]

Oldalgyorsulás m/s2

Hosszirányú
gyorsulás

m/s2

5.1. táblázat: Mérendő jelek

A mérések összefoglalása Az alábbi, 5.2 és 5.3, összefoglaló táblázatok mutatják a két
egymást követő napon elvégzett kísérleteket. Az autópályán megvalósult (AP) egyenes szakasz
átlagosan 967 m hosszú.

A két mérési nap során összesen 34 mérés történt, ebből, egyebek között 1 pálya bejárás, 12
db sikeres egyenes meneti mérés, 2 db sikeres magára hagyott mérésáll rendelkezésre. A magára
hagyott mérések kizárólag a mérőrendszer helyességének az ellenőrzéséhez volt szükséges.
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2021. 11. 02. (kedd)
# Pálya-

szakasz
Nyom-
vonal

Sebesség
(konstans)

Hiba
jel

Autonóm
funkció

Megjegyzés

39 AP Kézzel
vezetett

ki Pálya felvétele miatti
tesztmérés

40 AP Egyenes 2 mps 0V be Majdnem teljesen
száraz út

41 AP Egyenes 2 mps 0.3V be Majdnem teljesen
száraz út

42 AP Egyenes 3 mps 0V be Majdnem teljesen
száraz út

43 AP Egyenes 3 mps 0.3V be Száraz út

45 AP Egyenes 4 mps 0V be Száraz út

46 AP Egyenes 4 mps 0.3V be Száraz út

47 AP Egyenes 5 mps 0V be Száraz út

48 AP Egyenes 5 mps 0.3V be Száraz út

5.2. táblázat: Mérések az első mérési napon

2021. 11. 03. (szerda)
# Pálya-

szakasz
NyomvonalSebesség

(konstans)
Hiba
jel

Autonóm
funkció

Megjegyzés

49 AP Egyenes 7 mps 0V be Száraz út

50 AP Egyenes 7 mps 0,3V be

51 AP Egyenes 8 mps 0V be

52 AP Egyenes 8 mps 0,3V be

54 AP 0 kor-
mány-
szög

0V ki Száraz út

55 AP 0 kor-
mány-
szög

0,3V ki

5.3. táblázat: Mérések a második mérési napon

Útvonal neve: Egyenes A pálya egy egyenes vonalból áll, a végén elhelyezett kanyar
csak biztonsági okokból került bele, nem része a mérésnek. Ez a pálya alkalmas a 0 kormány-
szög környezetében megfigyelhető viselkedés vizsgálatára. Várhatóan itt a legjelentősebb a
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kormányszervó nemlineáris hatása. A pályarajz a 5.9 ábrán látható.

5.9. ábra. Az egyenes útvonal pályarajza

A mérések összegzése Az identifikációs számításokhoz kizárólag az egyenes meneti
PRBS jellel gerjesztett mérési adatok lettek felhasználva, a többi mérés az identifikációk jósá-
gának ellenőrzésére szolgálnak.
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6. Jármű legyezési dinamikájának
identifikációja

Az identifikáció célja a jármű laterális mozgásának matematikai leírása, hogy ez alapján megfe-
lelő szabályozást lehessen alkalmazni a különböző autonóm funkciók során. A számítások so-
rán egyenes meneti dinamikákat vizsgáltam. A méréseknél a jármű önvezető módban egyenes
pályára volt kényszerítve mialatt a rendszert a kormányszervóra illesztett PRBS feszültségjellel
gerjesztettem. Ezekre a mérésekre lineáris és nemlineáris identifikációs módszereket alkal-
maztam. A paraméter becslés a modellek struktúrájához megfelelő nemlineáris Least Squares
(NLS), Maximum Likelihood (ML) vagy Prediction Error (PE) módszerrel lett elvégezve.

A fejezet további részében bemutatom az identifikáció során alkalmazott modellstruktúrákat
és a megfelelő paraméterbecslési eljárásokat. Egy részletesebb összefoglalót az A3 Függelék
tartalmaz.

6.1. Modellezés és identifikáció mért jelek alapján

Az előző fejezetben láttuk, hogy a járműdinamikát, így a legyezési dinamikát is, folytonos ide-
jű nemlineáris differenciál egyenletekkel lehet leírni. Az ezeknek megfelelő input/output kap-
csolatot (ha egy munkapontban kis változásokat feltételezve modellezünk) akkor úgynevezett
Volterra, vagy Fliess funkcionál sorokkal, vagy úgynevezett nemlineáris állapot tér modellekkel
írhatjuk le. Utóbbiak általános alakja

ẋ = f (x,u), y = g(x,u), (6.1)

ahol x ∈ Rn u ∈ Rm és y ∈ Rp a megfelelő dimenziós állapot, input illetve output vektorok.
Bizonyos feltételek fennállása esetén ha az f ,g függvények ismertek, akkor a (6.1) rendszer

linearizálható (lásd például Jacobi linearizálás), egy adott munkapontban

ẋ(t) = Ax(t)+Bu(t), y(t) =Cx(t)+Du(t) (6.2)

állapot egyenletekre.
Minthogy a célunk mért adatok (mintavételezett u,y) alapján modellezni, az (6.2) modellt
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időben diszkretizáljuk. A feltételezett tartószervnek megfelelően

xt+1 = Axt +But , yt =Cxt +Dut (6.3)

diszkrét idejű állapot egyenletet kapjuk, aminek időtartományban megfeleltetünk egy beme-
net/kimenet (I/O) modellt (d = 0):

yt = G(q)ut =
∞

∑
k=1

Gkut−k, (6.4)

ahol q az előretolás operátora, azaz qut = ut+1, és {Gk,k = 1,2, . . .} pedig az úgynevezett
impulzusválasz sorozat. A rendszer úgynevezett diszkrét átviteli függvénye a Z-transzformáció
alkalmazásával:

G(z) =
∞

∑
k=1

Ggz−k. (6.5)

Egy bemenet/kimenet pár (ú.n. SISO rendszer) esetén a g(z)=∑∞
k=1 gkz−k jelölést alkalmazzuk,

ahol {gk,k = 1,2, . . .} skalár impulzus-válasz sorozat.
Lineáris modellt tudunk konstruálni akkor is, amikor egy fizikai (minden időpillanatban

mérhető) jel segítségével lineáris, de úgynevezett paraméter-függő (LPV) leírást kapunk, lásd
[31, 11, 12, 10],

xt+1 = A(ρ)xt +B(ρ)ut , yt =C(ρ)xt +D(ρ)ut , (6.6)

azaz yt = G(q,ρ)ut .
Dinamikus rendszerek modellezése és identifikációja során a környezeti hatásokat sztochasz-

tikus folyamatokkal, u.n. zajmodellekkel reprezentáljuk, azaz feltesszük, hogy a megfigyelések
(mérések) egy LTI rendszer additív zajjal terhelt kimenetei.

Mivel az esetek nagy részében mintavételezett rendszereink (adataink) vannak, kézenfekvő,
hogy diszkrét idejű modelleket használunk:

yt = vt + εt (6.7)

vt =
∞

∑
k=1

gkut−k, (6.8)

ahol εt zajfolyamat egy másodrendű stacionárius sztochasztikus folyamat, amit az alábbiak va-
lamelyike definiál:

i) az Rε(k) = E{εt+kεt} kovarianca függvény, ahol E{εt}= 0,∀t;

ii) a Φε(ω) = F{Rε(k)} spektrális sűrűségfüggvény.
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A jól ismert átviteli függvény a {gk}∞
1 impulzus válasz Z-transzformáltja, azaz

G(z) =
∞

∑
k=1

gkz−k.

Praktikus okokból célszerű ezeket a modelleket újra parametrizálni véges számú

θ ∈ DM ⊂ Rd

paraméter segítségével, és az identifikációs problémát erre a véges dimenziós halmazra megfo-
galmazni. Ekkor a modell alakja

yt = G(q,θ)ut + εt ,

ahol a zajfolyamatot vagy az Rε(τ) kovariancia sorozat, vagy pedig a Φε(ω) spektrális sűrű-
ségfüggvény írja le. Ez a jellemzés egy M paraméterezett modell halmazt definiál, azaz egy
modell struktúrát. Az M halmaz egy rögzített θ paraméteréhez tartozó elemét M (θ) jelöli.

Ha adott egy εt másodrendű stacionárius sztochasztikus folyamat R(τ) kovariancia függvé-
nye, akkor a kapcsolódó modellezési feladat megfogalmazása a következő:

i) Keresünk egy LTI rendszert aminek a kimenete azonos kovariancia függvénnyel rendel-
kezik (gyenge realizáció, kovariancia faktorizáció), azaz a kovariancia függvényt akarjuk
reprodukálni.

ii) Keresünk egy LTI rendszert aminek az ξt kimenetére igaz, hogy εt ≡ ξt (erős realizá-
ció), azaz ekkor nemcsak a kovariancia függvényt, hanem a mintavételezett folyamatot is
reprodukáljuk.

Frekvencia tartományban, azaz ha a Φ(ω) spektrális sűrűségfüggvény van megadva, az aláb-
bi spektrális faktorizáción alapuló eredményt alkalmazhatjuk.

Feltéve, hogy Φ(ω) > 0 a cosω vagy eiω racionális függvénye, létezik egy H(z) racionális
függvény aminek nincsenek az egységkörön kívül pólusai és zérusai úgy, hogy

Φ(ω) = λ |H(eiω)|2.

Ekkor az εt folyamat modellezhető egy et ∼ (0,λ ) fehér zajon ható, H(z) átviteli függvénnyel
rendelkező, lineáris szűrő kimeneteként, azaz időtartományban

εt = H(q)et ≜
∞

∑
k=0

hket−k,

ahol et ∼ (0,λ ) a fehér zaj és

H(q) = 1+h1q−1 +h2q−2 + · · · (h0 = 1).
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Véges dimenziós LTI rendszereket, amelyek egységugrás válaszukkal vannak megadva, vé-
ges módon paraméterezhetünk az átviteli függvényeik segítségével. A megfelelő eltolás-operátor
felhasználásával ezeknek a modelleknek időtartományi alakja

yt = G(q,θ)ut +H(q,θ)et , et ∼ (0,λ ) fehér zaj,

ahol H(q,θ) egy stabil és inverz stabil rendszer, G(q,θ) pedig stabil. Ekkor a G és H rendsze-
reket racionális függvényekként írhatjuk fel, mint

G(q) =
B(q)
A(q)

, H(q) =
C(q)
D(q)

.

Az így kapott modell struktúrát az identifikációs szakirodalomban még Box–Jenkins modellnek
is nevezzük, azaz

yt =
B(q)
A(q)

ut +
C(q)
D(q)

et ,

ami egy racionális átviteli függvény modell és egy ARMA (AutoRegressive Moving Average)
zajmodell összege.

u B(q) +

e

yw
A(q) u B(q) +

C(q)
D(q)

e

y
A(q)

6.1. ábra. OE és BJ struktúrák

A zajmodell struktúrájára tett különböző feltételezések alapján a modell paramétereinek becs-
lése szempontjából is fontos modell struktúrákat definiálhatunk. Ha a fenti ARMA modell-
ben A(q) = D(q) és C(q) = 1 akkor ARX (Autoregressive with eXogeneous input), ha pedig
C(q)/A(q) = 1 akkor Output Error (OE) modell struktúráról beszélünk. Az ARX modell para-
métereit LS, az OE modell paramétereit NLS, míg az általános ARMA modell paramétereket
ML vagy PE módszerekkel becsülhetjük.
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u B(q)
A(q) +

1
A(q)

e

y u B(q)
A(q) +

C(q)
A(q)

e

y

6.2. ábra. ARX és ARMAX struktúrák

Az alábbiakban az úgynevezett predikciós hibán alapuló – Prediction Error (PE) – módszert,
lásd [9], [22], mutatjuk be . Ezekben az eljárásokban a rendszermodellek játsszák el a predik-
torok szerepét.

Feltételezzük, hogy a forrás zaj független, azonos eloszlású valószínűségi változó minden
t-re. Vannak esetek amikor még a normális eloszlást is feltételezzük.

Ezekkel a feltevésekkel az ŷ(t|θ) = E{yt |Y t−1,U t−1} ≜ ŷt|t−1 LMS (Least Mean Square)
prediktor a kimenet múltbeli Y t−1,U t−1 adatokból számolt feltételes várható értéke.

Tekintsük az alábbi általános racionális átviteli függvényekből álló modell struktúrát:

yt = G(q)ut + εt ,

ahol a εt zaj folyamat végtelen mozgó átlag FIR (Finite Impulse Response) reprezentációja

εt = H(q)et =

(
∞

∑
k=0

hkq−k

)
et .

A kimenet egylépéses előrehaladó becslése felírható mint

ŷt|t−1 = E{yt |Yt−1,Ut−1}= G(q)ut +E{εt |Y t−1,U t−1}
= G(q)ut + ε̂t|t−1.

Mivel most csak egylépéses becsléseket használunk, ezért a ε̂t = ε̂t|t−1, ŷt = ŷt|t−1 egyszerüsítő
jelölésekkel élünk.

A zaj folyamat egylépéses előrehaladó becslése

ε̂t = E{εt |Y t−1,U t−1}= E

{
∞

∑
k=0

hket−k|Y t−1,U t−1

}

= E
{

et +h1et−1 +h2et−2 + · · · |Y t−1,U t−1} .
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Mivel az et valószínűségi változó független a múltbeli kimenetektől, ezért

E
{

et |Y t−1,U t−1}= 0,

E
{

et−k|Y t−1,U t−1}= êt−k, k = 1,2, . . . ,

és így êt−1, êt−2, . . . becsülhető a (yt−1,ut−1, . . .) múltbeli adatokból felhasználva az

êt−k = H−1(q)[yt−k −G(q)ut−k], k = 1,2, . . .

összefüggést.
Ekkor az ε̂t becslés felírható mint

ε̂t =
[
H(q)−1

]
êt =

H(q)−1
H(q)

ε̂t(θ) =
[
1−H−1(q)

]
ε̂t ,

ami a becsült zaj hozzájárulásának végtelen AR reprezentációjaként is interpretálható.
Mivel ε̂t a múltbeli zaj realizációktól függ, ezért ezek, adott θ esetén, megadhatók mint:

ε̂k = yk −G(q)uk, k = 1,2, . . . , t −1.

Végezetül megkapjuk a
ε̂t =

[
1−H−1(q)

][
yt −G(q)ut

]

becslést és így a kimenet egylépéses előrehaladó becslése

ŷt|t−1 = G(q)ut + ε̂t = H−1(q)G(q)ut +
[
1−H−1(q)

]
yt

lesz, azaz ŷt|t−1 megkapható a múltbeli input/output megfigyelésekből.
A frekvencia tartománybeli átviteli G(z),H(z) függvényekre adódik, hogy stabil prediktor

esetén G(z)-nek stabilnak, H(z)-nak pedig inverz stabilnak kell lenni.
A prediktorok kiszámításához végtelen múltbeli adat szükséges. Általában az ut = 0 ha t < 0

és alkalmazhatjuk az y−1 = y−2 = · · · = 0 pragmatikus feltevést, mivel a prediktor stabilitása
biztosítja az ismeretlen kezdeti értékek hatásának lecsengését a kimeneten.

A predikciós hiba alakja:

ε(t) = yt − ŷt|t−1 = H−1(q)[yt −G(q)ut ].

Ha a H(q),G(q) átviteli függvények paraméterei az ismeretlen változók, akkor a predikciós
hiba függ θ -tól, azaz

ε(t,θ) = H−1(θ ,q)
[
yt −G(θ ,q)ut

]
,

ahol ε(t,θ) jelöli az egylépéses előrehaladó becslési hibát.
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A PE eljárás minimalizálandó kritériumfüggvényének általában

VN(θ ,ZN) =
1
N

N

∑
t=1

ℓ(ε(t,θ)),

választjuk, ahol ℓ(.) egy skalár értékű függvény.
A becsült PE paraméter a következő:

θ̂N = θ̂N(ZN) = arg min
θ∈D

VN(θ ,ZN),

ahol tipikusan a

ℓ(ε(t,θ)) =
1
2

ε
2(t,θ)

választással élünk.
A PE és a ML becslés a forrászajra tett normalitási feltételek esetén megegyeznek. Ezt rész-

letesebben az A3 Függelékben mutatom be.
A PE és ML módszerek alkalmas módosításokkal használhatók a Wiener és Hammerstein

modellek paramétereinek becslésére. A MATLAB általam használt identifikációs módszerei L.
Ljung, [35] munkásságára épülnek és lettek implementálva.

Blokk orientált megközelítések Nemlineáris rendszerek lineáris dinamikával és statikus
nemlinearitásokkal való közelítése régóta, és mindmáig, kutatott terület. Egy korai eredmény
még Wiener nyomán a következő, [7], Theorem 2, pp. 1154:

6.1. Tétel (Véges dimenziós dinamikus rendszer közelítés). Tegyük fel, hogy N egy nemline-

áris (úgynevezett fading memory) operátor, y = Nu. Ekkor létezik olyan N̂ I/O operátor, amely

ẋ = Ax+bu, y = p(x) (6.9)

alakban realizálható, ahol A egy adott véges M dimenziójú exponenciálisan stabil mátrix, p(x)

pedig egy RM → R polinom.

Megjegyezzük, hogy a fenti tétel az M dimenzióról nem mond semmit, ennek meghatározása
ma is kutatás tárgya.

G(q, ζ )NH(·, α) NW (·, β)ut wt zt yt

νt µt

6.3. ábra. Wiener-Hammerstein modell
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Az N̂ lineáris modellt adatokból mint a rendszert approximáló modellt identifikálni tudjuk, a
leginkább (főleg a gyakorlatban) elterjedt alak a bilineáris

ż = Ez+Fzu+Gu, y = Hz (6.10)

modell illetve az úgynevezett blokk orientált modellek. Utóbbiak közül a Wiener-Hammerstein
modellek, lásd 6.3 ábra, a leginkább elterjedtek, márcsak a MATLAB ID Toolbox rutinjai között
való elérhetőség okán is. Ezek (diszkrét idejű modellek) általános alakja

yt = NW (zt ,β )+µt (6.11)

zt = G(q,ζ )wt +νt (6.12)

wt = NH (ut ,α) , (6.13)

ahol θ = [β ,ζ ,α] a modell parméterek, NW ,NH statikus nemlinearitások, µt ,νt zérus várható
értékű, konstans varinaciájú zajfolyamatok. A ∂

∂α
NH(·,α), d

∂β
NW (·,β ) deriváltakról feltesszük,

hogy léteznek, de nem kell feltétlenül invertálhatónak lenniük.
A θ paraméterek becslése a lineáris modelleknél és az A3 függelékben már ismertetett ML

és PE módszerekkel történhet. A legáltalánosabb leírást [2, 35] cikkekben találhatjuk meg.
A MATLAB ID Toolbox-ban a νt ≡ 0 eset van implementálva. Ezt OE-módszernek is hívják,

lásd [23].
A továbbiakban a tényleges, tesztpályán elvégzett mérések alapján kivitelezett identifikáció

eredményeit mutatjuk be. A modellosztályok, a hozzájuk tartozó paraméterbecslési módszerek,
a becsült paraméterek statisztikai tulajdonságai (szórás, kovariancia mátrixok) részletesen az
A3 függelékben vannak összefoglalva.

6.2. A járműdinamika identifikációjának eredményei

Ebben a fejezetben először a lineáris modellekkel kapott eredményeket mutatjuk be. A struktú-
ra becslésének (keresésének) teljes folyamatát nem írjuk le, csak a statisztikai modell validáció
alapján legjobbnak ítélt modellek tulajdonságait mutatjuk be az egyeses kísérletekben (méré-
sekben) konstansnak beállított jármű haladási sebesség, mint paraméter, függvényében.

A modedelleket kiértékeltük

• időtartományban (reziduál sorozatok korreláció függvénye, AIC, BIC kritériumok)

• paraméter tartományban (becsült paraméterek Eθ̂i = 0 hipotézisre vonatkozó t-próbák,
paraméterek kovariancia mátrixa alapján)

• becsült paraméterek alapján számolt pólus/zérus térképek alapján

56
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• frekvencia tartományban (az adatokból számított APSD becslések és a modell A3 füg-
gelékben bemutatott frekvencia tartománybeli tulajdonságai alapján számított frekvencia
függvények Bode diagramjainak összehasonlításával)

• sebesség függés kiértékelése (a domináns pólusok helyzetének változása alapján)

A struktúra becslés eredményeinek alapján az

yθ =
b1q+b2q−2

1+a1 +a2q2 ut + εt (6.14)

alakú OE modellekhez találtuk a legjobb illeszkedést. A θ̂ = [b1,b2;a1,a2] modell paramétere-
ket a MATLAB ID Toolbox OE eljárásával becsültük. A nemlineáris Wiener és Hammerstein
modellek lineáris dinamikáját a lineáris identifikáció alapján határoztuk meg. Mindkét modell
struktúrában az NW (β ) és NH(α) statikus nemlinearitások másod illetve harmadrendű polino-
moknak adódtak.

Az eredményeket részleteiben a következő alfejezetek foglalják össze.

6.2.1. A lineáris modellek identifikációjának eredményei

A lineáris identifikáció output error módszerrel történt. Az identifikáció referencia jele a kor-
mányszervóra adott gerjesztett feszültségjel, a kimenete pedig az oldalgyorsulás voltak. A mé-
rések során 50 Hz-es mintavételi frekvenciát választottam. A 6.4 táblázatban látható az összes
egyenes menti gerjesztett mérési adatokon elkészült identifikációs számítás, a dolgozatban be-
mutatottak és a függelékben találhatóak egyaránt. A táblázat színkódolása a következő:

1. Zöld: Az identifikációs eredmények részletesen vannak bemutatva a dolgozatban.

2. Sárga: Az identifikációs eredmények összefoglalás jelleggel vannak bemutatva a dolgo-
zatban, de a függelékben részletesen megtalálhatók.

3. Piros: Az identifikációs eredmények nincsenek bemutatva a dolgozatban, de a függelék-
ben részletesen megtalálhatók.

A másodrendű output error modellek eredményei 50 Hz mintavételi frekvencia
mellett A 6.5 és 6.6 ábrákon a másodrendű output error identifikációs modellek pólus-zérus
térképei és a rájuk jellemző statisztikák szerepelnek különböző járműsebességek mellett.
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6.4. ábra. A bemutatott identifikációs modellek

6.5. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es output error modellek pólus-zérus térképei különböző jár-
műsebességek mellett.

58
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6.6. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es output error modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett.

A 6.5 és 6.6 ábrákon látható, hogy a rendszer erősítése minimálisan sebességfüggő, ugyan-
akkor a BIC és FPE értékek közel konstansok. Az FPE, azaz a Final Prediction Error (a modell
végső becsült hibája) a következő összefüggés alapján számolható ki:

FPE = MSE
(1+ np

N )

(1− np
N )

,

ahol:

1. np a holtidő mértéke, ami az összes számítás során 0 volt,

2. N a mintaszám, ez 50 Hz-es mintavétel esetén 6100, 10 Hz-es újramintavételezés után
pedig 1220 voltak (ebből adódóan az FPE és BIC statisztikai mérőszámok között a kü-
lönböző mintavételezések során ötszörös szorzót kell alkalmazni az összehasonlíthatóság
érdekében) és

3. MSE, azaz a Mean Square Error (a modell hibáinak a négyzetösszegének az átlaga):

MSE =
N

∑
i=1

(yi − ŷi)
2,

ahol:

1. yi az i-edik mért kimenet és

2. ŷi az i-edik becsült kimenet értéke.
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A BIC, azaz a Bayesian Information Criteria a következő összefüggés alapján számolható ki:

BIC = N ln(MSE) +N (ny ln(2π) +1)+np ln(N),

ahol ny a kimeneti vektorok darabszáma, azaz az általam vizsgált rendszereknél ennek az értéke
mindenhol 1.

Főként ezek alapján a statisztikai mérőszámok alapján rangsoroltam az eredmények kiértéke-
lése során a becslések jóságát, ugyanakkor figyelembe vettem egyéb mérőszámokat is (páldául
AIC, paraméter-szórások, T értékek), amik a mellékletben lévő eredményekben láthatóak.

A másodrendű output error modellek részletes eredményei Mivel 6 különböző
mérési szekvenciára történt többszáz modell identifikáció, így a dolgozatomban csak ebben
a pontban mutatom be a részletes eredményeket, a többi részletes kiértékelés a mellékletben
tekinthető meg.

A következő ábrán láthatóak a mért értékek idő és frekvencia tartományban 7,2 km/h-ás
járműsebesség mellett. A mérések során alkalmazott hibajel egy 10 rad/s körfrekvencián hatod-
rendű elliptikus szűrővel levágott PRBS jel, azaz 1,59 Hz a sávkorlátja. Ezáltal ez a jel hasonlít
a fehér zajhoz, a fő előnye viszont az a fehér zajjal szemben, hogy mivel pszeudo jel, ezért meg-
ismételhető. Az összes mesterségesen gerjesztett mérés során ugyanazzal az 51,08 másodperc
hosszú és 0,3V amplitúdójú PRBS jellel volt gerjesztve a rendszer. A mesterségesen gerjesztett
méréseknél ez a jel volt hozzáadva az alsószintű szabályozó által kiadott vezérlőjelhez. Mérve
az oldalgyorsuláson (y) kívül kizárólag a PRBS jel (e) és a vezérlőjel és PRBS összege (ue) vol-
tak 0,5V amplitúdó korláttal. Ez utóbbi minden esetben az identifikációs becslések bemenete.
Ezek láthatóak a 6.7 ábrán.
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6. Jármű legyezési dinamikájának identifikációja

6.7. ábra. A mért értékek 7,2 km/h járműsebesség mellett idő és frekvencia tartományban.

A mérések minden esetben 50 Hz mintavételezési frekvencia mellett történtek, ugyanakkor
a vizsgálatok során ezeket 10 Hz-en újramintavételezve is vizsgáltam. Az újramintavételezés
során aluláteresztő szűrőt használtam, aminek a vágási frekvenciája 5 Hz volt. A kimeneteknél
jól látható a gerjesztő jel vágási frekvenciájának közelében egy domináns frekvencia ami arra
utal, hogy a gerjesztés elégséges mértékű volt a sikeres identifikációhoz. A 6.8 ábrán az erre a
mérésre illesztett identifikációs modell részletei láthatóak.
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6.8. ábra. A másodrendű output error identifikációs modell 7,2 km/h járműsebesség és 50 Hz
mintavételi frekvencia mellett.

A 6.8 ábra bal felső részén a pólus-zérus térkép látható. Ez szerepelt a fenti pólus-zérus tér-
képen piros színnel. A jobb felső részen az identifikációs modell Bode-diagrammja, valamint a
mérési adatokból számolt Bode-diagramm látható. Az identifikációs modell Bode-diagrammja
körül látható a 3-as normális szórású konfidencia tartomány, ami 99,7 %-os szignifikancia szin-
tet jelent. A bal alsó részen az identifikáció részletes statisztikái láthatóak, jobb alul pedig a
mérési eredmények és a modell által becsült kimenet összehasonlítása a mérés első 10 másod-
percében.

A 6.9-6.18 ábrákon ugyanezek a részletes eredmények láthatóak más járműsebességek mel-
lett.
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6.9. ábra. A mért értékek 10,8 km/h járműsebesség mellett idő és frekvencia tartományban.

6.10. ábra. A másodrendű output error identifikációs modell 10,8 km/h járműsebesség és 50 Hz
mintavételi frekvencia mellett.
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6.11. ábra. A mért értékek 14,4 km/h járműsebesség mellett idő és frekvencia tartományban.

6.12. ábra. A másodrendű output error identifikációs modell 14,4 km/h járműsebesség és 50 Hz
mintavételi frekvencia mellett.

64
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6.13. ábra. A mért értékek 18 km/h járműsebesség mellett idő és frekvencia tartományban.

6.14. ábra. A másodrendű output error identifikációs modell 18 km/h járműsebesség és 50 Hz
mintavételi frekvencia mellett.
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6.15. ábra. A mért értékek 25,2 km/h járműsebesség mellett idő és frekvencia tartományban.

6.16. ábra. A másodrendű output error identifikációs modell 25,2 km/h járműsebesség és 50 Hz
mintavételi frekvencia mellett.
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6.17. ábra. A mért értékek 28,8 km/h járműsebesség mellett idő és frekvencia tartományban.

6.18. ábra. A másodrendű output error identifikációs modell 28,8 km/h járműsebesség és 50 Hz
mintavételi frekvencia mellett.

A fenti részletes ábrákon is jól látható, hogy a vizsgált dinamika nem sebességfüggő.
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6.19. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es output error modellek pólus-zérus térképei különböző jár-
műsebességek mellett.

6.20. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es output error modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett.

A másodrendű output error modellek eredményei 10 Hz mintavételi frekvencia
mellett A 6.19 és 6.20 ábrákon jól látható, hogy a 10 Hz-es újramintavételezés során a vár-
hatónak megfelelően áthelyeződtek a rendszer pólusai és zérusai, ugyanakkor a modell hibája
is nőtt.
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6.21. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es output error modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett.

6.22. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es output error modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett.

A harmadrendű output error modellek eredményei 50 Hz mintavételi frekvencia
mellett A 6.21 és 6.22 ábrákon látható harmadrendű modell valós pólusokat is behozott a
rendszerbe, ugyanakkor a becslés nem lett pontosabb, mint korábban, így arra lehet következ-
tetni hogy a dinamikai modell másodrendű.
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6.23. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es output error modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett.

6.24. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es output error modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett.

A harmadrendű output error modellek eredményei 10 Hz mintavételi frekvencia
mellett A 6.23 és 6.24 ábrákon látható harmadrendű modell esetén is romlottak a mérőszá-
mok újramintavételezés során, valamint az erősítési tényezők előjele is megváltozott, ebből arra
lehet következtetni, hogy ezek a modellek hibásak.
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6.3. Nemlineáris járműmodell identifikációja

6.3.1. A Hammerstein identifikációk eredményei

Ez a típusú modell nemlineáris bemenetet feltételez. A számításaimban a bemenetre másod és
harmadrendű polinomiális nemlinearitást feltételeztem, és ezek alapján identifikáltam. A Ham-
merstein identifikációk lineáris része output error modellek voltak. Az identifikáció referencia
jele itt is a kormányszervóra adott gerjesztett feszültségjel, a kimenete pedig az oldalgyorsulás
voltak. Az identifikációkat elvégeztem másod- és harmadrendű lineáris modell segítségével, 10
és 50 Hz-es mintavételi frekvenciával, illetve másod- és harmadfokú feltételezett nemlinearitás
mellett. A dolgozatban csupán a legjobb eredményeket adó identifikációs sorozatot mutatom
be, a többi kiértékelés a mellékletben található.

6.25. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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6.26. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.

6.27. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jármű-
sebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A 6.25-6.27 ábrákon jól látható, hogy az identifikációk jóságának mérőszámai alapján a fel-
tételezett bemeneti nemlinearitással jobb eredmények adódtak, mint a lineáris modelleknél.
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6.3.2. A Wiener identifikációk eredményei

A Wiener modell nagyon hasonló a Hammerstein modellhez, annyi különbséggel, hogy itt a
kimeneten van feltételezve a nemlinarítás. A számításaimban a kimenetre másod és harmad-
rendű polinomiális nemlinearítást feltételeztem, és ezek alapján identifikáltam. A Wiener iden-
tifikációk lineáris része output error modellek voltak. Az identifikáció referencia jele itt is a
kormányszervóra adott gerjesztett feszültségjel, a kimenete pedig az oldalgyorsulás voltak. Az
identifikációkat elvégeztem másod- és harmadrendű lineáris modell segítségével, 10 és 50 Hz-
es mintavételi frekvenciával, illetve másod- és harmadfokú feltételezett nemlinearitás mellett.
Az előzőekhez hasonlóan, itt is csak a másodrendű modellt mutatom be a harmadfokú poli-
nomiális nemlinearitással a kimeneten. A többi számítási eredmény a mellékletben található
meg.

6.28. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző járműse-
bességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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6.29. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE statisz-
tikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

6.30. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A 6.28-6.30 ábrákon látható eredmények alapján a Wiener modell nagyon hasonló eredmé-
nyeket hozott, mint a Hammerstein, azonban a kiértékelések során minimálisan jobb statisztikai
mutatókat mutatnak a Hammerstein modellek.
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6.3.3. A gerjesztetlen dinamikai számítások eredményei

A gerjesztetlen egyenes meneti mérések identifikációja a nem elégséges gerjesztés miatt nem al-
kalmasak identifikációra, viszont alkalmasak a gerjesztett mérések identifikációjának kiértéke-
lésére. A 6.31 ábrán egy másodrendű output error modell segítségével identifikált gerjesztetlen
mérés látható.

6.31. ábra. Identifikáció: egyenes menet, 7,2 km/h, PRBS gerjesztés nélkül, másodrendű OE,
50 Hz mintavételezés, oldalgyorsulás.

Ugyanez az identifikáció a PRBS jellel gerjesztett mérésre pedig a 6.32 ábrán látható.
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6.32. ábra. Identifikáció: egyenes menet, 7,2 km/h, 0,3 V PRBS gerjesztéssel, másodrendű OE,
50 Hz mintavételezés, oldalgyorsulás.

A 6.31 és 6.32 ábrákon látható, hogy a PRBS jel nélküli mérés során nem volt megfelelően
gerjesztve a rendszer sikeres identifikációjához.
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1. Tézis: [4. és A.1. Fejezetek] Kidolgoztam a laterális járműdinamika identifikációjához
szükséges mérési eljárásokat és a kísérletek mérésére alkalmas fedélzeti rendszer követelmé-
nyeit és implementáltam egy Nissan Leaf elektromos autón.

1.1. Meghatároztam a laterális járműdinamika identifikációjához szükséges mérési eljárást és
a mérendő mennyiségeket.

1.2. Meghatároztam a mérőrendszerrel szemben támasztott követelményrendszert: Legyen al-
kalmas az oldalgyorsulás, a kormányszervó vezérlőjel és a hozzáadott gerjesztőjel adott
frekvencián történő mérésére. Legyen képes ezeknek a jeleknek az időbeli szinkronizálá-
sára, legyen lehetőség a vezérlőjelhez hozzáadni a mesterséges gerjesztőjelet.

1.3. A Nissan Leaf meglevő mérőrendszerét olyan módon alakítottam át, hogy a meghatáro-
zott követelményrendszernek megfeleljen.

A járműbe szerelt egységek hierarchiája a 7.1 ábrán látható.

7.1. ábra. A járműbe szerelt egységek hierarchiája

Az identifikációs mérések során az alsó szintű irányítást egy NI cRIO9039 eszköz végezte,
felsőszintű irányítást egy dSpace MicroAutoBox II ipari vezérlőegység. Minden parancs átha-
lad a biztonsági irányítóegységen (SMU), amely egy belső és egy külső vészleállító segítségével
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bármikor megszakítható, valamint autonóm üzemmódban haladva a járművezető bármilyen kor-
mánymozdulata esetén letiltja a folyamatban lévő parancsot. Az identifikációs mérések során a
jármű szenzorainak (GNSS, INS) mért jeleit és ezek adatait használtuk fel.

Meghatároztam az alábbi feltételeket:

• Egyenesmenti méréseket szeretnék.

• Kis sebességeken (maximálisan 30km/h) akarok teszteket elvégezni.

• A sebességfüggést szeretném vizsgálni az előző pontban meghatározott sebességtarto-
mányban.

• Oldalgyorsulásokból szeretném visszakapni a laterális dinamikát. (Vizsgáltam több fi-
zikai paramétert, pl. a yawrate-et és az oldalgyorsulást, ezeket összevetve döntöttem az
oldalgyorsulás mellett.)

A munkám során elvégzett feladataim a következők voltak:

• A mérőrendszer logikai felépítésének megtervezése.

• A hardverelemek kiválasztása és a mérések megtervezése.

• A jelszinkronizálás, hogy közös időskálán tudjam vizsgálni a mért jeleket.

• A GPS rendszernek az implementálásában és validálásába.

• Az adatkommunikáció átalakítása, amivel lehetővé tettem, hogy mesterséges gerjesztője-
let lehessen hozzáadni a kormányszervóhoz. Ezt a jelet egy nyers feszültségjelként kapta
meg a kormányszervó és maga a gerjesztőjel egy előre legenerált jelsorozat a dSpace-n
tárolva. Ezt a dSpace végtelenítve játssza le és CAN-en küldi a cRIO-nak, ami analóg
jellé alakítja és a kormányszervó motorjára közvetlenül már ezt a feszültség jelet adja a
vezérlő jellel összeadva.

A tézishez tartozó eredmények a [PD14a, PD17a, PD18a] publikációimban lettek részletesen
kifejtve.

2. Tézis: [5. Fejezet] Megterveztem az identifikációs mérésekhez szükséges gerjesztő je-
leket. Egy "high fidelity" szimulációs modell felhasználásával meghatároztam a gerjesztő jel
típusát, sávszélességét és a mintavételi frekvenciákat.

Az identifikációhoz a rendszert szűrt PRBS jellel gerjesztjük. Egy PRBS jel adott frekvencia
tartományon belül egyenletes és amplitúdó korlátozás mellett maximális energiájú jelet biz-
tosít. A rendelkezésre álló terület korlátai miatt a PRBS jelhez egy irányító jelet is adunk,
amely a járművet előre megtervezett pályák közelében tartja. A pályakövetéssel egyúttal azt is
biztosíthatjuk, hogy a jármű a kívánt pálya pontokon áthaladjon, azaz különböző kanyarodási
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manőverek mentén kapjon megfelelő gerjesztést. A mesterséges zavarójelre azért van szükség,
mivel a zavarójel nélkül nem lenne megfelelően gerjesztve a járműdinamika, így a gerjesztetlen
mérési adatok alapján nem lenne lehetséges a rendszer identifikációja.

7.2. ábra. A mérések során felhasznált PRBS zavarójel az idő és a frekvencia tartományban

Az összes mesterségesen gerjesztett mérés során ugyanazzal a 7.2 ábrán látható 51,08 má-
sodperc hosszú és 0,3V amplitúdójú PRBS jellel volt gerjesztve a rendszer. A tézishez tartozó
eredmények a [PD18b, PD18c] publikációimban lettek részletesen kifejtve.

3. Tézis: [6. Fejezet] Elvégeztem a lineáris modellosztályok identifikációját.

3.1. A ZalaZone tesztpályán elvégeztem az identifikációs méréseket.

3.2. A modellstruktúra kiválasztását FPE, AIC és BIC kritériumok, a reziduálok korrelációs
analízise, a paraméterek statisztikai kiértékelése és a pólus-zérus konfigurációk kiértéke-
lése alapján végeztem el. Mind időtatományban, mind a modellek aszimptotikus frekven-
cia tartománybeli tulajdonságai alapján frekvencia tartományban is végeztem illeszkedés
vizsgálatokat.

3.3. A legjobb eredményeket az ún. OE modell struktúrával kaptam, a domináns pólusok
elhelyezkedését a járműsebesség függvényében is meghatároztam.

A 7.3 és 7.4 ábrákon a másodrendű output error identifikációs modellek pólus-zérus térképei
és a rájuk jellemző statisztikák szerepelnek különböző járműsebességek mellett.
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7.3. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es output error modellek pólus-zérus térképei különböző jár-
műsebességek mellett.

7.4. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es output error modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett.

A tézishez tartozó eredmények a [PD18d, PD20b, PD21a] publikációimban lettek részletesen
kifejtve.

4. Tézis: [6. és A.4. Fejezetek] Elvégeztem a Nemlineáris Wiener - Hammerstein modellek
identifikációját.

4.1. A nemlineáris Wiener és Hammerstein modellekben egy lineáris dinamika és statikus

80



7. Tézisek

nemlinearitás írja le a modellt. Az eredményként kapott modellekben a lineáris dinamika
struktúrája megegyezik a lineáris identifikációban kapott struktúrákkal.

4.2. A statikus nemlinearitásokat pedig polinomiális alakban lehetett identifikálni.

7.5. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző jár-
műsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

7.6. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.
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7.7. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző járműse-
bességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A 7.5-7.7 ábrákon jól látható, hogy az identifikációk jóságának mérőszámai alapján a felté-
telezett bemeneti nemlinearitással jobb eredmények adódtak, mint a lineáris modelleknél. A
tézishez tartozó eredmények a [PD18d, PD21a, PD21b] publikációimban lettek részletesen ki-
fejtve.
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8. Összefoglalás

Az értekezésben bemutatott munka eredményeképp létrehoztam egy rendszer-identifikációs
mérések elvégzésére alkalmas fedélzeti mérőrendszert. A méréseim során a saját fejlesztésű
GNSS, INS rendszer szenzorainak mért jeleit és ezek adatait használtam fel. A méréseim az
előzetes funkcionális és rendszertesztek után a ZalaZone autóipari teszpályán kerültek kivitele-
zésre. Annak érdekben, hogy jobb irányítási struktúrákat tudjak tervezni és az implementálási
korlátozásokat is figyelembe lehessen venni, szükség volt egy alacsony rendű, úgynevezett do-
mináns pólusokat tartalmazó modell meghatározása, identifikálása mért adatokból.

A meglévő kétszintű fedélzeti szabályozó rendszer biztosította a pálya és a sebesség köve-
tését teljesen autonóm módban. A gerjesztést a beavatkozó jelhez adott mesterséges zavarójel
biztosította. A méréseimnél a jármű önvezető módban egyenes pályára volt kényszerítve, mi-
alatt a rendszer a kormányszervóra illesztett PRBS feszültségjellel volt gerjesztve. Ezekből a
mérésekből lineáris és nemlineáris modelleket identifikáltam.

Az identifikáció során először a lineáris modellekkel kapott eredményeket mutattam be. A li-
neáris identifikációt output error módszerrel végeztem el. Az identifikáció referencia jele a kor-
mányszervóra adott gerjesztett feszültségjel és a szabályozó által kiadott korrekció, a kimenete
pedig az oldalgyorsulás voltak. A nemlineáris járműmodell identifikációja során Hammerstein
és Wiener identifikációk eredményeit mutattam be. A számításaimban a be- illetve kimenetre
másod és harmadrendű polinomiális nemlinearitást feltételeztem, és ezek alapján identifikál-
tam. Az identifikáció be- és kimenetei ugyanazok voltak, mint a lineáris identifikáció során. Az
identifikációs modellek alapján a lineáris és nemlineáris eseteknél is a másodrendű modellek
szolgáltatták a legjobb eredményeket számomra 50 Hz mintavételezési frekvencia mellett. A
két bemutatott nemlineáris módszer harmadfokú nemlinearitás feltételezése mellett jobb ered-
ményeket adott a lineáris modellekhez képest. A két nemlineáris modell között elhanyagolható
különbség adódott számomra, ugyanakkor a Hammerstein modellek statisztikai mérőszámai
szignifikánsan jobbak voltak minden esetben a Wiener mérőszámaihoz képest.

A bemutatott módszertanom alkalmas más járművek mérési adataiból való identifikációra, a
közölt eredményeket pedig a Nissan Leaf manővertervezésében és az irányító rendszertervezé-
sében lehet hasznosítani.
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9. Summary

The results and contributions of the research work shown in this Thesis can be summarized as
follows.

I designed and implemented an on - board measurement system that is suitable to monitor
the manoeuvring a self driving car. The vehicle was an electric driven Nissan Leaf used for
regularly demoing self driving functions. The data can be collected by using the GNS and INS
sensors and stored for later use in signal processing and system identification applications.

The real - time measurements under operating conditions were performed on the ZalaZone
test field. In addition to testing the self - driving functions developed by our team, the goal was
to identify models of the lateral dynamics for later use in controller design. I was interested
to identify a restricted complexity dynamic model that represents the dominant poles in the
frequency range of interest.

This car is equipped with a two - level control system to ensure lane trajectory and speed
tracking in fully autonomous mode. During the identification experiments the car was forced
to follow a straight line and an additional (suitable designed) PRBS signal was superposed on
the wheel servo to provide persistently exiting input. The side acceleration and yaw rate signals
were measured, sampled and used for linear and nonlinear system identification.

The identification of linear models were obtained by the use of MATLAB ID Toolbox. Struc-
ture and parameter estimations were performed using prediction error methods. The model
were evaluated statistically in the parameter space, residual correlation analysis, and in the fre-
quency domain using the properties of the limiting models. Pole zero maps, static gains and
the dependence of the final models on the vehicle speed was also evaluated. The final models
accepted had mostly second order output error structures.

Considering the presence of possible nonlinearities I identified Wiener and Hammerstein
models, too. The model structure of the linear part was identical to those obtained in the li-
near identification. The nonlinear parts obtained were second and third order polynomials. The
Hammerstein structure produces somewhat better statistical properties than all the other struc-
tures but all models resulted is very similar but speed dependent pole structures.

The elaborated measurement system, the modelling and identification approaches are suitable
to apply on other vehicles for signal analysis and identification . The models identified can be
used in the design of control systems for the Nissan Leaf vehicle under various self driving
situations.
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A. Függelék

A.1. Nissan LEAF adatok

Supported operating system NI Linux Real-Time (64-bit)

Software requirements
Application software
LabVIEW LabVIEW 2014 SP1 or later,

LabVIEW Real-Time Module 2014
SP1 or later,
LabVIEW FPGA Module 2014 SP1
or later

C/C++ Development Tools for NI
Linux Real-Time

Eclipse edition 2014 or later

Driver software NI CompactRIO Device Drivers Feb-
ruary 2015 or later

cRIO-9039 Sync
Supported operating system NI Linux Real-Time (64-bit)

Software requirements
Application software
LabVIEW LabVIEW 2016 SP1 or later,

LabVIEW Real-Time Module 2016
SP1 or later,
LabVIEW FPGA Module 2016 SP1
or later

C/C++ Development Tools for NI
Linux Real-Time

Eclipse edition 2016 or later

Driver software NI CompactRIO Device Drivers Feb-
ruary 2016 or later

A.1. táblázat: NI cRIO9039 operációs rendszerre vonatkozó paraméterek
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Number of ports 2

Network interface 10Base-T, 100Base-TX and
1000Base-T Ethernet

Compatibility IEEE 802.3

Communication rates 10 Mbps, 100 Mbps and 1000 Mbps
auto-negotiated

Maximum cabling distance 100 m/segment

A.2. táblázat: NI cRIO9039 hálózati csatlakozók

FPGA Type Xilinx Kintex-7 7K325T

Number of flip-flops 407 600

Number of 6-input LUTs 203 800

Number of DSP slices
(18 × 25 multipliers)

840

Available block RAM 16 020 kbits

Number of DMA channels 16

Number of logical interrupts 32

A.3. táblázat: NI cRIO9039 konfigurálható FPGA paraméterek

Voltage input range (measured at the cRIO-9039 power
connector)
V1 9 V to 30 V

V2 9 V to 30 V

Maximum power consumption 46 W

A.4. táblázat: NI cRIO9039 tápellátás

CPU Intel Atom E3845

Number of cores 4

CPU frequency 1,91 GHz

On-die 1.2 cache 2 MB Shared

A.5. táblázat: NI cRIO9039 processzor
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Gyártó Nissan

Kategória Elektromos autó

A modell főbb műszaki adatai
Méret és tömegadatok
Hossz 4445 mm

Szélesség 1770 mm

Magasság 1550 mm

Tömeg 1945 kg

Tengelytáv 2700 mm

Első nyomtáv 1540 mm

Hátsó nyomtáv 1535 mm

Súlyeloszlás (elöl-hátul) 57-43 %

Teljesítmény
Motor elektromos

Teljesítmény 80 kW (107 LE) @2730rpm

Maximum nyomaték 254 Nm @2730rpm

Gyorsulás 11,5 mp (0-100 km/h)

Maximum sebesség 114 km/h

Teljesítmény-súly arány 53,8 W/kg

Erőátvitel
Hajtott kerekek Fronthajtás

Hajtómű Kétlépcsős lassító hajtómű

Energiatárolás
Akkumulátor típus Lítium-ion

Maximális tárolt energia 24 kWh

Feszültség 360 V

Töltési idők 21 óra @ 120 V
5 óra @ 230 V
N/A @ 400 V

Hatótáv 160 km

Gumiabroncsok / Felfüggesztés / Fékek / Biztonság
Gumik / Kerék / Kerekek (elöl/hátul) P205/55 R16

Fékek (elöl/hátul) Tárcsafékek (ABS)

Felfüggesztés (elöl/hátul) McPherson / félig független torziós
rúd

Biztonsági övek száma 5

Kormányszervó Elektromos (változó rásegítés)

A.6. táblázat: Nissan LEAF főbb műszaki paraméterei
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A.2. A szimulációs modell paraméterei

Meghatározás Jelölés Érték Mértékegység

Első és hátsó tengely-CG távolság
összege

l = lr + l f 2.7 m

Tengelytáv w 0.77 m

Jármű tömege m 1860 kg

Gravitációs állandó g 9.81 m/s2

Első tengely-CG távolság l f 1.65 m

Hátsó tengely-CG távolság lr 1.05 m

Dőlési tehetetlenség Ixx 737.8 kgm2

Gördülési tehetetlenség Iyy 2840 kgm2

Elfordulási tehetetlenség Izz 2925 kgm2

COG magasság h 0.623 m

Oldalirányú csúszási állandó σ 0.375 m

Gördülési merevségi tényező Kφ 66751 Nm/rad

Gördülési csillapítási tényező Dφ 6260 Nms/rad

Dőlésmerevségi tényező Kθ 408500 Nm/rad

Dőléscsillapítási tényező Dθ 35269 Nms/rad

Gumiabroncs tapadási együttható µ1 = µ2 8.5 −
Gumiabroncs tapadási együttható µ3 = µ4 11.5 −
Boost map együttható A 0.0063 −
Boost map együttható a 8.677 1/Nm

Boost map együttható b 0 s/m

Kormánymechanikai együttható aδ 0.108 1/s

Kormánymechanikai együttható bb 2.369 rad/Nms

Kormánymechanikai együttható bl 2.546 rad/Nms

Önbeálló erőkar n(δ ) lásd (A.1) m

A.7. táblázat: A szimulációs modell paraméterei

n(δ ) =





1− clow(δlow −δ )2 ha δ < δlow

1− chigh(δhigh −δ )2 ha δ > δhigh

1 ha δlow ≤ δ ≤ δhigh

, (A.1)

ahol clow = chigh = 5.2 és −δlow = δhigh = 5 π

180 .
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A.3. Lineáris időinvariáns rendszerek modellezése

Dinamikus rendszerek modellezése és identifikációja során gyakran alkalmazunk lineáris idő-
invariáns (LTI) input-output rendszerek-modelleket ahol a környezeti hatásokat sztochasztikus
folyamatokkal reprezentáljuk, azaz feltesszük, hogy a megfigyelések (mérések) egy LTI rend-
szer additív zajjal terhelt kimenetei.

Mivel az esetek nagy részében mintavételezett rendszereink (adataink) vannak, kézenfekvő,
hogy diszkrét idejű modelleket használunk:

yt = vt + εt (A.2)

vt =
∞

∑
k=1

gkut−k (A.3)

Ha q jelöli az előretolás (forward shift) operátorát, azaz qut = ut+1, és feltesszük, hogy vt egy
LTI rendszer kimenete, akkor

vt =
∞

∑
k=1

gk(q−kut) = G(q)ut ,

ahol

G(q) =
∞

∑
k=1

gkq−k.

A {gk}∞
1 sorozatot impulzus válasznak hívjuk, valamint a εt zajfolyamat egy másodrendű staci-

onárius sztochasztikus folyamat, amit az alábbiak valamelyike definiál:

i) az Rε(k) = E{εt+kεt} kovarianca függvény, ahol E{εt}= 0,∀t;

ii) a Φε(ω) = F{Rε(k)} spektrális sűrűségfüggvény.

A jól ismert átviteli függvény a {gk}∞
1 impulzus válasz Z-transzformáltja, azaz

G(z) =
∞

∑
k=1

gkz−k.

Praktikus okokból célszerű ezeket a modelleket újraparametrizálni véges számú

θ ∈ DM ⊂ Rd

paraméter segítségével, és az identifikációs problémát erre a véges dimenziós halmazra megfo-
galmazni. Ekkor a modell alakja

yt = G(q,θ)ut + εt
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ahol a zajfolyamatot vagy az Rε(τ) kovarianciasorozat, vagy pedig a Φε(ω) spektrális sűrű-
ségfüggvény írja le. Ez a jellemzés egy M paraméterezett modell halmazt definiál, azaz egy
modell struktúrát. Az M halmaz egy rögzített θ paraméteréhez tartozó elemét M (θ) jelöli.

Zaj folyamatok modellezése Ha adott egy εt másodrendű stacionárius sztochasztikus fo-
lyamat R(τ) kovarianciafüggvénye, akkor a kapcsolodó modellezési feladat megfogalmazaása
a következő:

i) Keresünk egy LTI rendszert aminek a kimenete azonos kovarianciafüggvénnyel rendel-
kezik (gyenge realizáció, kovariancia faktorizáció), azaz a kovariancia függvényt akarjuk
reprodukálni.

ii) Keresünk egy LTI rendszert aminek az ξt kimenetére igaz, hogy εt ≡ ξt (erős realizá-
ció), azaz ekkor nemcsak a kovariancia függvényt, hanem a mintavételezett folyamatot is
reprodukáljuk.

Frekvencia tartományban, azaz ha a Φ(ω) spektrális sűrűségfüggvény van megadva, az aláb-
bi spektrális faktorizáción alapuló eredményt alkalmazhatjuk.

Feltéve, hogy Φ(ω) > 0 a cosω vagy eiω racionális függvénye, létezik egy H(z) racionális
függvény aminek nincsenek az egységkörön kívül pólusai és zérusai úgy, hogy

Φ(ω) = λ |H(eiω)|2.

Ekkor az εt folyamat modellezhető egy et ∼ (0,λ ) fehér zajon ható, H(z) átviteli függvénnyel
rendelekező, lineáris szűrő kimeneteként, azaz időtartományban

εt = H(q)et ≜
∞

∑
k=0

hket−k,

ahol et ∼ (0,λ ) a fehér zaj és

H(q) = 1+h1q−1 +h2q−2 + · · · (h0 = 1).

Átviteli függvények Véges dimenziós LTI rendszereket, amelyek egységugrás válaszuk-
kal vannak megadva, véges módon paraméterezhetünk az átviteli függvényeik segítségével. A
megfelelő eltolás-operátor felhasználásával ezeknek a modelleknek időtartományi alakja

yt = G(q,θ)ut +H(q,θ)et , et ∼ (0,λ ) fehér zaj,
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ahol H(q,θ) egy stabil és inverz stabil rendszer, G(q,θ) pedig stabil. Ekkor a G és H rendsze-
reket racionális függvényekként írhatjuk fel, mint

G(q) =
B(q)
A(q)

, H(q) =
C(q)
D(q)

.

Az így kapott modell struktúrát az identifikációs szakirodalomban még Box–Jenkins modellnek
is nevezzük, azaz

yt =
B(q)
A(q)

ut +
C(q)
D(q)

et ,

ami egy racionális átviteli függvény modell és egy ARMA zajmodell összege.

ARMA modellek Az ARMA (AutoRegressive Moving Average) modellek gyakran haszná-
latosak az idősorok analízise során olyan stacionárius sztochasztikus folyamatok modellezésére,
amelyek racionális sűrűség függvénnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően egy ARMA modell
racionális alakja

εt =
C(q)
D(q)

or D(q)εt =C(q)et

ahol

D(q) = 1+d1q−1 + · · ·+dnq−n az AR operátor

C(q) = 1+ c1q−1 + · · ·+ cmq−m az MA operátor

és et ∼ (0,λ ) egy diszkrét idejű fehér zaj folyamat.
Jelölje a továbbiakban ARMA(n,m) a

D(q)εt =C(q)et

degD = n, degC = m és et ∼ (0,λ ). Az ARIMA(n,d,m) folyamatokra:

D(q)∇d
εt =C(q)et ,

ahol ∇yt = (1−q−1)yt = yt − yt−1.

ARX modellek Azokat az AR modelleket, amelyeknek külső bemenetük van, ARX model-
leknek nevezzük. Racionális leírás segítségével ezek megkaphatók abban a speciális esetben,
amikor a zaj modell AR és mindkét tagnak azonos nevezője van. Ennek megfelelően az ARX
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modell struktúra:

yt =
B(q)
A(q)

ut−d +
1

A(q)
et ,

ahol degA = n, degB ≤ n−1 és d a bemeneten jelentkező diszkrét idejű késleltetés.
Az ARX modellek egy hasznos tulajdonsága, hogy felírhatók egy, a paraméterekben lineáris

alakban, vagyis A és B polinomokkal az alábbiak szerint:

yt +a1yt−1 + · · ·+anyt−n = b1ut−1 + · · ·+bnut−n + et .

Ha az ARX modell paramétereit

θAB = [b1, . . . ,bn;a1, . . . ,an]
T

jelöli, és

ϕ(u,y, t) = [ut−1, . . . ,ut−n;−yt−1, . . . ,−yt−n]
T

akkor a rendszer kimenete egy lineáris kombinációja a legutolsó néhány be illetve kimeneti
megfigyelésnek, vagyis

yt = ϕ
′(u,y, t)θAB + et .

ARMAX modellek Az ARX modellekhez hasonlóan külső bemenő jelekkel ellátott ARMA
modelleket ARMAX modelleknek nevezünk. Ennek alapján az ARMAX modell struktúra alak-
ja:

yt =
B(q)
A(q)

ut +
C(q)
A(q)

et ,

ahol degA = degC = n és degB ≤ n−1.
Az ARMAX modellek az alábbi alakban is felvehetők:

A(q)yt = B(q)ut +C(q)et ,

azaz

yt +a1yt−1 + · · ·+anyt−n = b1ut−1 + · · ·+bnut−n + et + c1et−1 + · · ·+ cnet−n.

Ha a paraméter vektort az alábbi alakban vesszük fel

θABC = [b1, . . . ,bn;a1, . . . ,an;c1, . . . ,cn]
T

92



A. Függelék

akkor

yt = ϕ
′
ABC(u,y, t)θABC + et ,

vagyis az ARMAX modell t-beli kimenete a legutolsó néhány be/kimeneti megfigyelés, illet-
ve forrás zaj lineáris kombinációjaként állítható elő. Ezért az ARMAX modelleket pszeudo-
lineáris regressziós modelleknek is nevezik.

A.3.1. Predikciós hiba minimalizálásán alapuló paraméterbecslés

Az alábbiakban az úgynevezett predikciós hibán alapuló – Prediction Error (PE) – módszert,
lásd [9], [22], vázoljuk fel. Ezekben az eljárásokban a rendszermodellek játsszák el a predikto-
rok szerepét.

A modell segítségével vezetjük le a legkisebb négyzetek – Least Mean Squares (LMS) –
elvén alapuló legjobb prediktort. Feltételezzük, hogy a forrás zaj független, azonos eloszlású
valószínűségi változó minden t-re. Vannak esetek amikor még a normális eloszlást is feltételez-
zük.

Ezekkel a feltevésekkel az ŷ(t|θ)=E{yt |Y t−1,U t−1}≜ ŷt|t−1 LMS prediktor a kimenet múlt-
beli {Y t−1,U t−1} adatokból számolt feltételes várható értéke.

Tekintsük az alábbi általános racionális átviteli függvényekből álló modell halmazt:

yt = G(q)ut + εt ,

ahol a εt zaj folyamat végtelen mozgó átlag (FIR) reprezentációja

εt = H(q)et =

(
∞

∑
k=0

hkq−k

)
et .

A kimenet egylépéses előrehaladó becslése felírható mint

ŷt|t−1 = E{yt |Yt−1,Ut−1}= G(q)ut +E{εt |Y t−1,U t−1}
= G(q)ut + ε̂t|t−1.

Mivel most csak egylépéses becsléseket használunk, ezért a ε̂t = ε̂t|t−1, ŷt = ŷt|t−1 egyszerüsítő
jelölésekkel élünk.

A zaj folyamat egylépéses előrehaladó becslése

ε̂t = E{εt |Y t−1,U t−1}= E

{
∞

∑
k=0

hket−k|Y t−1,U t−1

}

= E
{

et +h1et−1 +h2et−2 + · · · |Y t−1,U t−1} .
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Mivel az et valószínűségi változó független a múltbeli kimenetektől, ezért

E
{

et |Y t−1,U t−1}= 0,

E
{

et−k|Y t−1,U t−1}= êt−k, k = 1,2, . . . ,

és így êt−1, êt−2, . . . becsülhető a (yt−1,ut−1, . . .) múltbeli adatokból felhasználva az

êt−k = H−1(q)[yt−k −G(q)ut−k], k = 1,2, . . .

összefüggést.
Ekkor az ε̂t becslés felírható mint

ε̂t =
[
H(q)−1

]
êt =

H(q)−1
H(q)

ε̂t(θ) =
[
1−H−1(q)

]
ε̂t ,

ami a becsült zaj hozzájárulásának végtelen AR reprezentációjaként is interpretálható.
Mivel ε̂t a múltbeli zaj realizációktól függ, ezért ezek, adott θ esetén, megadhatók mint:

ε̂k = yk −G(q)uk, k = 1,2, . . . , t −1.

Végezetül megkapjuk a
ε̂t =

[
1−H−1(q)

][
yt −G(q)ut

]

becslést és így a kimenet egylépéses előrehaladó becslése

ŷt|t−1 = G(q)ut + ε̂t = H−1(q)G(q)ut +
[
1−H−1(q)

]
yt

lesz, azaz ŷt|t−1 megkapható a múltbeli input/output megfigyelésekből.
A frekvencia tartománybeli átviteli G(z),H(z) függvényekre adódik, hogy stabil prediktor

esetén G(z)-nek stabilnak, H(z)-nak pedig inverz stabilnak kell lenni.
A prediktorok kiszámításához végtelen múltbeli adat szükséges. Általában az ut = 0 ha t < 0

és alkalmazhatjuk az y−1 = y−2 = · · · = 0 pragmatikus feltevést, mivel a prediktor stabilitása
biztosítja az ismeretlen kezdeti értékek hatásának lecsengését a kimeneten.

A predikciós hiba alakja:

ε(t) = yt − ŷt|t−1 = H−1(q)[yt −G(q)ut ].

Ha a H(q),G(q) átviteli függvények paraméterei az ismeretlen változók, akkor a predikciós
hiba függ θ -tól, azaz

ε(t,θ) = H−1(θ ,q)
[
yt −G(θ ,q)ut

]
.

ε(t,θ) az egylépéses előrehaladó becslési hiba.
A θ paraméter becslésére alkalmas eljárás lehet a következő:
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1. Adott ZN = [y1,u1, . . . ,yN ,uN ] mérésekkel számítsunk ki egy olyan θ̂N becslést, amelyre a
ε(t, θ̂N), t = 1, . . . ,N, predikciós hiba sorozat a lehető legkisebb legyen. Ez az elv vezet el
az úgynevezett PE minimalizáló módszerekhez és, a modell parametrizálásától függően,
a különféle legkisebb négyzetes becslési eljárásokhoz.

2. Adott ZN = [y1,u1, . . . ,yN ,uN ] mérésekkel számítsunk ki egy olyan θ̂N becslést, amely-
re ε(t, θ̂N), t = 1, . . . ,N a leginkább korrelálatlan legyen. Ez az elv vezet a különféle
segédváltozós becslési eljárásokhoz.

A PE eljárás minimalizálandó kritériumfüggvényének általában az alábbi funkcionált

VN(θ ,ZN) =
1
N

N

∑
t=1

ℓ(ε(t,θ)),

választjuk, ahol ℓ(.) egy skalár értékű függvény.
A becsült PE paraméter a következő:

θ̂N = θ̂N(ZN) = arg min
θ∈D

VN(θ ,ZN),

ahol tipikusan az alábbi kvadratikus

ℓ(ε(t,θ)) =
1
2

ε
2(t,θ).

választással élünk.

A.3.2. Legkisebb négyzetek (LS) módszerén alapuló
paraméterbecslés

A rendszermodell általános alakja:

y(t) = G(q)u(t)+ e(t) (A.4)

ahol G(q) átviteli függvény és q az eltolás operátor. Például:

G(q) =
B(q)
A(q)

(A.5)

ahol A(q) és B(q) polinomok az eltolás operátor szerint a következő alakúak:

A(q) = 1+a1q−1 +a2q−2 + . . .+anq−n (A.6)

B(q) = b1q−1 +b2q−2 + . . .+bmq−m (A.7)
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A modell úgynevezett ARX struktúrája

A(q)y(t) = B(q)u(t)+ e(t), (A.8)

ahol például degA(q) = degB(q) = 2 esetre

B(q) = b1q−1 +b2q−2 (A.9)

A(q) = 1+a1q−1 +a2q−2. (A.10)

A modell struktúráját a kimenet korábbi kimeneteinek száma, a korábbi bemenetek száma és a
bemenőjel eltolása határozza meg:

y(t)+a1y(t −1)+a2y(t −2) = b1u(t −1)+b2u2(t −2)+ e(t) (A.11)

ahol a1,a2,b1,b2 a modell paraméterei. Átrendezve:

y(t) =−a1y(t −1)−a2y(t −2)+b1u(t −1)+b2u2(t −2)+ e(t) (A.12)

A paraméterbecslés eredménye:

(1+ â1q−1 + â2q−2)y(t) = (b̂1q−1 + b̂2q−2)u(t) (A.13)

ahol â1, â2, b̂1, b̂2 a modell becsült paraméterei. A paraméterbecslés modellje kifejtve a követ-
kező:

y(t)+ â1y(t −1)+ â2y(t −2) = b̂1u(t −1)+ b̂2u(t −2) (A.14)

A modell alapján a kimenőjel t-edik értékére becslés adható:

ŷ(t) =−â1y(t −1)− â2y(t −2)+ b̂1u(t −1)+ b̂2u(t −2) (A.15)

Az előrejelzés hibája:

ε(t) = y(t)− ŷ(t) (A.16)

minden t-re.
Az n-edrendű ARX modell alakja:

y(t) =−a1y(t −1)−a2y(t −2)− ...−any(t −n)+

+b1u(t −1)+b2u(t −2)+ . . .+bnu(t −n)+ e(t) (A.17)
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Vezessük be a következő jelölést:

φ(t) =
[
−y(t −1) . . . −y(t −n) u(t −1) . . . u(t −n)

]T
(A.18)

θ =
[
a1 . . . an b1 . . . bn

]T
(A.19)

ahol φ a mért jelek, θ a paraméterek halmaza. A kimenőjel:

y(t) = φ
T (t)θ + e(t) (A.20)

y(t +1) = φ
T (t +1)θ + e(t +1) (A.21)

. . .

y(t +N) = φ
T (t +N)θ + e(t +N) (A.22)

A modell kompakt alakja:

Y = Φθ + ε(N,θ) (A.23)

ahol

Y =
[
y(t) y(t +1) . . . y(t +N)

]T
, (A.24)

Φ =
[
φ(t) φ(t +1) . . . φ(t +N)

]T
, (A.25)

ε =
[
e(t) e(t +1) . . . e(t +N)

]T
, (A.26)

θ =
[
a1 . . . an b1 . . . bn

]T
. (A.27)

Az LS becslés azt a paramétervektort keresi, amelynél az ε(t) hiba négyzetösszege a legkisebb.
Összegzésül: az ARX modell struktúrához rendelt LS paraméterbecslési eljárásban a modell

felírható az alábbi, paraméterekben lineáris alakban (lineáris regresszió)

yt = Φ(u,y, t)θ + εt .

Az egylépéses előremutató becslés, vagyis yt feltételes várható értéke a múltbeli ZN = [Y N ,UN ]

adatok ismeretében,
ŷ(t|θ) = E{yt |Y t−1,U t−1,θ}= Φ(u,y, t)θ ,

az ehhez tartozó predikciós hiba alakja pedig:

ε(t,θ) = yt − ŷ(t|θ) = yt −Φ(u,y, t)θ .

A θ paraméterre vonatkozó LS kritériumot – fix modell rendekkel – a következő alakban
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definiáljuk:

J(θ) =
N

∑
t=1

e(t,θ)2, (A.28)

ami skaláris szorzat alakban is felírható:

J(θ) = ε(t,θ)T
ε(t,θ), (A.29)

ahol θ a paramétereket tartalmazó vektor. Az LS becslés egy optimalizáló eljárás, melynek
során a paraméterbecslési eljárás eredményét a következő költségfüggvény minimalizálásával
kapjuk:

θ̂ = argmin
θ

J(θ). (A.30)

Az LS kritérium kifejtve:

J(θ) = ε
T

ε = (Y −Φθ)T (Y −Φθ) =

= Y TY −θ
T ΦTY −Y T Φθ +θ

T ΦT Φθ . (A.31)

A minimum parciális deriválttal számítható:

J(θ) =
[

∂J
∂θi

]
=−2Y T Φ+2θ

T ΦT Φ. (A.32)

Az optimális megoldás:

ΦTY = ΦT Φθ̂LS, (A.33)

θ̂LS = (ΦT Φ)−1ΦTY, (A.34)

amit az LS becslésre vonatkozó normál-egyenletnek nevezzük.
A gyakorlati alkalmazásokból ismert tény, hogy a becslési hiba az idő függvényében egyre

nagyobb értékeket vesz fel. Ezért a becslési hiba súlyozását is érdemes bevinni a kritériumba:

J(θ) =
N

∑
t=1

w(t)e2(t,θ) = ε(t,θ)TWε(t,θ), (A.35)

ahol w(k), illetve W súlyozó tényező. Abban a tartományban, ahol nagyra választjuk, a becslés
pontosabb lesz, mint ahol kisebbre választjuk. A normálalak összefüggése a következőképpen
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változik.

ΦTWY = ΦTWΦθ̂WLS, (A.36)

θ̂WLS = (ΦTWΦ)−1ΦTWY. (A.37)

Ezt a kifejezést a súlyozott LS becslésre vonatkozó normál-egyenletnek nevezzük.
A becsült modell validáció vizsgálatára a gyakorlatban elterjedt módszer a hiba statisztikai

vizsgálata, amikor is olyan kérdésekre várunk választ, mint: milyen a mért jel becsült jellel való
illesztése, illetve mennyire mondható el az ε jelről a fehér zaj tulajdonság.

LS becslés tulajdonságai Az alábbiakban az LS becslés tulajdonságait vizsgáljuk SISO
rendszerre, heurisztikus megközelítésben. Emlékeztetőül, a paraméterek LS becslését a

θ̂
LS
N = argmin

θ
VN(θ ,ZN) =

[
1
N ∑ϕtϕ

′
t

]−1[ 1
N ∑ϕtyt

]

formula adja meg. Ha

F =




ϕ ′
1
...

ϕ ′
N


 ; Y =




y1
...

yN


 ,

akkor
θ̂

LS
N = (F ′F)−1F ′Y.

Tegyük fel, hogy létezik egy valódi modell, ami az alábbi egyenletnek megfelelő adatokat
generál:

yt = ϕ
′
t θ0 + εt .

Ekkor az LS becslés által szolgáltatott paraméter

θ̂
LS
N = R−1

N
1
N ∑ϕ

′
t [ϕtθ0 + εt ] = θ0 +R−1

N
1
N ∑ϕ

′
t εt ,

ahol RN = F ′F .
Azt szeretnénk, hogy a θ̂ LS

N becslésre teljesüljenek az alábbi feltételek:

1. θ̂ LS
N értéke legyen közel θ0 értékéhez.

2. Ahogyan N nő, θ̂N legyen egyre közelebb θ0-hoz (konszisztencia).

Tegyük fel, hogy az ut bemenet kvázi stacionárius,

R̂u(τ) =
1
N

N

∑
t=1

ut+τut → Ru(τ) = E{ut+τut}
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ekkor

RN → R egy valószínűséggel, ha N → ∞ R = E{ϕtϕ
′
t}

1
N

N

∑
t=1

ϕtεt → h egy valószínűséggel, ha N → ∞ h = E{ϕtεt}

θ̂
LS
N → θ0 +(R)−1h ha N → ∞.

Konszisztencia:
θ̂

LS
N → θ0 as N → ∞.

Az LS becslés konszisztencia feltételei az alábbiakban foglalhatók össze:

i) R nem szinguláris. Ennek garantálására {ut}-nek elegendően gerjesztőnek (persistently
exciting) kell lennie.

ii) h = 0 implikálja, hogy

a) εt fehér zaj,

b) ut és εt nem korrelált.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor bizonyítható, hogy

√
N(θ̂ LS

N −θ0)→ N (0,λ0R−1),

ahol λ0 = E{ε2
t } a εt szórásnégyzete.

A paraméterek kovariancia mátrixa felírható, mint

cov θ̂
LS
N ∼

1
N

R−1.

Véges minta esetén R alakja

R̂N = λ̂N [
1
N

N

∑
t=1

ϕ(t, θ̂ LS
N )ϕ ′(t, θ̂ LS

N )]−1

= λ̂N [
1
N
(F ′F)−1,

λ̂N =
1
N

N

∑
t=1

ε
2(t, θ̂ LS

N ).

További részletekért lásd [8], [21].

A.3.3. Maximum Likelihood becslés

Az úgynevezett maximum likelihood (ML) becslő a megfigyelt esemény valószínűségét maxi-
malizálja, részletekért lásd például [9] és [21].
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Az ML becslés elve Tegyük fel, hogy adott egy mintasorozat:

yN = {y1,y2, . . . ,yN}, yN ∈ RN ,

aminek valószínűségi eloszlásfüggvénye

f (θ ;x1, . . . ,xN) = fy(θ ;xN),

ahol θ az ismeretlen, dimθ = p, paraméter vektor.
A megfigyelt yN mintaelemek együttes valószínűségi sűrűségfüggvénye a konkrét megfigyelt

yN
∗ értékek behelyettesítése után az ismeretlen θ paraméter egy determinisztikus függvénye,

amelyet
L(θ) = fy(θ ;yN

∗ ),

likelihood függvénynek nevezünk.
A maximum likelihood becslés az a

θML(yN
∗ ) = argmax

θ

fy(θ ;yN
∗ )

érték, amely az együttes valószínűségi sűrűségfüggvényt maximalizálja.

Valószínűségi modellek likelihood függvényei Legyen a paraméterezett modell egy
egylépéses prediktor:

M (θ) : ŷ(t|θ) = g(t,Zt−1;θ) = E{yt |Y−
t−1,U

−
t ;θ};

Ekkor a predikciós hiba
ε(t,θ) = yt − ŷ(t|θ),

ahol ε(t,θ), t = 1,2, . . . független valószínűségi változók, amelyeknek fe(x, t;θ) a valószínűsé-
gi sűrűségfüggvénye. Ezekkel a feltevésekkel M (θ) egy valószínűségi modell.

Amennyiben adott egy determinisztikus uN sorozat, az yN együttes valószínűségi sűrűség-
függvénye

f (θ ;yN) =
N

∏
t=1

fe(ε(t,θ), t;θ).

Legyen továbbá
ℓ(ε, t;θ) =− log fe(ε, t;θ).

Ekkor a θ paraméter ML becslése

θML(yN
∗ ) = argmin

θ

1
N

N

∑
t=1

ℓ(ε(t,θ), t;θ),
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vagyis az ML becslés a PE becslők egy speciális esete.

SISO Gauss eloszlású eset Tegyük fel, hogy a forrászaj egy Gauss eloszlású sorozat,
et ∼ N (0,λ0). Ekkor a predikciós hiba is Gauss eloszlású, az együttes valószínűségi sűrűség-
függvény pedig

f (θ ;yN) =
N

∏
t=1

1√
2πλ

exp
{
− x2

2λ 2

}
= (2π)−N/2

λ
−N exp

{
− x2

2λ 2

}
.

Az együttes valószínűségi függvény negatív logaritmusa

VN(θ) =VN(θ ,λ ,ZN) =− 1
N

logLN(θ ,λ ,ZN),

ahol

LN(θ ,λ ,ZN) = (2π)−N/2
λ
−N exp

{
−ε(t,θ)2

2λ 2

}
.

Felhasználva, hogy ∂VN/∂λ = 0 adódik

∂VN

∂λ
=

log2π

2
+

logλ

2
+

1
2λ 2

1
N

N

∑
t=1

ε
2(t,θ) = 0

aminek eredményeképpen

λ
2
N(θ) =

1
N

N

∑
t=1

ε
2(t,θ).

Ezt VN(θ)-ba helyettesítve kapjuk a paraméterek ML becslését és a forrászaj szórását:

θ̂
ML
N = argmin

θ
log(λ 2

N(θ)),

λ
2
N =

1
N

N

∑
t=1

ε
2(t,θ)|

θ=θ̂ ML
N

.

A.3.4. Az aszimptotikus paraméter becslések statisztikai
tulajdonságai

Tegyük fel, hogy a tényleges modell, ami az adatokat generálja eleme az S ∈ M modell hal-
maznak. Ekkor, feltéve, hogy a SISO modellek ML becslésénél tárgyalt feltételek fennállnak,
az ML becslés aszimptotikus normalitására vonatkozóan a következőket állíthatjuk:

√
N(θ̂N −θ

∗) ∈ AsN(0,Pθ )

ahol

Pθ = λ0 lim
N→∞

[
1
N

N

∑
t=1

ψ(t,θ0)ψ
T (t,θ0)

]−1
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az aszimptotikus eloszlás kovariancia mátrixa. A paraméterek kovarianciájára írható, hogy

cov θ̂N ∼
1
N

Pθ .

Véges minta esetén Pθ becslésének alakja

P̂N = λ̂N [
1
N

N

∑
t=1

ψ(t, θ̂ ML
N )ψ ′(t, θ̂ ML

N )]−1,

λ̂
ML
N =

1
N

N

∑
t=1

ε
2(t, θ̂N).

Több benetű - több kimenetű úgynevezett MIMO modellekre pedig:

P̂N = [
1
N

N

∑
t=1

ψ(t, θ̂ ML
N )Λ̂−1

N ψ
′(t, θ̂ ML

N )]−1,

Λ̂N =
1
N

N

∑
t=1

ε(t, θ̂ ML
N )ε ′(t, θ̂ ML

N ).

A.3.5. Az aszimptotikus modellek frekvencia tartománybeli
jellemzése

Fontos az identifikált modellek frekvencia tartománybeli validálása is. Az aszimptotikus mo-
dellek frekvencia tartományi tulajdonságainak megértéséhez használjuk ki a veszteségfüggvény
idő illetve frekvencia tartománybeli alakjának izomorfizmusát (Fourier transzformáció):

V (θ) = E
1
2

ε
2(t,θ) = lim

N→∞

N

∑
t=1

Eε
2(t,θ),

V (θ) =
1

4π

∫
π

−π

Φε(ω,θ)dω,

ahol Φε(ω,θ) a predikciós hiba spektrális sűrűségfüggvénye. Tegyük fel, hogy

• az adatokat generáló rendszer alakja:

yt = G0(q)ut + εt ,

és létezik Φε(ω) ;

• A becsült modell alakja:
yt = G(θ ,q)ut +H(θ ,q)et ,

ahol et ∼ (0,λ0) fehér zaj.
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A predikciós hibát megadó formula

ε(t,θ) = H−1(q,θ)[yt −G(q,θ)ut ] = H−1(q,θ) [(G0(q)−G(q,θ))ut + εt ] .

Ennek Fourier tartományban

Φε(ω,θ) =
|G̃(eiω ,θ)|2Φu(ω)+Φε(ω)

|H(eiω ,θ)|2

felel meg, ahol feltettük, hogy ut , εt független és korrelálatlan. Ennek felhasználásával a vesz-
teségfüggvény határértéke

V (θ) =
1

4π

∫
π

−π

[∣∣G0(eiω)−G(eiω ,θ)
∣∣2 Φu(ω)+Φε(ω)

] 1
|H(eiω ,θ)|2 dω.

Jelölje Dc a becsült θ ∗ határértékek halmazát, azaz

θ
∗ ∈ Dc, if θ

∗ minimize V (θ).

Vizsgálandó az alábbi feladat:
Dc = argmin

θ
V (θ)

A továbbiakban az egyes modell - parametrizálások hatását vizsgáljuk az aszimptotikus model-
lek frekvencia tartományi viselkedésére vonatkozóan.

Rögzített zaj modell Legyen H(q,θ) = H∗(q) minden θ esetén.

Dc = argmin
θ

∫
π

−π

∣∣G0(eiω)−G(eiω ,θ)
∣∣2 Q∗(ω)dω,

ahol
Q∗(ω) =

Φu(ω)

|H∗(eiω)|2 .

A határérték modell
G∗(eiω) = G(eiω ,θ ∗),

a G0(eiω) legjobb MS becslése Q∗(ω) frekvencia súlyozás mellett, ahol Q∗(ω) jelöli az egyes
ω frekvencián a jel zaj arányt.

Függetlenül parametrizált zaj modell Legyen θ ∗ = [ρ∗′ η∗′]′, ahol

ρ
∗ = argmin

ρ

∫
π

−π

∣∣G0(eiω)−G(eiω ,ρ)
∣∣2 Q(ω,η∗)dω,
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és

Q(ω,η) =
Φu(ω)

|H(eiω ,η)|2 ,

η
∗ = argmin

η

∫
π

−π

ΦER(ω,ρ∗)
|H(eiω ,η)|2 dω,

ΦER(ω,ρ) =
∣∣G0(eiω)−G(eiω ,ρ)

∣∣2 Φu(ω)+Φε(ω).

Tegyük fel, hogy ΦER faktorizálható, mint

ΦER(ω,ρ∗) = λ
∗ ∣∣N(eiω ,ρ∗)

∣∣2 .

Ekkor

η
∗ = argmin

η

∫
π

−π

∣∣∣∣
1

N(eiω ,ρ∗)
− 1

H(eiω ,η)

∣∣∣∣
2

ΦER(ω,ρ∗)dω. (A.38)

Az inverz zaj modellt a spektrál faktor hibájának inverzére kvadratikus normában illesztjük.

Általános esetre vonatkozó megjegyzések A θ ∗ becslés egy kompromisszum az aláb-
biak között:

i) G(eiω ,θ) frekvencia tartományban, kvadratikus normában való illesztése G0(eiω)-re (ún.
H2-norma), Q(ω,θ ∗) súlyozással, ahol :

Q(ω,θ ∗) =
Φu(ω)

|H(eiω ,θ ∗)|2

a jel-zaj arány;

ii) a zaj modell inverz spektrál faktorának illesztése a A.38 formula szerint, ΦER(ω) kvad-
ratikus normájában;

iii) az adatok előszűrése egyenértékű a fix zaj modell alkalmazásával.
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A.4. A dolgozatban nem részletezett identifikációs

eredmények

A.4.1. A Hammerstein modellek identifikációs eredményeinek
bemutatása

A.1. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.2. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.

A.3. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.4. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.5. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.
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A.6. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.7. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.8. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.

A.9. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.10. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.11. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.
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A.12. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jár-
műsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.13. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.14. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és FPE
statisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltéte-
lezve.

A.15. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jármű-
sebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.16. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.17. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és
FPE statisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást
feltételezve.
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A.18. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jár-
műsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.19. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek pólus-zérus térképei különböző
járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.20. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek erősítései, valamint a BIC és
FPE statisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást
feltételezve.

A.21. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Hammerstein modellek nemlinearitásai különböző jár-
műsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.4.2. A Wiener modellek identifikációs eredményeinek
bemutatása

A.22. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.23. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE statisz-
tikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.24. ábra. A másodrendű, 50 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.25. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.26. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE statisz-
tikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.27. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.28. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.29. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE sta-
tisztikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételez-
ve.
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A.30. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.31. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.32. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE sta-
tisztikái különböző járműsebességek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételez-
ve.

A.33. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett másodfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.34. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.35. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE statisz-
tikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.36. ábra. A másodrendű, 10 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.37. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.38. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE sta-
tisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételez-
ve.

A.39. ábra. A harmadrendű, 50 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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A.40. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Wiener modellek pólus-zérus térképei különböző jármű-
sebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.

A.41. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Wiener modellek erősítései, valamint a BIC és FPE sta-
tisztikái különböző járműsebességek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételez-
ve.

126



A. Függelék

A.42. ábra. A harmadrendű, 10 Hz-es Wiener modellek nemlinearitásai különböző járműsebes-
ségek mellett harmadfokú polinomiális nemlinearitást feltételezve.
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