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I G N É C Z I  G E R G Ő  F E R E N C 1

Önvezető versenyautó rendszer architektúrájának 
tervezése

1. RENDSZER ÁTTEKINTÉS

A járműnek a versenyszabályzatban foglalt 3 db ún. missziót kell végrehajta-
ni. Mind zárt pályán történik, ahol a pálya szélét megadott színű bóják jelölik.  
A három misszió a következő:

1. táblázat: Formula Student Versenyszámok részletezése

Gyorsulás Egyenes kb 150 m / 75-90 kph
Skid-pad Nyolcas alak 6-8 m sugár
Trackdrive Tetszőleges alak kb 1000 m

Minden versenyszámban törekedni kell a pálya határainak betartására, illetve 
a gyorsaságra. A verseny mindig aszfalton, felfestéssel együtt történik, a bóják 
mindig a földön állnak, méretük előre ismert. A versenyszámok mindig nappal 
zajlanak, az időjárási viszonyoktól függetlenül.

A fejlesztés kezdetén adott egy teljes autó, mely pilóta által vezethető. A kor-
mányzás teljesen mechanikus, a fékrendszer pedálvezérelt, hidraulikus, a váltó 
félautomatizált (automatikus kuplung), a motorvezérlő egy Bosch MS4 specifi-
kációjú vezérlő. A hajtás egy egyedi fejlesztésű, 1 hengeres, 4 ütemű belsőégésű 
motorból, illetve egy 4 sebességes váltóból áll. Az autó maximális sebessége ver-
senykörülmények között 100 [km/h]. Ezek alapján az önvezető rendszer határai 
az autó felé a következők:

• Autóhoz kapcsolódó mennyiségek mérésére szolgáló szenzorok;
• Beavatkozás: aktuátorvezérlő elektronikák, kimenete valamilyen elekt-

romechanikus átalakító.

Az önvezető rendszer absztrakt szoftverarchitektúrája a következő modulok-
ból épül fel:

[1] Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Győr – Járműmérnök MSc 
hallgató; témavezető: Pup Dániel egyetemi tanársegéd – Gépészmérnöki, Informatikai és Villa-
mosmérnöki kar, Közúti és Vasúti Járművek Tanszék.
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2. táblázat: Az autonóm rendszer szoftver moduljai

M1 Térérzékelés és térképkészítés
M2 Döntéshozás és trajektória tervezés
M3 Degradáció kezelés és diagnosztika
M4 Szenzor – szoftver interfész
M5 Állapotbecslő 
M6 Állapotgép 
M7 Aktuátor menedzsment, erő disztribúció
M8 Motorvezérlés
M9 Fékvezérlés

M10 Váltóvezérlés
M11 Kormányvezérlés

Ezen modulok hardware-es megvalósítása a következő:
• Recognition–ECU: M1, M2; továbbá M4 és M5 a szükséges konfigurá-

ciókkal,
• Actuation–ECU: M3, M4, M5, M6 és M7.

Az alacsony szintű szabályozások külön vezérlőelektronikán kapnak helyet. 
Ennek elsődleges oka a modularitás. Mivel egy ilyen prototípus rendszer első 
platformjának kialakításánál az elemek folyamatos fejlesztése zajlik, érdemes 
egymástól kellően függetleníteni a funkciókat. Így például új kialakítású fékrend-
szer esetén elég a hozzá tartozó szabályzó cseréje, a környező vezérlők változás 
nélkül üzemelhetnek.

2. FEJLESZTÉSI FOLYAMAT

A fejlesztés az Arrabona Racing Team keretein belül történik. A módszerek az 
agilis szoftverfejlesztésen alapszanak, így elsősorban 2-3 hónapos növekmények-
ben, iteratív munkával valósítjuk meg a rendszert. A jó tesztelhetőség és a gyors 
visszacsatolás érdekében több lépcsőben jutunk el a végleges rendszerhez. A 
legnagyobb egységeket a platformok képezik, melyek mind valamilyen cél érde-
kében teljes funkcionalitást látnak el. Az egyes platformok főbb megoldásait az 
alábbi táblázat foglalja össze. 
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3. táblázat: Fejlesztési platformok részletei

Platform 0
12V DC motorkormányzás és -hajtás;
Ultrahangos szenzorok és mono-kamera
Központi vezérlő és aktuátor szabályozó

Platform 1

Térérzékelés mono-kamera alapon, konven-
cionális megoldásokkal
Belsőégésű motor; elektro-hidraulikus fék-
rendszer és váltóvezérlés; DC-szervós kor-
mányvezérlés

Platform 2 Térérzékelés kamera és lidar alapon; képfel-
dolgozás neurális hálók segítségével

A cikk írásának időpontjában a Platform 1 fejlesztése zajlik, mely szintén két lép-
csőben történik:

• 1-es szintű automatizáltság: laterális szabályozás autonóm módon (kizá-
rólag kormány aktuálás),

• 4-es szintű automatizáltság: longitudinális és laterális szabályozás auto-
nóm módon.

A továbbiakban a Platform 1 fejlesztésének részleteit olvashatjuk az 1-es 
szintű funkciók részletezésével.

3. HARDWARE ÁTTEKINTÉS

A Recognition – ECU-val szemben támasztott fő követelmények a számítási ka-
pacitás, széleskörű programozhatóság (előkészített függvénytár elérhető), méret, 
kommunikációs képességek. A térérzékelés kamera alapon történik, így a recog-
nition – ECU fő feladata a kamera képének feldolgozása, szín, illetve objektum 
detektálás, vetítés, térképkészítés, majd ez alapján döntéshozás és trajektória 
tervezés. A befutható folyosó koordinátáit, illetve a járműszabályozás célértékeit 
CAN hálózaton továbbítjuk az actuation – ECU-nak. Az actuation-ECU kime-
nete az egyes alacsonyszintű vezérlők felé azok célértékei, jelen esetben a kívánt 
kormányszög. Az aktuátor menedzsment egyik fő funkciója az állapot vezérlés. 
A szabály által előírt rendszer-állapotok a következők:



112

1. ábra: Állapotgép

Forrás: Formula Student Germany szabályzata, 2019.04.15.

4. TÉRÉRZÉKELÉS

A Platform 1 térérzékelése mono-kamerás konfiguráción alapszik. A főbb funk-
ciókat a 2. ábra mutatja.

2. ábra: Objektum detektálás funkcionális lánca

A színszűrő alapja a kép HSL kódolása, ahol a Hue és Saturation értékekre 
külön-külön kalibrálható Gauss szűrőt használunk, majd az így kapott két szűrt 
síkot pixelenként összeszorozzuk. Minden pixelhez egy értéket rendelünk, ami-
nek értéke „1”, ha az adott pixel H és S értéke tökéletesen megegyezik a szűrők 
várható értékével, és minél kisebb, közel „0” a keresett színtől távol eső pixelekre. 
A HSL színkódolás előnyös, mert származtatása az RGB kódrendszerből egy-
szerű, futásidőben gyorsan számolható, és a megvilágítás értéke a Luma (L) csa-
tornában szerepel, így mind árnyékos, mind megvilágított felületre elfogadható 
eredményt ad vissza. Ennél további előrelépést jelent az LAB kódolás,2 azonban 
az RGB – LAB átszámolásnak nagy a számítási kapacitás igénye, így futásidőben 
nem számolható. 

[2] Bakker, Gerald: The specialities of the LAB Color Space, https://geraldbakker.nl/psnum-
bers/lab-explained.html, 2019. november 10.
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A további zavarok kiszűrésére nyitó morfológiai szűrőt alkalmazok, 2 iteráci-
óval, 3x2 strukturális elemmel. 

Utolsó lépésként a bináris képen kapott foltokat egy foltdetektáló algoritmus-
sal egy pontban koncentrálom. Ezeket a lépéseket a 3. ábra szemlélteti.

3. ábra: Detektáló algoritmus lépései

A minimum követelmény az algoritmusunkkal szemben, hogy mind bal, 
mind jobb oldalt 2 db bóját detektáljunk, az átlagos bója távolságokkal szá-
molva ez nagyjából 8-10 m látótávolságot jelent. Ideális esetben 3 bója távolsá-
got, 12-15 m látótávolságot tudunk elérni. Ez utóbbi követelmény a detektáció 
második konfigurációja esetén érvényes, ahol más kamerát és más vezérlőt 
használunk. Néhány teszt összesített eredménye látható az 4. és 5. ábrán.

4. ábra: Gyorsulás során a detektáció teljesítménye
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5. ábra: Trackdrive során a detektáció teljesítménye

4. táblázat: Detektáció számszerűsített eredményei (példa)

Versenyszám Átlag  
(bója) Pontosság Fals Pozitív pontok aránya

Gyorsulás 1.71 57% 0%
Trackdrive 3.17 79.3% 13.25%

Ezt követően történik a felülnézeti vetítés. Az így kapott pontokat mindig az 
autó saját koordináta-rendszerében tudjuk értelmezni (ego-koordináta-rend-
szer). A vetítés egyszerűsített trigonometriai megfontolások alapján történik, 
ahol a következő peremfeltételekkel élünk:

• a bóják mindig az úton, azaz zérus magasságban állnak,
• ismert a bóják mérete (magassága),
• ismert a kamera pozíciója az autóhoz képest.

Longitudinális vetítés egyenlete a következő:

        [1]

A geometriai elrendezés a 6. ábrán látható, a kamera lencséjének geometriai 
megfontolásai a 7. ábrán láthatók.
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6. ábra: Longitudinális vetítés elrendezése

7. ábra: Lencse leképezése

8. ábra: Laterális vetítés alapja

A keresztirányú távolságok becslése kamera alapon a következő megfontolá-
sok alapján történik (8. ábra):

• Ismert a kamera látószöge (kalibráció során meghatározandó), melyből a 
kamera mindkét alsó sarkában látható pontok laterális távolsága számít-
ható vagy kalibrálható.

• Az innen indított, az egy pontos perspektíva szabályai szerint összetartó és 
a távolban találkozó egyenesek a kamera függőleges középsíkjától ugyano-
lyan távolságra vannak fizikailag, mint a két alsó sarokban található pont.
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• A kamera keresztirányban a vizsgált területen belül lineárisnak tekinthe-
tő, azaz arányosan viszonyíthatunk az előző pontban említett egyenesek-
hez a pixel koordináta-rendszerben.

• Ez az arány viszonyítva a fizikai referencia távolsághoz, megkapjuk a ke-
resett laterális, fizikai távolságot.

9. ábra: Vetítés offline tesztelése

A távolságmérés validálása két lépésben történik. Offline szimuláció 
segítségével (9. ábra), felvett videók alapján közelítő kalibrációt tudunk végezni 
az algoritmuson, majd az eredményeket a kameraképek alapján megvizsgáljuk. 
A validálás második lépése a tényleges, teljesítmény alapú tesztelés valós kalibár-
cióval. Ennek alapja egy, az autó és a végfelhasználás geometriájával megegyező 
elrendezés.

5. KOMPAKT SZIMULÁCIÓS KÖRNYEZET

10. ábra: Kompakt szimulációs környezet fő funkciói
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A fejlesztés során egy kompakt, ún. end-to-end szimulációs környezetet fejlesz-
tünk. Ennek lényege, hogy minden szoftverkomponenst még a beágyazott környe-
zetbe illesztés előtt, a valódi autó nélkül tudunk tesztelni, ezáltal sokkal gyorsabb 
a fejlesztési iterációs hurok. Egy előre elkészített, tetszőleges mélységű autómodellt 
használunk, továbbá szimuláljuk a beágyazott vezérlő órajeleit, a visszacsatolás kés-
leltetését, a szenzorok karakterisztikáit. A környezet Matlab Simulink 2018b szoft-
verben íródik, mely könnyen integrálható az IPG CarMaker autómodellel. Ezen 
kívül a Matlab lehetőséget biztosít automatikus, szkript alapú tesztelésre, méréski-
értékelésre, paraméterezésre. A környezet funkcionális blokkjait a 10. ábra mutatja. 
Az ideális térérzékelést egy előre felépített pályára meg tudjuk valósítani (11. ábra), 
emellett tetszőleges pontatlanságot (pl. randomizált képkimaradás, zajok stb.) tu-
dunk a rendszerbe vezetni. A szimulációs környezetben nyomon követjük a jármű 
abszolút és relatív helyzetét. 

11. ábra: Ideális térérzékelés szemléltetése

6. TÉRKÉPKÉSZÍTÉS

A vetítés után az autó saját koordináta-rendszerében kapunk koordináta-érté-
keket minden detektált bójára. A cikk megírásának idején a koordináták alapján 
történő térképkészítés, illetve sávszél detektálás koncepció szintjén létezik, amit 
egy előre elkészített szimulációban tesztelünk. A térképkészítés két lépésben 
történik:

• bóják kvalifikációja oldal szerint (sáv bal vagy jobb oldala),
• görbeillesztés.

Az oldal detektáció az első tesztek során kizárólag az ún. gyorsulás verseny-
számra koncentrálódik, mely esetben viszonylag nagy biztonsággal meg tudjuk 
állapítani a sávszél oldalt. Ezek után több lehetséges megoldás van:
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• odalanként 1 db vagy kevesebb bója detektálása esetén az algoritmus au-
tomatikusan vészleállítást kér,

• oldalanként 2 db detektált bója esetén egyenes illesztés történik,
• oldalanként 3 db detektált bója esetén egy másodrendű görbét illesztünk 

ezekre a koordinátákra,
• amennyiben több, mint 3 db bóját is detektálunk, a jelenlegi szoftver-

konfigurációban a 3 legközelebbit vesszük figyelembe.

A 12. ábrán bemutatott elrendezés szerint az adott időpillanatban a rendszer 
összesen 4 db bóját észlel: 2 db bal oldalt, 2 db jobb oldalt. Ezek a valóságban az 
autótól előre (x irány) [5; 9] méterre, balra [3; 4] illetve jobbra (y irány) [-1;0] 
méter eltolással vannak elhelyezve. Feltételezve, hogy térképkészítéskor rendel-
kezésre áll a bóják oldalinformációja, két egyenes illeszthető ezekre a pontokra, 
melyek a jármű saját koordináta-rendszerében a 12. ábra szerint néznek ki.

12. ábra: Detektált sávszél az autó saját koordináta-rendszerében

A térképkészítés kimenete a sáv széle minden egyes időpillanatban. Ezek 
alapján meghatározható a jármű által befutható folyosó. Ez az alapja a későbbi 
laterális trajektória tervezésnek.3

7. ÁLLAPOTBECSLÉS

Mind a Recognition-ECU, mind az Actuation-ECU (Trajectory- és Vehic-
le-Guidance rétegek) rendelkezik saját állapotbecslő modullal, melynek feladata 
az autó releváns állapotjelzőinek becslése mért adatok alapján.

[3] Lin, Fen – Zhang, Yaowen –Zhao, Youqun – Yin, Guodong –Zhang, Huigi – Wang, 
Kaizheng: Trajectory Tracking of Autonomous Vehicle with the Fusion of DYC and Longitudi-
nal–Lateral Control, in Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2019/16. szám, https://link.
springer.com/article/10.1186/s10033-019-0327-9 , 2020. január 8.



119

Ezek a (B) pontban részletezett 1-es szintű tesztek esetén a laterális szabályozás 
szempontjából fontos mennyiségek elsősorban a jármű szögsebessége, az autó se-
bessége x és y irányban, illetve a kormányszög és a kerék-út szögek a kormányzott 
kerekekre. Terv szerint az autó sebessége a kerékszög sebességek mért adatai 
alapján, az autó szögsebessége a becsült szögsebesség és a kormányszög mérése 
alapján egy-egy lineáris Kalman-szűrővel, a kormányszög becslése pedig egy kiter-
jesztett Kalman-szűrővel történik. A tervezett elrendezést a 13. ábra mutatja.

13. ábra: Állapotbecslők tervezett elrendezése

Példa: a jármű szögsebességének becslésére használt kinematikai modell4 egy di-
namikai Ackermann-modell:

       [2]
Ahol:
       [3]

             [4]

             [5]
 
             [6]
•  – laterális szlip,
•  – szögsebesség,
•  és  az első, illetve a hátsó kerekek kanyarodási merevsége,
•  gördülési együttható az aszfalt és a kerék között,
•  a jármű tehetetlenségi nyomatéka,
•  és  a tömegközéppont távolsága az első, illetve hátsó tengelyektől,
•  a jármű tömegközzéppontjában érvényes x irányú sebesség,
•  a középponti kormányszög, a bal első és a jobb első kerék-út szögek 

átlaga.

[4] Kong, Jason – Pfeiffer, Mark – Schildbach, Georg – Borelli, Francesco: Kinematic 
and Dynamic Vehicle Models for Autonomous Driving Control Design, https://borrelli.me.berke-
ley.edu/pdfpub/IV_KinematicMPC_jason.pdf, 2019. december 30.
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Ez a modell az alapja a Kalman-szűrőnek, amelynek bemenete a becsült szögse-
besség:

        [7]

Az így kapott szűrt állapotértéket használjuk a laterális trajektória tervezés és 
szabályozáshoz.

8. TRAJEKTÓRIA SZABÁLYOZÁS

A trajektória szabályozás lényege, hogy a befutható térrészben előírunk egy late-
rális trajektóriát úgy, hogy a kezdeti és végpontok között közlekedjünk, és opti-
malizáljunk egy tetszőleges költségfüggvényt az így kapott görbe mentén. Például 
a legkisebb oldalgyorsulás, legrövidebb út. A trajektória tervezés eredménye egy 
diszkrét görbe, melynek minden pontjában (pl. 20 pontra felosztva térben vagy 
időben) rendelkezésre áll egy szögsebesség célérték, melyet megkívánunk a jár-
műtől. Fontos, hogy ennek a szabályozási rétegnek a célja a teljes jármű irányítá-
sa. Az itt előírt értéket az aktuátor absztrakciós szint alakítja át a végrehajtók felé, 
mint célértéket (jelen esetben kormányszög célérték). A trajektória szabályozás 
megtervezése jelenleg még csak terv szintjén létezik, megvalósítása5 a kutatás ké-
sőbbi feladata.

9. KORMÁNYVEZÉRLŐ

A (B) pontban leírtak szerint első feladatként a jármű 1-es szintű automatizálá-
sát tesszük lehetővé, ahol kizárólag az autó laterális mozgásáért felel az önvezető 
rendszer. Ez kimondottan a kormánymű használatát jelenti, mely kezdetben tel-
jesen mechanikus módon működik. Emiatt szükséges a kormánymű átalakítása, 
hogy elektronikusan vezérelhetővé tegyük. Az így kapott rendszer főbb elemei:

• alacsony szintű szabályozás (pozíció szabályozás),
• szervó motor (Brushed DC motor áttétellel),
• teljesítményelektronika (áram korlátozással),
• kerék-út szög mérés (szögelfordulás mérés),
• I2C kommunikáció az Actuation-ECU felé.

A kormányvezérlő feladata, hogy a (H) pontban részletezett trajektória 
szabályozás álapján előállított kormányzási célszöget megvalósítsa a beépített 
DC motor szabályozásának segítségével. A fejlesztés során két módszert sze-
retnénk kipróbálni:

a) 3 hurkos kaszkád pozíció szabályozás PI szabályozók segítségével: nyoma-
ték (áram) – sebesség – pozíció szabályozás.

[5] Fen Lin et al.: i. m. 10. o.
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b) Állapotirányítás: visszacsatolt állapotszabályozás és integráló tag beiktatása.

A fejlesztés első lépéseként az a) pontban részletezett több hurkú szabályozást 
tervezzük és hangoljuk.

Az összeállítás elkészülése előtt elkészítjük a motor és a terhelés numerikus 
modelljét, és szimuláció segítségével megtervezzük a szabályozót, így később 
csak finomhangolásra lesz szükség.

10. KITEKINTÉS

A kutatási projekt végéig szeretném a jármű 1-es szintű automatizálását meg-
valósítani és tesztekkel validálni, továbbá a teljes automatizáltsághoz szükséges 
átalakításokat elkezdeni. Az 1-es szintű tesztekhez a (D) pontban leírt érzéke-
lés kalibrációja és tesztelése, továbbá a (H) pontban leírt trajektória szabályozás 
fejlesztése zajlik az (E) pontban részletezett szimulációs környezet segítségével. 
A trajektória szabályozáshoz szükség van az alapjelek előállítására, melyet a (G) 
pontban részletezett állapotbecslő állít elő, ennek finomhangolása, a modell pa-
raméterek meghatározása folyamatban, illetve további adatok gyűjtésére van 
szükség, ami pályatesztek elvégzését jelenti. Ezen pontok végrehajtása után in-
tegrálható a rendszer. 
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