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1. BEVEZETŐ 

A Lateral Reality kft.-nél kapott projektem a számítógépes látás, autó-intelligencia 

témakörébe tartozik. 

A céghez érkezésemkor adott volt egy algoritmus a sztereó kamerarendszerek 

képeinek feldolgozásához. Ennek az algoritmusnak a segítésére van szükségünk 

mozgásszenzorokra. Az én feladatom a mozgásszenzor megtervezése és a 

feldolgozó algoritmus fejlesztése volt. 

A mozgás szenzorokat manapság egy áramköri egységként lehet kapni. Ezeket IMU 

szenzoroknak (Inertial Measurement Unit, Inerciális Mérőegység) hívják. Egy IMU 

szenzor általában az alábbi szenzorokat tartalmazza:  

- 3 tengelyű gyorsulás mérő 

- 3 tengelyű giroszkóp 

- Magnetométer, a föld mágneses terének a méréséhez 

- Opcionálisan GPS modul 

Mivel ezeket a szenzorokat SPI/I2C/… buszon könnyen össze lehet kötni, azokat egy 

nyomtatott áramkörre szerelik: az adatokat mikrokontroller kérdezi ki és 

legtöbbször UART-on továbbítja a feldolgozó egység számára. Ezen felül a 

mikrokontroller alkalmazása lehetőséget nyújt különböző algoritmusok futtatására 

is, ami jelentősen leegyszerűsítheti a feldolgozó algoritmust (DCM, Kálmán szűrő). 

Az általunk használt rendszer felépítése az alábbi ábrával szemléltethető: 

  

1. ábra: A rendszer felépítése 
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2. A SZTEREÓ KAMERARENDSZEREK FŐ ALKALMAZÁSI 

TERÜLETE: INTELLIGENS AUTÓK 

I. Intelligens autók és szolgáltatásaik 

A mai autókban az intelligens szolgáltatások egyre nagyobb szerepet kapnak. 

Ezekkel a baleseteket könnyebben megelőzhetővé lehet tenni, segítenek a 

manőverezésben és az olyan feladatokat is képesek megoldani, amik az emberi 

képességeket felülmúlnák. 

A régi autók biztonsági rendszerei a passzív biztonságra alapoztak. Passzív 

biztonságnak nevezzük azokat a biztonsági megoldásokat, amelyek a baleset 

közben és után segítenek a balesetet elkerülni és enyhíteni. Például: az utas cella 

biztonságának növelése, gyűrődő zóna létrehozása, biztonsági övek, légzsákok.  

A mai rendszerek törekvése azonban a baleset megelőzése. Ezeket a rendszereket 

aktív biztonsági rendszereknek hívjuk, az autó stabilitását, kezelhetőségét javítják. 

Például: ABS, ESP, elektronikus fékerő elosztó, asszisztensek. Forrás: [1],[2] 

II. A Mercedes-Benz Intelligent Drive rendszerének bemutatása  
Forrás: [5] 

Mivel a Mercedes-Benz honlapján találtam véleményem szerint a legjobb 

magyarázó ábrákat és leírásokat, ezért példaként ezt a rendszert mutatom be 

részletesen. 

A gyártók rendszerei egyébként általában szolgáltatásban nem, csak 

megnevezésekben különböznek egymástól. 

Például:  

- Toyota - Active Safety, Pre-Collision Safety 

- Audi (Bosch) - Driver Assistance Systems 

- BMW - ConnectedDrive 

- Subaru - EyeSight® 

- Volvo - IntelliSafe 



Lackfi Simon Szinkronizált sztereó  
F40XJV kamerarendszer fejlesztése 

6. oldal 

Mercedes-Benz Intelligent Drive rendszer felépítése: 

Ezzel például az alábbi funkciókra képes a jármű: 

- BAS PLUS (Break Assist): 

Sztereó kamerával és radarokkal detektálja a veszélyes helyzeteket és szükség 

esetén vészfékezéssel segít elkerülni a balesetet. A beavatkozást a féklámpa 

nagyfrekvenciájú villogtatásával jelzi a jármű mögött haladóknak. 

- DISTRONIC PLUS Kormányzás-asszisztenssel: 

A jármű előtt haladót képes követni, az ideális követési távolságban. Kisebb 

kanyarokban képes a sávban maradni. 

- COLLISION PREVENTION ASSIST: 

A követési távolság helytelen megválasztására figyelmeztető asszisztens. Az 

adaptív fékasszisztenst értesíti túl kevés távolság esetén. 

- Aktív sávtartó asszisztens: 

A sáv elhagyásakor figyelmeztető hanggal jelez, illetve egyoldali fékezéssel a 

sávban marad. 

- Aktív holttér asszisztens: 

A jármű holtterében lévő veszélyekre figyelmeztet. 

2. ábra: Az IntelligentDrive rendszer felépítése 
Forrás: [3] 
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- PRE-SAFE®-fék, gyalogos-felismeréssel: 

A rendszer a sztereó kameráknak köszönhetően a gyalogosokat is képes 

felismerni. 

- Oldalszél asszisztens: 

A hidakon, kamionok előzésekor fellépő hirtelen széllökéseket semlegesíti 

egyoldali fékezéssel. 

- Táblafelismerő asszisztens: 

A szélvédő belső felében elhelyezett kamera felismeri a kihelyezett 

közlekedési táblákat és figyelmeztet, ha azokat nem tartja be a vezető. 

- ATTENTION ASSIST: 

Az autópályán figyelmeztet, amikor a vezető elfáradását érzékeli. 

- PARKTRONIC: 

A parkolást megkönnyítő technológia a lökhárítókba épített ultrahangos 

érzékelők segítségével a parkolóhelyet képes megtalálni és beállni oda. 

  

Forrás: [4] 
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III. Más gyártók megoldásai (a teljesség igénye nélkül) 

a) Audi: 

Teljesen hasonló felépítésű rendszer. 

Forrás: [6],[7] 

b) Subaru: 

 

Az EyeSight technológia sztereo kamerával érzékeli forgalomban lévő 

mozgó és statikus elemeket. 

Forrás: [8]  
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c) Volvo: 

 

A Volvo IntelliSafe technológiája. 

Forrás: [9] 

Érdekességként megjegyezném, hogy a különböző gyártók biztonsági rendszereit 

az ADAC német autóklub letesztelte. A tesztelt autók: Volvo V60, Mercedes-

Benz CLS, Audi A7, VW Passat Variant, BMW 530d és az Infiniti M37S. Ezek 

közül a Volvo V60 IntelliSafe rendszere lett a tesztnyertes, ami képes volt a 

balesetveszélyes helyzetekben teljesen megakadályozni a balesetet. 

Forrás: [10] 

IV. A lehetséges szenzortípusok 
Forrás: [12] 

a) Sztereó kamera: 

Két kamera képéből az egymásnak megfelelő pixeleket egymáshoz rendelve 

a látott képből háromdimenziós képet alkothatunk. A mélység információt 

háromszögeléssel kapjuk meg. 

b) Lidar: 

Más néven lézerszkennelés, a látható, az ultraviola vagy az infravörös 

tartományban bocsát ki elektromágneses impulzusokat. Ezeknek az 
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impulzusoknak a kibocsátása és a visszaverődése között eltelt időből 

számíthatjuk ki az adott pont távolságát. A sztereó kamerák mellett ez 

nagyon népszerű megoldás manapság. 

Forrás: [13] 

c) Radar: 

Rádióhullámokkal mérhető vele távolság, leginkább pontszerű tárgyakat 

képes mérni nagy pontossággal. 

Forrás: [14] 

V. Az intelligens autók létjogosultságáról 

A Mercedes-Benz orvosi analízissel bizonyította be, hogy a vezető biológiailag 

jobb állapotban kerül ki egy városi vezetés után az intelligens autóból, mint egy 

normál autóból.  

Forrás: [11] 

Ugyan a vizsgálatot a cég kérésére készítették és ez némi kétséget vethet fel, de 

szerintem sokat számít a közlekedési helyzetekben, ha a rendszer segít elkerülni a 

rossz döntéseket. 
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3. SZTEREÓ KÉPALKOTÁS 

I. A sztereó képalkotás módszere: összetartozó pixelek keresése 

A sztereó kamerarendszerek segítségével, ha két pixelt meg tudunk egymásnak 

feleltetni, háromszögeléssel ki lehet számolni a pont távolságát. 

 

3. ábra: A háromszögelés módszere 
Forrás: [12] 

A 3. ábrán jelölt rendszert standard sztereó rendszernek nevezzük (a két kamera 

között csak az x tengely irányában van eltolás). Az általunk alkalmazott 

Bumblebee XB3 egy ilyen kamera. 

A 3. ábrán lévő jelölések: 

- b: bázistávolság: a két kamera közti távolság 

- f: fókusztávolság 

- xL, zL: a baloldali kamera koordináta rendszere 

- xR, zR: a jobb oldali kamera koordináta rendszere 
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- P(X,Y,Z): a valós térben elhelyezkedő pont 

- uL: a térben elhelyezkedő pont leképzése a baloldali kamera képén 

- uR: a térben elhelyezkedő pont leképzése a jobboldali kamera képén 

Forrás: [12],[17],[18] 

II. Az epipoláris geometria 

A kalibrálatlan kameraképek között az epipoláris geometria ad összefüggést. 

 

4. ábra: Az epipoláris geometria 
Forrás: [19] 

Tegyük fel, hogy p és p’ pontokat megfeleltettük egymásnak a sztereó képen. 

Epipoláris sík: Az O1, O2 kameraközéppontok és M pont által kijelölt sík. 

Bázisegyenes: A két kamera középpontját (O1, O2) összekötő egyenest 

bázisegyenesnek hívjuk. 

Epipólus: A bázisegyenest egy vetítősugárnak tekintjük, amely O1 kamera 

középpont képét a másik kamerában előállítja. Ezeket a pontokat nevezzük 

epipólusnak. 

Epipoláris egyenes: Az epipoláris sík a képsíkokat egy-egy egyenessel metszi. 

Ezeket az egyeneseket hívjuk epipoláris egyeneseknek. 

Forrás: [20],[21] 
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5. ábra: Epipoláris síkok és epipoláris egyenesek  
elhelyezkedése X pont függvényében 

Forrás: [20] 

Fundamentális mátrix: „A fundamentális mátrix a legalapvetőbb epipoláris 

geometriai összefüggés algebrai megfogalmazása két kalibrálatlan kamera képe 

között. A fundamentális mátrixot viszonylag egyszerűen, néhány pontmegfeleltetés 

segítségével meghatározhatjuk, és abból azután megkaphatjuk a két kamera 

kanonikus alakját, sőt a két képből projektív rekonstrukciót is elő tudunk állítani.” 

Forrás:[21] 

Ezen eszközök segítségével tudjuk a sztereó kamera képét modellezni. 

III. A főbb fellépő problémák 

a) A kamerák és a lencsék torzítása: 

Valamilyen mértékben az összes kamera torzítja a létrehozott képet. Ezt 
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korrigálni kell. A folyamatot kamera kalibrációnak nevezzük. 

 

6. ábra: Kamera kalibráció 
Forrás: [22] 

A kamera kalibráció során egy úgynevezett kalibrációs rácsot hozunk létre, 

amellyel a kamera torzítása kompenzálható. 

b) Az összeillés problémája (correspondence problem): 

Bizonyos tárgyak esetében (például: fa levelei, fehér fal, stb.) a két kamera 

képpontjait nem lehet megfeleltetni egymásnak. 

Ebből következően a létrehozott háromdimenziós modell zajos lesz. 

A problémát többféleképpen lehet orvosolni: gépi tanulással illetve sztereó 

kép helyett sztereó videó tekintésével. 

IV. Az általunk használt kamera 

A Point Grey Research Inc. Bumblebee® XB3 típusú modelljét használjuk. 

 

Főbb tulajdonságai: 

- FireWire (IEEE-1394b) csatlakozás 

- Három 1.3Megapixeles szenzor, 1280 x 960 felbontás 

- 16 FPS maximum (másodpercenkénti képkockák száma) 

- A képeket garantáltan egy időpontban készíti (global shutter) 



Lackfi Simon Szinkronizált sztereó  
F40XJV kamerarendszer fejlesztése 

15. oldal 

4. A LATERAL REALITY KFT. ÁLTAL HASZNÁLT RENDSZER 

BEMUTATÁSA  

I. A sztereó kamera használatának okai 

a) Humán motiváció:  

Az emberi látáshoz hasonló gépi látás valósítható meg. 

b) Monokuláris (egy kamerás) rendszer hátrányai: 

Egy kamerás rendszerrel egymás után készített képek segítségével ugyan fel 

lehet építeni egy háromdimenziós modellt, de sok hátránya van. 

 

Forrás: [15] 

Legnagyobb hátránya a látószögbeli probléma. Egy pontból készült képpel 

például lehetetlen eldönteni egy gömbről, hogy közel van és kicsi vagy 

messze van és nagy.  

Az egyetlen megoldás, hogy több látószögből is készítünk képet a tárgyról. 

Ebben az esetben viszont, ha a tárgy elmozdult a képek között, nem fogjuk 

tudni a pontos távolságát (a forgalomban pedig a tárgymozgás gyakori). 

Összegezve: a monokuláris rendszerekben nehezen lehet a struktúrát és a 

dinamikusan változó objektumokat szétválasztani.  
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c) Radar használatának hátrányai: 

A radar kis felbontású és pontszerű képalkotásra alkalmas. Erre a célra nem 

ideális a használata. 

II. A feldolgozó algoritmus 
Forrás: [16] 

A feldolgozó algoritmusunk bemenetként egy háromkamerás sztereó videót kap, 

ebből mélységtérképet és sebességtérképet generál. 

 

Forrás: [16] 

A mélységtérképen a tárgyak számított távolsága jelenik meg: minél közelebbi a 

tárgy, annál világosabb szürke színben. A sebesség térképen az adott képterületek 

mozgását jellemző vektor jelenik meg. 

Az algoritmusunk egyedisége: a mélységtérképet nem folyamatosan számolja 

képkockánként, hanem az előző képek alapján, sztereó videót tekintve, így az 

egyes objektumokat könnyebben nyomon tudja követni. Ez által egy összefüggő 

modellt kapunk a teljes környezetről. 
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III. Felhasználási lehetőségek 

a) Útfelismerés: 

A modell lehetővé teszi egy útfelismerő algoritmus futtatását.

 

Forrás: [16] 

b) Térkép felépítése: 

Az algoritmus fejlettségét mutatja, hogy mozgásszenzorok nélkül is a 

térképre egészen jól illeszkedő útvonalat hozott létre. 

 

Forrás: [16] 
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c) Sávelhagyás jelzése: 

 

Forrás: [16] 

d) Navigáció kiegészített valóságban: 

A követendő útvonalat felrajzolhatjuk a kamerák képére, így sokkal 

könnyebben követhető utasítást kap a vezető. 

 

Forrás: [16] 
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e) Gyalogos érzékelése: 

Mivel a struktúrát és a mozgó objektumokat meg tudjuk különböztetni, 

lehetőség nyílik a gyalogosok jelzésére. 

 

Forrás: [16] 

IV. A továbbfejlesztés szükségessége 

Mivel a sztereó kamera képének feldolgozásakor nem tudunk minden pixelt 

megfeleltetni a másik kamerán látható képpontoknak, sztereó videót tekint az 

algoritmusunk, ezzel megkönnyítve az egyszer már megtalált egyezések 

követését. 

Viszont sokat segítene, ha a két egymás után készült kép közötti elmozdulást, 

transzformációt a lehető legpontosabban tudnánk. Ehhez van szükség 

mozgásszenzorokra. 

Az alkalmazott mozgásszenzorok: az accelerométer és a giroszkóp egy 

nagyfrekvenciás jeleket szolgáltatnak (~50Hz). A GPS ezzel szemben 1Hz-es jelet 

szolgáltat: erre a nagyfrekvenciás jelek szűréséhez, simításához van szükségünk. 

A projektnek ez a része volt az én önálló munkám. 
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5. A MOZGÁSSZENZOR: 

HARDVEREK BEMUTATÁSA 

I. A GPS modul bemutatása 

Típusa: U-blox NEO-6M-0-001 integrált áramkör, GY-GPS6MV2 nyomtatott 

áramkörön, antennával szerelve. 

 

Forrás: [23] 

Tulajdonságai: 

- 50 csatornás vevőegység 

- Cold Start: 27 sec, Warm Start: 27 sec, Hot start: 1 sec, Aided Start: <3 sec 

- Maximális frissítési frekvencia: 5Hz 

- Horizontális pozíció pontossága: 2.5m 

- Assisted GPS lehetőség 

- 1s-os pulzus kimenet 

- 3 konfigurációs láb 

- Külső megszakítás láb 

- Aktív és passzív antenna 

- Tápfeszültség: a NEO-6M 2.7-3.6V-on képes működni, de a modul lehetővé 

tesz 5V tápfeszültségről való működést. 
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- UART, USB, SPI és DDC (I2C) interface-n keresztül képes kommunikálni. A 

modulon az UART-on keresztüli kommunikáció van megvalósítva. 

- Beépített RTC, oszcillátorral együtt. 

Forrás: [24] 

Működése: 

 

Forrás: [25] 

A tápfeszültséget IC1 stabilizátor állítja be a NEO-6M számára 3.3V-ra. Ez teszi 

lehetővé, hogy az USB-ről kapott 5V-ról is képes működni az áramkör. 

C6-8 a tápfeszültséget szűri (’puffer’ és ’hidegítő’ kondenzátorok). 

D10 LED és előtétellenállása az általunk használt modulon nem volt bekötve. 

Amennyiben van tápfeszültség, D11-en és R3-on keresztül töltődik az MS621FE 

újratölthető elem. Ennek a segítségével az ún. Backup RAM-ban tárolt 

beállítások megmaradnak (ameddig a feszültség rendelkezésre áll). 

A konfigurációk végleges tárolására is van lehetőség, erre szolgál az EEPROM1 

IC, amely I2C-n kommunikál a NEO6M-el. 
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A ’TIMEPULSE’ lábon lévő D12 LED jelzi a másodperceket, amennyiben a GPS 

a műholdakról képes lekérdezni az időt. 

A kapcsolási rajzon ugyan nincs jelölve, de érdekes információ, hogy a 14, 15 és a 

16-os lábak a konfigurációs lábak. Ezek a kapcsolási rajzon és a nyomtatott 

áramkörön is nem bekötött lábak, így van lehetőség hardveres konfiguráció 

beállításra. Ezt a projekt megvalósításakor ki is használtam. 

Az antenna bemeneti szűrés után csatlakozik a megfelelő lábakra. 

II. Az IMU egység bemutatása 

Típusa: DIYDrones ArduIMU v3 

 

 

Forrás: [26] 

Tulajdonságai: 

- Smart IMU: Atmega 328 típusú mikrokontrollerre épül. 

- Arduino kompatibilitás (ez nagyban megkönnyíti a szoftverfejlesztést). 

- MPU-6000 MEMS 3 tengelyű giroszkóp és accelerometer 

o Okostelefonok, tabletek és hordozható szenzorok számára 

o 3 tengelyű accelerometert, 3 tengelyű giroszkópot és digitális kimenetű 

hőmérséklet szenzort tartalmaz. 

o Belső oszcillátor 

o 2.375-3.46V tápfeszültséget igényel. 
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o A szenzorok teljes mérési tartománya programozható: 

 

 

o I2C master-en keresztül külső magnetométerhez képes hozzáférni. 

 

8. ábra: Az MPU6000 rendszer felépítése 
Forrás: [27] 

o 400kHz I2C-n vagy 20Mhz SPI-n kommunikálhat a processzorral 
o 10,000g ütés elleni tűrési szint 

- HMC5883L típusú magnetometer 

o A föld mágneses terének irányát és nagyságát képes mérni. 

o Magnetorezisztív érzékelőt tartalmaz, amit egy illesztő-korrigáló 

áramkörön keresztül egy 12bites ADC dolgoz fel. 

o 160Hz maximális frissítési frekvencia 

o ±8 gauss teljes mérési tartomány, 2milli-gauss felbontás 

o 400kHz I2C (slave) kommunikáció 

Forrás: [28]  

  

Giroszkóp 
teljes tartomány 

Giroszkóp 
érzékenység 

Accelerometer 
teljes tartomány 

Accelerometer 
érzékenység 

(°/sec) (LSB/°/sec) (g) (LSB/g) 

±250 
±500 

±1000 
±2000 

131 
65.5 
32.8 
16.4 

±2 
±4 
±8 

±16 

16384 
8192 
4096 
2048 

7. ábra: Az elérhető mérési tartományok 
Forrás: [27] 
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- A két szenzor IC illesztése az Atmega328 mikrokontrollerhez: 

 

Forrás: [29] 

Ahogy a kapcsolási rajzon is látható, az IMU-n nem az MPU6000-hez 

csatlakoztatták a magnetométert, hanem két külön módon. Az MPU6000 

SPI illesztőn keresztül csatlakozik a mikrokontroller SPI-ához, míg a 

HMC5883 I2C illesztőn keresztül az I2C portra. 

Ennek a szerepe valószínűleg a magnetométerhez való egyszerűbb 

hozzáférés lehet. 
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- A GPS csatlakozási lehetőségei: 

 

Forrás: [29] 

Az IMU a GPS csatlakozásához két lehetőséget biztosít. 

Az első, hogy egy szabványos EM406-os csatlakozón keresztül 

csatlakoztassuk: 

 

Forrás: [30] 

Ugyanez a csatlakozó ki van vezetve az oldalsó csatlakozási pontokra is. 

A másik lehetőség, hogy az egyébként programozásra és adatküldésre 

használt FTDI csatlakozó helyére kerüljön a GPS. 

A két csatlakozási pont között a 74157-es multiplexer IC segítségével 

válthatunk. A mikrokontroller a D7-es lábával tudja ezt vezérelni. 

- Az IMU-n 4 LED szolgál a visszajelzésre  
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III. Az FTDI kábel bemutatása 

 

Forrás: [31] 

Az FTDI kábelek az UART port USB portra való illesztését valósítják meg. Az 

USB apa csatlakozójában egy FT232RQ IC-re épülő áramkör található. 
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6. A MOZGÁSSZENZOR: 

A GPS MODUL KONFIGURÁLÁSA 

I. Illesztő áramkör 

Első lépésben a GPS működését akartam ellenőrizni. 

A GPS modulon lévő csatlakozási pont: 

 

Forrás: [32] 

Ez a csatlakozási felület a lehető legegyszerűbb, a működéshez szükséges 

minimális mennyiségű vezetéket használja. 

Terveztem egy egyszerű áramkört. A működéshez nem lett volna feltétlenül 

szükséges, de a fejlesztést nagymértékben megkönnyítette. 

Az áramkör megtervezésekor az alábbi szempontokat tartottam szem előtt: 

- az Rx és Tx adatvonalon LED jelezze az adatküldést/adatfogadást 

- az adatvonalat ne terhelje a két LED, mert az gondokat okozhat a 

kommunikációban 

- az IMU-hoz is használható legyen később, egyszerűen 

csatlakoztatható és bontható legyen. 
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A kapcsolási rajz: 

FTDI

Tx

GND

Rx

Vcc
BC557

BC557

150R

150R

NEO-6M

Rx

GND

Tx

Vcc

 

Az előtét ellenállás értéke: 







 5.137
20

225.05

mA

VVV

I

UUU

I

U
R

LED

LEDCEVcc

LED

RE
e  ,ezt 150Ω-ra 

kerekítettem.  

A soros port adatvonalai alapállapotban tápfeszültségen vannak, ezért PNP 

tranzisztort használtam, így a LED-ek felvillanásai az adatvonal aktív állapotát 

mutatják. 

Az áramkör megvalósítása: 

 

Az áramkört próba NYÁK-on hoztam létre. Tüskesort és az ehhez könnyen 

csatlakoztatható és bontható NSR csatlakozókat használtam. 
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II. Az eredmény 

A GPS a megfelelő vezetékek csatlakoztatása után működőképes lett. 

Az alapbeállításnak megfelelően: 9600-as baud rate-el küldte az alábbi 

adatfolyamot: 

$GPGLL,,,,,124831.00,V,N*47 
$GPRMC,124832.00,A,4728.14151,N,01903.17456,E,2.852,68.10,050315,,,A*53 
$GPVTG,68.10,T,,M,2.852,N,5.282,K,A*02 
$GPGGA,124832.00,4728.14151,N,01903.17456,E,1,09,1.60,150.9,M,39.3,M,,*5B 
$GPGSA,A,3,27,28,19,30,07,05,09,10,20,,,,2.62,1.60,2.07*0A 
$GPGSV,3,1,12,05,55,260,28,07,41,060,39,09,15,112,32,10,28,177,22*79 
$GPGSV,3,2,12,13,41,296,38,15,05,296,,19,09,056,29,20,20,176,18*76 
$GPGSV,3,3,12,21,02,336,,27,06,029,25,28,45,157,34,30,74,053,31*79 

Az adatfolyam értelmezése: a GPS az NMEA szabványt használja. 

Mivel ezt a protokollt végül nem használtuk a projekt során, az adatfolyam 

értelmezését csupán érdekességképpen másoltam be, Ferencz Viktória „Vonatok 

pályán elfoglalt helyzetének sorozatos meghatározása műholdas 

helyzetazonosító rendszerrel” című dolgozatából. 

„Az egyik legfontosabb üzenet a ’GGA’ karakterhármast tartalmazó mondat, 

amely tartalmazza a 3D helymeghatározó adatokat és a pontosságra vonatkozó 

információt. Egy ilyen mondat a következőképpen értelmezhető: 

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

GGA  GPS észlelési adatok 

123519  észlelési időpont (12:35:19 UTC) 

4807.038,N  földrajzi szélesség (48° 07.038', É) 

01131.000,E  földrajzi hosszúság (11° 31.000', K) 

1  Észlelés típusa (jóság): 

0 = érvénytelen 

1 = GPS észlelés (SPS) 

2 = DGPS észlelés 

3 = PPS észlelés 

4 = RTK észlelés 
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5 = Float (lebegő) RTK 

6 = értékelt (számítás nélkül) 

7 = manuális bevitel 

8 = szimuláció 

08  műholdak száma 

0.9  HDOP 

545.4,M  tengerszint feletti magasság [m] 

46.9,M geoid-ellipszoid (WGS-84) távolság 

(üres karakter)  az utolsó DGPS frissítés óta eltelt idő [s] 

(üres karakter)  DGPS állomás ID (azonosító) 

*47  checksum adat (minden esetben * az első karakter) 

Szintén szabványos üzenetnek számít a ’GSA’ karakterhármast tartalmazó 

mondat, amely a GPS koordinátákra vonatkozó DOP értékeket valamint az aktív 

műholdakat írja le. 

$GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39 

GSA műhold-státusz 

A  Automatikus 2D vagy 3D észlelés (M = manuális) 

3  3D észlelés – lehetséges értékek: 

1 = nincs észlelés 

2 = 2D észlelés 

3 = 3D észlelés 

04,05...  az észlelésben részt vevő műholdak PRN adatai 

2.5 PDOP 

1.3  HDOP 

2.1 VDOP 

*39  checksum 
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Azok a mondatok, amelyekben a ’GSV’ karakterek szerepelnek, mutatják az 

észlelési ablakban lévő aktív műholdakat és az ezekre vonatkozó almanach 

adatokat. 

$GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75 

GSV észlelési ablak műholdjai 

2 a teljes adathalmazt tartalmazó mondatok száma 

1 mondat sorszáma 

08 észlelési ablakban lévő műholdak darabszáma 

01 műhold PRN száma 

40 magassági szög [°] 

083 Azimut [°] 

46 SNR 

*75 checksum 

A fenti mondatban található SNR érték (Signal of Noise Ratio) jósága egyenesen 

arányos a számértékkel, mivel ez a jelerősséget jelenti. Szabványos értéke a 

[0;99] intervallumban mozog. 

Az NMEA formátumban az ’RMC’ egyedi azonosítóval rendelkező mondatok írják 

le a GPS PVT adatokat. 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A 

RMC Javasolt minimális mondat 

123519  észlelés ideje (12:35:19 UTC) 

A Státusz (A=aktív vagy V=érvénytelen) 

4807.038,N  földrajzi szélesség (48° 07.038', É) 

01131.000,E  földrajzi hosszúság (11° 31.000', K) 

022.4  Sebesség (tengeri mérföld) 

084.4  Irányszög [°] (True) 
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230394  Dátum – 1994.03.23 

003.1,W  mágneses tér változása 

*6A  checksum 

A ’GLL’ kódot tartalmazó mondat a szélességi és hosszúsági adatokra vonatkozó 

értékeket adja meg. 

$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A,*31 

GLL geográfiai helyzet, földrajzi szélesség és hosszúság 

4916.46,N földrajzi szélesség (49° 16.45’, É) 

12311.12,W földrajzi hosszúság (123° 11.12’, NY) 

225444 észlelés ideje (22:54:44 UTC) 

A adatok státusza (aktív vagy érvénytelen) 

*31  checksum 

Az értelmezett üzeneteken kívül még számos más, egy adott alkalmazás 

szempontjából fontos NMEA mondat létezik, azonban elegendőnek ítéltem meg a 

feladat megoldásához a fentiek ismertetését.” 

Forrás: [34] 

III. A felmerülő problémák 

- Az ArduIMU működéséhez minimum 38400-as baud rate ajánlott, 9600-as baud rate 

hibás adatok kiküldését eredményezte. 

- Az NMEA szabvány az IMU-hoz kapott ArduPilot library-ben minimális szinten 

támogatott, emiatt a teljes protokollt implementálni kellene. Bonyolult kódot 

jelentene és könnyen elszámolható. Ha van más megoldás, ezt el szerettük volna 

kerülni. 

- Az NMEA szabvány ASCII karakterekkel ad információkat. Mivel a fogadó 

egységnek ezzel az adatokkal számolnia kell, így át kell alakítania. Ezek után viszont 

ismét át kell alakítania ASCII karakterekké a PC-re való elküldéshez. Ezek alapján 

látható, hogy ezt a szabványt használni esetünkben nem hatékony. 
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IV. A fenti problémák megoldása 

Mint a hardverek bemutatása fejezetben említettem, a GPS IC-nek három 

konfigurációs lába van. 

 

9. ábra: A NEO-6M GPS konfigurációs lábai 
Forrás: [24] 

Mivel a baud rate és a protokoll sem volt megfelelő a feladat megoldásánál, 

kézenfekvő megoldás a CFG_COM1 és a CFG_COM0 lábakat ’0’-ra 

konfigurálni. Ezzel a baud rate 57600-ra változik és az UBX protokollt használja 

a GPS adó. Tehát a konfigurálás: a GPS modult hardveresen módosítottam. 

 

10. ábra: a NEO-6M GPS lábkiosztása, konfigurációs lábak 
Forrás: [24] 
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A konfigurálás megvalósítása az alábbi képen látszik: 

 

Az eredmény megfelelő lett: UBX formátumú adatcsomagokat küldött a GPS, 

57600-as baud rate-vel. 
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7. A MOZGÁSSZENZOR: 

AZ UBX PROTOKOLL BEMUTATÁSA 

A fejezet forrása: [35] 

I. Az UBX protokoll tulajdonságai 

- Az u-blox által kifejlesztett protokoll 

- 8 bites bináris adatok, adatcsomagokba szervezve 

- Ellenőrző összeggel védett 

- Moduláris, az üzeneteket kétszintű osztályokba szervezték 

II. Az UBX adatcsomagok felépítése 

Egy általános UBX adatcsomag az alábbi módon épül fel: 

 

 Az üzenetek minden esetben a szinkronizáló karakterekkel kezdődnek: 
0xB5 0x62 

 CLASS:  1 bájtos, az üzenet osztályát határozza meg (pl.: NAV, 
INF, ACK, CFG) 

 ID:  1 bájtos adat, az osztályon belüli üzenet kategóriáját 
határozza meg 

 LENGTH:  a hasznos üzenet hossza, 16bites előjel nélküli egész 
szám, Little Endian formátumban 

 PAYLOAD: a hasznos üzenet. 

 CK_A, CK_B: 16bites ellenőrző összeg 
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III. Az UBX osztályok (CLASS) 

Az üzenetek csoportosítását szolgálják. 

Név Osztály Leírás 

NAV 0x01 Navigációs eredmények: pozíció, sebesség, idő, stb. 

RXM 0x02 Vevő státusz üzenetek: műhold vevő állapota, RTC 
állapota 

INF 0x04 Információs üzenetek: hibák, figyelmeztető üzenetek, 
értesítések 

ACK 0x05 ACK/NACK üzenetek: CFG konfigurációs üzenetre 
küldött válasz 

CFG 0x06 Konfigurációs üzenetek: dinamikus modell, DOP 
maszk, baud rate beállítása 

MON 0x0A Megfigyelő üzenetek: a kommunikáció állapota, 
CPU terheltsége, Stack használat, feladat állapota 

AID 0x0B AssistNow segítő üzenetek: A-GPS esetén 

TIM 0x0D Időzítő üzenetek: időimpulzus 

ESF 0x10 Külső szenzor üzenetek: a külső szenzor mérési 
eredményei és állapota 

Az osztályokon belüli ID-k leírását a protokoll specifikációban meg lehet találni, a 

protokoll működésének megértéséhez nem szükséges. 

IV. A hasznos üzenet (PAYLOAD) tartalmának formai követelményei 

- Több bájtos adat lehetséges: 2/4 és 8 bájt hosszú adatok is előfordulhatnak. 

- Minden esetben a legfelső bájttal kezdődik, és a legalsóval végződik az 

információ. 

- Általában a több bájt hosszúságú értékek Little Endian formátumúak. 
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V. Az ellenőrző összeg számítása 

 

Az ellenőrző összeg a szinkronizáló karaktereket(és természetesen CK_A és 

CK_B mezőt is) kihagyva kerül kiszámolásra. A TCP standard által is használt 

8bites Fletcher algoritmus alapján kell kiszámolni. Az algoritmus: 

„CK_A = 0, CK_B = 0 

For (I=0; I<N; I++) 

{ 

 CK_A = CK_A + Buffer[I] 

 CK_B = CK_B + CK_A 

}” 

Forrás: [35] 

Ahol: A CK_A és CK_B két, előjel nélküli bájt; Buffer azt az adatmezőt 

tartalmazza, amelyen az ellenőrző összeget számoljuk; N ennek a buffernek a 

mérete. 
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8. A MOZGÁSSZENZOR: 

A NEO-6M UBX ÜZENETEINEK ÉRTELMEZÉSE 

Az alapbeállítás: minden másodpercben 5 UBX üzenetet érkezik. Ezek: NAV-SOL, 

NAV-SVINFO, NAV-STATUS, NAV-VELNED és NAV-CLOCK. 

I. NAV-SOL 

Navigation Solution Information – Általános navigációs eredmények 

Ez az üzenet az időt, a pozíciót, sebességet és ezeknek a pontosságát tartalmazza, 

az ECEF (’Earth-Centered-Earth-Fixed’, azaz geocentrikus derékszögű 

koordináták) rendszerben. 

Például: 

B5 62 01 06 34 00 78 29 2E 08 6F A8 01 00 2C 07 03 DD 59 01 
56 18 95 96 67 08 CD FD E0 1B BE 03 00 00 01 00 00 00 01 
00 00 00 02 00 00 00 13 00 00 00 64 01 03 05 22 67 01 00 33 62 

Az üzenet tartalma: 

- Fejállomány: szinkronizáló karakterek, üzenet osztály és kategória. 

- Hossz: az üzenet 52 bájt hosszú. 

- iTOW: GPS idő, milliszekundumra kerekítve (4 bájt). 

- fTOW: GPS idő töredék: nanoszekundum információ (4 bájt). 

- week: GPS hét (2 bájt). 

- gpsFix: az eredmények megbízhatósága (1 bájt). 

o 0x00: nem megbízható 

o 0x01: csak hozzávetőlegesen számolt 

o 0x02: 2 dimenzióban megbízható 

o 0x03: 3 dimenzióban megbízható 

o 0x04: GPS információkból hozzávetőlegesen számolt 

o 0x05: csak az idő megbízható 

- flags: jelző bitek (1 bájt). 

- ecefX, ecefY, ecefZ: ECEF x, y és z koordináták (4-4-4 bájt). 

- pAcc: a 3D pozíció pontossága (4 bájt). 
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- ecefVX, ecefVY, ecefVZ: ECEF x, y és z tengely irányú sebesség (4-4-4 

bájt). 

- sAcc: az ECEF sebességek pontossága (4 bájt). 

- pDOP: pozíció DOP érték (2 bájt). 

- reserved1: nem felhasznált (1 bájt). 

- numSV: a használt GPS műholdak száma (1 bájt). 

- reserved2: nem felhasznált (4 bájt). 

- CK_A, CK_B: ellenőrző összeg (1-1 bájt). 

II. NAV-STATUS 

Receiver Navigation Status – A vevő állapotát leíró információk 

Például: 

B5 62 01 03 10 00 78 29 2E 08 03 DD 00 00 07 02 02 00 21 75 
03 00 6F 1E 

Az üzenet tartalma: 

- Fejállomány: szinkronizáló karakterek, üzenet osztály és kategória. 

- Hossz: az üzenet 16 bájt hosszú. 

- iTOW: GPS idő, milliszekundumban (4 bájt). 

- gpsFix: az eredmények megbízhatósága (1 bájt). 

- flags: a navigáció állapotát jelző bitek (1 bájt). 

- fixStat: eredmény megbízhatóság állapota (1 bájt). 

- flags2: további információk (1 bájt). 

- ttff: pozíció megtalálásáig eltelt idő (4 bájt). 

- msss: a betöltés óta eltelt idő (4 bájt). 

- CK_A, CK_B: ellenőrző összeg (1-1 bájt).  

III. NAV-SVINFO 

Space Vehicle Information – A jármű körülötti teret jellemző információk 

Az üzenet tartalma: 

- Fejállomány: szinkronizáló karakterek, üzenet osztály és kategória. 

- Hossz: az üzenet változó hosszúságú. 

- iTOW: GPS idő, milliszekundumban (4 bájt). 
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- numCh: csatornák száma (1 bájt). 

- globalFlags: GPS vevő hardver generációja (1 bájt). 

- reserved: nem felhasznált (2 bájt). 

- Periódikusan, a csatornák száma szerint ismétlődő rész: 

o chn: az adott csatorna száma (1 bájt). 

o svid: a műhold azonosítója (1 bájt). 

o flags: jelző bitek (1 bájt). 

o quality: jelminőséget jelző bitek (1 bájt). 

o cno: vivőjel és a zaj aránya (1 bájt). 

o elev, azim: a műhold elhelyezkedése az égbolton, szögekkel kifejezve (1 

ill. 2 bájt).  

o prRes: hiba megállapítására alkalmas ellenőrző szám (4 bájt). 

- CK_A, CK_B: ellenőrző összeg (1-1 bájt). 

IV. NAV-VELNED 

Velocity Solution in NED – Sebesség információk a geocentrikus derékszögű 

koordinátarendszerben 

Például: 

B5 62 01 12 24 00 78 29 2E 08 00 00 00 00 01 00 00 00 FE FF 
FF FF 02 00 00 00 01 00 00 00 A0 5E BC 01 13 00 00 00 38 
E3 45 00 3B 55 

Az üzenet tartalma: 

- Fejállomány: szinkronizáló karakterek, üzenet osztály és kategória. 

- Hossz: az üzenet 36 bájt hosszú. 

- iTOW: GPS idő, milliszekundumban (4 bájt). 

- velN, velE, velD: a sebességvektor összetevői (4-4-4 bájt). 

- speed: háromdimenziós sebesség (4 bájt). 

- gSpeed: ’föld sebesség’, kétdimenziós sebesség (4 bájt). 

- heading: a mozgás iránya (4 bájt). 

- sAcc: sebességszámítás pontossága (4 bájt). 

- cAcc: menetirány számítás pontossága (4 bájt). 

- CK_A, CK_B: ellenőrző összeg (1-1 bájt). 
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V. NAV-CLOCK 

Clock Solution – Az óra állapotát megadó információk 

Például: 

B5 62 01 22 14 00 78 29 2E 08 91 57 FE FF 76 FC FF FF 12 00 
00 00 13 02 00 00 8A 38 

Az üzenet tartalma: 

- Fejállomány: szinkronizáló karakterek, üzenet osztály és kategória. 

- Hossz: az üzenet 20 bájt hosszú. 

- iTOW: GPS idő, milliszekundumban (4 bájt). 

- clkB: a GPS vevő órája és a GPS idő eltérése (4 bájt). 

- clkD: a GPS vevő órája és a GPS idő közti eltérés másodpercenként (4 bájt). 

- tAcc: az idő pontossága (4 bájt). 

- fAcc: a frekvencia pontossága (4 bájt). 

- CLK_A, CLK_B: ellenőrző összeg (1-1 bájt). 

A leírások forrása: [35] 
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9. A MOZGÁSSZENZOR: 

A GPS VEVŐ UBX KONFIGURÁLÁSA 

I. Az IMU és a GPS modul összekötése 

Ezen a ponton úgy gondoltam, hogy a vevő már képes lehet az ArduIMU-val 

együttműködni, így összekötöttem a két hardvert. 

 

Az eredmény az alábbi IMU üzenet lett: 

[…]LAT:0,LON:0,ALT:0,COG:0,SPE:0,FIX:1,SAT:9, TOW:0*** 

Az IMU a koordinátákat, a mozgási irányt, a sebességet és a GPS időt nem tudta 

beolvasni. A GPS pozíció milyenségét: fix pozíciót és a műholdak számát viszont 

képes volt értelmezni. 

A GPS jeladó, a NAV-SOL üzenetben küld koordináta adatokat, de azok az ECEF 

koordináta rendszerben vannak. Az ECEF koordinátákat át lehet számolni 

hosszúsági és szélességi fokokba. 

Az ArduPilot library-t elemezve viszont (érthető módon) nem ezt a megoldást 

választották a koordináták meghatározásához. A kód NAV-POSLLH típusú 

üzenetet vár a GPS-től. 
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Ezek alapján két lehetőség mutatkozott: 

a) Az ArduPilot library-t kiegészítjük egy konverterrel, aminek a segítségével 

a meglévő NAV-SOL üzenetből kiszámíthatjuk a hosszúsági és szélességi 

fokokat. 

b) A GPS jeladón bekapcsoljuk a NAV-POSLLH üzenet küldését. 

A konverter megírása alapvetően sok hibalehetőséget rejt magában. Felléphetnek 

számrendszerbeli problémák és az algoritmus is eltéveszthető lehet. Ezen kívül a 

konverter teljes letesztelése is meglehetősen körülményes. 

A probléma megoldásaként tehát a NAV-POSLLH üzenet bekapcsolását 

választottuk. 

A feladathoz tehát további UBX üzenetek szükségesek: 

II. NAV-POSLLH 

Geodetic Position Solution – Geodéziai pozíció eredmények 

Az üzenet tartalma: 

- Fejállomány: szinkronizáló karakterek, üzenet osztály és kategória. 

- Hossz: az üzenet 28 bájt hosszú. 

- iTOW: GPS idő, milliszekundumban (4 bájt). 

- lon: földrajzi hosszúsági fok (4 bájt). 

- lat: földrajzi szélességi fok (4 bájt). 

- height: az ellipszoid felszínétől mért magasság (4 bájt). 

- hMSL: tengerszintfeletti magasság (4 bájt). 

- hAcc: horizontális mérés pontossága (4 bájt). 

- vAcc: vertikális mérés pontossága (4 bájt). 

- CK_A, CK_B: ellenőrző összeg (1-1 bájt). 
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Az üzenet engedélyezéséhez az alábbi konfigurációs üzenet küldése szükséges: 

III. CFG-MSG 

Configuration Message: enable POSLLH - Konfigurációs üzenet: POSLLH 

engedélyezése 

B5 62 06 01 08 00 01 02 01 01 01 01 01 00 17 CD 

Jelentése: 

- Szinkronizáló karakterek: 0xB5 0x62 

- Class: 0x06, azaz CFG 

- ID: 0x01, azaz MSG 

- Length: 0x08 0x00 = 8. Ez a hosszúság meghatározza az üzenet tartalmát is. 

Az üzenet, a protokoll specifikáció alapján nem lehet más, mint az 

üzenetküldés módjának változtatása. 

- messageClass, messageID: 0x01 0x02, ez a NAV-POSLLH üzenetet jelöli ki. 

- rate[0]: DDC-n az üzenet engedélyezése/tiltása 

- rate[1]: UART1-en az üzenet engedélyezése/tiltása 

- rate[2]: UART2-n az üzenet engedélyezése/tiltása 

- rate[3]: USB-n az üzenet engedélyezése/tiltása 

- rate[4]: SPI-on az üzenet engedélyezése/tiltása 

- rate[5]: nem felhasznált 

- CK_A, CK_B: ellenőrző összeg 

A konfiguráció elmentése: 

IV. CFG-MSG2 

Confuguration Message: Save Config - Konfigurációs üzenet: konfiguráció 

mentése 

B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF 

Az ArduIMU inicializáló kódrészébe tehát a fenti két üzenet kiküldését iktattam be. 

A leírások forrása: [35] 
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Mivel a konfigurációs üzeneteket az u-blox fejlesztői környezetével: az u-centerrel 

le lehet generáltatni, ezért az üzenetek pontos jelentésével csak érdekességképpen 

érdemes foglalkozni. 

Így az eredmény az alábbi IMU üzenet lett: 

[…]LAT:474690381,LON:190529056,ALT:149,COG:0,SPE:

0, FIX:1,SAT:9,TOW:465924000*** 

Ez az eredmény a valóságnak megfelel, tehát a GPS illesztése hardveres szinten 

befejeződött. 
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10.  A MOZGÁSSZENZOR: 

AZ ARDUIMU SZOFTVERÉNEK FEJLESZTÉSE 

Az ArduIMU szoftverében sok pontatlanság, helytelen működés és 

optimalizálatlanság fordult elő. Ebben a fejezetben csak a szoftverfejlesztés 

érdekesebb részleteit írnám le röviden. 

I. A konfigurációs üzenetek küldése 

A konfigurációs üzeneteket az inicializáló szakaszban küldtük ki. Az algoritmus 

figyeli a nyugtázó üzenetet, és amíg nem kapja meg, bizonyos időközönként 

újraküldi a konfigurációs üzenetet. Nyugtázó üzenet detektálás nélkül a GPS 

modul konfigurálása nem sikerült minden esetben. 

II. Rossz ki és bemeneti bufferméret 

A GPS modul minden másodperben küld POSLLH üzenetet, attól függetlenül, 

hogy a pozíció fix-e, tartalmaz-e bármilyen hasznos információt. 

A hibajelenség a következő volt: helyes GPS modul konfiguráció után sem volt 

képes a GPS a POSLLH üzenetet értelmezni látszólag. Véletlen időpontokban 

viszont frissítette az adatokat. A mérések alapján a következő időközönként 

frissült az adat: 4.8 sec, 8.1 sec, 12.3 sec, 2.6 sec, 17.1 sec. 

A látszólag érthetetlen hiba megoldása a rossz bemeneti bufferméret volt: amikor 

üres bufferbe érkezett a POSLLH üzenet, akkor értelmezte az üzenetet az IMU. 

III. Alacsony frissítési frekvencia 

Az IMU-t vizsgálva kiderült, hogy a hardverek képességéhez képest sokkal 

alacsonyabb frissítési frekvenciával működik, mint lehetne. 

A megoldás az IMU programciklus frekvenciájának növelése és az ott futó 

állapotgép felesleges állapotainak törlése lett. A nagyobb sebesség érdekében 

végül a magnetométert is letiltottuk. 

Ezekkel az eredeti 8Hz-es frissítési frekvenciát 35Hz-re növeltük. 
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11.  ÖSSZEFOGLALÁS, 

A PROJEKT JÖVŐJE 

I. Összefoglalás 

A mai intelligens járművekben sokféle szolgáltatás teszi egyszerűbbé és 

biztonságosabbá a közlekedést. Ezekhez a rendszerekhez szenzorhálókat kell 

kiépíteni és azokat szinkronizáltan működtetni, adataikat feldolgozni. 

Projektemnek köszönhetően a rendszerünk bővült három szenzorral. Ezeknek a 

segítségével a háromdimenziós modell pontosabb lesz, a rendszer működése 

jelentősen javulni fog. 

II. A projekt jövője 

A jövőben az IMU algoritmushoz illesztése illetve (szakdolgozat leírásában is 

szereplő) további konfigurációk fejlesztése kerül a projekt középpontjába. 

Nemrégen egy adatgyűjtő mérést végeztünk el a forgalomban: a kamera képeit és 

az IMU adatait listáztuk egy adott útvonalon. Ehhez a méréshez a kamerát és az 

IMU-t összeerősítettük és az autó tetejére rögzítettük, így biztosítva, hogy együtt 

mozogjanak az út során. 

Az IMU a méréshez dobozolást kapott: 
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Az adatgyűjtő mérés eredményei röviden: 

- Az IMU működése 

Az IMU működése és az adatainak a feldolgozása megbízható volt az út 

során, az elvárt 35-37Hz-es frissítési frekvenciát folyamatosan teljesíteni 

tudta. A küldött adatok helyesek voltak. 

 

11. ábra: IMU frissítési frekvencia (saját grafikon) 

- A GPS működése 

A GPS működéséről sajnos nem csak pozitív tapasztalatok vannak. A 

frissítési frekvencia ugyan minden esetben az elvárt 1Hz felett volt, viszont 

(valószínűleg az IMU algoritmushibája miatt) redundáns adatokat küldött a 

PC-nek. 

 

12. ábra: GPS frissítési frekvencia (saját grafikon) 
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A küldött adatok viszont helyesek voltak, tehát az összkép végeredményben 

pozitív: 

 

 
13. ábra: A sebesség változása: saját grafikonon (felső) az IMU 

sebességadatai és az uTrack online szoftver által a koordinátákból számolt 
sebesség(alsó) 

 

14. ábra: A megtett útvonal a Google Maps-on ábrázolva 
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- A kamera működése 

A kamera összességében jól működött, időnként sebességcsökkenés volt 

tapasztalható. Annak oka valószínűleg a laptop lehet. Ez indokolja az új 

hardvert, az Nvidia Jetson TK1 alkalmazását a jövőben. 

 

15. ábra: A képsebesség változása (saját grafikon) 

 

Összegezve tehát: a mérés adatai alapján fejlesztésre még szükség van, de a 
közeljövőben elkészülhet a teljes, jól működő rendszerünk. 
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