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ALGORYTMY STOSOWANE
W SYSTEMACH POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH
Streszczenie. Wiele wiatowych orodków badawczych zwizanych z wytwarzaniem pojazdów
ldowych, zwłaszcza przeznaczonych do transportu i komunikacji w ruchu miejskim, nadal pracuje nad
opracowaniem pojazdu wyposaonego w systemy nie wymagajce udziału człowieka w procesie kierowania
pojazdem. Celami, do których si dy, jest zapewnienie maksimum bezpieczestwa (minimalizacja wypadków
z udziałem człowieka) oraz optymalizacja kosztów transportu (eliminacja kierowcy z pojazdu, optymalny wybór
trasy). W artykule, bdcym wynikiem szeroko prowadzonych prac studialnych w OBRUM sp. z o.o.,
omówiono syntetycznie drogi rozwoju pojazdów autonomicznych oraz kluczowe algorytmy pojazdów
autonomicznych opisane szczegółowo w cytowanej - przywołanej literaturze. Przedstawione wyniki stanowi
punkt wyjcia do dalszych prac realizowanych w Orodku nad pojazdem autonomicznym.
Słowa kluczowe: algorytmika, autonomia, pojazd autonomiczny, system pojazdów autonomicznych.

1.

WPROWADZENIE

Artykuł prezentuje i omawia podstawowe algorytmy stosowane w systemach pojazdów
autonomicznych (pojazdy ldowe), których wykorzystanie moe róni si w zalenoci od
załoonego poziomu autonomii i zastosowanych czujników/sensorów. Najwaniejsze zadania
systemów pojazdów autonomicznych, bez wzgldu na poziom automatyzacji i rodzaj
czujników, to zebranie informacji o otoczeniu, oszacowanie własnej pozycji w otoczeniu,
przewidywanie ruchu innych obiektów i przesłanie wykonanych oblicze do systemów
sterujcych pojazdem (kierownica, przepustnica, hamulec itd.). Cało materiału
przedstawionego w artykule podzielono na dwie czci zawierajce: cz historyczn
(rozdział 2) oraz rozwizania wykorzystywane współczenie (rozdział 3).
2.

RYS HISTORYCZNY

Kwesti dyskusyjn, a nawet sporn moe by potrzeba implementacji systemów
pojazdów autonomicznych w kontekcie samochodów osobowych, ich uytkowników oraz
zapowiadanych usług wypoyczania samochodów [1]. Historia pokazuje, e takie próby były
ju dokonywane wraz z pojawieniem si pierwszych pojazdów obsługiwanych przez
człowieka. Powysze wtpliwoci nie dotycz oczywicie rozwiza militarnych [2] oraz
koncepcji autonomicznych systemów transportu miejskiego [3], [4].
2.1. Pierwsze próby automatyzacji sterowania
Historia pierwszych prób automatyzacji sterowania pojazdami siga lat dwudziestych,
kiedy to w roku 1926 firma Chandler zademonstrowała pojazd sterowany radiowo przez
operatora siedzcego w drugim pojedzie podajcym za pojazdem bezzałogowym.
Oczywicie nie mona w tym przypadku mówi o autonomii pojazdu, ale jest to pierwszy
przypadek, kiedy pojazd samochodowy poruszał si po drodze bez załogi [5], [6]. W roku
1956 firma General Motors wyposayła eksperymentalny model Firebird II w odbiornik
sygnałów pochodzcych z przewodu elektrycznego znajdujcego si w podłou tak zwanej
mgr in. Michał BUGAŁA – Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.,
Gliwice
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autostrady przyszłoci, który miał stanowi system naprowadzania pojazdów [7]. W roku
1979 eksperymentalny pojazd The Stanford Cart był zdolny do poruszania si w zamknitym
pomieszczeniu bez ingerencji człowieka i wykorzystywał algorytm przetwarzania obrazu
o nazwie The Cart’s Vision Algorithm. Algorytm ten był zainspirowany metod planowania
Blocks World i polegał na redukcji obrazu do zestawu krawdzi, jednak nie okazał si
odpowiedni dla scen plenerowych, zawierajcych wiele skomplikowanych kształtów i barw
[8]. Metoda Blocks World z 1960 roku to jednak dzi jedna z najbardziej znanych metod
w dziedzinie planowania w sztucznej inteligencji [9] i rozpoznawania otoczenia [10], [11].
2.2. Pierwszy pojazd autonomiczny
W 1995 roku eksperymentalny pojazd VaMP przejechał ponad tysic kilometrów bez
pomocy człowieka i był to pierwszy samochód autonomiczny potraficy porusza si po
okrelonym obszarze. Prototyp zdolny był do jazdy w ruchu ulicznym i wyprzedzania
pojazdów, a zaimplementowany system autonomii EMS-Vision opierał si na danych
pochodzcych z dwuogniskowych układów kamer (45 i 15 stopni) zamocowanych na
dwuosiowych platformach [12]. Taki dobór kamer (nowsze rozwizania w systemie
EMS-Vision wykorzystuj układ trzech kamer [13]) zwizany był z jazd przy duych
prdkociach, obserwacj potencjalnych przeszkód na wikszych i mniejszych odległociach,
nierównociami terenu i zdolnociami do interpretacji układu przestrzennego. System
EMS-Vision korzystał z:
 mapy sieci dróg;
 obiektów statycznych znajdujcych si na mapie, które uywane były jako punkty
orientacyjne (znaczniki);
 danych statystycznych (np. szeroko pasa ruchu).
Zdobywanie wiedzy dynamicznej, tj. zbieranie informacji o otoczeniu w czasie jazdy,
polegało na identyfikacji obiektów (znaczników), obliczaniu połoenia obiektów (lokalizacja
i orientacja) w przestrzeni z wykorzystaniem algorytmu HTC (ang. Homogeneous Coordinate
Transformation) oraz tworzeniu drzewka sceny, zawierajcego te obiekty (elementami
łczcymi obiekty w drzewku sceny były ich wzgldne połoenia). System dodatkowo
posiadał jednostki decyzyjne do utrzymywania wanych obiektów w polu widzenia (dla
analizy przez specjalistyczne moduły), do sterowania pojazdem oraz centraln jednostk
decydujc. Centralna jednostka posiadała priorytet decyzyjny w razie braku zada,
konfliktów pomidzy jednostk sterowania a jednostk utrzymywania uwagi, i take w razie
innych problemów. Moduły specjalistyczne, w jakie wyposaony był system EMS-Vision, to:
 rozpoznawanie drogi – algorytm nie tylko rozpoznawał drog, ale tworzył jej
model z połczonych segmentów i na tej podstawie ustalał połoenie pojazdu;
 kontrola uwagi – odpowiedzialna za komunikacj z dwuosiow głowic obrotow
wykonujc manewry skokowe (sakadyczne) zwizane ze ledzeniem obiektów;
 nawigacja – moduł obliczał kilka tras dla punktu docelowego wraz z czasem
rozpoczcia i zakoczenia jazdy, długoci trasy i szacowan moliwoci
przejazdu (faza planowania). Obliczenia wysyłane były do jednostki centralnej,
która decydowała o wyborze trasy. Wybrana trasa dodawana była do listy zada
w planie misji. Plan misji zawierał zadania typu wybrana trasa, obiekty do
ledzenia (droga, punkty orientacyjne) i inne. Oryginalny plan misji mógł ulec
zmianie w trakcie wykonywania misji, gdy przykładowo nie udało si odszuka
oczekiwanego skrzyowania;
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 kontrola pojazdu (sterowanie) – moduł odpowiedzialny był za analiz informacji
pochodzcych z jednostek decyzyjnych i wykonywanie algorytmów kontroli
sprzenia zwrotnego, kontroli zwrotnej i reguł przejciowych. Moduł oceniał tak
powstałe zbiory równa, obliczał zmienne korygujce i sterował siłownikami
[14].
Powyszy opis systemu EMS-Vision nie zawiera modyfikacji [13], [15], jakie
powstały po 1995 roku, jednak obrazuje stopie skomplikowania oraz liczb uytych
algorytmów, rozumianych jako zdefiniowane czynnoci, konieczne do wykonywania
konkretnych zada w systemach pojazdów autonomicznych.
2.3. Zawody DARPA Grand Challenge
Due znaczenie w rozwoju systemów pojazdów autonomicznych miały zawody
sponsorowane przez DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), w którym
uczestnicy mieli skonstruowa pojazd mogcy przejecha 241 kilometrów (150 mil) przez
pustyni w stanie Nevada. W 2004 roku aden zespół nie ukoczył zadania, a najlepszy
przejechał zaledwie 13 kilometrów (8 mil). Problem zwizany był z analiz obrazu
i trudnoci rozpoznawania otoczenia, w którym nie wystpuj wyrane linie (np. pobocze
z chodnikiem), oraz trudnoci interpretacji duej iloci cieni na nierównym terenie
pustynnym. Standardowe algorytmy analizy obrazu (tworzenie konturów, dopasowywanie
linii itp.), identyfikacja obiektów oraz strategie omijania przeszkód nie sprawdziły si w 2004
roku. W 2005 roku zaczto uywa uczenia maszynowego w procesach analizy obrazu i pi
pojazdów zdołało ukoczy tras [16].
Wykorzystanie uczenia maszynowego w analizie obrazu dało pocztek nowemu
trendowi w budowaniu systemów dla pojazdów autonomicznych. Due przedsibiorstwa
rozpoczły budowa własne, inteligentne systemy dla pojazdów autonomicznych, np. projekt
Waymo rozpoczty w 2009 roku przez firm Google (w projekcie wzili udział członkowie
zespołu Stanley, który zwyciył DARPA Grand Challenge w 2005 roku [17]).
Oprogramowanie systemu w pojedzie Stanley zawierało 100000 linijek kodu i było
odpowiedzialne za interpretacj danych z czujników oraz podejmowanie decyzji
nawigacyjnych [18] .
2.4. Zawody DARPA Urban Grand Challenge
W 2007 roku przeprowadzono zawody w terenie miejskim (zurbanizowanym) we
Victorville w stanie Kalifornia, w którym wziły udział 53 zespoły. Do finału dostało si
11 zespołów i 6 z nich zdołało ukoczy tras. Oprogramowanie zwycizcy zawodów,
zespołu Tartan Racing [19], składało si z 500000 linijek kodu i umoliwiało samodzieln
nawigacj po miecie w ruchu ulicznym. Opracowany pojazd Boss (model samochodu
Chevrolet Tahoe wraz ze sprztem i oprogramowaniem) uywał oprogramowania
percepcyjnego, planistycznego i behawioralnego do wnioskowania o ruchu i podejmowania
decyzji w czasie przemieszczania si do miejsca docelowego. Pojazd wyposaony był
w kilkanacie laserów, kamer i radarów, co umoliwiło mu planowanie trasy
z uwzgldnieniem przeszkód statycznych i dynamicznych (poruszajcych si obiektów).
Informacje na temat otoczenia były kompletowane przez algorytmy znajdowania
i rozpoznawania ogranicze pasa ruchu, granic parkingów, znaków drogowych i innych.
Dodatkowo zaimplementowano algorytmy identyfikujce niebezpieczne zachowania innych
kierowców. Najwaniejsze cechy technologii opracowanej przez zespół Tartan Racing to:
 jazda zgodna z zasadami ruchu drogowego
pierwszestwa przejazdu na skrzyowaniach);

(uwzgldniajca

zasady
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 detekcja i ledzenie innych pojazdów na duych odległociach;
 szukanie miejsc do parkowania i parkowanie;
 podanie za pojazdami w bezpiecznej odległoci;
 reakcje na nietypowe zdarzenia (np. zablokowanie drogi) [20].
2.5. Pierwsze pojazdy autonomiczne dopuszczone do ruchu
W 2014 roku firma Tesla wprowadziła na rynek model S z oprogramowaniem
o nazwie Autopilot Firmware 7.0, który oferował drugi poziom automatyzacji [21]. Opis
poziomów automatyzacji według SAE International (poprzednio SAE - Society of Automotive
Engineers) prezentuje tablica 1.
Tablica 1. Poziomy automatyzacji według SAE [22]
Poziom

Nazwa

Opis

0

Brak automatyzacji
(No Automation)

Całkowity brak automatyzacji. Wszystkie decyzje
i czynnoci podejmowane s przez kierowc.

1

Systemy asystujce
(Driver Assistance)

na
przykład
Systemy
wsparcia
kierowcy
w przyspieszaniu lub zwalnianiu prdkoci jazdy
w oparciu o informacje zewntrzne. Ten poziom
spełniaj midzy innymi inteligentne tempomaty ACC
(Adaptive Cruise Control), systemy wspomagania
parkowania i systemy wspomagajce utrzymywanie
pasa ruchu LKA (Lane Keep Assist).

2

Automatyzacja czciowa Drugi poziom automatyzacji zakłada autonomiczny
charakter systemów z poziomu 1, ale wymaga cigłej
(Partial Automation)
obserwacji otoczenia przez kierowc.

3

Pojazd jest prowadzony przez systemy automatyczne,
Automatyzacja zalena
(Conditional Automation) lecz kierowca ma obowizek reagowania w sytuacji,
gdy decyzj automatu uzna za nietrafn.

4

Automatyzacja wysoka
(High Automation)

Pojazd jest prowadzony przez systemy automatyczne
nawet wtedy, kiedy kierowca nie zareaguje
odpowiednio w sytuacji niepewnej.

5

Automatyzacja pełna
(Full Automation)

Pełna autonomia. Pojazd jest w stanie wykonywa
wszystkie funkcje jazdy w kadych warunkach.
Kierowca nadal moe mie moliwo sterowania
pojazdem.

Oczywicie nie był to jeszcze w pełni pojazd autonomiczny (model S), ale ówczesna
wersja oprogramowania umoliwiała autonomiczne podanie pojazdu wzdłu drogi, zmian
pasa ruchu i parkowanie na danie. Model S był jednym z pierwszych samochodów
autonomicznych dostpnym na rynku (nie w pełni autonomiczny, jednak spowodował
rozpoczcie wielu dyskusji na temat produkcji i uytkowania pojazdów autonomicznych)
[23].
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Innymi producentami, jednymi z nielicznych, oferujcymi automatyzacj w swoich
samochodach w tym czasie, byli: Ford (system utrzymywania pasa ruchu, automatyczne
parkowanie równoległe, system unikania wypadków) [24], Mercedes [25], Audi i Nissan [26].
Obecnie trwa wycig pomidzy producentami samochodów osobowych
w dostarczeniu swoim klientom jak najbezpieczniejszych i w miar moliwoci
bezobsługowych produktów. Z du konkurencyjnoci wie si ograniczony dostp do
informacji i brak moliwoci dokładnej analizy systemów uywanych w praktyce przez
producentów samochodów.
3.

ROZWIZANIA WSPÓŁCZESNE

W tej czci artykułu przedstawione zostan podstawowe algorytmy analizy obrazu,
magazynowania informacji oraz algorytmy decyzyjne, jakich uywa si w konstruowaniu
prototypowych systemów autonomicznych (niekoniecznie odbiegajcych od rozwiza
komercyjnych).
Wystpujca liczba zdarze, jakie mog pojawi si na drodze, rónorodno obrazu
(krajobraz, pora roku, pora dnia), róne zasady ruchu drogowego w rónych krajach (np. ruch
lewostronny lub prawostronny, znaki drogowe) powoduje, e opracowanie oprogramowania
dla w pełni autonomicznego pojazdu wymaga ogromnej wiedzy i liczby sprawdzonych
rozwiza. Mona zaryzykowa stwierdzenie, e kady algorytm przetwarzania i analizy
obrazu moe mie zastosowanie w systemach pojazdów autonomicznych. Liczba
stosowanych algorytmów jest jednak ograniczona przez moliwoci obliczeniowe
i zdeterminowana przez rodzaj uywanych czujników/sensorów: kamera, LASER, GPS,
Infrared, LiDAR itp. Przegld algorytmów zestawiono według nastpujcego podziału:
 rozpoznawanie otoczenia za pomoc obrazu z kamer (ustp 3.1):
• rozpoznawanie pasa ruchu (drogi);
• segmentacja semantyczna obrazu i identyfikacja obiektów;
• budowanie mapy otoczenia na podstawie obrazu (wizualny SLAM);
 rozpoznawanie otoczenia za pomoc czujników (ustp 3.2):
• budowanie mapy otoczenia na podstawie danych z czujników (SLAM);
 detekcja i ledzenie poruszajcych si obiektów (DATMO, ustp 3.3);
 planowanie i decyzyjno (ustp 3.4);
• algorytmy planowania trasy przejazdu;
• metody planowania ruchu pojazdu i sterowania;
• mechanizmy podejmowania decyzji;
• sztuczna inteligencja.
3.1. Rozpoznawanie otoczenia za pomoc obrazu z kamer
Obraz z kamer to najbogatsze i niezbdne ródło informacji w procesie identyfikacji
otoczenia. Oprócz kamer uywa si czujników radarowych, które nie s wraliwe na pogod,
kurz i zanieczyszczenia oraz droszych czujników laserowych - lidarów [27].
3.1.1. Rozpoznawanie pasa ruchu (drogi)
Zbieganie si równoległych linii w punkcie skupienia w przestrzeni trójwymiarowej to
cenna informacja w identyfikacji drogi, poniewa tworzce pas ruchu linie równoległe
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spotykaj si w jednym punkcie na obrazie dwuwymiarowym (obrazie z kamery).
Identyfikacja pasa ruchu na jezdni polega na znalezieniu linii skupiajcych si w jednym
punkcie.
Metoda VP (Vanishing Point) do znajdowania drogi w terenie pustynnym,
zaproponowana przez C. Rasmussen’a [28], polega na obliczeniu dominujcych orientacji na
segmentach obrazu (obraz w rozdzielczoci 640 na 480 pikseli podzielony na 72 segmenty),
oszacowaniu połoenia punktu skupienia oraz ledzeniu punktu w kolejnych klatkach obrazu.
Metoda Rasmussen’a, opracowana w celu rozpoznawania drogi na terenie pustynnym,
odgrywa dzi wan rol w wykrywaniu pasów ruchu drogowego na obrazie [29] i stanowi
podstaw dla bardziej zaawansowanych algorytmów [30].
3.1.2. Segmentacja semantyczna obrazu i identyfikacja obiektów
Współczesne metody analizy obrazu, wykorzystujce uczenie maszynowe (widzenie
maszynowe), s w stanie wykry okrelone kategorie obiektów, w tym ludzi, znaki drogowe
i samochody na złoonych obrazach.
Uczenie maszynowe moe posłuy do segmentacji semantycznej obrazu (np. metoda
FRNN – Full Resolution Residual Networks [31]) i dokładnego opisu obrazu, tj. segmentacji
z dokładnym obrysem sylwetek obiektów, jednak ze wzgldu na duy koszt obliczeniowy
i powstajce liczne artefakty, nie stosuje si metod segmentacji obrazu w praktyce [27], [32],
[33], [34]. Takie podejcie moe ulec zmianie wraz z rozwojem dedykowanego sprztu [35],
[36] oraz nowszych, szybszych metod słucych segmentacji semantycznej [33], [37].
Widzenie maszynowe stosowane jest do wykrywania okrelonych cech obrazu
(predefiniowanych): wykrywania pasów ruchu, przeszkód, poruszajcych si obiektów
i szacowania odległoci [27]. Wyspecjalizowane systemy wspomagania kierowcy ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems) potrafi identyfikowa znaki drogowe, sygnalizacj
wietln i oznaczenia na drodze. Skuteczniejsze metody uczenia maszynowego do
rozpoznawania znaków drogowych (oraz innych elementów obrazu) wraz z uytymi
algorytmami, jakie pojawiły si w rónych badaniach i zostały opisane w artykułach
naukowych, mona podzieli na 3 grupy [34]:
 ogólne algorytmy uczenia maszynowego:
• metoda Viola-Jones z 2001 roku [38];
• metody wektorów nonych SVM (Support Vector Machine) poprzedzone
algorytmami ekstrakcji cech, takimi jak:
 histogramy zorientowanych gradientów HOG (Histogram Of Gradients) [39];
 piramida histogramów zorientowanych gradientów PHOG (Pyramid
Histogram of Gradients) [40];
 metoda umoliwiajca uzyskanie mocnego klasyfikatora z duej liczby
słabych klasyfikatorów o nazwie AdaBoost (Adaptive Boosting) [41];






klasyfikator cech Haar-like [39];
ekstraktor cech MSER (Maximally Stable Extremal Regions) [42];
HOG wraz z MSER i algorytmami ekstrakcji regionów WaDe [43];
HOG z LDA (Linear Discriminant Analysis) [44][45];
HOG z BCT (Bilateral Chinese Transform) i VBT (Vertex Bisector
Transform) [46];
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• metody AdaBoost w kombinacji z:
 detektorem cech LBP (Local Binary Pattern) [47];
 piramid obrazów i HOG’iem [48];
 klasyfikatorem Haar-like [49];
• inne:
 metody wykorzystujce algorytmy genetyczne (K. Kaplan) [50];
 BoVW (Bag of Visual Words) z algorytmem SIFT (Scale-Invariant Feature
Transform) [51];
 sztuczne sieci neuronowe:
• wirtualna generalizacja pamici masowej z dostpem losowym w sieciach
neuronowych VG-RAM-WNN (Virtual Generalizing Random Access Memory
Weightless Neural Networks) [52];
• probabilistyczne sieci neuronowe PNN (Probabilistic Neural Networks)
w kombinacji z CPT (Central Projection Transformation) i ACIS (Adaptive
Color Image Segmentation) [53];
 głbokie uczenie maszynowe:
• konwolucyjne sieci neuronowe CNN (Convolutional Neural Network) [54];
• CNN poprzedzone przetworzeniem obrazu w skali szaroci przez maszyn
SVM [55];
• wykorzystanie dwóch sieci CNN do detekcji znaków na obrazie i identyfikacji
znaków [56];
• CNN z algorytmem RPN (Region Proposal Network) [57] w sieci Fast R-CNN
(Fast Region-Based Convolutional Neural Network) [58];
• metody detekcji Faster R-CNN (Faster Region-Based Convolutional Neural
Network) do wykrywania obiektów bdcych w obszarze zainteresowania,
w tym znaków drogowych [59].
Według ródła [34] najbardziej popularnymi i zbadanymi metodami uywanymi
w rozpoznawaniu znaków drogowych s metody SVM. AdaBoost cechuj si szybkim
czasem wykonywania, a metody sieci neuronowych działaj najwolniej. Metody głbokiego
uczenia maszynowego posiadaj wysokie wymagania sprztowe i z tego wzgldu mog by
trudne do zastosowania w systemach ADAS. Metoda Faster R-CNN moe by alternatyw
dla segmentacji semantycznej obrazu.
3.1.3. Budowanie mapy otoczenia na podstawie obrazu (wizualny SLAM)
Metoda SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), czyli jednoczesna
lokalizacja i budowa mapy otoczenia, umoliwia precyzyjne okrelenie własnej pozycji
wzgldem otoczenia. W algorytmach SLAM trajektoria pojazdu, jak i połoenie wszystkich
punktów orientacyjnych, musz by szacowane bardzo szybko (on-line) bez znajomoci
własnej pozycji (lokalizacji) a priori [60]. W przypadku algorytmów wykorzystujcych obraz,
w którym punkty orientacyjne musz by identyfikowane i ledzonego w kadej klatce obrazu
z kamery, wymagania co do wykorzystywanego sprztu (mocy obliczeniowej) s bardzo
wysokie. Na podstawie punktów orientacyjnych budowana jest trójwymiarowa mapa
otoczenia, a sama metoda SLAM wystpuje pod postaci algorytmów:
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 algorytm EKF-SLAM (EKF - Extended Kalman Filter) z 1987 roku, który
wykorzystuje filtr Kalmana, jako głównego estymatora w szacowaniu struktury
otoczenia [61];
 wykorzystujcy filtry czsteczkowe Rao-Blackwellised
Blackwellised Particle Filters) algorytm FastSLAM [62], [63];

RBPFs

(Rao-

 FastSLAM 2.0 bdcy rozwizaniem hybrydowym, łczcym wykorzystanie
filtru Kalmana i filtrów czsteczkowych [64];
 RGB-D SLAM wykorzystujcy obraz i głbie obrazu (Kinect) [65];
 ORB-SLAM i ORB-SLAM2 dla pojedynczych obrazów, obrazów stereo
(widzenie stereoskopowe) i kamer RGB-D [66]. Algorytm wykorzystuje
deskryptor ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [67];
 system oparty na modelach obliczeniowych procesów
w hipokampie (cz mózgu ssaków) o nazwie RatSLAM [68];

nawigacyjnych

 LSD-SLAM – algorytm generujcy mapy głbokoci z pojedynczych klatek
obrazu bez wykorzystania punktów orientacyjnych [69] ;
 L-SLAM – algorytm redukujcy wymiarowo algorytmów FastSLAM [70].
Wizualne metody SLAM uywane s przede wszystkim w pojazdach o małych
gabarytach, np. dronach (przykładowe ródło: [71]).
3.2. Rozpoznawanie otoczenia za pomoc czujników
RADAR (Radio Detection And Ranging) i LIDAR (Light Detection and Ranging) to
podstawowe czujniki uywane do rozpoznawania otoczenia w systemach uywanych
w praktyce [32], [72], [73]. Radar był uywany w przemyle motoryzacyjnym od dawna
i moe okrela prdko, zasig i orientacj obiektów – nie jest równie wraliwy na warunki
pogodowe. Lidaru, który jest ciszy i droszy zaczto uywa w wikszej skali
w 2007 roku (zawody DARPA Urban Challenge) [74] z powodu otrzymywania dokładniejszych
wyników (pomiarów). Wykorzystanie radaru i lidaru wie si z mapowaniem otoczenia i algorytmami
SLAM, które nie s obarczone problemem identyfikacji punktów orientacyjnych na obrazie.
Mniej zaawansowan, i tym samym tasz grup urzdze, stanowi czujniki
ultradwikowe [75], montowane na przykład na zderzakach samochodów (czujniki
parkowania), które pozwalaj na pomiar odległoci od przeszkody.
3.2.1. Budowanie mapy otoczenia na podstawie danych z czujników (SLAM)
Algorytmy SLAM mona podzieli ze wzgldu na rodzaj czujnika:
 Radar:
• działajcy w trybie offline algorytm GraphSLAM [76], który polega na
budowaniu grafów i mapowaniu siatki otoczenia [77];
• polegajcy na budowaniu grafów i wyszukiwaniu konfiguracji wzłów
o najmniejszym błdzie Graph-Based SLAM [78];
• wykorzystujcy FastSLAM i GraphSLAM algorytm Real-Time Radar SLAM,
który wykonuje si w czasie 45 milisekund (Intel Core i7-3830K) [79].
 Lidar:
• bazujcy na maksymalizacji prawdopodobiestwa ML-SLAM (ML –
Maximum Likelihood) [80];
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• bazujcy na algorytmie TBM (Transferable Belief Model) [81] algorytm
Credibilist SLAM (lub C-SLAM) [82];
• wykorzystujcy metod rejestracji kształtów trójwymiarowych ICP (Iteractive
Closest Point) [83] algorytm ICP-SLAM [84];
• Cartographer SLAM firmy Google, który oprócz lidaru wykorzystuje IMU
(Inertial Measurement Unit) i obraz z kamer [85], [86].
Do budowania mapy otoczenia wykorzystuje si równie algorytm LOAM (Lidar
Odometry And Mapping), który polega na wykorzystaniu pomiarów odległoci dwuosiowego
lidaru poruszajcego si w szeciu stopniach swobody [87].
3.3. Detekcja i ledzenie poruszajcych si obiektów (DATMO)
Algorytmy DATMO (Detection And Tracking of Moving Objects), czyli detekcja
i ledzenie poruszajcych si obiektów, maj zastosowanie w przypadku wykorzystania
obrazu z kamery [88], radarów [89] i lidarów [90].
W przypadku wykorzystania metody DATMO i SLAM korzyci s obustronne. Identyfikacja
obiektów dynamicznych w otoczeniu oraz ignorowanie ich przez algorytmy SLAM ma
fundamentalne znaczenie w budowaniu dokładnych map w terenie miejskim, które charakteryzuj si
du iloci obiektów ruchomych. Z drugiej strony moliwo uycia algorytmu SLAM podczas
ledzenia ruchomych obiektów pozwala lepiej oszacowa globalne prdkoci i pozycje, a tym samym
lepiej oszacowa trajektorie obiektów ruchomych [91]. List rozwiza dotyczcych integracji SLAM
z DATMO, na podstawie ródła [92], przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Metody SLAM i DATMO
Metoda DATMO
Autor/Autorzy

Metoda SLAM

ledzenie

Powizanie danych

rodowisko

Obiekty

Wang 20022004 [93]

Grid-based (EKF) MHT (Multiple
IMM (Interactive
Otwarta
Hypothesis Tracking) Multiple Model) [95] przestrze
[94]

Ludzie,
samochody,
rowery, autobusy

Hähnel,
Schulz,
Burgard
2003 [96]

Grid-based (filtr
Bayesa)

SBJPDA (Sample-based Joint Probabilistic
Data Association Filters) [97]

Otwarta
przestrze

Ludzie

Montesano,
Minguez,
Montano
2005 [98]

Grid map

NNR (Nearest
Neighbor Rule) [99]

Pomieszczenie

Ludzie, drzwi

Solà 2007
[100]

BiCamSLAM
(dwie kamery)

EKF

Pomieszczenie

Ludzie, pudełka,
stoły, kosze

Vu 2009 [91] ML-SLAM i EKF DDMCMC (Data-Driven Markov Chain
Monte Carlo)

Otwarta
przestrze

Ludzie,
samochody,
rowery, autobusy

Vu, Burlet,
Bayes, ICP
Aycard 2010
[101]

Otwarta
przestrze

Ludzie, samochody

MHT

EKF

IMM

Metody detekcji i ledzenia obiektów DATMO opracowywane samodzielnie, tj. bez
kooperacji z metodami SLAM, za pomoc rónych czujników i w rónej konfiguracji s
przedmiotem wielu opracowa, np.:
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 RoadPlot-DATMO z radarami, lidarami 2D i lidarem 3D [102];
 opisany w 2016 roku przez F. J. Botha [103] algorytm wykorzystujcy GIW-PHD
(Gaussian Iverse Wishart – Probability Hypothesis Density), czujnik radarowy
i dwie kamery.
3.4. Planowanie i decyzyjno
Identyfikacja nietypowych zdarze na drodze, które mog pojawi si niemal zawsze
i wszdzie, mog prowadzi do potencjalnych problemów i musz by rozwizane w sposób
bezpieczny. Rozwaaniom etycznym, w przypadkach zagraajcym zdrowiu pasaerów (lub
operatora w przypadku niepełnej autonomii) i uczestników ruchu, decyzji autonomicznych,
dedykowane s liczne ródła [104], [105], [106].
3.4.1. Algorytmy planowania trasy przejazdu
Jedn z pierwszych decyzji, jak musi podj pojazd autonomiczny, to wybór trasy
(cieki) przejazdu do wyznaczonego punktu, najczciej według kryterium odległoci, czasu
przejazdu lub zakładanego zuycia paliwa. Algorytmy heurystyczne, uwzgldniajce
kryterium przejazdu, czyli koszt na krawdziach łczcych wzły (graf waony) w grafach
skierowanych, to:
 algorytm Bellmana-Forda, posiadajcy ograniczenia w postaci koniecznoci
definiowania krawdzi o nieujemnych wagach [107], [108];
 algorytm Dijkstra, który moe by uywany w przypadku znanej topologii dróg
[109];
 algorytm A* z roku 1968 [110], który wraz z modyfikacjami algorytmu [111] jest
najczciej stosowanym rozwizaniem [112], [113].
Do lokalizacji własnego pojazdu i wyznaczania trasy na mapie (znanej a priori) uywa
si przede wszystkim czujników GPS i danych pozycji geograficznych. Istniej równie
rozwizania wykorzystujce mapy zbudowane z danych pochodzcych z lidarów 3d [114]
i semantyki obrazu [115].
3.4.2. Metody planowania ruchu pojazdu i sterowania
na:

Metody planowania ruchu pojazdu i sterowania mona podzieli, według ródła [116]
 wykorzystujce zaawansowane metody percepcji i podejmowania decyzji
planowanie sekwencyjne z podziałem na:
• metody klasyczne (tradycyjne):
 sterowanie nieliniowe (nonlinear control) [117] polegajce na ledzeniu
trajektorii ruchu pojazdu i utrzymywaniu si poprzez sterowanie pojazdem
na wyznaczonej trasie;
 sterowanie predykcyjne MPC (Model Predictive Control) [118] polegajce
na precyzyjnym wyznaczeniu trajektorii pojazdu z wykorzystaniem technik
optymalizacji i przewidywania ruchu;
 sterowanie zwrotne i wyprzedzajce (feedback–feedforward control) [119],
którego celem w przypadku sterowania wyprzedzajcego (feedforward) jest
zapewnienie estymacji kta skrtu wymaganego do pokonywania drogi
o znanej krzywinie i profilu prdkoci, a w przypadku sterowania
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zwrotnego
(feedback)
wyprzedzajcego;

zminimalizowanie

błdu

sterowania

 sterowanie równoległe lub autonomia równoległa (parallel autonomy),
w której system autonomii działa jako anioł stró, zapewniajc dodatkowe
bezpieczestwo poprzez zastpowanie kierowcy w niebepiecznych
sytuacjach. Systemy autonomii równoległej mog równie przejmowa
obsług pojazdu na yczenie kierowcy i w tym przypadku mówi si
o autonomii przeplatanej (interleaved autonomy) [116];
• metody end-to-end oparte na uczeniu maszynowym, które zastpuj klasyczne
algorytmy percepcji otoczenia (opisane w ustpach 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2,
3.2.1 i 3.3). Metody end-to-end dotycz pojedynczych komponentów systemu
(w odrónieniu od autonomii end-to-end opisanej w dalszej czci), np.
utrzymywania pojazdu na pasie ruchu [118];
 planowanie uwzgldniajce zachowania innych kierowców (behavior-aware
planning) mona traktowa jako otwarte wyzwanie, ze wzgldu na ilo interakcji
pomidzy rónymi uytkownikami ruchu. Jazda zgodna z zasadami społecznymi oraz
współpraca systemów autonomicznych z prawdziwymi kierowcami ma ogromne
znaczenie dla bezpieczestwa w niepewnych rodowiskach [116]. Takie sytuacje, jak
skrt w lewo przy zakorkowanej drodze, przejazd przez zwenie bez sygnalizacji
wietlnej (ruch wahadłowy), niepoprawne oznakowanie drogi i błdy innych
kierowców to tylko przykłady sytuacji, z jakimi musi sobie poradzi w pełni
autonomiczny pojazd drogowy i system decyzyjny. Artykuł nie opisuje rozwiza
w przypadku nietypowych sytuacji na drogach, ale istnieje spora liczba ródeł
próbujcych rozwiza i opisa te problemy, np. [121], [122], [123];
 planowanie end-to-end (autonomia end-to-end), które jest rozwizaniem opartym
na uczeniu maszynowym i podejciu całociowym, tj. bez podziału na
komponenty odpowiedzialne za jak cz systemu (np. utrzymywanie pojazdu
na pasie ruchu). Istniej systemy, w których konwolucyjna sie neuronowa uczy
si zdolnoci postrzegania (percepcji) i generuje tras tylko na podstawie
sekwencji jazdy i danych z lidaru [124]. Podobne rozwizanie wykorzystujce
obraz z kamery, lidar i semantyczn segmentacj obrazu (model danych KITTI
[125]) zostało opracowane w tym samym roku [126].
3.4.3. Mechanizmy podejmowania decyzji
Mechanizmy podejmowania decyzji w zakresie kierowania pojazdami DDM (Driving
Decision-making Mechanism) s uznawane za kluczow technologi zapewniajc
bezpieczestwo jazdy pojazdu autonomicznego. Mechanizmy DDM ustalaj strategi
poruszania si pojazdów na podstawie zgromadzonych informacji, tj. wyników pracy
algorytmów stosowanych w systemach pojazdów autonomicznych (wyej wymienionych
w dokumencie) i danych z czujników.
Autor nie podjł próby dokładnej klasyfikacji mechanizmów podejmowania decyzji ze
wzgldu na ogromn liczb stosowanych rozwiza zalenych od skali moliwoci (lub
koniecznoci) uycia mechanizmów decyzyjnych (np. pojedynczych decyzji zwizanych
z identyfikacj znaków drogowych i wiarygodnoci oszacowa czy dotyczcych szeregu
decyzji zwizanych z przejazdem pojazdu do punktu docelowego), odrbnych komponentów
systemu (np. utrzymujcy bezpieczn odległo od innego pojazdu aktywny tempomat ACC)
i poziomu automatyzacji. Moliwe jest jednak zaprezentowanie pewnych modeli
decyzyjnych, które mog bazowa na:
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 drzewach decyzyjnych [127], [128] i diagramach [129];
 procesach decyzyjnych POMPD (Partially Observable Markov Decision
Processes) [130];
 uczeniu maszynowym:
• SVR (Support Vector Machine Regression) z optymalizacj PSO (Particle
Swarm Optimization) [131];
• MPD (Markov Decision Processes) z RL (Reinforcement Learning) [132];
• DRL (Deep Reinforcement Learning) [133].
3.4.4. Sztuczna inteligencja
Planowanie ruchu, sterowanie pojazdem i podejmowanie decyzji tylko za pomoc
metod uczenia maszynowego, tj. autonomii end-to-end, jest podejciem bardzo
uproszczonym, biorc pod uwag liczb algorytmów detekcji, identyfikacji, ledzenia
obiektów, budowania mapy otoczenia i reagowania na nietypowe zdarzenia (omówione
w punkcie od 3.1 do 3.4.3). Teoretycznie, sztuczna inteligencja moe rozwiza kady
z omówionych problemów, jednak jej skuteczno bdzie zalee od liczby i doboru danych
treningowych, tj. przykładów potrzebnych do jej nauki. Kolejnym problemem, chocia na
pewno do rozwizania, moe by konieczno przeprowadzenia odpowiednich testów
sprawdzajcych bezpieczestwo takiego systemu w rónych sytuacjach, w rónych
warunkach i w rónej lokalizacji. Obecnie, o czym mona dowiedzie si ze ródła [134],
metody testowania systemów pojazdów autonomicznych nie s opracowane w sposób
rzetelny i nie s zbyt wymagajce.
Metod autonomii end-to-end zaimplementowano ju w roku 1989 w systemie
ALVINN (Autonomous Land Vehicle in a Neural Network) [135]. Firma NVIDIA
wykorzystała głbokie uczenie maszynowe (konwolucyjne sieci neuronowe) w 2016 roku
[136]. Obecnie popularne staj si techniki nauczania imitacyjnego (imitation learning) [137],
w których sie uczy si na podstawie obrazów imitujcych rzeczywisto (symulatorów)
[138].
4.

PODSUMOWANIE

Systemy pojazdów autonomicznych łcz rónorodne techniki postrzegania otoczenia
z wykorzystaniem popularnych czujników [75] i algorytmów. Metody rozwizujce
konkretne zadania (rozpoznawanie otoczenia, planowanie, decyzyjno) wykorzystuj
algorytmy analityczne, jak i metody sztucznej inteligencji, które w niektórych przypadkach
daj o wiele lepsze wyniki. Zastpienie wszystkich algorytmów przez sztuczn inteligencj
(autonomia end-to-end) nie wydaje si na dzie dzisiejszy realnym rozwizaniem ze wzgldu
na konieczno zgromadzenia ogromnej i odpowiedniej iloci danych.
Z pewnoci minie jeszcze sporo czasu zanim w pełni autonomiczne pojazdy zostan
włczone do ruchu drogowego - wie si to ze zmianami w prawie o ruchu drogowym,
kwestiami odpowiedzialnoci odszkodowawczej za wypadki spowodowane przez pojazdy
autonomiczne, kwestiami etycznymi (dylemat wagonika) oraz ustaleniem zasad przebiegu
egzaminu na prawo jazdy dla tego typu kierowcy. Niemniej jednak, rozwój technologii
informatycznych bdzie odgrywał cigły wpływ na dobór algorytmów stosowanych
w systemach pojazdów autonomicznych i powstawanie nowych metod i algorytmów.
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W podsumowaniu nie proponuje si listy najlepszych algorytmów, jakie powinny by
uyte w systemie pojazdów autonomicznych, poniewa ich dobór zaleny jest od:
 mocy obliczeniowej stosowanego sprztu, który ma wpływ na szybko
wykonywania algorytmów;
 rodzaju czujników, które zalene s od gabarytów i przeznaczenia pojazdu;
 jakoci czujników, która uzaleniona jest od zakładanych kosztów (lidar 3D
z zasigiem do 300 metrów to koszt kilkunastu tysicy dolarów);
 poziomu automatyzacji.
Celem napisania artykułu (na bazie wykonanego przegldu literatury - studiów
literaturowych) było zebranie dotychczas stosowanych algorytmów w systemach pojazdów
autonomicznych, w tym algorytmów rozwijanych z myl o ich zastosowaniu
w rozwizaniach praktycznych. Cytowana, obszerna literatura tematu moe posłuy
zainteresowanym czytelnikom jako drogowskaz do szerszego zapoznania si z algorytmik
systemów stosowanych w pojazdach autonomicznych.
5.
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ALGORITHMS APPLIED
IN AUTONOMOUS VEHICLE SYSTEMS
Abstract. Many research centres in the world that deal with the problems of the manufacture of land
vehicles, especially those intended for transport and communication in urban traffic, are still working on the
development of a vehicle equipped with systems that do not require human participation in the process of driving
a vehicle. The goals to be pursued are to ensure maximum safety (minimize accidents involving people) and to
optimize transport costs (eliminating the driver from the vehicle, optimal route selection). This article, which is
the result of broad studies conducted at OBRUM, discusses the development paths of autonomous vehicles and
key algorithms of autonomous vehicles described in detail in the literature cited. The presented results constitute
a starting point for further work on an autonomous vehicle to be carried out at OBRUM.
Keywords: algorithmics, autonomy, autonomous vehicle, autonomous vehicle system.

