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1. Bevezetés és motiváció
A nagymértékben automatizált vezetés várhatóan több szempontból is hozzájárul
majd a közúti közlekedés minőségének emelkedéséhez. A legfontosabb hatás a közle-
kedésbiztonság javulása lehet, mivel annak ellenére, hogy az elektronikus biztonsá-
gi rendszerek elterjedésének köszönhetően jelentősen csökkent a halálos kimenetelű
közúti balesetek száma, továbbra is sokan veszítik életüket főként emberi hibákra
visszavezethető közúti balesetek következtében (European Comission [2018]). Az
energiahatékonyság és a minimális környezetszennyezés szintén növekvő társadalmi
követelmények a közúti közlekedéssel szemben. Az előrejelzések szerint az automati-
zált közúti járművek forgalmi áramlásának optimalizálásával jelentősen csökkenhet
az üzemanyag-fogyasztás és ennek köszönhetően a károsanyag-kibocsátás is (Tetta-
manti et al. [2016]). További fontos társadalmi előnyként az autonóm közúti jár-
művek elterjedése jelentősen segítheti a fogyatékkal élő vagy idős emberek, illetve a
bizonytalan sofőrök mobilitását (Watzenig and Horn [2016]).

Az automatizált vezetéssel kapcsolatban felmerülő egyik legérdekesebb megoldan-
dó probléma a jármű irányítása a dinamikus közlekedési környezetben. A kapcso-
lódó döntéshozatali folyamat általában hierarchikus stuktúrában történik, melyen
belül az értekezés a mozgástervezés illetve a járműirányítás témaköreivel foglalko-
zik. A mozgás- vagy másként trajektóriatervezés felelős a jármű által megvalósítható
mozgásának megtervezéséért, amelyet később az automatizált jármű pályakövető sza-
bályozás segítségével hajt végre. A mozgástervező réteg bemenete általában olyan
elemi manőverek formájában érkezik, mint például a sávtartás, sávváltás vagy ka-
nyarodás jobbra. Ezen elemi manőverek alapján kell a mozgástervező algoritmusnak
egy dinamikailag megvalósítható, ütközésmentes és biztonságos trajektóriát előállí-
tani. A trajektória nemcsak azt a kívánt útvonalat tartalmazza, amelyen a járműnek
haladnia kell, hanem magában foglal minden a jármű mozgását leíró időbeli jellemzőt
is, például a pálya menti sebességet és gyorsulást. A járműirányítási réteg feladata a
jármű végigvezetése a mozgástervezés által kijelölt trajektórián. A trajektóriaköve-
tő szabályozások tervezésének középpontjában a modellezési pontatlanságok illetve
a nem modellezett dinamikai hatások miatt általában a stabilitás és a robusztus
működés biztosítása áll (Paden et al. [2016]).

Az elmúlt két évtizedben számos mozgástervezési megközelítést fejlesztettek ki. A
szakirodalomban található munkák túlnyomó része négy kategóriába sorolható, ezek
a geometriai módszerek, a gráfkeresés alapú módszerek, az inkrementális keresési
módszerek, valamint a variációs vagy optimális módszerek. A geometriai módsze-
rek paraméterezett geometriai görbék, például körívek, klotoidok, spline-ok, illetve
idő- vagy ívhosszfüggő polinom függvények segítségével definiálják a jármű pályáját

1



(Sun et al. [2014]; Vorobieva et al. [2013]). Ezen algoritmusok célja a görbék he-
lyes paramétereinek megtalálása, figyelembe véve a geometriai kényszereket, a jármű
kormányzási kinematikáját és a görbe mentén megengedett legnagyobb oldalirányú
gyorsulást (Minh and Pumwa [2014]; Parlangeli et al. [2009]). A gráfkeresés alapú
módszerek a jármű térbeli és időbeli környetének diszkretizációját alkalmazzák, és
egy gráfot építenek fel a szabadon bejárható járműállapotokból vagy megvalósítható
elemi mozgásokból (Ajanovic et al. [2018]). A jármű pályája ezután a kapott gráf
mentén elérhető minimális költségű útvonal megkeresésével áll elő. A kereséshez hasz-
nált módszerek lehetnek például az A* algoritmus és kiterjesztései (Montemerlo et al.
[2008]; Tianyu Gu et al. [2015]). A rögzített diszkretizáció helyett az inkrementális
keresési módszerek, mint például a Rapidly-exploring Random Tree "gyorsan felfe-
dező véletlen fa" (RRT) algoritmus és kiterjesztései fokozatosan építik fel a keresési
gráfot, hogy az így biztosított nagyobb rugalmassággal növeljék a kapott útvonalak
megvalósíthatóságát (Jayasree et al. [2017]). Egyes kutatások a jármű véletlenszerű-
en mintavételezett referencia bemenetre adott zárt hurkú válaszának szimulációjával
kapott járműállapotokat használják a keresési gráf felépítésére, így biztosítva az út-
vonal dinamikai megvalósíthatóságát (Kuwata et al. [2009]; Arslan et al. [2017]).
A variációs vagy optimális módszerek sikeresen alkalmazhatóak anholonom dina-
mikával rendelkező rendszerek dinamikai szempontból megvalósítható mozgásának
tervezésére. A mozgástervezési feladat nemlineáris feltételes optimalizálási problé-
maként kerül megfogalmazásra, melynek célja olyan megfelelő irányító bemenetek
megtalálása, melyek a járművet az adott jelenlegi állapotból a megkívánt végállapot-
ba juttatják el, minimalizálva eközben a trajektória minőségét kifejező célfüggvényt
(Howard and Kelly [2007]; Ferguson et al. [2008]). A probléma az alkalamzott irányí-
tó bemenetek megfelelő paraméterezésével diszkretizálható (Majd et al. [2018]). A
bemutatott kategóriák mindegyikéből származnak valós kísérleti önvezető járművek-
ben alkalmazott megoldások, mindegyik megközelítésnek egyaránt vannak előnyei és
hátrányai. A geometriai módszerek közös előnye az alacsony számításigény, azonban
csak korlátozott mértékben képesek figyelembevenni a járműdinamikai szemponto-
kat, ami korlátozza a generált mozgás dinamikai megvalósíthatóságát. A gráf keresés
alapú módszerek esetén a tervezési probléma megfogalmazásának módja lehetővé te-
szi az akadálykikerülési feladatok egyszerű és hatékony megoldását, az alkalmazott
diszkretizációs sémák miatt azonban a dinamikai megvalósíthatóság garantálása ne-
hézségekbe ütközik. Az optimális módszerek nagy előnye, hogy a tervezési probléma
megfogalmazásába könnyedén beépíthető a járműdinamika figyelembe vétele, ezál-
tal pedig ténylegesen biztosítható a tervezett mozgás megvalósíthatósága. Ezek az
algoritmusok azonban általában jelentős számítási erőforrásokat igényelnek, ami ve-
szélyezteti valós idejű alkalmazhatóságukat.
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A disszertáció olyan módszerek kifejlesztésére összpontosít, amelyek lehetővé te-
szik az anholonom dinamikával rendelkező közúti járművek számára történő dina-
mikai szempontból megvalósítható mozgástervezést olyan nagy igénybevétellel járó
vezetési helyzetekben is, melyek során a fellépő gyorsulások hatására a jármű a sta-
bilitás határára sodródik. A terület kutatásának motivációját adja, hogy a szerző
legjobb tudomása szerint a szakirodalomban alig található olyan munka, amely nem-
lineáris járműmodellt alkalmazna a mozgástervezés során, a gumiabroncson ébredő
erők pontos modellezésével. Ennek megfelelően kifejlesztettem egy nemlineáris egy-
nyomvonalú járműmodellt, mely a bemutatott kutatási eredmények alapjául szolgál.
Ez a modell mérsékelt számítási kapacitásigény mellett nagy dinamikai igénybevé-
tellel járó manőverek esetén is pontos eredményt ad, és a jármű- és kerékdinamika
területéről származó szakirodalmi forrásokat olyan újszerű gyakorlati megfontolá-
sokkal egészíti ki, melyek hatékony és stabil numerikus megoldást tesznek lehetővé
(Hegedüs and Bécsi [2018b]). A szóban forgó járműmodellt más mozgástervezéssel
kapcsolatos kutatások során is felhasználtuk, melyek nem képezik ezen disszertáció
tárgyát (Kővári et al. [2020]; Fehér et al. [2019]). A bemutatott kutatás során a
hangsúlyt olyan módszerek megalkotására helyeztem, amelyek dinamikai szempont-
ból megvalósítható, kényelmes és testreszabható optimális mozgástervezést tesznek
lehetővé robusztus módon, valós idejű korlátozások mellett.
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2. Tudományos eredmények

I. Tézis

Nemlineáris feltételes optimalizáláson alapuló mozgástervezési módszert fejlesztettem
ki magas szinten automatizált közúti járművek számára. A módszer modell-prediktív
megközelítést alkalmaz a referencia trajektória előállításához, figyelembe véve a ke-
rekes járművek nemlineáris és anholonom dinamikáját, így biztosítva a dinamikai
megvalósíthatóságot. Az adott kezdeti állapototból kiindulva a jármű nemlineáris
egyenlőség típusú korlátozások kielégítése által éri el az előírt végállapotot. A ge-
nerált mozgás kényelmét az oldalirányú gyorsulás és gyorsulás derivált, gyorsaságát
pedig az eljutási idő minimalizálása biztosítja. Az egyéni utasigények figyelembe véte-
lét a célfüggvény megfelelő súlyozása teszi lehetővé. A módszert számos szimulációval
validáltam, különös tekintettel a tervezési és modell paraméterekben bekövetkező vál-
tozásokra való érzékenységre.
Hegedüs et al. [2017a], Hegedüs et al. [2017b], Hegedüs and Bécsi [2018a]

Az első tézis egy optimális mozgástervező algoritmust mutat be, mely képes di-
namikai szempontból megvalósítható, kényelmes, és testreszabható mozgások terve-
zésére magasan automatizált közúti járművek számára. A mozgástervezési feladat
nemlineáris feltételes optimalizálási problémaként kerül megfogalmazásra az alábbiak
szerint

min
p

J(X(p, t)) =
∑

j

wjzj(X(t)), (1)

subject to

Ẋ(t) = f(X(t), u(p, t)), X(0) = Xi, (2)

C(X(t)) = 0. (3)

A tervezés nemlineáris egyenlőség típusú korlátozások C(X(t)) formájában megfo-
galmazott fő célja egy olyan referencia trajektória u(p, t) megtalálása, ami az adott
kezdeti állapotból a megkívánt végállapotba juttatja el a járművet. A jármű szá-
mára tervezett referencia trajektóriát egy trapéz alakú hosszirányú sebességprofil és
egy haramdfokú spline legyezési szögsebességprofil kombinációja határozza meg. A
referencia trajektória megfelelő paramétereinek p keresése során a korlátozások és az
optimumkritériumok megfogalmazása egy pontos zárt hurkú nemlineáris járműmo-
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dell f(X(t), u(p, t)) válaszmozgása alapján történik. Ennek megfelelően a generált
mozgás dinamikai megvalósíthatósága biztosított, és a megkívánt végállapottól va-
ló eltérés eredendően minimalizált. A mozgás jóságát egy megfelelően választott
célfüggvény J(X(p, t)) írja le. A trajektória kényelmét az utasok számára kényel-
metlenséget okozó fő tényezők, azaz az oldalirányú gyorsulás és gyorsulás derivált
minimalizálása biztosítja. A trajektória befutási ideje szintén minimalizálásra kerül
a végállapot gyors elérésének érdekében. A különböző ellentétes minőségi jellem-
zők zj, mint például a kényelem és a gyorsaság, közötti egyensúly a költségfüggvény
súlyozó tényezőinek wj megfelelő megválasztásával szabható testre.

1. ábra. Az optimális mozgástervező architektúrája

A tervezés bemenetei az aktuális kezdeti és a megkívánt végső járműállapotok,
valamint a referencia trajektória paramétereinek kezdeti becslése. Az iterációs lépés
a paraméterek aktuális értéke mellett a referencia trajektória kiszámításával kez-
dődik. Ezt követően történik meg az eredményezett járműmozgás szimulációja. A
jármű által befutott trajektória ismeretében kiszámításra kerülnek a célfüggvény és
a korlátozások értékei. Megfelelő megoldás esetén az optimizációs folyamatnak vége,
ellenkező esetben a referencia paraméterek korrekciója után az iteráció folytatódik
(1. ábra).

A szimulációs eredmények megmutatják, hogy a feltételes-optimális megoldás még
olyan esetekben is megvalósítható mozgásokat eredményez, mikor az előírt végálla-
potok a jármű által elérhető tartomány határán helyezkednek el (2. ábra).

A költségfüggvény különböző súlyozásainak vizsgálata igazolja, hogy a megoldás
stabil, és a várakozásoknak megfelelően hangolható a kényelem és gyorsaság között.
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2. ábra. Sávváltás és ívben történő sávtartás jellegű trajektóriák

Az oldalirányú gyorsulást figyelembe vevő tényező nagyobb súlyozása hatékonyan
fokozza a trajektória kényelmét, míg az eljutási idő súlyának emelése sikeresen fel-
gyorsítja a mozgást, de egyben növeli is a fellépő gyorsulás mértékét, így csökkentve
a kényelmet (3. ábra).

3. ábra. Normált maximális oldalgyorsulás és deriváltja különböző súlyozások
esetén

Az algoritmus érzékenységének elemzése a jármű- és környezeti paraméterek vál-
tozására bizonyítja, hogy az alkalmazott modell-prediktív megközelítés képes a név-
leges és valós járművek közti eltérések negatív hatásainak ellensúlyozására (4. áb-
ra). A javasolt feltételes-optimális mozgástervező által generált trajektóriák mentén
haladva a jármű kisebb mértékben sérti meg az előírt végállapotra vonatkozó korlá-
tozásokat, mint az azonos végpontba vezető nem prediktív referencia trajektóriákon
történő mozgás során, még akkor is, ha a valós jármű jellemzői jelentős mértékben
eltérnek a tervezéshez használtaktól.
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4. ábra. A végállapotra vonatkozó korlátozások megsértésének mértéke különböző
járműparaméterek esetén

7



II. Tézis

Valósidejű feltétel nélküli optimális mozgástervező módszert fejlesztettem ki magas
szinten automatizált közúti járművek számára. Referencia trajektória tervező algo-
ritmust implementáltam, mely a jármű aktuális kezdeti állapotából a megkívánt végál-
lapotába vezető haramdfokú spline pályafüggvényt és lineáris sebességprofilt állít elő,
feleslegessé téve ezzel az optimalizálási feltételeket. A Stanley pályakövető szabályo-
zást kiegészítettem egy a kormányaktuátor késleltetését figyelembe vevő előretekintés-
sel, amely jelentősen csökkenti a követési hibát. A referencia trajektória alakját az
eljárás úgy optimalizálja, hogy az eredményezett járműmozgás során fellépő követési
hibák, az eljutási idő, valamint a kényelmetlenséget okozó faktorok minimálisak le-
gyenek. A módszer alkalmazhatóságát egy kvázi valósidejű szimulációs környezetben,
illetve tesztjárműves mérések során igazoltam.
Hegedüs et al. [2020]

A második tézis egy modell alapú valósidejű optimális trajektóriatervezőt mutat
be magas szinten automatizált közúti járművek számára. A referencia trajektória
előállításához az algoritmus egy harmadfokú spline pályafüggvényt használ. A spline
végpontjai, valamint a végpontokban vett deriváltak értékei a jármű aktuális kez-
deti és előírt végállapotainak figyelembe vételével egyértelműen adottak. A pálya-
függvény alakja ekvidisztáns módon elosztott köztes pontok definiálásával szabható
testre, mely köztes pontok az optimalizálás szabad paraméterei (5. ábra). Annak

5. ábra. Harmadfokú spline referencia útvonal

érdekében, hogy az optimumkritériumokat a referencia trajektória mentén történő
járműmozgás figyelembe vételével lehesen megfogalamzni, a módszer egy pontos zárt
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hurkú nemlineáris járműmodell szimulációját alkalmazza. A pályakövetési hibák mi-
nimalizálása biztosítja a dinamikai megvalósíthatóságot, "laza korlátozásként" (soft
constraint) véve figyelembe az előírt végállapotba történő megérkezést. A Stanley
oldalirányú szabályozás további előretekintéssel történő kiegészítése lehetővé teszi a
kormányaktuátorban fellépő késleltetés kompenzálását, mely igen jelentős is lehet az
utólagosan az eredeti kormányrendszerhez csatlakozó aktuátorral felszerelt kísérleti
járművek esetében. Az előretekintés mértéke a jármű által a kormányaktuátor beál-
lási ideje alatt megtett úttal kstm arányosan kerül megválasztásra, az alábbi egyenlet
szerint

xV
v,stm = lv,f + kstmẋV

v Ts, (4)

ahol lv,f a jármű tömegközéppontjának és az első tengely vízszintes távolsága, és ẋV
v

a jármű hosszirányú sebessége.

6. ábra. Sávváltás manőver szimulációja és járműves tesztelése

A módszer szintén figyelembe veszi a mozgás kényelmét az oldalgyorsulás, gyor-
saságát pedig az eljutási idő minimalizálával. A szabad paraméterek kis száma,
illetve a hatékony C++ programozási nyelven történő implementáció lehetővé teszi
az algoritmus alkalmazását valósidejű megkötések mellett is. A szimulációs ered-
mények igazolják, hogy a jármű képes a megadott tűréshatárokon belül elérni az
előírt végállapotot a feltétel nélküli optimalizálás során, jelentős dinamikai igénybe-
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vételek mellett is. A módszer valós körülmények között történő alkalmazhatóságát
tesztjárműves mérések bizonyítják (Figure 6).
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III. Tézis

Hibrid, mesterséges neurális hálózatokon alapuló módszert fejlesztettem ki a magas
szinten automatizált közúti járművek optimáláis mozgástervezésének felgyorsítására.
Két koncepciót dolgoztam ki az optimálishoz közeli kezdeti pont becslésére az optima-
lizációs folyamat számára, valamit az online optimalizáció teljes kiváltására. Több
előrecsatolt és kaszkád struktúrájú mesterséges neurális hálózatot tanítottam felügyelt
módon az optimális mozgástervező algoritmus megoldásának becslésére. A javasolt
koncepciókat elemeztem a futásidő, a megkívánt végállapotra vonatkozó korlátozá-
sok megsértése, és a kialakuló maximális oldalgyorsulás szempontjából. A kiértékelés
eredményeit standard ipari járműdinamikai szimulációk segítségével validáltam.
Hegedüs et al. [2018], Hegedüs et al. [2019]

Az első tézisben bemutatott nemlineáris optimalizáción alapuló mozgástervező al-
goritmus a járműmozgás modell-alapú predikciója által képes dinamikai szempontból
megvalósítható, kényelmes és testreszabható trajektóriák megtervezésére. A módszer
fő hátránya azonban, hogy jelentős számításigénnyel jár, ami veszélyezteti a valós-
idejű alkalmazhatóságot.

7. ábra. A hibrid mesterséges neurális hálózat alapú mozgástervező felépítése

Ennek a problémának a leküzdésére javasol a harmadik tézis két hibrid eljá-
rást mesterséges neurális hálózatok és felügyelt tanulás alkalmazásával. A tanulási
adatkészlet az első tézisben bemutatott optimális mozgástervező segítségével, offline
módon állítható elő, így az eredeti algoritmus futásideje nem játszik kulcsfontosságú
szerepet. A generált tanulási adatkészlet segítségével több előrecsatolt és kaszkád
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struktúrájú mesterséges neurális hálózatot tanítottam a mozgástervezési probléma
megoldására, az eredeti optimális módszer által megvalósított leképezés közelítésével.
Az első módszer a betanított neurális hálózat segítségével állít elő egy optimálishoz
közeli kezdeti becslést az online optimalizációs folyamat számára, amivel a megoldási
idő a felére csökkenthető a minőségi jellemzők valamint a dinamikai megvalósítható-
ság azonos szinten tartása mellett. A második módszer teljes mértékben kiváltja az
online optimalizációs folyamatot, és helyébe a mesterséges neurális hálózatot helyezi
(7. ábra). A jármű által befutott trajektóriát ez a megoldás is az eredeti optimális
tervezőben használt járműmodell szimulációjával számítja ki, így a neurális hálózat
kimenetének helyessége a ténylegesen elért és az előírt végállapotok összehasonlítá-
sával ellenőrizhető.

(a) A végállapotra vonatkozó
korlátozások megsértésének mértéke

(b) Maximális relatív oldalirányú
gyorsulás

8. ábra. A végállapotra vonatkozó korlátozások megsértésének mértéke és a
maximálisan kialakuló oldalgyorsulás

Annak ellenére, hogy a neurális hálózat és az eredeti optimalizációs folyamat ál-
tal tervezett mozgások között jelentősnek mondható különbségek vannak az teljes
trajektóriát tekintve, az eltérések mértéke megengedhető, ha csak a trajektória tény-
legesen végrehajtásra szánt részét vessszük figyelembe (8a. ábra). Az optimumkrité-
riumok elérésének szempontjából nem figyelhető meg jelentős teljesítménycsökkenés
a neurális hálózattal történő tervezés során (8b. ábra). A számítási idő számottevő
csökkenése akár a javasolt hibrid megközelítés valós alkalmazását is lehetővé teszi,
amit standard ipari járműdinamikai szimulációkkal készítettem elő.
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IV. Tézis

Mesterséges neurális hálózaton alapuló járműmodellt fejlesztettem ki, amely képes
a rövidtávú küzúti járműmozgások pontos szimulációjára. Élethű vezetési helyzetek
véletlenszerű generálására alkalmas mozgástervezéső módszert dolgoztam ki a tanulási
adatok generálásának támogatásához. Több különböző koncepciót alkottam meg a
jármű jövőbeli állapotának mesterséges neurális hálózatokkal történő becslésére az
aktuális járműállapot és a vezérlő bemenetek ismeretében. Számos teljesen kapcsolt
előrecsatolt mesterséges neurális hálózatot tanítottam különböző paraméterbeállítások
mellett az optimális regresszió elérésének érdekében. A betanított neurális hálózatokat
egy visszacsatolt szimulációs hurokban használtam fel néhány másodperc időtartamú
mozgások számításhoz. A javasolt módszert egy összetett teszt adatkészleten történő
szimuláció segítségével validáltam és értékeltem ki.
Hegedüs et al. [2021]

A negyedik tézis egy mesterséges neurális hálózat alapú, gyors, rövidtávú jármű-
szimulációs módszert mutat be, mely megközelítőleg 10 másodperc hosszú járműmoz-
gások pontos számítását teszi lehetővé. A tanulási mintákat dinamikailag változatos
vezetési manőverek klasszikus nemlineáris dinamikai járműmodellel történő szimulá-
ciója során állítottam elő. A referencia trajektóriákat egy numerikus mozgástervezési

9. ábra. Élethű véletlenszerű trajektóriák

13



eljárással hoztam létre, mely szakaszonként lineáris hosszirányú sebesség- és görbü-
letprofilok hozzárendelésén alapul, hasonlóan a közutak vonalvezetéséhez (9. ábra).

10. ábra. Szimuláció a mesterséges neurális hálózat alapú modellel
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A mozgástervezési eljárás bemeneteit véletlenszerűen választottam meg olymó-
don, hogy a keletkező mozgások élethűek legyenek, és tartalmazzanak jelentős gyor-
sulással járó szakaszokat is. A teljesen kapcsolt előrecsatolt neurális hálózatokat
felügyelt tanulási módszerek segítségével tanítottam a jármű jövőbeli állapotának
előrebecslésére a jelenlegi járműállapot és a vezetői bemenetek ismeretében. A ne-
urális hálózat kimenetei között nem szereplő állapotváltozók egy utólagos numerikus
integrálási lépés segítségével kerülnek kiszámításra. A járműmozgás időbeli lefolyá-
sának meghatározásához a neurális hálózat egy visszacsatolt szimulációs hurokban
működik, amely felhasználja a hálózat kimenetét a következő időlépésben érvényes
bemenet meghatározásához.

A javasolt neurális hálózat alapú modell rövid távú szimulációk esetén képes tel-
jes mértékben kiváltani a klasszikus dinamikai modellt, mindeközben kétszeres futási
sebességet kínálva (10. ábra). Ez a futási sebességnövekedés különösen előnyös az op-
timális mozgástervező algoritmusok járműszimulációs rétegében történő felhasználás
esetén, ahol a megkívánt szimulációs idő a modell megbízhatósági tartományán belül
esik. Ezen alkalmazási példa esetén a neurális hálózat által szolgáltatott eredmények
felülvizsgálata lehetséges az eredeti dinamikai modell egyszeri lefuttatásával.

3. Jövőbeli kutatási irányok
A bemutatott munka legegyértelműbb folytatása lehet a III. Tézisben bemutatott
mesterséges neurális hálózaton alapuló kezdetiérték-generátor és a IV. Tézisben leírt
járműmodell közös integrálása az I. tézisben bemutatott eredeti optimális mozgáster-
vezési algoritmusba. Egy másik természetes kiterjesztés az ütközések elkerülésének
beépítése lehet az optimalizálási problémába laza (soft) vagy merev (hard) korlá-
tozások formájában. Szintén megfontolásra érdemes egy hierarchikus megközelítés
alkalmazása, amely kombinálja egy referencia útvonal vagy szabad folyosó előzetes
megtervezését a jármű előtt, a későbbi, dinamikai értelemben megvalósítható moz-
gástervezéssel. A hibrid neurális hálózat alapú mozgástervező módszert, amely teljes
mértékben felváltja az online optimalizálást a III. Tézisben, ki kell egészíteni egy
olyan biztonságos vészhelyzeti manőver megtervezésével, ami a neurális hálózat hi-
bás kimenete esetén végrehajtható. A IV. Tézisben bemutatott gyors járműmodellt
illetően érdekes jövőbeli irány lehet a transzfertanulás alkalmazása a bemutatott mo-
dell változó járműparaméterekhez és súrlódási viszonyokhoz történő adaptálásához.
A neurális hálózatok valós járműmérések alapján történő tanítása szintén izgalmas
lehetőség a még élethűbb szimulációk biztosításának érdekében.
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