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1. Bevezetés

A közlekedés iránti igény fokozatosan növekszik, ami új kihívások
elé állítja a közlekedéstudomány és járműautomatizálás különböző
ágait. Az autonóm járművekkel kapcsolatos kutatások több évtized-
re nyúlnak vissza. A komfort, biztonság, automatizálás terén elért
jelentős eredmények ellenére autonóm járművek még nem érhetők el
a piacon. Különböző akadályokat kell elhárítani. Technikai oldal-
ról megközelítve a jármű pozíciójának meghatározásához és az ez-
zel összefüggő környezetérzékeléshez szükséges precíz, megfizethető
szenzorok nem elérhetőek. Bizonyos érzékelők csak tiszta időjárási
körülmények között működnek megbízhatóan. Vannak szenzorok,
melyek teljesítménye jelentősen felülmúlja az emberi érzékelést ám
a begyűjtött információ feldolgozásának hatékonysága elmarad az
emberek látáson alapuló vezetésétől. Az egyik legfontosabb jogi aka-
dály az autonóm járművek előtt az, hogy általában csak szellemileg
és fizikailag megfelelő állapotban lévő emberek vezethetnek autót az
utakon.

A növekvő automatizáltsággal együtt a közlekedési balesetek ál-
dozatainak száma csökken. Mostanára a balesetben meghalt jár-
művezetők száma annyira lecsökkent, hogy a fókusz a gyalogosok
védelmére fejlesztett aktív és passzív biztonsági rendszerekre irá-
nyult. Az alapszintű vezetőtámogató rendszerek, mint a sávtartás
vagy adaptív tempomat már elérhetők alsó-középosztályos autók-
ban. A kooperatív környzet- és szituációérzékelés elengedhetetlen
összetevője a következő generációs vezetőtámogató rendszereknek és
a teljesen autonóm jűrműveknek. Ezen funkciókhoz szükséges ada-
tok mennyisége és típusa újszerű adatfúziós eljárások kifejlesztést
igényli.

Autonóm funkciókkal ellátott közúti járművek számára nélkülöz-
hetetlen a környezet megbízható érzékelése. Az olyan vezetőtámo-
gató megoldásoknak, mint pl. az objektum kikerülés vagy a sávváltó
asszisztens fel kell ismerniük a forgalmi szituációt, amiben a jármű
részt vesz. A magasabb szintű célok eléréséhez, mint pl. a forga-
lommenedzsment vagy útidő becslés floating car adatokkal [11], az
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infrmációt minden elérhető járműből és útmenti egységből szükséges
begyűjteni és optimálisan feldolgozni [2]. Nagy és heterogén rend-
szerekben, ahol a kommunikáció V2V (vehicle to vehicle) és V2I
(vehicle to infrastructure) formában valósul meg az adatfúzió egy
nehéz feladat [1]. A Bayes formalizmuson alapuló becslő módszerek
igen elterjedtek [3], a különböző állapotteres Kálmán-szűrő eljárások
azonban nem minden esetben használhatók kényelmesen az objek-
tumok és a mérések számának erős ingadozása miatt, ami a közúti
közlekedésben természetes jelenség.

A közúti közlekedésben történő állapotbecslésnek különböző sa-
játosságai vannak. A járművek navigálnak, amihez időről időre ma-
nővereket hajtanak végre. A manőverek detektálása, esetleg előre-
jelése segíthet pontosabb állapotbecslést adni és felismerni az aktu-
ális forgalmi helyzetet. Ezzel a viselkedés elérejelzés problémájához
érkezünk, amiben a megfigyelő járműnek meg kell becsülnie a töb-
bi forgalmi résztvevő jövőbeli trajektóriáját [7]. A klasszikus álla-
potbecslő eljárások nem alkalmasak középtávú előrejelzésekre, mivel
nem veszik tekintetbe a forgalom résztvevői közötti interakciót. Egy
másik fontos tulajdonsága a közúti forgalomnak, hogy a a forgalom-
ban résztvevők szám egy adott területen belül változik. Ehhez jön
még a láthatóság problémája, mivel a járművek gyakran kitakarják
egymást vagy kimennek a szenor látószögéből.

Az autonóm járműveknek több problémát is meg kell oldaniuk
az önálló közlekedéshez. A navigáció egy magas szintű feladat, ami
több részfeladatból tevődik össze. A járműnek lokalizálnia kell ma-
gát egy térképen. A térkép lehet statikus, dinamimus vagy isme-
retlen, amikor is feladat a térkép létrehozása (SLAM, simultaneous
localization and mapping) a környezetérzékelő szenzorok jelei alap-
ján. A SLAM problémát megoldottnak tekinthetjük egy zárt, sta-
tikus környezetben [9]. Ezzel ellentétben dinamukus környezetben
a mozgó objektumok azonosítása és a navigálás közöttük nehéz és
még nem megoldott feladat [10]. Klasszikus állapotbecslő megoldá-
sok sok problémára hatékony megoldást nyújtanak, azonban alkal-
mazhatóságuk korlátozott a dinamikus környezetet és a különböző
adatbizonytalanságokat tekintve [6].
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A dolgozat közúti forgalomban alkalmazható állapotbecslő eljá-
rásokkal kapcsolatos eredményeket mutat be. A három fő irányvo-
nal a multiszenzoros, multimodelles és multiobjektumos becslés. Az
eljárásokhoz alkalmazott matematikai módszerek a klasszikus való-
színűségszámításon kívül a valószínűségi halmazok. Mindegyik al-
kalmazott becslő eljárás a Bayes formalizmusból származtatható. A
dolgozatban alkalmazott becslő eljárások a Kálmán és részecskeszű-
rő. Ezekre építkezik a magaszabb szintű multimodelles struktúra.
Nem modellezett dinamika és geometria okozta megszorításokat az
állapottéren értelmezett kényszerekkel veszem figyelembe. A való-
színűségi halmazokon alapuló eljárások, a Bernoulli és a probability
hypothesis density (PHD) szűrő is levezethető a Bayes formalizmus-
ból. Az ezt lehetővé tévő matematikai eszköztár a véges halmazok
statisztikája (finite set statictics) [8].

A dolgozat első fele a Bernoulli szűrő közúti alkalmazásaival fog-
lalkozik. A valószínűségi halmazok elméletéből származó Bernoulli
szűrő egy egzakt és optimális eljárás, amely egy objektum állapotát
képes becsülni háttérzaj és változó láthatósági viszonyok között. Az
első fejezet közúti közlekedésben alkalmazható multiszenzoros ob-
jektum detektálással és állapotbecsléssel foglalkozik. A fejezetben
röviden bemutatom a létrehozott szimulációs környezetet, majd a
vonatkozó elméleti hátteret a szűrő egyenleteinek ismertetéséhez. A
Bernoulli szűrőt a multiszenzoros szimulációs környezetben részecs-
keszűrőként implementálom. A szűrő teljesítményét a fejezet végén
több szempont szerint értékelem.

A második fejezetben a Bernoulli szűrő multimodelles alkalmazá-
saival foglalkozok. Két stratégiát mutatok be. Az első egy absztrakt
környezetben történő pontszerű test mozgásának becslését végzi. A
másik eljárás egy közúti környezetben alkalmazható multiszenzoros
megoldás részecskeszűrőként implementálva. A szűrőkből explicit
értékek nyerhetők ki az objektum létezésére és az aktuális manőver-
re vonatkozóan.

A harmadik fejezet kényszerezett szűrőkkel történő manőverde-
tektálással foglalkozik. A módszer az előre definiált manőverekhez il-
lesztett kényszerezett szűrőket használ multimodelles struktúrában.
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A tekintetbe vett manővereket vegyesen egyenlőségi és egyenlőtlen-
ségi, puha illetve kemény jellegű, állapotokra értelmezekk kényszerek
írják le. A kényszerek alkalmazásánk módja a mérési vektor kibőví-
tése illetve a kényszermentes állapotvektor vetítése a kényszer sík-
jára. Az eljárás teljesítményét absztrakt körneyzetben és szimulált
közlekedési szimulációban teszteltem.

A negyedik fejezet a multiobjekumos PHD szűrőeljárás közúti
alkalmazásával foglalkozik. A PHD szűrő a valószínűségi halmazok
elméletéből származtatott eljárás, amely a sztenderd mérési modell
használata esetén lineárisan skálázódódik a mérések és a becsült ob-
jektumok számával is. Az eljárás sajátossága, hogy a detektált ob-
jektumok számának várható értéke erősen ingadozik a mérési hibák
miatt. Közúti forgalomban a járművek gyakran eltakarják egymást,
ami erősen rontja a becslő teljesítményét. Ezt a körülményt egy lát-
hatósági modell kifejlesztésével vettem figyelembe, amelyből a detek-
tálás valószínűsége analitikusan számolható. Az ideiglenesen taka-
rásban lévő objektumok állapotának becslésére egy részecskeszűrőn
alapuló eljárást dolgoztam ki, amelyben külön kezelem a detektál-
ható és a takarásban lévő okjektumokat. Az eljárás teljesítményét
absztrakt és forgalmi szimulációkban illetve autópályás radarméré-
sek segítségével mutatom be.
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2. Új eredmények

1. tézis
Közúti forgalomban alkalmazható multiszenzoros Bernoulli szűrőt fej-
lesztettem. A Bernoulli szűrőt részecskeszűrővel valósítottam meg,
ahol a születő részecskéket a mérésekből generálom. A bemutatott el-
járás a likelihood értékeket az állapottérben számítja, egyben a születő
részecskék sűrűságfüggvényével. Az alkalmazási környezet egy szi-
mulált autópályás forgalmi helyzet, ahol járművek megfigyelnek egy
objektumot, ami időnként elhagyja a szenzorok látóterét. A szürő
teljesítményét a modell és mérési zaj, részecskék száma és a használt
időlépés mentén vizsgáltam.

Kapcsolódó publikációk: [Toro1], [Toro7], [Toro6]

• Szimulációs környezetet készítettem Matlab-ban, amely mul-
tiszenzoros, multiobjektumos becslő eljárások fejlesztését és
tesztelését teszi lehetővé.

• A tervezett forgalmi szcenárióban az úton haladó autók radar-
mérések segítségével figyelnek meg egy objektumot.

• A Bernoulli szűrő egy változó láthatósági viszonyok között
mozgó objektum detektálására és követésére alkalmaztam.

• A szűrőt részecskeszűrőként implementáltam állandó sebessé-
gű mozgási modell felhasználásával. A részecskeszűrők tulaj-
donsága, hogy nem szükséges bennük a mérési modellt inver-
tálni, az az algoritmusban azonban elvégzi az invertálást. A
mérési vektor állapottérbe transzformálása lehetővé teszi a li-
kelihood értékek hatékony számítását. A multiszenzoros kor-
rekciós lépések iteratívan kerülnek végrehajtásra.

• A születő részecskék számára a sűrűségfüggvény az invertált
mérési vektorokból épül fel, ami nem igényel külön erőforrást.
A születő részecskék közvetlenül az állapottérből generálhatók.
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• A bemutatott szűrőeljárás teljesítményét és skálázódását Mon-
te Carlo szimulációkkal vizsgáltam négy független paraméter
mentén.

2. tézis

Két szürőstratégiát terveztem, amik lehetővé teszik a Bernoulli szű-
rő multimodelles implementálását. Az első megoldás az interacting
multiple model (IMM) struktúra közvetlen kiterjesztése, amiben mo-
dellvalószínűség és létezési valószínűség értékeket kapunk. A szűrő-
egyenleteket részecskeszűrővel közelítem, amelyek egy gaussi interfé-
szen keresztül kommunikálnak a magasabb szintű logikával. A má-
sodik megoldás egy tisztán részecskeszűrőn alapuló Bernoulli IMM
becslő, amely képes kezelni az állapotfüggő detektálási valószínűsége-
ket és túlélési valószínűségeket. Az eljárások hatékonyságát absztrakt
és közúti szituációt modellező multiszenzoros környezetben vizsgál-
tam.

Kapcsolódó publikációk: [Toro8], [Toro2], [Toro3]

• Az interacting multiple model struktúrában implementáltam
a Bernoulli szűrőt. Az eljárás közvetlen modellvalószínűség és
objektum létezési valószínűség értékeket szolgáltat.

• Az elemi szűrőket részecskeszűrők valósítják meg, amelyek egy
gausszi interfészen keresztül kapcsolódnak az IMM struktúrá-
ba.

• Az bemutatott módszer könnyen megvalósítható Gauss keve-
rék modellel is. Egy előzetes adatasszociációs lépés lehetővé
teszi a multiobjektumos környezetben való használatot.

• Egy másik megközelítésben [14] munkájából kiindulva levezet-
tem a tisztán részecskeszűrőkkel működő IMM Bernoulli szűrő
egyenleteit.
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• A kapott szűrő struktúrát egy multiszenzoros közúti forgalmat
modellező szcenárióban implementáltam és értékeltem.

3. tézis

Egy közúti forgalomban alkalmazható állapotbecslő eljárást tervez-
tem, aminek segítségével egy megfigyelt jármű manővereit lehet de-
tektálni. Az eljárás fő összetevői a multimodelles becslő struktúra és
a kényszerezett Kálmán szűrők. Mindegyik szűrő egy előre definiált
manőverhez van finomhangolva az állapottéren értelmezett kényszer-
feltételek segítségével. Az elemi szűrők az interacting multiple model
struktúrában működnek és a becslési hiba reziduálisai alapján kerül-
nek kiértékelése.

Kapcsolódó publikációk: [Toro4], [Toro9], [Toro3]

• Az eljárás az interacting multiple model struktúrában műkö-
dik, ahol az elemi szűrők Kálmán vagy részecskeszűrők.

• A β-dominancia effektus hatását a kényszerezett becslés rezi-
duálisainak használatával sikerült elkerülni.

• Összefüggést vezettem le a model likelihood számítására a kény-
szerezett becslés reziduálisának és kovariancia mátrixának hazs-
nálatával.

• A bemutatott szűrőeljárás használható puha vagy kemény, li-
neáris egyenlőségi kényszerekkel. Puha, lineáris egyenlőtlensé-
gi kényszerek esetén speciális esetekben használható.

• Lineáris egyenlőtlenségi kényszerek esetén az optimális becslés
számítása egy kvadratikus programozási feladathoz vezetne.
Az állapotokra függetlenül ható kényszerek esetén analitikusan
számítható a megoldás és a model likelihood értékek hatéko-
nyan számolhatóak.
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• A manővereket az állapotokon értelmezett kényszerekkel defi-
niálom. A mozgási modell minden esetben ugyanaz, a kény-
szerek teszik az elemi szűrőket egyedivé.

• Az eljárás hatékonyságát MATLAB/Simulink és PreScan szoft-
verkörnyezetben készített szimulációkban értékeltem ki.

4. tézis

A probability hypothesis density (PHD) algoritmuson alapuló, köz-
úti forgalomban alkalmazható multiobjektumos szűeljárást terveztem.
Három ponton fejlesztettem tovább a klasszikus PHD szűrőt. A line-
áris skálázódás igényét szem előtt tartva a sztenderd mérési modell
használatával módszert dolgoztam ki a többszörös detektálás kezelé-
sére. Egy geometriai modell segítségével becsülhető az objektumok
láthatósága, ezzel pedig detektálhatóságuk valószínűsége. Az ideigle-
nesen takarásban lévő objektumok állapotának becslésére egy részecs-
keszűrőn alapuló eljárást dolgoztam ki, amelyben külön kezelem a
detektálható és a takarásban lévő okjektumokat. Az eljárás teljesít-
ményét absztrakt és forgalmi szimulációkban illetve autópályás ra-
darmérések segítségével mutatom be.

Kapcsolódó publikáció: [Toro5]

• A sztenderd mérési modellt használtam, hogy a szűrő lineáris
skálázódása megmaradjon.

• Az objektumok láthatóságát egy analitikus sűrűságfüggvénnyel
közelítettem. A geometriai körülményekből meghatározható
az a tartomány, amelyre integrálva a sűrűségfüggvényt meg-
kapjuk egy objektum detektálálsi valószínűségét.

• A PHD szűrőt részecskeszűrővel valósítottma meg. Az ob-
jektumok címkézéséhez nem bővítettme ki az állapotteret egy
diszkrét változóval.
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• A szűrő megkülönbözteti a nem detektált, rejtett és detektált
részecskéket.

• Az adatasszociáció és a címkézés a Kullbach-Leibler divergen-
cia segítségével valósul meg.

• A szűrőeljárás teljesítményét egyrészt szintetikus tesztekkel
vizsgáltam, mind absztrakt, mind közúti szituációkban, más-
részt autópályás radarmérések offline kiértékelésével.

• A becslési hibákat az OSPA metrika segítségével számszerűsí-
tettem.

3. Gyakorlati vonatkozások

A fejlett vezetőtámogató rendszerek számára fejlesztett eljárások
szükségszerűen valós időben kell, hogy fussanak, így fontos az algo-
ritmusok számításigényének és skálázódásának ismerete. A részecs-
keszűrők a becslő eljárások számára olyan módon adnak közelítő
megoldásokat, hogy azokat futásidőben lehet finomhangolni, opti-
malizálni. A multiszenzoros Bernoulli szűrő részecskeszűrős megva-
lósítása az ismertetett megközelítésben azt használja ki, hogy a szen-
zormodell kiértékelése elkerülhető és a különböző mozgó érzékelőkből
érkező mérések közvetlenül felhasználhatóak likelihood számolásra.
Ez a módszer alkalmas lehet az erőforrásigény jelentős csökkentésé-
re, amennyiben a szenzormodell kiértékelés szémítésigényes és sok
részecskét használunk. A részecskék számát és esetleg particionálá-
sát futás közben, adaptívan lehet változtatni úgy, hogy az aktuális
forgalmi helyzetnek és a beérkező mérések számának megfelelően
optimálisan fusson az algoritmus.

A manőverdetektló eljárás egy lehetséges alkalmazása, hogy klasszi-
fikáló és adatszolgáltató szerepben segítse egy magasabb szintű logi-
ka, pl. egy ütközéd előrejelző rendszer működését [13]. A kinyert in-
formáció segíthet felismerni veszélyes helyzeteket vagy elkerülhetet-
len ütközéseket és felrajzolni a járművek közötti interakciós gráfot.
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Közúti közlekedésben a multiobjektumos állapotbecslés problémája
természetszerűleg adódik. A PHD szűrő viszonylag könnyen imple-
mentálható egy egyszerű formában, a hatékony működéshez viszont
a környezetet hűen leíró paraméterek szükségesek. Az állapotbecslé-
sen, címkézésen és objektumkövetésen túl a PHD szűrő használható
a háttérzaj becslésére vagy a többutas jelterjedlés figyelembevéltelé-
re vagy egyéb, a sztenderd mérési modell által le nem írt tulajdonság
modellezésére.

4. További kutatási irányok

Ebben a munkában a megfigyelő állapotának bizonytalanságát nem
vettem figyelembe. Egy szenzor és egy objektum szituációban mű-
ködő megoldás kiterjeszthető multiszenzoros felállásra [5]. A megfi-
gyelő járműveknek az objektumon kívül egymást is detektálniuk és
követniük kell, amihez a multi-Bernoulli filter alkalmazása szükséges
[12]. Az út mentén haladó járművek puha kényszereknek vannak
kitéve. Ez az információ beépíthető a szűrőbe pl. egy állandó szög-
sebességű mozgási modell segítségével. Egy sávdetektáló algoritmus
kimenetét felhasználva a jármű várható trajektóriája megbecsülhető
és ez az információ is felhasználható a megfelelő mozgási modell kivá-
lasztására, akár adaptív modellváltási valószínűségek használatával
is. Kooperatív érzékelés esetén a járművek közötti kommunikáció
teljesítményét és minőségét figyelembe kell venni.

A bemutatott Bernoulli szűrő az IMM struktúrában egy koncep-
ció, aminek hatékonysága egy egyszerű multiszenzoros szituációban
lett vizsgálva. Több továbbfejlesztési irány is lehetésges. Az IMM
struktúrában használhatóak különböző állapottereken értelmezett
állapotvektorok [4]. A feldolgozandó mérések számának maxima-
lizálása segíthet csökkenteni az algoritmus számításigényét. Ebben
az esetben ki kell számítani a szenzorokból érkező információ várható
mennyiségét és aszerint szelektálni.

A manőverdetektáló eljárással kapcsolatos továbbfejlesztési irá-
nyok a következők. Különböző mozgási modellek, kényszerek és álla-

10



potteres felírások kombinációinak vizsgálata szükséges egy hatékony
eszköztár létrehozásához. Ehhez megfelelő metrika definiálása szük-
séges, ami alapján elvégezhető a becslő algoritmus teljesítményé-
nek számszerűsítése. A bemutatott eljárás rugalmas az alkalmazott
kényszerek típusainak tekintetében és sokféle manőver vagy forgalmi
szituáció modellezhető segítségével. Egy átfogó tanulmány felderít-
heti, hogy egyes manőverek mely kényszerekkel és mozgási model-
lekkel detektálhatóak a leghatékonyabban. Ha görbült útszakasz
közeledik, akkor egy állandó szögsebességű modellre lehet váltani,
ami a változtatható struktúrájú IMM (VSIMM) becslő eljárás al-
kalmazását teszi indokolttá. Egy részecskeszűrőn alapuló megoldás
nagyobb szabadságot tud adni az alkalmazott rendszermodell szá-
mára, és ami még fontosabb, a kényszerek számára is. Részecskéket
húzhatunk egy alkalmasan konstruált eloszlásból, vagy a likelihood
függvény célszerű módosításával elérhetjük, hogy egy adott, szofisz-
tikált manővert tudjunk leírni.

A PHD szűrő implementációjával kapcsolatban elmondható, hogy
az állapotfüggő detektálási valószínűség mellett az állapotfüggő túl-
élési valószínűség bevezetése javítania a performancián. Itt különö-
sen az objektumok mozgásának, látótárből való kilépésének model-
lezésére, illetve az irreleváns tartományok definiálására kell gondol-
nunk. A megfigyelő jármű állapotának monitorozása illetve becslése
is egy lehetséges továbbfejlesztési irány, amelynek pontosabb isme-
rete lehetővé tenné az objektumok hatékonyabb követését sávváltó
vagy egyéb manőverek végrehajtásakor. A radar mérések tekinteté-
ben a zaj illetve az érdektelen objektumok szűrése egyelőre nem egy
megoldott probléma. Állapotfüggő zajmodellek kifejlesztése robosz-
tusabb szűrő algoritmusokat eredményezne. Amennyiben a fals mé-
rések kellőképpen szeparálhatóak, úgy lehetőség nyílik a zero-false-
alarm CPHD szűrő implementálásaára, amely továbbra is lineáris
skálázódást mutat, de a becsült objektumok számának második mo-
mentumát is becsli.
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