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Wstęp

1 Wstęp

W niedalekiej przyszłości ruch miejski czekają rewolucyjne zmiany spowodowane włą-
czeniem do niego pojazdów pół- i w pełni autonomicznych. Częściowo zautomatyzowane
sterowanie jest już obecne w seryjnie produkowanych samochodach. Pojazdy samodziel-
nie parkują, zwalniają, gdy występuje niebezpieczna sytuacja oraz przyspieszają, aby nie
tamować ruchu. Ponadto kierowca jest ciągle informowany o różnych zdarzeniach zaob-
serwowanych przez zewnętrzne systemy samochodu. Wiele firm z branży motoryzacyjnej
podjęło już prace nad autonomicznymi pojazdami. Można zatem założyć, że zostaną one
wkrótce wprowadzone na rynek. Dzięki temu realne stanie się także stworzenie w pełni
zautomatyzowanego systemu transportu drogowego. Autonomiczne pojazdy będą komuni-
kować się ze sobą i wspólnie ustalać plan optymalnego poruszania się po drogach.

Najpewniej moment, w którym po ulicach będą poruszać się tylko samochody auto-
nomiczne, nie nastąpi nagle, będzie on poprzedzony okresem, w którym pojazdy te będą
musiały w różnym stopniu współegzystować w środowisku mieszanym. Początkowo liczba
samochodów autonomicznych będzie niewielka, ale z biegiem czasu przewyższy ona licz-
bę samochodów tradycyjnych, kierowanych przez ludzi. W takim środowisku samochody
autonomiczne będą polegały nie tylko na wiedzy sensorycznej, ale także na dostępnych
modelach opisujących zachowanie innych uczestników ruchu (np. pieszych lub tradycyj-
nych samochodów). Na podstawie takich modeli samochód autonomiczny będzie w stanie
w pewnym stopniu przewidzieć zachowanie potencjalnego pojazdu i będzie mógł lepiej
zaplanować swoje działanie.

Im pełniejsza wiedza na temat tradycyjnego kierowcy oraz samochodu nieautonomicz-
nego, tym pewniej będzie można podejmować decyzje związane z planowaniem przejazdu.

Obecnie nie jest możliwe przeprowadzanie eksperymentów na dużą skalę z użyciem
autonomicznych samochodów. Jedyną dostępną możliwością jest symulacja koegzystencji
pojazdów autonomicznych i tradycyjnych w świecie wirtualnym.

Z drugiej strony coraz większa ilość samochodów w aglomeracjach miejskich przyczy-
nia się do pogorszenia warunków jezdnych, zatorów ulicznych w godzinach szczytu oraz
dużej emisji zanieczyszczeń. Znając lepiej zachowanie poszczególnych kierowców oraz grup
kierowców, można podejmować próby optymalizacji różnych aspektów ruchu, co może bez-
pośrednio przełożyć się na potencjalny zysk np. czasowy.

Aby lepiej poznać zachowania kierowców, dokonać precyzyjnego ich opisu oraz stworzyć
jak najdokładniejsze ich modele, zdecydowano się na podjęcie prac badawczych w omawia-
nym temacie.

W celu stworzenia symulacji jak najbliższej rzeczywistości niezbędne było stworzenie
modelu, który będzie dobrze odzwierciedlał rzeczywiste zachowania konkretnych kierow-
ców.
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Wstęp

Bogactwo i różnorodność rozwiązań, z którymi możemy się spotkać w literaturze doty-
czącej systemów transportowych, pozwala sądzić, że nie istnieje uniwersalny model kierow-
cy obejmujący wszystkie możliwe aspekty zachowań. Dlatego też w badaniach w relacjono-
wanej pracy skupiono się na modelowaniu kierowców na potrzeby symulacji i optymalizacji
ruchu drogowego w mikroskali.

1.1 Cele i najważniejsze osiągnięcia pracy

Podstawowym celem badań nad modelowaniem zachowań indywidualnych kierowców
było stworzenie modelu pozwalającego na odzwierciedlenie indywidualnych cech kierow-
ców, a jednocześnie takiego modelu, który mógłby być użyty do symulacji ruchu w skali
mikro. Wśród najbardziej odpowiednich zastosowań symulacyjnych, do jakich mogłyby
posłużyć potencjalne modele kierowców, możemy wymienić:

• symulowanie zachowań kierowców w specyficznej, już zaistniałej sytuacji drogowej,

• symulowanie zachowań kierowców w nowych sytuacjach,

• optymalizacja budowy dróg, skrzyżowań, etc.,

• optymalizacja zachowań kierowców poprzez wpływanie na ich decyzje,

• symulowanie zachowań pojazdów autonomicznych w środowisku, w którym wystę-
pują także pojazdy tradycyjne,

• wspomaganie już istniejących systemów typu Active Safety 1 oraz rozwój nowych
rozwiązań w tej dziedzinie.

Osiągnięcie tak postawionego celu wymagało realizacji celów pośrednich, którymi były:

• zbudowanie modelu środowiska,

• stworzenie modelu kierowcy.

Zbudowanie modelu środowiska okazało się być prostszym zadaniem. Model jest sta-
tyczny i nie zmienia się w trakcie symulacji (wyłączając np. stan świateł drogowych).
Z kolei stworzenie modelu kierowcy było zadaniem trudniejszym, ponieważ konieczne było
zgromadzenie danych z przejazdu rzeczywistych kierowców w warunkach ruchu drogowe-
go, przetworzenie ich oraz dokonanie wyboru tych danych, które docelowo posłużyłyby
do budowy modelu.

Przeprowadzenie badań wiązało się także z następującymi działaniami:
1Active Safety - w sektorze motoryzacyjnym termin „bezpieczeństwo aktywne” odnosi się do syste-

mów bezpieczeństwa, które aktywnie wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji lub wypadku
drogowego. Do grupy Active Safety możemy zaliczyć systemy: kontroli trakcji pojazdu, unikania kolizji,
automatycznego hamowania, wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie, etc.
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Wstęp

1. Zbudowaniem mobilnego laboratorium pomiarowego z użyciem samochodu osobo-
wego, który umożliwiłby przeprowadzenie serii eksperymentów w warunkach ruchu
miejskiego.

2. Zbudowaniem platformy programowej, która w łatwy sposób umożliwiłaby przepro-
wadzenie eksperymentów i zgromadzenie odpowiednich danych oraz pozwalałaby
na ich późniejszą analizę.

3. Przygotowaniem i przeprowadzeniem serii eksperymentów z udziałem rzeczywistych
kierowców w warunkach ruchu miejskiego w celu pozyskania danych do analizy oraz
do budowy modeli kierowców.

4. Zbudowaniem platformy symulacyjnej, pozwalającej na jak najdokładniejsze odwzo-
rowanie rzeczywistości wraz z możliwością użycia wcześniej stworzonego modelu dla
wybranych profili kierowców.

5. Przygotowaniem i przeprowadzeniem serii eksperymentów symulacyjnych w celu zba-
dania możliwości usprawnienia ruchu drogowego.

W dalszych częściach niniejszej pracy przedstawione zostaną wymienione poniżej za-
gadnienia.

Rozdział 2 zawiera przegląd istniejących rozwiązań z dziedziny: modelowanie środo-
wiska, modelowanie kierowców oraz symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem symulacji
w mikroskali.

W rozdziale 3 zostanie przedstawiona i omówiona teza pracy.
Rozdział 4 zawiera opis proponowanej metody modelowania środowiska.
Rozdział 5 zawiera opis proponowanej metody modelowania kierowcy. Została tu przed-

stawiona architektura sprzętowa mobilnej platformy badawczej, architektura programowa
oraz proces przetwarzania danych. Kolejno został przedstawiony opis serii eksperymentów,
które przeprowadzono na rzeczywistych kierowcach przy użyciu wspomnianego laborato-
rium mobilnego. W tym rozdziale znajduje się również opis procedury walidacji stworzo-
nego modelu oraz opis samej walidacji.

Rozdział 6 zawiera opis platformy symulacyjnej z użyciem stworzonego modelu kierow-
cy oraz opis przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych w celu wykazania zastoso-
wania modelu do poprawy sprawności ruchu drogowego.

Rozdział 7 zawiera wnioski oraz potwierdzenie tezy. Dostarcza on także informacji
na temat potencjalnego zastosowania oraz kierunków rozwoju stworzonego modelu.

Rozdział 8 zawiera bibliografię.
Rozdział 9 zawiera następujące dodatki:
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Wstęp

• Dodatek A przedstawia wyniki poszczególnych eksperymentów symulacyjnych prze-
prowadzonych w celu potwierdzenia tezy.

• Dodatek B zawiera spis sprzętu, jaki został użyty do budowy platformy badawczej
oraz przeprowadzenia eksperymentu.

• Dodatek C zawiera strukturę pliku opisującego model kierowcy używanego w ekspe-
rymentach symulacyjnych.

• Dodatek D zawiera kod algorytmu podejmowania decyzji na podstawie kilku sugestii.
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Wprowadzenie w zagadnienie i istniejące rozwiązania

2 Wprowadzenie w zagadnienie i istniejące rozwiązania

Przegląd istniejących rozwiązań w badanej dziedzinie został podzielony na trzy podroz-
działy. Pierwszy z nich zawiera przegląd istniejących podejść do problemu symulacji ruchu
z uwzględnieniem ruchu drogowego w skali mikro. Drugi dotyczy przeglądu dostępnych
metod modelowania środowiska w kontekście symulacji i zarządzania ruchem drogowym.
Trzeci zawiera przegląd istniejących podejść do problemu modelowania kierowców w kon-
tekście symulacji w mikroskali.

2.1 Taksonomia metod symulacji ruchu pojazdów

Rozdział ten stanowi ogólne wprowadzenie do zagadnień symulacji ruchu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem symulacji w skali mikro.

Celem symulacji komputerowej jest uzyskanie informacji o zachowaniu się symulowa-
nego systemu na podstawie obliczeń z użyciem komputera.

Podstawą działania takiej symulacji jest model matematyczny badanego systemu. Jest
on przetwarzany przez algorytm symulacyjny, który pozwala na obliczanie zmian stanu mo-
delu. Poziom szczegółowości modelu, a złożoność obliczeniowa jest kompromisem, z którym
mamy do czynienia przy konstrukcji modelu. Dokładność takiej symulacji zależy od tego
na ile dokładny jest model, który odwzorowuje badany proces.

Z różnych względów modele zawierają uproszczenia lub braki w opisie rzeczywistości
(celowe lub niecelowe), które determinują ich dokładność. W szczególnym przypadku mode-
lem matematycznym jest zbiór reguł i zależności, na podstawie których można przewidzieć,
z pewną dokładnością, przebieg modelowanego procesu. Szeroki wachlarz zastosowań spra-
wia, że symulacja jest używana niemal w każdej dziedzinie nauki. Na chwilę obecną nie da
się jej w pełni zastąpić przez inne metody badawcze.

Obecnie dzięki łatwemu dostępowi do dużej mocy obliczeniowej zyskano możliwość
symulacji środowisk w dużo szybszym tempie niż przeprowadzenie eksperymentu w realnym
świecie. Jedną z gałęzi przemysłu, w której z powodzeniem wykorzystuje się symulację
komputerową, jest szeroko pojęty transport. O wiele łatwiej przeprowadza się eksperymenty
związane na przykład z ruchem drogowym w środowisku symulacji komputerowej, ponieważ
eksperymentowanie na rzeczywistym środowisku jest często niepraktyczne i kosztowne,
a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Komputerowa symulacja ruchu drogowego
jest szeroko stosowaną metodą w badaniach nad modelowaniem i planowaniem ruchu, jak
również w tworzeniu sieci i systemów drogowych.

Symulacja ruchu drogowego jest szczególnym rodzajem symulacji dotyczącym systemów
transportu (autostrad, skrzyżowań, dróg krajowych, systemu drogowego w miastach etc.).
Ten rodzaj symulacji wykorzystuje różnego rodzaju oprogramowanie komputerowe, mając
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na celu lepsze planowanie, projektowanie lub zarządzanie systemami transportowymi.
Symulacja systemów transportowych ma swój początek w połowie lat pięćdziesiątych

dwudziestego wieku [1], stanowi obecnie ważny obszar w dziedzinie inżynierii transportu
oraz jego planowania. Na całym świecie organizacje państwowe, instytucje naukowe oraz
prywatne firmy zajmują się zagadnieniami związanymi z planowaniem i symulacją trans-
portu w celu lepszego zrozumienia praw rządzących ruchem oraz jego usprawnienia.

Symulacja w transporcie jest zagadnieniem ważnym, ponieważ pozwala na analizę za-
chowań będących skomplikowanym połączeniem działań poszczególnych obiektów, szcze-
gólnie w przypadku gdy rozpatrywane zagadnienie jest zbyt złożone, aby badać je w sposób
analityczny. Symulacja pozwala na analizę różnych przypadków zachowań, np. na szczegó-
łową analizę zachowań pojedynczych obiektów, szczegółową analizę relacji pomiędzy obiek-
tami lub grupami obiektów oraz na atrakcyjną graficznie wizualizację całego środowiska
w trójwymiarowej przestrzeni. Analiza symulacji różnych konfiguracji pozwala na optyma-
lizacje wybranych parametrów systemów transportowych, np. optymalizacja zarządzania
światłami drogowymi może wpływać na poprawienie przepustowości ruchu. Symulacja jest
także często wykorzystywana podczas rozważania nowych metod komunikacyjnych oraz
złożonych scenariuszy drogowych, ponieważ analiza takich rozwiązań w praktyce jest kosz-
towna, niebezpieczna lub często niemożliwa.

Proces symulacji jest silnie związany z pojęciem stanu systemu, który jest zbiorem
zmiennych zawierających informacje opisujące ewolucję systemu w czasie [2]. Przykładem
takiego stanu może być zbiór zmiennych opisujących stan pojedynczego samochodu, za-
wierający pozycję geograficzną, kierunek poruszania się oraz prędkość liniową samochodu.
Stan systemu może być zarówno dyskretny jak i ciągły.

W kontekście analizowanego problemu (indywidualne zachowanie kierowców) konieczne
jest użycie narzędzia symulacyjnego, które będzie posiadało następujące cechy:

• możliwość reprezentowania dowolnie skomplikowanych sieci drogowych;

• możliwość reprezentowania różnych aspektów infrastruktury drogowej: szerokość dróg,
światła drogowe, znaki, etc.;

• odwzorowanie dynamiki pojazdów, tarcia, poślizgu, kolizji pomiędzy pojazdami lub
przeszkodami;

• reprezentowanie pozycji pojazdów w sposób ciągły;

• możliwość wpływania na precyzję obliczeń podczas symulacji;

• możliwość modelowania dowolnie skomplikowanych pojazdów (samochody, ciężarów-
ki, pojazdy o różnym kształcie i masie);
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• możliwość tworzenia różnego rodzaju algorytmów sterujących pojedynczymi pojaz-
dami, zarządzających infrastrukturą (sterowanie światłami drogowymi):

– pozwalających na komunikację pomiędzy pojazdami lub pomiędzy pojazdami
i elementami zarządzającymi infrastrukturą, etc.,

– możliwość obserwacji infrastruktury drogowej przez algorytm sterujący pojaz-
dem,

– możliwość obserwacji stanu środowiska przez pojazdy (sygnalizacji świetlnej,
znaków drogowych, innych pojazdów),

– możliwość ciągłego podejmowania decyzji przez każdego z wirtualnych kierow-
ców (na podstawie obserwacji);

• możliwość zapisu danych z symulacji w celu analizy;

• możliwość wizualizacji 3D infrastruktury drogowej oraz poruszających się pojazdów.

W systemach transportowych wykorzystuje się różne rodzaje modeli symulacyjnych.
Każdy z modeli może wykorzystywać różne teorie, w tym teorię prawdopodobieństwa, sta-
tystyki, równań różniczkowych czy metod numerycznych. Na przestrzeni ostatnich dziesię-
cioleci różnorodne podejścia zostały kilkukrotnie sklasyfikowane wedle różnych kryteriów:

• ze względu na wiedzę na temat działania modelu: black box, white box.
Modele black box (czarnej skrzynki) zakładają brak informacji na temat natury pro-
cesu, znana jest wyłącznie zależność pomiędzy wejściem a wyjściem. Przykładem
takich modeli mogą być te z wykorzystaniem sieci neuronowych (podejmowanie de-
cyzji na podstawie zmieniających się czynników oraz poprzednich decyzji) [3, 4].
Modele white box (białej skrzynki) – mechanizm działania procesu jest znany i opi-
sany zestawem zależności (np. praw fizyki, wszystkie reakcje oraz działania są ściśle
określone za pomocą ustalonych wzorców zachowań).
Można także wyróżnić model pośredni grey box (szarej skrzynki), który łączy w so-
bie cechy poprzednich dwóch podejść (jeżeli dobrze znamy i możemy opisać część
procesu) [5].

• ze względu na przewidywalność zachowania modelu: deterministyczny - stochastycz-
ny.
Model deterministyczny charakteryzuje się tym, że wynik jest powtarzalny i zależy
od danych wejściowych oraz ewentualnie od stanu systemu [6].
Model stochastyczny korzysta z generatora liczb pseudolosowych, co oznacza, że wy-
nik obliczeń nie jest powtarzalny [7–9].
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• ze względu na sposób reprezentacji parametrów modelu: dyskretne jak i ciągłe, za-
równo w domenie czasu jak i stanu obiektów.
W modelu dyskretnym zmiany w systemie zachodzą w określonych momentach w cza-
sie, przy czym mają charakter dyskretny [10,11].
Model ciągły, w którym stan systemu zmienia się w sposób ciągły [12].
Można także wyróżnić model pośredni - hybrydowy, który wykazuje zarówno ciągłe
jak i dyskretne własności.

• ze względu na stopień szczegółowości modelu [13]: mikro, mezo, makro.

Każdy z powyższych podziałów jest niezależny i może być użyty do charakterystyki
modelu w różnych aspektach.

Jednym z najczęstszych podziałów, który przyjęto również w niniejszej pracy, jest po-
dział ze względu na poziomy szczegółowości (poziom reprezentacji pojazdów). Według
niego możemy wyróżnić symulację makroskopową, mezoskopową oraz mikroskopową.

Symulacja makroskopowa bierze pod uwagę tylko zagregowany przepływ ruchu bada-
nego odcinka ulicy [14]. Przepływ strumienia pojazdów jest opisywany, np. przy pomocy
średniej prędkości oraz zagęszczenia pojazdów, nie bierze jednak pod uwagę istnienia po-
szczególnych obiektów. Modelowanie tego typu jest historycznie najstarsze oraz najprostsze
z obliczeniowego punktu widzenia. Jest ono szeroko stosowane i można spotkać wiele je-
go modyfikacji [15]. Dzięki swej prostocie maszyna z pojedynczym rdzeniem jest w stanie
zapewnić wystarczającą moc obliczeniową do przeprowadzenia makroskopowej symulacji
całego miasta w czasie rzeczywistym.

Symulacja mezoskopowa, w porównaniu z symulacją makroskopową, dodaje do modelu
kilka cech poszczególnych pojazdów, jednak cała symulacja jest obliczana dla grupy pojaz-
dów poruszających się wzdłuż jednej ścieżki. Przykładami takiego podejścia są Gas Kinetic
Models) [16,17] i Queing Network Models [18–20].

Symulacja mikroskopowa modeluje każdy pojazd jako pojedynczy obiekt [21]. Uwzględ-
nia pasy ruchu, kierunki ruchu na tych pasach, obiekty poruszające się wzdłuż nich, zmiany
pasów ruchu przez pojedyncze pojazdy oraz interakcję pomiędzy pojazdami. Każdy poje-
dynczy pojazd posiada swoją indywidualną pozycję, prędkość, przyspieszenie oraz wiele
innych parametrów. Modelowanie tego typu uwzględnia także dokładniejszy stan środo-
wiska, stany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz relację obowiązywania danego
światła drogowego dla danego pasa ruchu. Często jest także brana pod uwagę odległość
pomiędzy samochodami w trakcie symulacji.

Ze względu na wysoką szczegółowość symulacje mikroskopowe są bardziej użyteczne niż
te w skali makro i mezo. Pozwalają one dokładnie badać takie charakterystyki ruchu jak
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opóźnienia oraz długość korków ulicznych. Dokładnie z tego samego powodu symulacje mi-
kroskopowe są bardziej wymagające czasowo i obliczeniowo. Symulacja dużych obszarów,
np. części miasta, wymaga dużych zasobów obliczeniowych – często rozproszonych. Naj-
ważniejszymi modelami tego typu są automaty komórkowe, jazda za liderem oraz fizyczne
modele mikrosymulacji.

• Metoda automatów komórkowych (ang. Cellular Automata) [22–25].
Jednym ze sposobów modelowania jest zaproponowany w 1990 roku, oparty o model
aparatu komórkowego, symulator TRANSIMS [26]. W proponowanym modelu dys-
kretyzacja środowiska odbywa się przez opisanie go w n-wymiarowej siatce komórek
o sprecyzowanych stanach i zdefiniowanych regułach interakcji pomiędzy komórka-
mi. Zmiana stanu możliwa jest tylko w następujących po sobie krokach czasowych
o równej długości. W zaproponowanym przez autorów symulatorze każda komórka
odpowiada pewnemu stałemu odcinkowi drogi, a stan komórki sygnalizuje położenie
pojazdów. Przyjęte zostało, że w jednej komórce może znajdować się tylko jeden po-
jazd, a ruch odbywa się poprzez przejścia między komórkami z prędkością zależną
od prędkości pojazdu. Za użyciem tego typu symulacji przemawiają niezbyt złożone
obliczenia, jakie trzeba wykonać dla jednego pojazdu w porównaniu z kolejną gru-
pą. Niestety, przedstawiona w tym systemie reprezentacja infrastruktury drogowej
jest mało dokładna i nie pozwala na szczegółową analizę zachowań poszczególnych
pojazdów.

• Jazda za liderem (ang. Car Following).
Znana również jako model czasu ciągłego. Cechą wspólną tych modeli jest to, że ba-
zują one na równaniach różniczkowych opisujących ruch pojazdów. Na ich podstawie
obliczane jest położenie oraz prędkość każdego z pojazdów. Jako parametry wejściowe
obiektu przyjmuje się prędkość, odległość do samochodu poprzedzającego oraz pręd-
kość samochodu poprzedzającego [27]. W tej grupie możemy wyróżnić dużą liczbę
modeli, np.: Optimal Velocity Model (OVM) [28], Gazis-Herman-Rothery(GHR) [27],
model Wiedemann’a [27], Intelligent Driver Model(IDM) [29], model Gipps’a [30] oraz
wiele innych.

• Fizyczne modele mikrosymulacji.
Są najbardziej dokładne oraz najbardziej złożone obliczeniowo. Ich ogólnym celem
jest imitacja dynamiki ruchu świata rzeczywistego poprzez naśladowanie różnych
sytuacji drogowych, np.: jazda za samochodem, zmiana pasa ruchu, symulowanie
dynamiki różnego typu skrzyżowań. Przestrzeń jest często reprezentowana w spo-
sób ciągły, a symulowany czas jest zwiększany w małych krokach czasowych [31].
Przykładami symulatorów implementujących fizyczne modele mikrosymulacyjne są:

13



Wprowadzenie w zagadnienie i istniejące rozwiązania

AIMSUN [32], MITSIMLab [33], PARAMICS [34] oraz VISSIM [35], a także Ro-
BOSS [36]. W przypadku symulacji dużych obszarów, fizyczna symulacja jest wciąż
zbyt czasochłonna nawet dla dzisiejszych komputerów. W celu jej przyspieszenia
stosuje się różne mechanizmy, np. zmniejszenia dokładności lub zwiększenia kroku
czasowego dla symulacji.

Istnieją także prace, w których zaproponowano zdefiniowanie kolejnego rodzaju sy-
mulacji ruchu - nanoskopowej, która dodatkowo uwzględniałaby indywidualne zachowania
kierowców [37–39]. Stworzenie nowego rodzaju wydaje się być słusznym posunięciem, nie-
stety, termin ten nie wszedł jeszcze do powszechnego użytku. Znacząca część literatury
nie bierze pod uwagę powyższego typu, symulacje uwzględniające indywidualne zacho-
wanie kierowców są nazywane w nich symulacjami mikroskopowymi. Z tego też względu
w niniejszej pracy zdecydowano się również na użycie terminu symulacja mikroskopowa
w odniesieniu do symulacji uwzględniających indywidualne zachowanie kierowców.

Ciekawy przegląd oprogramowania symulacyjnego wykorzystywanego do symulacji ru-
chu możemy znaleźć w pracy G. Kotushevskiego i K. A. Hawicka [40]. Autorzy dokonują
podziału oprogramowania na symulatory mogące służyć do symulacji ruchu w skali makro
(np. z użyciem modeli statystycznych lub modeli autostrad) oraz na symulatory w ska-
li mikro (np. z użyciem automatów komórkowych, wieloagentowych symulacji oraz symu-
latora "cząstek" [41]). Dokonują oni porównania sześciu różnych systemów symulacyjnych
spełniających założone przez nich kryteria. Docelowo w artykule zostały porównane dwa
symulatory CORSIM [42] i SUMO [43], które jednak nie nadają się do naszego zastosowa-
nia ze względu na brak wystarczającego poziomu szczegółowości, przez co nie jest możliwe
odzwierciedlenie dokładnych charakterystyk zachowań kierowców.

Niniejsza praca skupia się na szczegółowych zachowaniach poszczególnych kierowców
i środowiska, co determinuje użycie modelu w skali mikro. W celu odzwierciedlenia wpływu
tych zachowań na wydajność ruchu została podjęta decyzja o wykorzystaniu trójwymiaro-
wego modelu środowiska i pojazdów oraz symulatora dynamiki brył sztywnych.

2.2 Istniejące metody modelowania środowiska na potrzeby symulacji
i zarządzania ruchem w mikroskali

Zarządzanie ruchem stanowi w ostatnich latach coraz poważniejszy problem. Badania
nad autonomicznymi pojazdami oraz systemami wspomagania ich sterowaniem wpłynęły
na potrzebę stworzenia odpowiedniego modelu danych, który mógłby odzwierciedlić cha-
rakterystykę pojedynczych dróg, skrzyżowań lub całych sieci drogowych pokrywających
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duże obszary miejskie. Modele te są potrzebne dla różnego rodzaju analiz komputero-
wych, włączając symulację badań na temat planowania, optymalizacji i zarządzania ru-
chem. W zależności od skali rozpatrywanego problemu, świat może być modelowany przy
użyciu różnych poziomów abstrakcji, na przykład analiza przepływu ruchu na autostra-
dzie wymaga modelu o małej dokładności, natomiast analiza ruchu o dużym zagęszczeniu,
w korku, na skrzyżowaniu w centrum miasta, wymaga dużo bardziej rozbudowanego mo-
delu. W eksperymencie przeprowadzonym na potrzeby niniejszej pracy wymagane było,
aby model mógł bardzo dokładnie odzwierciedlić pojedyncze skrzyżowania, a także mógł
być użyty w fizycznej mikrosymulacji.

Pożądany model powinien umożliwiać przeprowadzenie badań dotyczących kontroli po-
jazdów autonomicznych, wpływu stylu jazdy kierowców, bezpieczeństwa poszczególnych
elementów konstrukcji drogi oraz koordynacji ruchu pojedynczych pojazdów. Model powi-
nien reprezentować wszystkie cechy charakterystyczne niezbędne dla sterowania pojazdami
oraz ruchem. Oznacza to, że wszystkie informacje potencjalnie użyteczne dla kierowcy po-
winny być zawarte w modelu. Z założenia powinien on być także rozszerzalny w przyszłości
o nowe funkcjonalności. Podstawowe założenia dotyczące modelu powinny zawierać:

• definicję drogi jedno- i dwukierunkowej,

• definicję drogi z jednym i wieloma pasami ruchu,

• definicję skrzyżowania pomiędzy dowolną liczbą dróg,

• informacje na temat możliwości zmiany pasa ruchu na skrzyżowaniu,

• definicję szerokości pasów ruchu, umożliwiającą reprezentację wąskich, jednokierun-
kowych ulic, jak i szerokich pasów na autostradzie,

• definicję możliwości zmiany pasa ruchu przez pojazdy na wybranym odcinku drogi,

• tworzenie oraz umieszczanie elementów, które odzwierciedlają znaki drogowe, światła
drogowe oraz określenie ich widoczności i miejsca obowiązywania na określonych
pasach ruchu,

• definicję punktów, w których samochód powinien się zatrzymać; punkty te będę
użyte do tworzenia różnych znaków drogowych, np.: znaku "stop", znaku "ustąp
pierwszeństwa", etc.,

• definicje obecności pojazdów, zawierające informacje na temat lokalizacji i prędkości,

• informacje na temat stanu poszczególnych elementów, takich jak światła drogowe,
co umożliwi pasywną wymianę informacji pomiędzy kontrolerem skrzyżowania, a po-
szczególnymi pojazdami.
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Model ten mógłby być użyty jako reprezentacja skrzyżowań w świecie wirtualnym, gdzie
zostałby wykorzystany przez algorytmy sterowania pojazdami oraz algorytmy zarządzania
ruchem.

Kilka dekad poświęconych badaniom nad modelowaniem ruchu drogowego zaowocowało
stworzeniem wielu różnych podejść, które są używane obecnie do definiowania budowy
skrzyżowań oraz mechanizmów ich kontroli.

Aktualnie ogólnodostępne są modele, które oferują uproszczoną reprezentację świata.
Jednym z nich jest GIS2, w którym drogi przedstawione są jako linie lub wielokąty połączo-
ne w skrzyżowania przy pomocy punktów. Ponadto istnieją dodatkowe atrybuty opisujące
drogę, np.: ilość pasów, numer drogi, długość odcinka, kierunek ruchu. Te informacje są
wystarczające do podstawowych analiz GIS, takich jak: wyszukiwanie optymalnej ścieżki,
wyznaczenie obszarów obowiązywania podziału terytorialnego, etc. Dane te nie są jednak
wystarczające do przeprowadzenie bardziej dokładnej analizy ruchu pojazdu czy tez fizycz-
nej mikrosymulacji. Brak jest informacji o możliwych połączeniach poszczególnych pasów
na skrzyżowaniach, obowiązywaniu znaków drogowych, obowiązywaniu świateł drogowych
dla poszczególnych pasów lub sekcji drogowych.

Nodes Ways Relations

Enclosed Area Multi-Polygon

Rysunek 2.1: Przykłady reprezentacji obiektów w OpenStreetMaps [44].

Przedstawiona powyżej reprezentacja używana jest przez OSM3 [44,45]. Jest to, stwo-
rzona w 2004 roku, światowa geograficzna baza danych, która może być edytowana przez
każdego. Struktura danych opisująca elementy geograficzne składa się z punktów (Nodes)
(Rysunek 2.1). Każdy punkt jest charakteryzowany dwuwymiarowym położeniem geogra-
ficznym oraz zbiorem atrybutów typu klucz-wartość pozwalającym na zapis różnego typu
tagów charakteryzujących punkt. Kolejną strukturą jest droga (Way) opisująca obiekty
takie jak: droga, szyny kolejowe, rzeki, etc. Każda droga posiada także zbiór tagów opi-

2GIS (ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, groma-
dzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie
procesu decyzyjnego.

3OSM (ang. Open Street Maps) - projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej,
swobodnie dostępnej mapy całej kuli ziemskiej.
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sujących jej poszczególne odcinki. Istnieją także struktury wyrażające relację pomiędzy
poszczególnymi geoobiektami. Zdefiniowane przez OSM tagi pozwalają w dość szczegó-
łowy sposób opisać przeznaczenie poszczególnych geoobiektów (drogi z pierwszeństwem
przejazdu, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, typ drogi, szerokość drogi, dozwolona
prędkość). Struktura danych proponowana przez OSM nie posiada elementów generalizu-
jących, takich jak np. całe skrzyżowania. Nie można w niej definiować relacji pomiędzy
poszczególnymi segmentami dróg (tj. nie można zapisać informacji np. o podwójnej cią-
głej pomiędzy dwoma pasami jezdni). Nie posiada także relacji obowiązywania świateł
drogowych dla poszczególnych pasów ruchu na skrzyżowaniu, co dyskryminuje jego użycie
w przypadku symulacji w mikroskali, gdzie taka relacja jest ważna.

Jednym z podejść mających na celu wzbogacenie modelu GIS był projekt NextMap [46].
Polegał on na zbadaniu możliwości rozszerzenia baz danych mapowych w celu użycia ich
w ITS4. Autorzy zaproponowali warstwowy podział danych, opisujących infrastrukturę
drogową, na trzy poziomy:

• Poziom 0 - zawierający opis topologiczny pasów przy użyciu punktów i krawędzi.

• Poziom 1 - zawierający proste atrybuty, takie jak: ulica jednokierunkowa, ilość pasów,
szerokość drogi oraz proste definicje połączeń pasów (ang. junctions).

• Poziom 2 - będący opisem kompletnych dróg oraz skrzyżowań.

Taki podział miał być rozwiązaniem agregującym dane na różnych poziomach w celu
ich późniejszego użycia. Na przykład poziom 2 wykorzystywany był do planowania tras,
natomiast poziom 1 zawierał szczegółowe dane dotyczące konkretnego odcinka drogi, ogra-
niczeń prędkości obowiązujących na nim, ilości pasów. Poziom 0 zapewniał możliwość reali-
zacji podstawowych operacji poruszania się pojazdu po chmurze punktów umieszczonych
w przestrzeni. Proponowane rozszerzenie modelu nie uwzględniało jednak relacji obowią-
zywania znaków i świateł drogowych na poszczególnych pasach ruchu. Nie udało się także
dokonać modelowania różnych możliwości przejazdu z konkretnego pasa na skrzyżowaniu
(np. możliwość jazdy na wprost lub skrętu w prawo).

Podobny model hierarchiczny został zaproponowany w pracy [48]. Jej autorzy przed-
stawili czterowarstwową strukturę opisującą drogę (Rysunek 2.2). Najwyższa warstwa (Ro-
ad Centerline) opisuje drogę jako element infrastruktury miasta. Charakteryzuje się ona
nazwą, szerokością, kierunkiem, etc. Druga warstwa (Carriageway) opisuje jednokierun-
kowy odcinek drogi agregujący w sobie kilka pasów. Warstwa ta służy do oddzielenia od

4ITS (ang. Intelligent Transportation Systems) - Inteligentne Systemy Transportowe - systemy, które
stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii i technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu
ochrony życia uczestników ruchu oraz zwiększenia efektywności systemu transportowego [47].
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Node 1
Lane 1

Carriageway
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Road
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Node 2

Node 1
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. . .

Rysunek 2.2: Hierarchiczna struktura modelu reprezentacji dróg [48].

siebie przeciwnych kierunków ruchu. Charakteryzuje się ona punktem początkowym, koń-
cowym, ilością linii, etc. Trzecia warstwa (Lane) opisuje pojedynczy pas ruchu, po którym
poruszają się pojazdy jeden za drugim. Istnieje także możliwość zapisania relacji pomiędzy
sąsiadującymi pasami ruchu, umożliwiając w ten sposób manewr zmiany pasa przez po-
jazdy. Czwarta warstwa (Node), opisująca początek i koniec każdego pasa (Lane), zawiera
takie atrybuty, jak: numer identyfikacyjny pasa, kierunek ruchu obowiązujący na danym
odcinku, typ skrętu (jazda na wprost, jazda w lewo, zawracanie). Osobną warstwę stanowi
warstwa skrzyżowania (Intersection) agregująca dwa lub więcej przecięć dróg.

W powyższym modelu nie uwzględniono znaków drogowych oraz relacji ich obowią-
zywania. Nie uwzględniono także elementów infrastruktury, takich jak: krawężniki, pasy
zieleni czy obszary, po których pojazdy nie mogą się poruszać ani tych obszarów przekra-
czać.

Z uwagi na braki i niedoskonałości w dostępnych modelach zaproponowano nowy mo-
del, który spełnił postawione wcześniej wymagania. Został on wykorzystany do opisu infra-
struktury drogowej oraz stanu elementów środowiska w trakcie przeprowadzonych ekspe-
rymentów symulacyjnych. Model ten zostanie bardziej szczegółowo opisany w Rozdziale 4.

2.3 Istniejące podejścia do problemu modelowania kierowców

Zagadnienie modelowania ruchu miejskiego cieszy się dużym zainteresowaniem na prze-
strzeni ostatnich dekad. Coraz większy nacisk kładzie się na poszukiwanie rozwiązań, które
umożliwiłyby optymalizację ruchu w dużych miastach na całym świecie. Tylko kilka po-
dejść do problemu bierze pod uwagę indywidualne zachowania kierowców i wpływ ich
stylu jazdy na wydajność całego ruchu. W tym rozdziale zostanie przedstawiona przykła-
dowa klasyfikacja oraz istniejące rozwiązania z dziedziny modelowania zachowań kierowców
w kontekście symulacji ruchu w mikroskali.
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W kontekście analizowanego problemu (indywidualne zachowanie kierowców) konieczne
jest użycie odpowiedniego modelu kierowcy, który będzie posiadał specyficzne, poniżej
określone cechy:

• możliwość odzwierciedlenia indywidualnych cech kierowcy,

• możliwość odzwierciedlenia charakterystyk podstawowych manewrów,

• możliwość odzwierciedlenia reakcji kierowcy na zachowanie innych pojazdów,

• możliwość łatwej rozbudowy o nowe cechy w przyszłości,

• możliwość użycia w symulacji mikroskopowej.

Pierwsze teoretyczne próby opisu zachowania kierowców miały miejsce już w 1938 ro-
ku [49]. W latach 60-tych wraz z nadejściem ery komputerów zaczęto prowadzić bardziej
zaawansowane próby modelowania zachowań kierowców [50–52], których głównym celem
była poprawa bezpieczeństwa, nauka jazdy oraz edukacja kierowców.

Pierwsze próby opisu zachowania kierowców skupiały się na prostym grupowaniu za-
chowań ze względu na wykonywane manewry. Głównym ograniczeniem takiego podejścia
do problemu był jego wyłącznie opisowy charakter oraz bardzo niska przewidywalność.
Z powodu braku taksonomii ramy poszczególnych kategorii były często mylące. Niedo-
skonałości opisywanego podejścia wpłynęły na powstanie kolejnego modelu bazującego na
zarządzaniu ryzykiem, w którym kierowca ciągle podejmował decyzje na podstawie własnej
oceny ryzyka w danej sytuacji drogowej.

Na przestrzeni kolejnych lat stworzono wiele różnych modeli. Każdy kolejny model był
w pewien sposób wzbogacany o nowe funkcjonalności w stosunku do swojego poprzed-
nika. W praktyce oznaczało to, że każdy autor tworzył swój własny model w zależności
od indywidualnych potrzeb. Z biegiem czasu powstało przynajmniej kilka rodzajów kate-
goryzacji dotyczących metod modelowania. Jedna z nich [53] dokonuje podziału modeli
na następujące grupy:

1. Modele opisowe - bazują na tym, co kierowca robi. Oznacza to próbę opisu całego
procesu jazdy lub jego wybranej części w perspektywie tego, jaki manewr kierowca
wykonał lub ma wykonać. Skuteczność predykcji w omawianym modelu była rów-
nież znacznie ograniczona. Nie brano w nim pod uwagę umiejętności kierowcy ani
ograniczeń różnych sytuacji drogowych. Pomimo wspomnianych niedoskonałości mo-
delu jest on szeroko stosowany w domenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. [54–56]
W grupie modeli opisowych możemy wyróżnić dwa istotne [57]:

• modele hierarchiczne opisują zachowania kierowców na różnych poziomach, np.:
umiejętności, reguły, wiedzę lub planowanie, manewrowanie i kontrolę [55];
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• modele kontroli w pętli (ang. in loop) opisują proces jazdy z uwzględnieniem
wejść, wyjść oraz informacji zwrotnych. Zajmują się niemal wyłącznie aspektem
kontroli sterowania w celu podążania zaplanowaną trasą [58].

2. Modele funkcjonalne - kładą duży nacisk na stan poznawczy kierowcy. Ponadto
biorą pod uwagę istotne zagadnienia, takie jak motywacja kierowcy lub ocena ry-
zyka. W tej grupie możemy wyróżnić modele przetwarzania informacji oraz modele
motywacyjne.

• Modele przetwarzania informacji stanowią grupę modeli poznawczych, które
skupiają się na aktywnościach umysłowych podejmowanych przez kierowcę w trak-
cie jazdy, co stanowi wyjaśnienie przyczyn podejmowania przez kierowcę kon-
kretnych działań [59];

• Modele motywacyjne – głównym założeniem tych modeli jest fakt, iż proces
jazdy odbywa się we własnym tempie danego kierowcy i to on decyduje o tym,
jakie ryzyko jest w stanie podjąć w konkretnej sytuacji. Ponadto model mo-
tywacyjny kierowcy uwzględnia interakcje pomiędzy ogólnymi mechanizmami
a indywidualnymi różnicami. Należy jednak podkreślić, że modele motywacyjne
bazujące na ocenie ryzyka stanowią wysoce subiektywne koncepcje (bazujące
na prawdopodobieństwie).

W tej kategorii możemy wyróżnić modele: kompensacji ryzyka, modele progów
ryzyka oraz modele unikania ryzyka [60].

Kolejny typ podziału skupia się na parametrach, o które różni autorzy wzbogacali
modele z biegiem czasu. Wśród tych parametrów możemy wymienić następujące: średnia
prędkość, przyspieszenie, średni czas jazdy, pozytywna energia kinetyczna, ilość zatrzy-
mań na kilometr, relatywny i łączony rozkład prędkości, przyspieszanie i hamowanie, siły
inercyjne, przyspieszenie względne pozytywne [61], prędkość obrotowa silnika [62].

Jednym z pierwszych i zarazem czołowych modeli używanych do dzisiaj w wielu ba-
daniach jest model hierarchiczny (trójwarstwowy), zaproponowany przez J.A. Michona
w 1985 r. Każda z warstw opisuje działania na innej płaszczyźnie na wzór działań, jakie
podejmuje człowiek podczas prowadzenia samochodu. Modele hierarchiczne spełniają tak-
że zadanie grupowania zmiennych występujących w procesie sterowania pojazdami [63].
Budowa modelu przedstawiona jest na Rysunku 2.3.
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Poziom operacyjny
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Rysunek 2.3: Model hierarchiczny zachowania kierowców, opracowanie na podstawie J.A.
Michona [55].

1. Poziom strategiczny jest odpowiedzialny za takie zadania, jak: planowanie trasy prze-
jazdu, planowane postoje lub jakiekolwiek plany długoterminowe związane z trasą
przejazdu.

2. Poziom taktyczny - czasem nazywany poziomem manewrowym, jest odpowiedzialny
za podejmowanie decyzji krótkoterminowych, takich jak: zmiana pasa, pokonanie
zakrętu, wyprzedzanie lub operacje, które mogą skrócić czas dotarcia do celu podróży.

3. Poziom operacyjny jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w bardzo krótkich
odstępach czasu. Decyzje tego typu to utrzymanie samochodu na planowanej ścieżce
przejazdu: sterowanie skrętem kół, zmiana prędkości samochodu w zależności od pod-
jętej decyzji (przyspiesz, zwolnij), planowanie krzywej, po której następuje zmiana
pasa.

W literaturze możemy doszukać się różnych modyfikacji i usprawnień powyższego mo-
delu. Przykładem może być behawioralny model agenta stworzony przez portugalskich na-
ukowców [64] na potrzeby symulacji ruchu. Model zakładał osobne rozpatrywanie pojazdu
i agenta-kierowcy oraz podział logiki agenta zgodnie z koncepcją J.A. Michona (poziom
strategiczny, poziom taktyczny, poziom operacyjny). Moduł dynamiki pojazdu został wy-
dzielony z implementacji agenta w celu przeniesienia go do wnętrza symulatora. W tej
koncepcji symulator byłby odpowiedzialny za wszystkie obliczenia związane z interakcją
pojazdu ze środowiskiem oraz innymi pojazdami. Autorzy założyli jednak, że do opisu za-
chowania kierowców użyją wartości takich jak: maksymalna prędkość docelowa, maksymal-
ne przyspieszenie, etc. Wydzielenie funkcjonalności odpowiedzialnej za dynamikę pojazdu
do wnętrza symulatora wydaje się być słuszną decyzją, niemniej jednak parametry opisują-
ce zachowanie kierowcy są zbyt mało dokładne na potrzeby precyzyjnego odzwierciedlenia
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zachowania kierowców w skali mikro. Proponowany model zakłada także istnienie kom-
ponentu nadzorującego (ang. External Supervisor), który działa jako kontroler systemu
i w razie potrzeby może nadpisywać decyzje każdej z warstw. Budowę modelu przedsta-
wiono na Rysunku 2.4.
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Rysunek 2.4: Model hierarchiczny z wydzielonym modułem dynamiki pojazdu, źródło [64].

Kolejną modyfikacją modelu trójwarstwowego jest model agentów przedstawiony przez
grupę Fa Zhanga [65]. Każda warstwa składa się tu z kilku agentów odpowiedzialnych
za różne funkcjonalności. Niestety, implementacja dopuszczała tylko drogi jednopasmo-
we, a zestaw manewrów sprowadzał się do przyspieszania, hamowania oraz jazdy ze stałą
prędkością. Realizacja modelu została przedstawiona na Rysunku 2.5. Podobnie jak w po-
przednim przypadku pojazdy przyspieszały i hamowały ze stałym przyspieszeniem. Auto-
rzy zaproponowali także interesujące drzewo decyzyjne opisujące wybór decyzji pomiędzy
przyspieszaniem, hamowaniem a jazdą ze stałą prędkością.

Nieco inny model hierarchiczny zaproponował Rasmussen [66]. Opracowany przez niego
model to SRK (ang. Skill, Rule, Knowledge - umiejętności, zasady oraz wiedza - czyli trzy
różne poziomy przetwarzania informacji). Każdy z nich odnosi się do świadomej kontroli
kierowcy nad swoim zachowaniem. Model ten wzbogacono np. o doświadczenie w prowa-
dzeniu pojazdów i pojawienie się sytuacji nowych, nieznanych. Model Rasmussena zakłada,
że kierowcy doświadczeni - jeśli znajdują się w znanej sobie sytuacji - większość procesów
mają zautomatyzowanych, odnoszących się do poziomu ich umiejętności. Początkujący
kierowcy bazują przede wszystkim na swojej wiedzy. Jej poziom jest niemal w pełni świa-
domy i wymaga dużego wysiłku fizycznego, przez co czas reakcji kierowcy jest spowolniony.
W niniejszej pracy ten i inne podobne modele psychologiczne nie będą rozpatrywane.
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Rysunek 2.5: Model agentowy, hierarchiczny, źródło [65].

Kolejny przegląd oraz kategoryzację modeli i projektów, jakie zostały podjęte w ostat-
nim czasie w domenie symulacji ruchu w mikroskali [67], przedstawiono poniżej.

• Symulacja na podstawie inteligentnych systemów transportowych:

– Rozwinięcie istniejącego modelu IDM (ang. Intelligent Driver Model) o nową
heurystykę stałego przyspieszenia, w celu poznania wpływu systemu ACC (ang.
Adaptive Cruse Control) na pojazd [68].

– Modelowanie ruchu w celu poznania zależności pomiędzy podsystemami (kie-
rowca, pojazd oraz infrastruktura). Badania podjęte w celu stworzenia odpo-
wiedniego modelu do ADAS (ang. Advanced Driver Assistance System) [69].

– Stworzenie systemu decyzyjnego bazującego na akwizycji danych w czasie rze-
czywistym. Badania prowadzone w celu użycia w ITS (ang. Intelligent Transpor-
tation System) na potrzeby zmniejszenia kosztu przejazdu, obliczenia głownie
bazują na równaniach różniczkowych [70].

– Stworzenie systemu pozwalającego na akwizycję danych na temat ruchu drogo-
wego (ang. crowd-based) oraz implementacja rzeczywistej sieci połączeń drogo-
wych i symulacja ruchu drogowego [71].

• Modelowanie przy pomocy mikroskopowych modeli jazdy za samochodem oraz mo-
deli zmiany pasa:
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– Badania skupiające się na modelu jazdy za samochodem dla wąskich ulic z uży-
ciem automatów komórkowych [72].

– Badania nad modelowaniem podejmowania decyzji kierowców bazują na pa-
rametrach związanych z bezpiecznym odstępem od samochodu poprzedzające-
go [73].

– Projekt polegał na przetestowaniu już istniejących modeli (CARSIM, WAVSIM
i PARAMICS). Test przeprowadzony został przy użyciu rzeczywistych danych
z trzech różnych miast. Wynik testu wskazuje, że model CARSIM ma największą
dokładność [74].

– Projekt polegał na przetestowaniu kilku algorytmów zmiany pasa, w celu po-
znania najbardziej optymalnego [75,76].

– Kolejne badania nad modelami jazdy za samochodem oraz modelami zmiany
pasa na rzeczywistych danych przeprowadzono w celu symulacji ruchu w mikro-
skali [77]. W projekcie do redukcji szumów użyto filtru Kalamana.

• Modelowanie zachowań kierowców:

– Badania podejmowały próbę modelowania zachowania kierowców, używając mo-
delu poznawczego, z użyciem symulatora (SmartAHS). Stworzona została baza
wiedzy kierowców, która podczas procesu tworzenia modeli, była generowana
pod kątem różnych aktywności kierowców [78].

– Projekt zakładał użycie sieci neuronowej do poprawy działania agenta-kierowcy
użytego do realistycznej symulacji pojazdu [79].

– Badania nad zastosowaniem dwupoziomowej logiki rozmytej. Pierwszy poziom
rozmycia użyty był do sterowania kołami i zmianą prędkości pojazdu, drugi
poziom rozmycia użyty był podczas podejmowania wysokopoziomowych decyzji
[80].

– Badania nad modelem użytym w mikroskopowej symulacji bazującym na linio-
wym modelu zachowań [81].

– Badania polegające na próbie połączenia kilku istniejących już modeli w ce-
lu pokonania słabości poszczególnych modeli i osiągnięcia bardziej dokładnego
modelu wynikowego. Do połączenia wyników z modelu użyto teorii prawdopo-
dobieństwa [82].

– Badania polegające na zastosowaniu opensourceowego frameworku do symula-
cji ruchu w mikroskali. Badania miały na celu wykazanie, że użycie darmowego
oprogramowania jest wystarczające do przeprowadzenia symulacji w mikroskali
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i pozwoli na bezproblemowy rozwój oprogramowania w późniejszej fazie reali-
zacji [83].

Podsumowując powyższe rozważania, można zauważyć, że dostępnych jest wiele metod
klasyfikacji modeli kierowców. Każda z nich posiada swoje specyficzne podejście i dokonuje
podziału modeli w inny sposób. Istnieje także wiele metod modelowania zachowań kierow-
ców, które odwołują się do różnych aspektów ludzkich zachowań. Każde z podejść ma swoje
wady i zalety w upraszczaniu modelowania zachowań w trakcie jazdy. Niektórzy autorzy
proponują uśrednianie wartości, np.: przyspieszenia, prędkości podczas manewru, etc.; in-
ne propozycje to używanie modeli liniowych lub fuzyfikacja danych w celu uproszczenia
modelu - może to mieć negatywny wpływ na symulację, a co za tym idzie na dokładną
analizę ruchu pojazdu, przyspieszanie może nie być liniowe i zależeć od wielu czynników.

W związku z powyższym został zaproponowany model kierowcy skupiający się na indy-
widualnych zachowaniach poszczególnych kierowców. Takie podejście pozwoliło na większą
dokładność symulacji zachowań, szczególnie podczas pokonywania skrzyżowania czy jaz-
dy w mieście przy dużym zagęszczeniu pojazdów. Szczegółowy opis modelu znajduje się
w Rozdziale 5.3.
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3 Teza pracy

Zagadnienia modelowania ruchu oraz zachowań kierowców wciąż stanowią aktualny
przedmiot krajowych jak i zagranicznych badań naukowych, ponieważ tworzą istotny ele-
ment prac nad kwestią automatyzacji zarządzania ruchem pojazdów.

Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość wspomnianych badań skupia się na mo-
delowaniu złożonych systemów drogowych w mikroskali, z pominięciem jakże istotnego
wpływu charakterystycznych zachowań poszczególnych kierowców na wydajność ruchu.
Indywidualne cechy są zazwyczaj generalizowane w odniesieniu do wszystkich manewrów
lub uśredniane do kilku podstawowych parametrów opisujących dany manewr.

Takie działanie w znacznym stopniu wpływa na rezultaty predykcji zachowań oraz na
wyniki symulacji ruchu drogowego.

W związku z powyższym została podjęta próba stworzenia modelu kierowcy na podsta-
wie przeprowadzonych eksperymentów pomiarowych w warunkach miejskich, przy użyciu
metod akwizycji i analizy zgromadzonych danych.

Teza rozprawy sformułowana jest następująco:

Na podstawie danych pozyskanych z obserwacji rzeczywistych działań kierowców pojaz-
dów w warunkach miejskich możliwe jest zdefiniowanie modeli reprezentujących indywidu-
alne cechy i zachowania poszczególnych kierowców. Tak skonstruowane modele mogą zostać
wykorzystane do symulacji ruchu pojazdów w mikroskali z uwzględnieniem zachowań kon-
kretnych kierowców, pozwalając na modelowanie i badanie wzajemnych interakcji pomiędzy
kierowcami, pojazdami i infrastrukturą.

Proponowane w pracy podejście do problemu modelowania jest znacząco różne od ty-
powych podejść, z jakimi możemy się spotkać w literaturze przedmiotu. Różni się ono
zarówno w aspekcie odzwierciedlania indywidualnych zachowań pojedynczego kierowcy,
jak również w aspekcie potencjalnego wykorzystania modelu. Różnicę pomiędzy typowym
a proponowanym modelem przedstawiono na Rysunku 3.1.

Typowe modele kierowców (Rysunek 3.1a) konstruowane są głównie z przeznaczeniem
na potrzeby symulacji (algorytm symulacyjny, model środowiska i model kierowcy tworzą
spójną całość), w której bada się ruch dużej ilości pojazdów w celu, np.: poznania ogólne-
go zachowania kierowców, usprawnienia ruchu lub usprawnienia infrastruktury drogowej.
Nie bierze się przy tym pod uwagę szczegółowych zachowań kierowców podczas wyko-
nywania konkretnych manewrów. Modele takie zazwyczaj używają uśrednionych wartości
parametrów.

W proponowanym podejściu (Rysunek 3.1b) skupiono się na indywidualnych cechach
kierowców. Wykonywane manewry przyspieszania oraz hamowania są dokładnie odzwier-
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Rysunek 3.1: Typowy model kierowcy (a) oraz proponowany model kierowcy (b).

ciedlone w modelu, co pozwala nie tylko na większą dokładność symulacji wyżej wspo-
mnianych aspektów, ale również na użycie modelu w zupełnie innym zastosowaniu. Pro-
ponowany model można użyć do poprawy działania już istniejących systemów typu Active
Safety (np. jazda za samochodem czy awaryjne hamowanie). Model może profilować para-
metry tychże systemów i dostrajać je do indywidualnego zachowania kierowcy. Takie użycie
może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Model może zostać
również użyty do zarządzania ruchem na skrzyżowaniu. Znając potencjalne zachowanie
kierowców, będziemy mogli wydajniej zaplanować cykle zmiany świateł, trasy przejazdów
przyszłych autonomicznych pojazdów czy wyświetlać odpowiednie sugestie w systemach
nawigacyjnych dzisiejszych samochodów.

Jak można zauważyć, w typowym podejściu symulacja zajmuje najważniejsze miejsce,
zaś w proponowanym to model kierowcy jest najważniejszy, a symulacja jest tylko jedną
z możliwości jego użycia.

Przedstawiona teza została wykazana na drodze eksperymentalnej, którą można po-
dzielić na następujące etapy:

• Stworzenie mobilnej platformy badawczej, umieszczonej w samochodzie, współpra-
cującej z komputerem pojazdu, która posłużyła do gromadzenia danych podczas
przeprowadzania eksperymentów w rzeczywistych warunkach ruchu miejskiego.

• Opracowanie metody modelowania środowiska, dzięki której możliwe było bardziej
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dokładne odwzorowanie rzeczywistego środowiska oraz przeprowadzenie eksperymen-
tów symulacyjnych.

• Stworzenie platformy programowej, która umożliwiła przetworzenie zgromadzonych
danych, ich analizę, wizualizację oraz ich ekstrakcję do plików, które zostały użyte
do budowy modelu.

• Przeprowadzenie kilku eksperymentów w realnych warunkach z udziałem rzeczywi-
stych kierowców w celu pozyskania danych do analizy.

• Stworzenie trójwarstwowego modelu kierowcy, który uwzględnia jego indywidualne
cechy.

• Stworzenie środowiska symulacyjnego ruchu drogowego w skali mikro oraz przeprowa-
dzenia serii eksperymentów symulacyjnych z użyciem opracowanego modelu kierowcy
w celu potwierdzenia poprawności działania modelu.

W efekcie, prawdziwość tezy wykazano poprzez stworzenie działającego modelu kie-
rowcy, bazującego na profilach zachowań rzeczywistych kierowców oraz symulacji ruchu
w mikroskali z użyciem wspomnianego modelu.

Wykazano także, że jest możliwe usprawnienie zarządzania ruchem drogowym w oparciu
o model kierowcy stworzony na podstawie obserwacji zachowań rzeczywistych kierowców.

Opracowany model może znaleźć praktyczne zastosowanie w systemach wspomagają-
cych podejmowanie decyzji przez poszczególnych kierowców, jak i w systemach zarządzania
ruchem.
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4 Metoda modelowania środowiska

W celu przeprowadzenia symulacji zachowań kierowców niezbędne było odwzorowanie
ważniejszych elementów świata rzeczywistego, takich jak: topologia dróg, skrzyżowań, zna-
ków drogowych oraz świateł. Odwzorowanie takie miałoby być użyte zarówno do budowy
świata (pasy ruchu, drogi, krawężniki) w symulatorze, jak i wykorzystane przez sterow-
nik kierowcy do wyznaczania tras oraz planowania ruchu (poszczególne punkty tworzące
pojedynczy pas ruchu czy możliwe ścieżki na skrzyżowaniu). Dokonując przeglądu istnie-
jących rozwiązań aplikacyjnych oraz tych dostępnych w literaturze, autor niniejszej pracy
nie natrafił na rozwiązanie, które mogłoby sprostać wszystkim stawianym wymaganiom.
W związku z powyższym stworzono nowy model formalny, który został przedstawiony
w pracy [84], opisujący poszczególne elementy konstrukcji dróg (punkty, rozwidlenia dróg,
połączenia dróg), krawężników (punktów tworzących krawężniki, pasów zieleni, powierzchni
niedostępnych dla pojazdów) oraz elementów sterowania ruchem (światła i znaki drogowe).
Powstały model przechowywany jest w postaci XML5, może także być rozszerzany o dowol-
ne elementy, co czyni go uniwersalnym modelem opisu świata rzeczywistego w symulacji
ruchu w mikroskali.

W tym rozdziale został zaprezentowany opis modelu, który umożliwia zdefiniowanie
skrzyżowań, a także może reprezentować wszystkie potrzebne informacje wymagane do za-
rządzania i kontroli ruchem w mikroskali.

4.1 Formalny model środowiska

Model formalny został wprowadzony w celu utrzymania porządku wśród nowych pojęć
dotyczących proponowanego modelu opisu środowiska.

Proponowany model sieci dróg jest krotką ośmioelementową:

X = (N,S, LC,B,C, T, TNV, TNA) (4.1)
5XML (ang. Extensible Markup Language) - uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezen-

towania różnych danych w strukturalizowany sposób.
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gdzie: N - zbiór węzłów (Nodów)
S - zbiór sekcji, S ⊂ N ×N
LC - realcja zmiany pasa pomiędzy sekcjami,

LC ⊂ S × S
B - zbiór punktów przeszkód

(takich jak ściana, krawężnik, etc.)
C - relacja pomiędzy punktami przeszkód,

które definiują rzeczywiste przeszkody
T - zbiór elementów informacyjnych (TrafficElements)

(takich jak światła drogowe, znaki drogowe, etc.)
TNV - relacja definiująca widoczności elementów informacyjnych

(TrafficElements)
TNA - relacja definiująca miejsce obowiązywania

elementów informacyjnych (TrafficElements)

Pierwsze trzy elementy M , S oraz LC zostały stworzone w celu zdefiniowania pasów
w sieci drogowej. Elementy B i C definiują obszar, który jest fizycznie dostępny dla samo-
chodów. Elementy T , TNV , TNA mogą być użyte do zdefiniowania zasad kontroli ruchu.
Najbardziej podstawowym elementem użytym do zdefiniowania pasów ruchu jest węzeł
(ang. Node). Ma on formę dysku, który jest zlokalizowany w dwuwymiarowej przestrzeni.
Jest on definiowany za pomocą środka oraz promienia, tak więc n ∈ N i jest zdefiniowany
w następujący sposób:

n = (g, r), g ∈ R2, r ∈ R (4.2)

gdzie: g - środek Noda
r - promień Noda

SinkNodes 

 n2 n3 n4 

n5 n6 
SourceNode 

n1 

tp1 

tp2 

Rysunek 4.1: Węzły i ścieżki w modelu opisu środowiska.

Węzły mogą być także zdefiniowane w R3 zamiast R2, co pozwala na reprezentowa-
nie wielopoziomowych skrzyżowań, wiaduktów i estakad. Kolejno zdefiniowano segment
(ang. Segment), który jest podstawowym elementem konstrukcyjnym pasów dróg. Seg-
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ment s jest asymetryczną relacją pomiędzy węzłami. Definiuje się go w następujący sposób:

s = (nf , nt), s ∈ S, nf , nt ∈ N (4.3)

Węzeł nf jest nazywany węzłem źródłowym (ang. from Node), węzeł nt jest nazywany
węzłem docelowym (ang. to Node). Wszystkie segmenty użyte podczas konstrukcji pasa
ruchu są reprezentowane jako elementy zbioru S. Używając koncepcji Segmentów możemy
zdefiniować punkt rozwidlenia (ang. SourceNode) oraz punkt zlewu (ang. SinkNode)
w następujący sposób:

n − SourceNode ⇔ n ∈ N,¬∃n′ ∈ N : (n′, n) ∈ S

n − SinkNode ⇔ n ∈ N,¬∃n′ ∈ N : (n, n′) ∈ S
(4.4)

Zbiór segmentów definiuje ścieżkę (ang. Path), która przebiega przez środek pasa ru-
chu. Ścieżka jest oznaczona jako tp (Rysunek 4.1) i jest zdefiniowana w następujący sposób:

tp − path ⇔ tp = (s1, s2, ...sm) and

∀i ∈ {1, ...,m} si ∈ S and

∀i ∈ {1, ...,m− 1} : nti = nfi+1 and

nf1 − source, ntm − sink

(4.5)

Przedstawiony model sieci połączeń jest pewnego rodzaju schematycznym podejściem,
który może zostać odwzorowany na płaską powierzchnię R2. Do tego celu użyta została
funkcja a, która mapuje elementy modelu schematycznego na obiekty na powierzchni.

Węzeł n jest transformowany na postać dyskową a(n) ze środkiem g i promieniem
r. Segment s = (nf , nt) jest transformowany na podzbiór powierzchni R2 definiowanej
jako najmniejsza powierzchnia wypukła zawierająca dwie powierzchnie wchodzące w skład
dysków. Taka powierzchnia nazywana jest powierzchnią sekcji (ang. SectionArea).

Jako przykład transformacji a możemy wskazać przejście z modelu Rysunek 4.1 na re-
prezentacje sieci drogowej R2 pokazanej na Rysunku 4.2. W kolejnych rozważaniach funkcja
a na segment si (np. a(si)) będzie zapisywana jako sai.

Suma wszystkich SectionAreas w pojedynczej ścieżce Path jest nazywana pasem ruchu
(ang. Lane) l i jest definiowana jako:

ltp =
⋃
sai, si ∈ tp (4.6)

Pas ruchu Lane w modelu reprezentuje jednokierunkowy pas ruchu jezdni w konstrukcji
całego skrzyżowania. Jest zlokalizowany w R2 i definiuje jego szerokość w każdym punkcie.
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 n2 n3 n4 

n5 n6 

n1 

Rysunek 4.2: Pięć kolejnych SectionAreas zdefiniowanych przez pięć elementów S. Każdy
węzeł Node może mieć inną wartość promienia r, w rezultacie czego możemy zmieniać
szerokość pasa ruchu.

Zmiana pasa ruchu jest relacją pomiędzy dwiema sekcjami, która informuje, czy wolno
nam zmienić pas z jednego na drugi na całej długości sekcji.

LC ⊂ S × S (4.7)

Innym podstawowym elementem używanym do budowy skrzyżowań jest węzeł gra-
niczny (ang. BoundaryNode). Podobnie jak Node zdefiniowany jest jako punkt w R2.
BoundaryNode b ∈ B jest zdefiniowany jako:

b = (g), g ∈ R2 (4.8)

gdzie: g - położenie BoundaryNode

Granice dostępnej przestrzeni wyznaczają krawężniki (ang.Curbs) (reprezentujące rze-
czywiste krawężniki, ściany, krawędzie asfaltu, pasy zieleni, etc.). Krawężniki (Rysunek 4.4)
oznaczone literą c to zbiór sekcji w przestrzeni, sekcje te nie mogą być przekraczane przez
pojazdy. Ich definicja jest następująca:

c − Curb ⇔ c = (b1, b2, ...bm) and

∀i ∈ {1, ...,m} bi ∈ B
(4.9)

W proponowanym modelu istnieje możliwość definiowania elementów informacyjnych
(ang. TrafficElements), znaków drogowych, świateł, etc.
Element informacyjny TrafficElements jest elementem zbioru T , zawierającego wszyst-
kie elementy informacyjne w modelowanym obszarze. Jest zdefiniowany w następujący
sposób:

t = (g, type)

type ∈ {Trafficlights,Roadsigns, ...}
(4.10)
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gdzie: g - współrzędne punktu,
w którym t jest umiejscowione

type - typ elementu informacyjnego

Widoczność elementów informacyjnych jest definiowana jako relacja pomiędzy elemen-
tem informacyjnym TrafficElement oraz węzłem Node. Relacja ta oznacza, że znak jest
widzialny z wszystkich sekcji, które kończą się w konkretnym węźle.

TNV ⊂ T ×N (4.11)

Obowiązywanie elementów informacyjnych jest definiowane jako relacja pomiędzy ele-
mentem informacyjnym TrafficElement oraz węzłem Node. Relacja ta oznacza, że znak
obowiązuje w miejscu, w którym znajduje się węzeł.

TNA ⊂ T ×N (4.12)

4.2 Analiza cech modelu

Bazując na zdefiniowanym powyżej modelu, możliwe było stworzenie algorytmów wery-
fikujących czy zaprojektowane skrzyżowanie jest poprawne i może być użyte do symulacji.
Algorytmy te zdefiniowano następująco:

1. Jeśli jakiś krawężnik ma współrzędne takie jak inny krawężnik lub przecina się z ja-
kąkolwiek powierzchnią sekcji SectionArea, to oznacza, że stworzone skrzyżowanie
jest niepoprawne.

2. Jeśli pomiędzy dwoma segmentami istnieje relacja zmiany pasa i pomiędzy tymi seg-
mentami znajdują się inne obiekty takie jak inne segmenty lub krawężniki, to również
oznacza, że skrzyżowanie jest niepoprawne.

Możliwe było także zdefiniowanie algorytmu optymalizacji ścieżki, który pozwala na zre-
dukowanie ilości węzłów w ścieżce. Algorytm ten działa w następujący sposób:
jeżeli odległość pomiędzy sąsiednimi punktami jest mniejsza niż ustalona wartość ε, może-
my usunąć jeden z węzłów, łącząc dwa sąsiednie i przypisując na nowo relacje z usunięte-
go węzła do jednego z pozostałych. Interpretacja modelu nie zależy od gęstości punktów
w ścieżce. Istnieje możliwość dodania nowego punktu na ścieżce pomiędzy dwoma innymi
punktami bez wpływu na interpretację skrzyżowania. Ten rodzaj funkcjonalności używany
jest przez algorytm "Detekcji nachodzenia na siebie pasów" i działa on w następujący spo-
sób: dodawany jest nowy węzeł w miejscu przecięcia się powierzchni sekcji SectionArea,
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Rysunek 4.3: Przykład kolizji pomiędzy dwoma pasami ruchu. Nachodzące na siebie ob-
szary przecinają się w punktach oznaczonych czarnymi kropkami. W takim przypadku
rzutujemy punkty przecięcia na ścieżkę pomiędzy istniejącymi węzłami i w tym miejscu
tworzymy nowy węzeł.

co zostało przedstawione na Rysunku 4.3. Nowe węzły zawierają informację na temat ko-
lidujących obszarów i mogą być użyte przez pojazdy podczas symulacji oraz algorytmy
sterujące ruchem pojazdów w celu uniknięcia kolizji.

Zdefiniowany powyżej model umożliwia reprezentację niezbędnych cech skrzyżowania
drogowego z punktu widzenia symulacji ruchu drogowego w skali mikro. Posiada także
odpowiednią formę do użycia algorytmów grafowych w celu automatycznego przetwarza-
nia. Może być użyty jako podstawa dla algorytmów kontroli pojazdami, jak również dla
algorytmów zarządzania ruchem. Algorytmy mogą użyć grafowego modelu pasów do pla-
nowania optymalnego sposobu poruszania się oraz detekcji innych pojazdów. Mają one
także dostęp do dokładnej lokalizacji wszystkich elementów modelu, dzięki czemu mogą
dokładnie sterować zachowaniem pojazdów (w trakcie symulacji).

Na Rysunku 4.4 przedstawiono wizualizację prostego skrzyżowania z użyciem powyż-
szego modelu. Skrzyżowanie zawiera wszystkie potencjalne ścieżki, po których może się
poruszać samochód w tego typu konstrukcji drogowej. Na skrzyżowaniu dodane zostały
również światła drogowe oraz znaki umożliwiające zarządzanie ruchem odpowiednim kon-
trolerom podczas symulacji.
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Rysunek 4.4: Model pojedynczego skrzyżowania (Kraków, ul.Lea i ul.Przybyszewskiego).

Legenda:

1. Węzeł – podstawowy element używany w definiowaniu pasa
jezdni, reprezentowany w formie dysku umieszczone-
go w dwuwymiarowej przestrzeni

2. Segment – podstawowy element budowy pasa jezdni, składa się
z pary węzłów

3. Rozwidlenie – konstrukcja pozwalająca modelować rozwidlenie dróg
4. Złączenie – konstrukcja pozwalająca modelować złączenie dróg

(np. połączenie dwóch pasów w jeden)
5. Znak drogowy
6. Światła drogowe
7. Węzeł przeszkody – podstawowy element w definiowaniu obszarów niedo-

stępnych dla samochodów (krawężników, pasów zieleni
etc.)

8. Krawężnik – podstawowy element budowy obszarów niedostępnych
dla samochodów, składa się z pary węzłów przeszkód

9. Pas ruchu – złożony element budowy dróg składający się z listy
segmentów
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4.3 Edytor graficzny

Na potrzeby łatwego i szybkiego odwzorowania świata rzeczywistego (skrzyżowań, pa-
sów ruchu, świateł drogowych) do proponowanego modelu stworzono narzędzie graficzne
CrossEdit. Pozwala ono tworzyć w intuicyjny sposób drogi, skrzyżowania oraz całe połą-
czone ze sobą konfiguracje skrzyżowań w celu stworzenia pełnej trasy przejazdu dla prze-
prowadzenia symulacji. Przedstawione na Rysunku 4.5 oraz 4.6 zrzuty ekranu pokazują
zamodelowany w edytorze wycinek miasta z kilkoma skrzyżowaniami. W celu ułatwienia
modelowania stworzony został mechanizm warstw na wzór popularnych programów gra-
ficznych, przy pomocy którego możliwe jest wczytywanie map lub zdjęć lotniczych jako
spodniej warstwy. Na wierzchniej warstwie możliwe jest tworzenie struktury dróg.

Rysunek 4.5: Crossedit, przykład edycji kilku przecznic miasta.

Edytor pozwala także dodawać i umieszczać pojazdy używane w symulacji w ich począt-
kowych położeniach, zmieniać ich typ (prosty kierowca reaktywny, inteligentny kierowca
reaktywny, inteligentny kierowca bazujący na modelu rzeczywistego kierowcy). Przy wy-
borze ostatniej opcji istnieje możliwość wyboru kierowcy, na którym bazuje model. Takie
funkcjonalności znacznie skracają czas tworzenia konkretnego eksperymentu symulacyjne-
go.

Stworzony edytor posiada modularną budowę. Używa dwóch bibliotek, które zapew-
niają dostęp do modelu skrzyżowania zapisanego w formacie XML. Te biblioteki to:

• XML Helper - biblioteka odpowiedzialna za zapisywanie wszystkich informacji (oprócz
stanu elementów) skrzyżowania do pliku XML. Biblioteka również umożliwia seria-
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Rysunek 4.6: Crossedit, przykład edycji pojedynczego skrzyżowania.

lizacją i deserializację modelu skrzyżowania z pliku do formy obiektowej. Zawiera
także algorytm walidacji poprawności budowy skrzyżowania.

• RoBOSS Helper - biblioteka odpowiedzialna za zapisywanie do pliku informacji istot-
nych dla symulacji pojazdów. Informacje te zawierają położenie dróg, skrzyżowań,
krawężników, etc. oraz umiejscowienie pojazdów wraz z wybranym typem kierow-
cy. Dane również zapisywane są w pliku XML interpretowanym przez symulator
RoBOSS [36], który został użyty do symulacji ruchu w mikroskali. RoBOSS, jest
to system symulacji robotów mobilnych o rozproszonej architekturze. Zostanie on
szczegółowiej opisany w Rozdziale 6.1.
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5 Metoda modelowania kierowcy

W tym rozdziale zostanie przedstawiona metoda modelowania kierowcy, którą stworzo-
no na potrzeby symulacji ruchu drogowego w sali mikro.

Opis metody został poprzedzony dwoma podrozdziałami zawierającymi kolejno:

1. opis sprzętowej platformy mobilnej, która posłużyła do przeprowadzenia ekspery-
mentów z udziałem kierowców w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego,

2. opis trzech kolejno przeprowadzonych eksperymentów wraz z analizą zebranych da-
nych oraz wnioskami z niej płynącymi.

5.1 System pozyskiwania danych podczas jazdy rzeczywistych kierow-
ców

W tym rozdziale zostanie przedstawiony opis sprzętowej platformy badawczej, która
posłużyła do gromadzenia danych podczas przeprowadzania eksperymentów z udziałem
rzeczywistych kierowców. Następnie zostanie opisana metoda synchronizacji strumieni da-
nych gromadzonych z różnych źródeł. Kolejno zaprezentowany zostanie opis metody esty-
macji odległości pomiędzy pojazdami z użyciem dwóch kamer. W ostatniej części zostanie
przedstawiona architektura systemu do przetwarzania danych, która umożliwiła ich analizę
w kontekście poszczególnych manewrów oraz skrzyżowań.

5.1.1 Sprzętowa platforma badawcza

Proces powstawania platformy był długotrwały i wiązał się z identyfikacją kolejnych
potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji o decyzjach kierowcy oraz zmianach stanu
środowiska. Skutkowało to dodawaniem coraz to nowych urządzeń pomiarowych i prze-
twarzających dane.

Opisana poniżej finalna wersja platformy (Rysunek 5.1) stanowiła podstawę ekspery-
mentów przeprowadzonych w warunkach miejskich z udziałem czternastu kierowców.
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OBDII interface with ELM327 module
for Bluetooth transmission 

Android smartphone receiving 
OBDII data via Bluetooth

8 cameras: mirror, front, side and rear 
on each side of the car

Cluster of 8 Pandaboards 
and one Raspberry Pi

Rysunek 5.1: Poglądowy schemat rozmieszczenia elementów mobilnej platformy badawczej.

Cała platforma badawcza ze względu na różnorodność źródeł danych została podzielona
na kilka bloków.

Pierwszym blokiem jest klaster ośmiu mikrokomputerów Pandaboard (Dodatek B.1).
Służy on do gromadzenia danych video monitorujących stan środowiska, które dostarczane
są z ośmiu kamer zamontowanych na dachu i lusterkach samochodu.

Kamery (Rysunek 5.2) rozmieszczone zostały w następujący sposób:

• dwie kamery zamontowano na dachu samochodu, odpowiednio na lewym i prawym
relingu, skierowano je w przód w celu monitorowania obszaru przed samochodem,

• dwie kamery zamontowano na dachu samochodu na relingach w połowie długości sa-
mochodu, skierowano je odpowiednio w lewą oraz prawą stronę w celu monitorowanie
obszarów bocznych samochodu,

• dwie kamery zamontowano na dachu samochodu, odpowiednio na lewym i prawym
relingu, skierowano je do tyłu w celu monitorowania obszaru za samochodem,

• dwie kamery zamontowano na lusterkach bocznych, odpowiednio na lewym i prawym
lusterku, w celu monitorowania obszaru przylegającego do samochodu, odpowiada-
jącego obszarowi, jaki widzi kierowca, spoglądając w lusterka boczne.
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Rysunek 5.2: Samochód - mobilne laboratorium badawcze, rozmieszczenie kamer.

Drugi blok to zestaw składający się z interfejsu diagnostycznego ELM 327 (Dodatek
B.4) oraz smartfona Samsung Galaxy S4. Interfejs podłączony został do złącza diagnostycz-
nego OBDII [85,86]6 samochodu, dzięki czemu możliwe było pobranie danych z komputera
pokładowego pojazdu. Następnie dane poprzez bezprzewodowe połączenie Bluetooth by-
ły transportowane do Smartfona. Sam telefon odpowiedzialny był za gromadzenie danych
z takich źródeł jak: GPS7, akcelerometry oraz komputer pokładowy samochodu.

Trzeci blok to mikrokomputer Raspberry Pi podłączony przy pomocy dostępnych por-
tów GPIO8 do instalacji elektrycznej samochodu. Dzięki temu możliwa stała się akwizycja
informacji o stanie wciśnięcia pedału hamulca, sprzęgła oraz o stanie kierunkowskazów.

Wszystkie bloki były połączone ze sobą siecią LAN, kablowo w przypadku mikrokom-
puterów wchodzących w skład klastra oraz Raspberry Pi i bezprzewodowo w przypadku
Smartfona. Dokładny schemat połączeń został przedstawiony na Rysunku 5.3.

Do zasilania całości zostały użyte trzy stabilizatory impulsowe konwertujące napięcia
z 12 V do 5 V. Stabilizatory zostały następnie podłączone do różnych gniazd zasilają-
cych w samochodzie w celu równomiernego rozłożenia obciążenia instalacji elektrycznej
samochodu. Cała platforma mobilna podczas pracy pobierała ok. 120 W.

6 OBDII (ang. On-board diagnostic level 2) - system umożliwiający samodiagnostykę pojazdów.
7GPS (ang. Global Positioning System) – ogólnoświatowy system nawigacji satelitarnej.
8GPIO (ang. General Purpose Input/Output)jest interfejsem służącym do komunikacji pomiędzy ele-

mentami systemu komputerowego, a różnymi zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi.
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Rysunek 5.3: Schemat połączeń komponentów mobilnej platformy badawczej.

W celu rejestracji obrazu z ośmiu kamer zdecydowano się na użycie ośmiu mikrokom-
puterów. Każdy mikrokomputer odpowiedzialny był kolejno za pobranie obrazu z kamery,
jego kompresję oraz zapis na zewnętrznej karcie SD. Dzięki temu każdy mikrokomputer
pracował na poziomie ok. 50% swojej maksymalnej wydajności, co umożliwiło zwiększenie
niezawodności oraz płynną rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości.

Do rejestracji stanu wciśnięcia pedałów hamulca oraz sprzęgła zdecydowano się na uży-
cie mikrokomputera Raspberry Pi. Urządzenie to posiada wyprowadzenia portów GPIO
przystosowane do pracy przy napięciu 5 V, przez co było łatwo adaptowalne w instalacji
samochodu (przy użyciu dodatkowego dzielnika napięć).

W celu ograniczenia ilości połączeń kablowych w kabinie samochodu zdecydowano się
na użycie bezprzewodowej transmisji pomiędzy smartfonem a interfejsem diagnostycznym
samochodu.

Poniżej zostanie przedstawiony opis części programowej mobilnej platformy agento-
wej służącej do gromadzenia danych. W celu zapewnienia stałej kontroli nad procesem
gromadzenia danych oraz procesem konfiguracji poszczególnych interfejsów źródeł danych
zdecydowano się na rozproszoną architekturę zarządzaną centralnie (Rysunek 5.4).

Każdy z mikrokomputerów oraz smartfon posiadał uruchomiony proces agenta od-
powiedzialnego za szereg działań konfiguracyjnych oraz sterujących procesem akwizycji
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Klaster
Węzeł 1

Smartfon
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Klaster
Węzeł 8

Raspberry Pi
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Węzeł n

Agent n

... ...

Rysunek 5.4: Logiczna budowa klastra służącego do gromadzenia danych.

danych. Proces agenta składał się z trzech wątków:

• wątku odpowiedzialnego za obsługę komunikacji (przyjmowanie zapytań REST9 oraz
generowanie odpowiednich odpowiedzi diagnostycznych),

• wątku odpowiedzialnego za akwizycję danych (okresowe pobieranie klatek video z ka-
mery oraz zapisywanie ich w ustalonym miejscu, pobieranie danych z interfejsu dia-
gnostycznego OBDII i zapisywanie ich w pliku, okresowe próbkowanie infrastruktury
elektrycznej samochodu w celu ustalenia stanu pedałów hamulca, sprzęgła oraz kie-
runkowskazów),

• wątku odpowiedzialnego za wykonywanie czynności konfigurujących (np.: ustawia-
nie parametrów kamer, ustawianie prędkości transmisji danych) oraz czynności ste-
rujących (np. synchronizacja zegarów systemu operacyjnego z lokalnym serwerem
NTP10).

Programy agentów na klaster oraz Raspberry Pi zostały napisane w języku Python,
dzięki temu redystrybucja oraz ponowne uruchomienie procesów mogło zostać zautomaty-
zowane i w znacznym stopniu przyczyniło się to do wyeliminowania błędów w początkowym
stadium eksperymentu, gdzie konieczne były częste poprawki kodu agenta.

Program agenta na smartfona został stworzony jako wtyczka do programu Torque [87].
Stworzenie wtyczki wymagało kontaktu z autorami programu Torque w celu poznania oraz
rozbudowania API programu. Stworzenie wydajnie działającego pluginu wymagało także

9REST (ang. Representational State Transfer) - opisuje sposób wykorzystania istniejącego protokołu
HTTP do transmisji danych, wykorzystywany w usługach WWW umożliwia wymianę danych pomiędzy
aplikacjami i serwerami. REST jest protokołem bezstanowym.

10NTP (ang. Network Time Protocol) – protokół komunikacyjny umożliwiający precyzyjną synchroni-
zację czasu pomiędzy komputerami.
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Rysunek 5.5: Klaster zbudowany z 8 mikrokomputerów Pandaboadrd.

analizy protokołu OBD II. Z komputera pokładowego samochodu pobierano tylko te dane,
które były zapisywane do pliku, co w znacznym stopniu zmniejszyło ilość komunikacji
bezprzewodowej pomiędzy smartfonem a interfejsem ELM 327.

Podobnie jak w przypadku programu w języku Python (dla mikrokomputerów), plu-
gin składał się z kilku wątków odpowiedzialnych za te same funkcjonalności co wcześniej
opisywany program agenta. Jedyna niedogodność w tym przypadku polegała na braku
automatyzacji dystrybucji nowych wersji pluginu w trakcie kolejnych cykli tworzenia i te-
stowania go. Typy danych, jakie gromadzono, uzależniane były od konkretnego bloku.

Blok składający się z 8 mikrokomputerów Pandaboard (Rysunek 5.5) gromadził klatki
video z częstotliwością 5 klatek na sekundę z rozdzielczością 960 x 720 pikseli. Rozdzielczość
oraz częstotliwość została dobrana tak, aby w pełni wysycić przepustowość kart SD11, na
których były zapisywane poszczególne klatki. Format pliku, w jakim została zapisana każda
klatka, to JPEG12.

Blok składający się z interfejsu OBDII oraz smartfona gromadził dane z częstotliwością
czterech próbek na sekundę, co zostało podyktowane maksymalną częstotliwością próbko-
wania, na jaką pozwalał interfejs diagnostyczny OBDII.

Zgromadzone zostały następujące dane:
11SD (ang. Secure Digital) - standard kart pamięci używanych w urządzeniach przenośnych.
12JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group) – metoda kompresji statycznych obrazów rastrowych.
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• znacznik czasowy [UTC13],

• położenie GPS samochodu [długość i szerokość geograficzna],

• prędkość zmierzona za pomocą GPS [m/s],

• dokładność pomiaru GPS [m],

• wysokość nad poziomem morza GPS [m],

• kierunek GPS [stopnie],

• przyspieszenie w trzech osiach, akcelerometr w smartfonie [m/s2],

• obroty silnika [obr/min],

• prędkość liniowa samochodu [km/h],

• położenie przepustnicy [%],

• dystans [m],

• moment obrotowy [Nm],

• moc [hp],

• obciążenie silnika [%].

Blok składający się z mikrokomputera Raspberry Pi gromadził dane z częstotliwością
cztery razy na sekundę. W tym przypadku możliwe było uzyskanie o wiele większej prędko-
ści gromadzenia danych, zdecydowano jednak o próbkowaniu wszystkich danych z tą samą
częstotliwością.
Na karcie SD mikrokomputera Raspberry Pi zgromadzone zostały następujące dane:

• znacznik czasowy [UTC],

• stan wciśnięcia pedału sprzęgła [0,1],

• stan wciśnięcia pedału hamulca [0,1],

• stan kierunkowskazów [L,0,P].
13UTC (ang. Universal Time Coordinated) - wzorcowy czas uwzględniający nieregularność ruchu obro-

towego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego.
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Wszystkie programy agentowe uruchomione na poszczególnych mikrokomputerach były
sterowane z centralnego miejsca (w tym przypadku aplikacja webowa uruchomiona na
tablecie). Taka architektura pozwoliła na łatwe zarządzanie procesem akwizycji danych
dla poszczególnych kierowców podczas jazdy w warunkach miejskich.

W celu zapewnienia odpowiedniej synchronizacji zegarów poszczególnych mikrokom-
puterów, na jednym z węzłów klastra został zainstalowany serwer NTP, który dostarczał
usługę lokalnego serwera czasu. W celu zapewnienia połączenia internetowego dla każde-
go urządzenia został użyty tryb „Udostępniania Internetu” w smatrfonie. Taka potrzeba
pojawiła się w związku z koniecznością synchronizacji lokalnego serwera NTP z serwerem
Internetowym po restarcie lub przerwie w zasilaniu platformy mobilnej.

Zarówno sprzętowa część jak i programowa część platformy badawczej została zapro-
jektowana tak, aby mogła być dowolnie rozszerzalna i wzbogacana o nowe źródła danych
w przyszłości.

5.1.2 Synchronizacja danych

Dane zgromadzone z różnych źródeł wejściowych zostały zapisane w odrębnych plikach.
Każde źródło danych generowało także inny typ danych:

• Raspberry Pi i Android14 – pliki w formacie CSV15,

• dane z kamer - pliki JPEG,

• dane o kierowcy – baza danych SQLite 16.

Ponadto dane z każdego kolejnego dnia eksperymentu były przechowywane w innym
katalogu. W celu zapewnienia możliwości przeglądania wszystkich danych w łatwy i spójny
sposób, stworzono warstwę abstrakcji pozwalającą poruszać się po danych w przód i w tył,
podobnie jak w przypadku kasety magnetowidowej. Interfejs dostępowy umożliwiający
poruszanie się po danych został wyposażony w następujące funkcjonalności:

• przesuwanie znacznika czasowego w zadane miejsce w czasie,

• przesuwanie znacznika czasowego o zadany kwant czasu w przód,
14Android – system operacyjny z jądrem Linux dla urządzeń mobilnych, takich jak: telefony komórkowe,

smartfony, tablety i netbooki.
15CSV (ang. Comma-Separated Values, wartości rozdzielone przecinkiem) – format przechowywania

danych tabelarycznych w plikach tekstowych.
16SQLite – system zarządzania bazą danych oraz biblioteka C implementująca taki system, obsługująca

język SQL (ang. Structured Query Language). System daje możliwość używania bazy danych bez koniecz-
ności uruchamiania osobnego procesu RDBMS17. W wielu zastosowaniach, a w szczególności w systemach
wbudowanych, takie rozwiązanie jest najbardziej praktyczne.
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• przesuwanie znacznika czasowego o zadany kwant czasu w tył,

• zwracanie pierwszego oraz ostatniego znacznika czasowego, jaki występuje w danych,

• zwracanie zsynchronizowanych danych dla zadanego znacznika czasowego.

Na Rysunku 5.6 przedstawiono uniwersalną metodę dostępu do zgromadzonych danych
surowych (ang. raw data). Kiedy przesuwa się znacznik czasowy warstwy abstrakcji Ts,
zostają przesunięte indeksy i0, i1, . . . , i7 w poszczególnych strumieniach danych (dane vi-
deo, dane ze smartfonu, dane z Raspberry Pi) na indeksy odpowiadające danym najmniej
odległym w czasie od wybranego znacznika czasowego warstwy abstrakcji.

Znaczniki czasowe każdego strumienia różnią się nieznacznie od siebie o kilka milisekund
z różnych powodów, np.: różny czas startu procesu nagrywania, różny czas uruchomienia
wątku gromadzącego dane, etc. W związku z tym często nie było możliwe znalezienie
danych o tym samych znacznikach czasowych w różnych strumieniach. Algorytm wyszu-
kiwania przesuwa indeksy w poszczególnych strumieniach na możliwie najbliższe szukane
znaczniki czasowe Ts+ ε.

W przypadku braku danych odległych w czasie mniej niż 100 ms, zwracana jest infor-
macją, że dane nie są zsynchronizowane i nie nadają się do dalszej analizy. Taki stan ma
miejsce przez krótką chwilę na początku oraz na końcu nagrywania z wyżej wymienionych
powodów.

Dla użytkownika końcowego po przesunięciu wskaźnika w zadane miejsce, udostępnione
są zsynchronizowane w czasie (z dokładnością do kilku ms) dane video, dane ze smartfona
oraz z Raspberry Pi.

Tak zaprojektowana warstwa abstrakcji pozwalała tworzyć algorytmy pracujące na zsyn-
chronizowanych czasowo zgromadzonych danych.

5.1.3 Metoda estymacji odległości bazująca na przetwarzaniu obrazu video

W celu pozyskania informacji o odległości od poprzedzającego pojazdu opracowana zo-
stała metoda oszacowania odległości na podstawie obrazu z kamer. Opracowanie metody
wymagało przeprowadzenia osobnego zestawu eksperymentów, w których użyto dwóch ka-
mer umieszczonych na podszybiu w odległości 7cm jedna od drugiej. Obie kamery zostały
podłączone do laptopa, który zapisywał kolejne klatki video do plików JPEG. Obraz z ka-
mer został skalibrowany przy pomocy obrazu szachownicy, a następnie został zaimplemen-
towany algorytm detekcji tylnych świateł samochodu z użyciem biblioteki Open CV [88].
Działał on w następujący sposób:

• Detekcja czerwonych obszarów na obrazie.

• Odrzucenie tych obszarów, które nie mają odpowiadających im par na podobnej
wysokości (nie ma drugiego światła na podobnej wysokości).
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Rysunek 5.6: Synchronizacja danych.

• Odrzucenie obszarów mających znacząco różne pola (wielkie czerwone obszary. np.
dachy budynków).

• Odrzucenie obszarów mających nieprawidłowe proporcje w zakresie wysokości i sze-
rokości.

Po porównaniu obrazów z dwóch kamer stworzono kolejny algorytm:

• Odrzuć obszary, które nie zostały znalezione na obu kamerach na podobnej wysokości.

• Odrzuć pary obszarów, których odległość pomiędzy nimi na obu kamerach jest zna-
cząco różna, w celu wyeliminowania odblasków świateł uchwyconych tylko przez jed-
ną z kamer.

• Odrzuć pary obszarów, które przecinają się pod kątem większym niż 5 stopni, w celu
wyeliminowania par nie będących na tej samej wysokości.

Powyższe dwa algorytmy umożliwiły wykrywanie tylnych świateł samochodu poprze-
dzającego (testowego samochodu) w większości klatek, z praktycznie zerową detekcją ob-
szarów, które nie były czerwonymi światłami (ang. false detection). Rezultat detekcji na
pojedynczej ramce został pokazany na Rysunku 5.7.

Wyniki powyższego algorytmu zostały także porównane z wynikami uzyskanymi dzię-
ki użyciu metody HaarCascdes[16], jednakże podczas dużej zmiany odległości (0 m do
100 m) i dużej zmiany rozmiaru obiektu metoda HarrCascades zachowywała się gorzej niż
w przypadku opracowanego algorytmu, ponadto była bardziej złożona obliczeniowo.
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Rysunek 5.7: Wykrywanie tylnych świateł.

Po wykryciu tylnych świateł i obliczeniu odległości pomiędzy nimi została przeprowa-
dzona kalibracja, która polegała na tym, że dwa samochody zostały ustawione w odległości
1 m od siebie, następnie zostało zrobione zdjęcie samochodu poprzedzającego. W dalszej
kolejności zwiększono odległość pomiędzy pojazdami o kilka metrów i znów zrobiono zdję-
cie. Procedurę tę powtarzano, aż uzyskano odległość 100 m pomiędzy samochodami.

Po przeprowadzonej kalibracji poszczególne zdjęcia zostały poddane działaniu wspo-
mnianych algorytmów detekcji świateł. Otrzymano następujące parametry:

• różnicę punktów środkowych w obrazie (środek samochodu),

• różnicę odległości pomiędzy światłami.

Rysunek 5.8: Wykrywanie tylnych świateł "stop" oraz pomiar odległości pomiędzy świa-
tłami w obrazie stereo.

Na tej podstawie stworzono dwie metody estymacji odległości pomiędzy samochodami:

• estymacja bazująca na różnicy w obrazie stereo (Rysunek 5.8),

• estymacja bazująca na obrazie z jednej kamery i odległości pomiędzy światłami
"stop".
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Rysunek 5.9: Wykres aproksymacji zależności odległości pomiędzy tylnymi światłami
"stop" - oś X a odległości do samochodu poprzedzającego - oś Y .

Aproksymując wykres (Rysunek 5.9) odległości pomiędzy światłami w zależności od
odległości samochodów, stworzono wzór 5.1 pozwalający oszacować odległość pomiędzy
pojazdami, bazując na odległości pomiędzy światłami samochodu poprzedzającego, gdzie
d(x) jest odległością samochodu do samochodu poprzedzającego oraz x jest odległością
pomiędzy wykrytymi tylnymi światłami w pikselach.

d(x) = 2584.31 ∗ x−1,347 (5.1)

Analizując Rysunek 5.9, można dojść do wniosku, że pomiar odległości od 0 m do 100 m
bazujący na obrazie stereo daje niewystarczającą dokładność. Większa odległość pomiędzy
kamerami mogłaby zwiększyć rozdzielczość w obszarze pomiaru od 50 m do 100 m, lecz
uniemożliwiłaby pomiar odległości w obszarze od 0 m do 10 m, ponieważ poszczególne
kamery nie pokryłyby całego obszaru samochodu poprzedzającego.
Mając na uwadze powyższe, zdecydowano się na użycie algorytmu polegającego na pomia-
rze odległości pomiędzy światłami samochodu poprzedzającego.

Uznano także, że do pomiaru odległości wystarczają dwie kamery zamontowane na
dachu pojazdu. Wyniki z dwóch kamer można wykorzystać do poprawienia jakości oszaco-
wania.
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5.1.4 Przetwarzanie danych

Przetwarzanie zebranych danych okazało się zadaniem nietrywialnym. W związku z tym
zaprojektowany został system przetwarzania danych wraz z interfejsem GUI pozwalający
na dokonanie wyboru, jakie rodzaje analiz i na jakich częściach danych mają zostać prze-
prowadzone. W tym celu została zaprojektowana i stworzona rozszerzalna programowa
platforma badawcza pozwalająca na gromadzenie i przetwarzanie danych dostarczonych
z różnych źródeł, otrzymanych w trakcie eksperymentów.

Proces analizy danych był procesem przeprowadzonym offline po zakończeniu ekspe-
rymentu z samochodem. W tym celu konieczne było skopiowane danych z poszczególnych
urządzeń (każdego węzła klastra, Raspberry Pi (Załącznik B.2) oraz smartfona).

Platforma ma budowę modułową, a każdy jej element może pracować oddzielnie jako
niezależny komponent. Pełny schemat architektury został przedstawiony na Rysunku 5.10.

Rysunek 5.10: Architektura programowa systemu do przetwarzania danych z mobilnego
labolatorium badawczego.
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Poniżej znajduje się opis poszczególnych komponentów architektury programowej.

• Zbieranie danych - za to zadanie odpowiedzialna była mobilna platforma sprzętowa.
Poszczególne jej elementy miały za zadanie zbieranie danych na temat aktualnego
stanu środowiska, stanu pojazdu oraz zachowania kierowcy. Dane zostały zgroma-
dzone w plikach, skąd były wczytywane podczas analizy.
Zadaniem każdego z interfejsów było dodanie do próbki pomiaru znacznika czasowego
umożliwiającego dalsze przetwarzanie danych w domenie czasu. Zbiór danych X od-
powiadających za opis stanu jest w istocie szeregiem czasowym postaci (X1, . . . , Xn),
gdzie Xt ∈ X jest wektorem danych zebranych w trakcie chwili t. Xt złożone jest
z m różnych pomiarów {d1, d2, . . . dm} zarejestrowanych w pojedynczym okresie cza-
su (np. w 1

4 sekundy) gdzie m określa liczbę mierzonych parametrów.

• API18 dostępowe do danych – z uwagi na różnorodność danych oraz miejsce zapisu
(kilka różnych plików) potrzebna była warstwa abstrakcji zapewniająca synchroniza-
cje danych pobieranych z poszczególnych plików. Dokładny opis znajduje się w Roz-
dziale 5.1.2.

• Baza kierowców – w celu właściwego przypisania danego kierowcy do danych powsta-
ła baza, w której za każdym razem, gdy zmieniał się kierowca, dodawany był nowy
rekord, który go opisywał. Taki rekord Driver ma postać jak przedstawiono poniżej:

Driver = (DriverName,DriverAge,DriverSex, T imestamp) (5.2)

gdzie: DriverName - imię i nazwisko kierowcy
DriverAge - wiek kierowcy
DriverSex - płeć kierowcy
Timestamp - znacznik czasowy początku jazdy danego kierowcy

• Baza punktów POI19 – w celu określenia obszaru prowadzenia analizy konieczne
stało się wprowadzenie pojęcia „punktu zainteresowania" POI. Punkt taki reprezen-
tuje miejsce na mapie, w którym przeprowadzona jest analiza zachowania kierowcy

18API (ang. Application Programming Interface) - Interfejs programistyczny aplikacji – sposób, w jaki
programy komputerowe komunikują się miedzy sobą, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich
opisów.

19POI (ang. Points Of Interest) – punkt w przestrzeni, najczęściej na powierzchni ziemi, który może
być użyteczny lub wart uwagi. Przykładem punktu POI może być zakręt, skrzyżowanie, punkt docelowy,
początek prostej, etc.
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(np.: skrzyżowanie ze światłami, skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu, odcinek
prostej drogi, etc.). Punkt POI definiowano w następujący sposób:

POI = (longitude, latitude, type) (5.3)

gdzie: longitude, latitude - długość i szerokość geograficzna
type - typ punktu POI (skrzyżowanie,

ustąp pierwszeństwa, zakręt, prosta, etc.)

• Preprocessing – to komponent odpowiedzialny za przetwarzanie wybranych danych
oraz ich prezentację w postaci wykresów. Składa się on z następujących elementów:

1. Moduł wyszukiwania POI – moduł odpowiedzialny za wyszukiwanie w bazie ta-
kich danych, które znajdują się geograficznie najbliżej wybranego punktu POI.
Następnie wybrane dane, informacje o konkretnym kierowcy oraz numerze okrą-
żenia tworzą nowy obiekt DPOI:

DPOI = (timastamp, POI, driver, lap) (5.4)

gdzie: timestamp - znacznik czasowy jednoznacznie charakteryzujący
zdarzenie

POI - punt, w który badamy zachowanie
driver - kierowca
lap - okrążenie

W ten sposób otrzymujemy listę obiektów z danymi DPOIV ec (5.5), które
znajdują się w pobliżu lokalizacji konkretnego punktu POI (np. dane, które
są najbliżej środka skrzyżowania). Następnie dokonana zostaje analiza danych
w obrębie punktu POI.

DPOIV ec = (DPOI1, DPOI2, . . . , DPOIn) (5.5)

gdzie: DPOIn - obiekt opisujący pojedyncze zdarzanie

2. Moduł filtracji danych – zbiór punktów POI otrzymanych jako wynik poprzed-
niego modułu był następnie filtrowany przez zbiór kierowców wybranych do dal-
szej analizy (zostają tylko dane należące do wybranych kierowców). Odfiltrowa-
ne zostają także punkty POI, których typ nie należy do zbioru wybranych
do analizy (np. analiza tylko manewru przyspieszenia na prostych odcinkach).
Dzięki czemu już na tym etapie odfiltrowywano znaczną część danych, co przy-
spieszyło kolejne etapy przetwarzania danych.
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3. Moduł ekstrakcji cech – ten moduł odpowiedzialny jest za wydobycie cech cha-
rakterystycznych dla danego manewru. Dzięki modularnej budowie możliwe jest
dodawanie nowych algorytmów ekstrakcji cech. Działanie tego modułu można
zapisać w następujący sposób:

A(t) = ExtractFeatureA(X1(t))

B(t) = ExtractFeatureB(X1(t))

. . .

n(t) = ExtractFeaturen(X1(t))

(5.6)

Analiza danych w otoczeniu punktu POI zależy od tego, jakie manewry aktual-
nie są analizowane. Przykładem punkt POI jest punkt umieszczony na środku
łuku zakrętu. Możemy przykładowo dokonać analizy manewru hamowania przed
zakrętem. W tym celu należy poruszać się wstecz w czasie, aż do osiągnięcia mi-
nimalnej prędkości (v = 0 km/h w przypadku zatrzymania się przed światłami
lub znakiem), w ten sposób możliwe jest odnalezienie końcowego punktu hamo-
wania. Od tego miejsca znów poruszamy się wstecz w czasie, aż do osiągnięcia
warunków zatrzymania się algorytmu (tj. 100 m wstecz od punktu minimal-
nej prędkości lub punktu zatrzymania się, 10 sekund wstecz w czasie, wykrycia
szczytu prędkości – przy założeniu, że cały manewr hamowania ma charakter
nierosnący). Tak skonstruowane warunki pozwalają na dokonanie filtracji tylko
tych danych, które opisują manewr hamowania.
Należy mieć na uwadze, że w tej sytuacji wygenerowany na podstawie zgroma-
dzonego zbioru danych wykres będzie miał odwróconą oś X (Rysunek 5.11). Jej
początkiem jest moment całkowitego zatrzymania pojazdu lub prędkości mini-
malnej.
Rosnące wartości osi X obrazują z kolei zwiększającą się odległość od punktu
zatrzymania się lub minimalnej prędkości pojazdu. Przyjęto taki format re-
prezentacji wykresu, ponieważ manewr hamowania mógł zacząć się w różnej
odległości od punktu zatrzymania się.
Powtórzenie tego algorytmu na danych w pobliżu jednego punktu POI pozwa-
lało otrzymać charakterystykę manewru hamowania podczas kolejnych okrążeń.

4. Moduł agregacji danych – moduł ten odpowiedzialny jest za zmianę częstotli-
wości próbkowania (ang. resampling) oraz agregację danych. Resampling był
konieczny, ponieważ znaczniki czasowe nie zawsze różniły się od siebie o taki
sam kwant czasu. W celu zniwelowania tych różnic dane zostały resamplowane
ze stałym krokiem czasowym 100 ms. Dane o tym samym znaczniku czasowym
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zostały następnie zagregowane przy pomocy funkcji średniej arytmetycznej oraz
odchylenia standardowego.

5. Wykresy i analiza danych – wynik działania poprzednich modułów może zostać
przedstawiony w postaci wykresów. Na Rysunku 5.11 przedstawiono analizę
manewru hamowania, dla której została obliczona średnia arytmetyczna oraz
odchylenie standardowe ze wszystkich przejazdów.

Rysunek 5.11: Manewr hamowania - średnia arytmetyczna i odchylenie. Oś X w dziedzinie
drogi, odwrócona.

W podobny sposób możliwa była analiza manewru przyspieszania. W zależ-
ności od tego czy punkt POI znajdował się przed potencjalnym momentem
zatrzymania pojazdu lub za nim, użyta była metoda wyszukiwania minimalnej
prędkości w przód lub w tył. Po znalezieniu takiego miejsca algorytm wykony-
wał wyszukiwanie w przód aż do osiągnięcia warunków zatrzymania algorytmu
(tj. odległość 300 m w przód od punktu minimalnej prędkości lub punktu za-
trzymania się, 30 sekund w przód w czasie lub do wykrycia szczytu prędkości –
przy założeniu, że cały manewr przyspieszania ma charakter niemalejący).
Podobnie jak w przykładzie dotyczącym manewru hamowania, jako rezultat
otrzymano wyfiltrowane dane opisujące manewr przyspieszania.
Powtórzenie tego algorytmu na danych w pobliżu jednego punktu POI, po-
zwalało otrzymać charakterystykę manewru przyspieszania podczas kolejnych
okrążeń (Rysunku 5.12).

W celu ułatwienia przedstawionych powyżej analiz powstała dodatkowa bi-
blioteka zawierająca odpowiednie algorytmy pozwalające na łatwą manipulację
zgromadzonymi danymi.
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Rysunek 5.12: Manewr przyspieszania - średnia arytmetyczna i odchylenie. Oś X w dzie-
dzinie drogi.

6. Moduł odtwarzacza video - na potrzeby analizy offline został także stworzony
moduł odtwarzacza multimedialnego pozwalający na przeglądanie historycz-
nych danych zgromadzanych podczas eksperymentu jazdy w warunkach miej-
skich (Rysunek 5.13).

Rysunek 5.13: Aplikacja analityczna, widok odtwarzacza wideo.

7. Podgląd danych surowych - przedstawione wykresy pokazują tyko końcową część
analizy. Dodatkowo stworzono moduł (narzędzie) pozwalający dokładnie anali-
zować każdy wycinek przefiltrowanych danych w celu sprawdzenia poprawności
działania algorytmów lub w celu dokładnej inspekcji surowych danych. Możliwy
jest podgląd takich danych jak:
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– prędkość liniowa samochodu,

– odległość od początku wykonywania manewru,

– prędkość obrotowa silnika,

– procentowa wartość wciśnięcia pedału gazu,

– stan wciśnięcia sprzęgła i hamulca,

– kompas,

– stosunek prędkości obrotowej do prędkości liniowej samochodu (przełożenie
skrzyni biegów).

Widok mapowy pozwala dokładnie prześledzić, jaki obszar był brany pod uwa-
gę podczas analizy danych. Dostępna jest także informacja o czasie trwania
badanego manewru oraz o dystansie, na jakim manewr był wykonywany (Ry-
sunek 5.14).

Rysunek 5.14: Aplikacja analityczna, widok mapowy dla pojedynczego manewru.

Widok kamery pozwala na analizę otoczenia i sprawdzenie poprawności działa-
nia algorytmów przetwarzania obrazu (Rysunek 5.15).
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Rysunek 5.15: Aplikacja analityczna, widok podglądu pojedynczej kamery.

8. Moduł wykrywania samochodów służy do rozpoznania pojazdu oraz oszacowa-
nia odległości między pojazdem testowym a samochodem poprzedzającym go na
podstawie zapisu obrazu kamer. Dane dotyczące obecności pojazdu są uwzględ-
niane podczas wykonywania algorytmów ekstrakcji cech.

9. Dane bazowe do modelu kierowcy - przetworzone serie danych, cechy charak-
terystyczne i dane pomocnicze opisujące zachowania poszczególnych kierowców
w punktach POI, mogą zostać wyeksportowane do pliku w formacie JSON20.
Plik ten jest wykorzystywany do tworzenia modelu symulacyjnego kierowców.
Proces tworzenia pliku jest w pełni zautomatyzowany.

5.2 Eksperymenty z udziałem rzeczywistych kierowców, wyniki i ich
analiza

W tym rozdziale zastaną przedstawione trzy eksperymenty, które zostały przeprowadzo-
ne przy pomocy mobilnego laboratorium pomiarowego z udziałem rzeczywistych kierow-
ców. Celem eksperymentów było potwierdzenie poprawnego funkcjonowania laboratorium
pomiarowego oraz zgromadzenie danych o zachowaniu kierowców w rzeczywistych warun-
kach. Dane te w kolejnym etapie posłużyły do budowy modelu kierowców, który następnie
został użyty w symulacji.

20JSON (ang. JavaScript Object Notation) - otwarty, tekstowy format wymiany danych.
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5.2.1 Manewr skrętu w lewo

Pierwszym z przeprowadzonych eksperymentów, który został opisany w pracy [89],
był eksperyment jazdy samochodem osobowym po płycie parkingu centrum handlowego.
Decyzja wyboru tak odizolowanego obszaru podyktowana była niepewnością zachowania
się kierowców pod presją monitoringu. W eksperymencie brało udział dwóch kierowców,
którzy wykonali kilkukrotny przejazd zaplanowana ścieżką jak przedstawiono na Rysunku
5.16.

Rysunek 5.16: Trasa przejazdu dla eksperymentu "Manewr skrętu w lewo".

Podczas przejazdu prowadzona była akwizycja następujących danych:

• znacznika czasowego [UTC],

• lokalizacji GPS [długość geograficzna, szerokość geograficzna],

• czasu GPS [s],

• prędkości GPS [km/h],

• prędkości liniowej samochodu [km/h],

• prędkości obrotowej silnika [obr/min],

• położenia pedału gazu [%],

• statusu pedału hamulca oraz sprzęgła [0,1].

Badania zostały zawężone do pojedynczego manewru skrętu w lewo. Celem było spraw-
dzenie poprawności hipotezy, że da się rozróżnić dwóch kierowców, bazując na analizie
danych z obserwacji ich zachowań.

Drugorzędnym celem było także stworzenie odpowiedniej platformy programowej, któ-
ra umożliwiłaby w kolejnych eksperymentach łatwe przetwarzanie i analizę danych. Za-
łożeniem platformy miała być również rozszerzalność polegająca na łatwej implementacji
algorytmów przetwarzania dla nowych źródeł danych (np.: z kamer, radarów, etc.).
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W celu gromadzenia danych z komputera pokładowego, dołączony został interfejs
ELM 372 przesyłający dane diagnostyczne bezprzewodowo do Smartfona. W telefonie zo-
stała zainstalowana aplikacja Torque, dzięki której możliwe było zapisywanie wybranych
parametrów do pliku. W tym eksperymencie uruchomienie procesu gromadzenia danych
odbywało się ręcznie (osobno uruchamiana była aplikacja Torque i osobno z konsoli proces
rejestrujący dane w mikrokomputerze Raspberry Pi). Próbkowanie w przypadku danych
diagnostycznych zostało ustawione na dwie próbki na sekundę (maksymalna częstotliwość,
na jaką pozwalały ustawienia aplikacji Torque), natomiast próbkowanie danych w mikro-
komputerze Raspbrry Pi zostało ustawione na 4 próbki na sekundę.

Zgromadzone dane po zakończonym eksperymencie zostały przekopiowane do kompu-
tera, w którym była tworzona platforma programowa do przetwarzania danych. Ogólna
architektura platformy przedstawiona jest na Rysunku 5.17.

Features 
extraction 

WEKA 
Software 

Data  
pre-processing 

OBD II 
Interface 

Raspberry Pi 
Interface 

Method 1 

Method 2 

Method 3 

Rysunek 5.17: Proces przetwarzania zgromadzonych danych.

Dane zgromadzone z komputera pokładowego oraz dane odnośnie stanu pedałów sprzę-
gła oraz pedału hamulca zostały dostarczone do komponentu przetwarzania danych, w któ-
rym nastąpiło ich połączenie i filtracja w otoczeniu lokalizacji rozpatrywanego manewru
(w tym przypadku zakrętu w lewo). Dane surowe z przejazdu jednego kierowcy przedsta-
wiono na Rysunku 5.18 (wykres prędkości) oraz Rysunku 5.19 (wykres położenia pedału
gazu oraz stanu pedałów sprzęgła i hamulca). Filtracja polegała na usunięciu ze strumienia
tych danych, które opisywały zachowanie kierowców w odległości większej niż 10 metrów
od środka zakrętu.

Przefiltrowane dane (wykres pozycji pedału gazu oraz stanu pedałów sprzęgła i hamul-
ca) zostały przedstawione na Rysunku 5.20.

Tak przefiltrowane serie danych zostały poddane dalszej analizie. Dla porównania, na
dwóch różnych wykresach przedstawiono zachowanie kierowcy pierwszego oraz drugiego
(Rysunek 5.21).

Analiza przeprowadzona przez kolejny komponent "FeaturesExtraction" polegała na wy-
dobyciu cech charakterystycznych, które jednoznacznie opisywałyby zachowanie kierowców
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Rysunek 5.18: Wykres prędkości pojazdu podczas trwania eksperymentu.

Rysunek 5.19: Wykres położenia pedału gazu podczas jazdy (zielone trójkąty), stanu pe-
dałów sprzęgła (czerwone gwiazdki) i hamulca (niebieskie kółka).

Rysunek 5.20: Wykres położenia pedału gazu (zielone kółka), stanu pedałów sprzęgła (czer-
wone gwiazdki) i hamulca (niebieskie trójkąty) po przefiltrowaniu w otoczeniu punktu
POI.

a porównanie tych cech umożliwiłoby ich rozróżnienie.
Następujące cechy charakterystyczne zostały wydobyte:

• maksymalna prędkość podczas manewru [km/h],

• minimalna prędkość podczas manewru [km/h],

• czas, w którym naciśnięto pedał sprzęgła [s],

• czas, w którym naciśnięto pedał hamulca [s],

• czas, przez jaki pedał sprzęgła był wciśnięty [s],

60



Metoda modelowania kierowcy

Rysunek 5.21: Wykres prędkości oraz położenia pedału gazu (zielone kółka), stanu pedałów
sprzęgła (czerwone gwiazdki) i hamulca (niebieskie trójkąty) dla dwóch różnych kierowców
w otoczeniu tego samego punktu POI.

• czas, przez jaki pedał hamulca był wciśnięty [s],

• minimalny oraz maksymalny czas, jaki zajęło pokonanie zakrętu [s].

W Tabeli 2 przedstawiono porównanie wyodrębnionych cech charakterystycznych ba-
danych kierowców podczas pierwszych pięciu przejazdów.

W celu zautomatyzowania procesu rozpoznawania wartości cech charakterystycznych
zostały użyte wybrane metody uczenia maszynowego. Do analizy użyto oprogramowania
WEKA [90], wybrano cztery metody analizy: Gaussian process [91], M4P (M5 Model trees
and rules) [92], M5Rules [93] i Decision Table [94].

W Tabeli 3 przedstawiono wyniki klasyfikacji danych dla wybranych metod.

Analizując Tabelę 3, a w szczególności wartość współczynnika korelacji przewidywanego
wyniku z obserwowanym wynikiem (ang. Correlation coefficient), który jest większy niż
0.98 dla najgorzej działającej metody, możemy wyciągnąć następujący wniosek:

Proste metody klasyfikacji bazujące na prawdopodobieństwie oraz drzewach decyzyj-
nych potrafiły z powodzeniem rozróżnić dwóch kierowców na podstawie zbioru cech.

Wniosek ten stanowi potwierdzenie wcześniej założonej hipotezy mówiącej, że da się
rozróżnić dwóch kierowców, bazując na analizie danych z obserwacji ich zachowań.

Co za tym idzie, za zasadne uznaje się przeprowadzenie kolejnych, bardziej złożonych
eksperymentów.
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Feature Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 AVG

D
ri
ve
r
1

Min speed 4 3 4 3 2 3,2
Max speed 18 20 20 21 21 20

Brake press start 6,3 6,4 7,3 6,2 6,8 6,6
Clutch press start 15,4 14 14,1 14,2 14,3 14,4
Brake press speed 8 5 13 9 10 9
Clutch press speed 15 19 20 20 18 18,4
MaxV-EndV time 9,5 12,7 12 12 13,7 11,98
MaxV-MinV time 4,2 7,5 5,8 7,2 8,2 6,58

D
ri
ve
r
2

Min speed 0 0 0 0 0 0
Max speed 19 18 21 24 24 21,2

Brake press start 11 8,9 8,7 9,3 9,1 9,4
Clutch press start 19,1 15,9 13,7 13 17,1 15,76
Brake press speed 9 9 11 16 12 11,4
Clutch press speed 15 18 18 21 15 17,4
MaxV-EndV time 13,2 16,3 14 11,8 15 14,06
MaxV-MinV time 5,5 9,8 6,8 5,5 6,4 6,8

Tabela 2: Pierwsze pięć próbek oraz średnia dla dwóch różnych kierowców.

Gaussian processes M5P M5Rules Decision Table
Correlation coefficient 0.981 0.988 1 1
Mean absolute error 0.145 0.073 0.013 0

Root mean squared error 0.168 0.087 0.023 0
Relative absolute error 29.108% 14.784% 2.688% 0%

Root relative squared error 33.675% 17.576% 4.656% 0%

Tabela 3: Wyniki klasyfikacji kierowców przy użyciu wybranych metod.

Drugorzędnym celem eksperymentu było zbudowanie platformy, która posłużyłaby
w przyszłych eksperymentach do zautomatyzowania procesu akwizycji, przetwarzania i ana-
lizy. Cel ten także udało się zrealizować, powstał zalążek platformy, która była rozbudo-
wywana podczas kolejnych eksperymentów.

5.2.2 Manewr hamowania

Kolejny eksperyment, który został opisany w pracy [95], przeprowadzono w warunkach
drogowych, jednak z dala od miejskiego ruchu ze względu na specyfikę badanego manewru.
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W opisywanym eksperymencie badano manewr hamowania za pojazdem, który również
wykonywał manewr hamowania. Brało w nim udział trzech kierowców oraz dwa samochody.

Drugorzędnym celem, podobnie jak w pierwszym przypadku, była rozbudowa platformy
sprzętowej, jak również platformy programowej.

Badanie manewru hamowania polegało na rozpędzeniu obydwu samochodów do pręd-
kości ok 60 km/h oraz jeździe za samochodem ze stałą prędkością. Podczas tego manewru
każdy kierowca utrzymywał preferowaną przez niego odległość w stosunku do pojazdu
poprzedzającego. Następnie samochód poprzedzający zaczynał hamować, aż do momentu
całkowitego zatrzymania się. Samochód z tyłu wyposażony w laboratorium pomiarowe re-
jestrował zachowanie badanego kierowcy podczas wykonywania manewru hamowania. Taka
procedura rozpędzania, jazdy za samochodem oraz hamowania była powtarzana 5 razy dla
każdego z trzech kierowców.

W trakcie przeprowadzania eksperymentu mierzono następujące parametry:

• prędkość przed manewrem hamowania (zanim prędkość zaczęła się zmniejszać) [km/h],

• odległość pomiędzy samochodami podczas jazdy za samochodem [m],

• odległość pomiędzy samochodami po zatrzymaniu się pojazdów [m],

• droga hamowania [m],

• minimalna odległość pomiędzy samochodami podczas manewru hamowania [m],

• średnia odległość pomiędzy samochodami podczas manewru hamowania [m],

• średnia prędkość [km/h],

• czas wciśnięcia sprzęgła podczas hamowania (przed zatrzymaniem się) [s],

• czas wciśnięcia pedału hamulca (ostatni raz przed zatrzymaniem się) [s],

• czas, jaki upłynął od rozpoczęcia manewru hamowania do momentu całkowitego
zatrzymania się samochodu [s],

• odległość do samochodu poprzedzającego podzielona przez prędkość samochodu (czas
do kolizji) [m],

• średnie opóźnienie [m/s2].

Na Rysunku 5.22 przedstawiono wykres prędkości samochodu testowego oraz wykres
odległości pomiędzy pojazdami dla jednego kierowcy podczas trwania eksperymentu.
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Rysunek 5.22: Prędkość samochodu [km/h] – linia ciągła, odległość pomiędzy samochodami
[m] – trójkąty, wykres w dziedzinie czasu.

Analiza danych polegała, podobnie jak w pierwszym eksperymencie, na wyodrębnieniu
pojedynczego manewru hamowania z serii danych.

Na Rysunku 5.23 przedstawiono wykres prędkości samochodu testowego oraz wykres
odległości pomiędzy pojazdami podczas wykonywania pojedynczego manewru hamowania.

Dla każdego badanego kierowcy policzono średnie wartości parametrów i zestawiono je
w Tabeli 4.

Analizując Tabelę 4 przedstawiającą zestawienie zachowania trzech kierowców pod-
czas wykonywania manewru hamowania, możemy zauważyć, że na podstawie niektórych
parametrów jesteśmy w stanie jednoznacznie rozróżnić kierowców, np. dystans pomiędzy
pojazdami po wykonaniu manewru hamowania (ang. Distance between cars after stopping)
oraz dystans, na jakim został wykonany manewr (ang. Braking distance).

Niestety, w przypadku innych parametrów nie jesteśmy w stanie rozróżnić kierowców.
W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie kolejnych eksperymentów oraz bardziej
szczegółowych badań.

Rysunek 5.23: Manewr hamowania dla jednego kierowcy. Prędkość [km/h] - kwadraty,
odległość pomiędzy samochodami [m] - "diamenty", wykres w dziedzinie czasu.
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Feature Driver 1 Driver 2 Driver 3
µ σ µ σ µ σ

Speed before braking maneuver [km/h] 54 1,87 55,5 3,84 54,2 2,861
Distance between cars [m] 30,8 5,2 28,3 19,4 15 7,1
Distance between cars after stopping [m] 1,5 0,1 2,3 0,3 2,7 1,1
Braking distance [m] 83,6 20,7 77 24,2 53,5 24,8
The minimum distance to ahead car [m] 1,53 0,17 2,27 0,3 2,19 0,3
The average distance to ahead car [m] 11,8 3,8 10,7 6,7 6,6 3,4
Average speed [km/h] 29,1 0,9 25,9 1,8 31,0 1,1
Clutch press time before stopping [s] 7,0 0,4 7,4 0,5 7,8 0,6
Last brake press time before stopping [s] 6,5 2,3 3,6 2,0 6,6 1,2
Time to stop from max speed [s] 8,5 1,4 7,4 2,9 6,0 1,6
Time To Collision (TTC21) 0,404 0,131 0,403 0,228 0,211 0,103
Average deceleration [m/s2] 1,813 0,3 2,292 0,573 2,636 0,575

Tabela 4: Wartości średnie µ oraz odchylenie standardowe σ cech charakterystycznych dla
trzech różnych kierowców.

5.2.3 Jazda po wyznaczonej trasie w warunkach miejskich

Trzecim eksperymentem, który został opisany w pracy [96], był eksperyment przepro-
wadzony w warunkach ruchu miejskiego. Zaplanowana trasa zawierała różnego typu skrzy-
żowania o różnym natężeniem ruchu, w celu przebadania jak najbardziej zróżnicowanych
zachowań. Trasę przejazdu przedstawiono na Rysunku 5.24.

Na mapie zaznaczono róże punkty POI, w których została przeprowadzona analiza
zachowań kierowców. Na trasie pojawiły się następujące rodzaje skrzyżowań:

• skrzyżowanie bez świateł drogowych, z jednym pasem, z pierwszeństwem przejazdu
POI 1,

• skrzyżowanie bez świateł drogowych, typu T , bez pierwszeństwa przejazdu POI 2,

• skrzyżowanie ze światłami drogowymi, z dwoma pasami, bez dodatkowego pasa
do skrętu w prawo i pojedynczym pasem po skręcie POI 3,

• skrzyżowanie ze światłami drogowymi, z dwoma pasami, bez dodatkowego pasa
do skrętu w prawo i dwoma pasami po skręcie POI 4,

• skrzyżowanie ze światłami drogowymi, z czterema pasami, z dedykowanym pasem
do skrętu w prawo i pojedynczym pasem po skręcie POI 5,
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• skrzyżowanie bez świateł drogowych, bez pierwszeństwa przejazdu POI 6.

Rysunek 5.24: Trasa dla eksperymentu jazdy w warunkach miejskich.

W eksperymencie przebadano czternastu kierowców z różnym doświadczeniem. Dodat-
kowo dwóch kierowców wykonało serie przejazdów najspokojniej, jak tylko potrafią oraz
najbardziej agresywnie - przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Wśród kierowców biorą-
cych udział w eksperymencie znajdowały się zarówno kobiety jak i mężczyźni, młode jak
i starsze osoby, kierowcy małych samochodów (klasy A,B), kierowcy większych samocho-
dów (klasy C,D,E), jeżdżący codziennie, jak i „okazjonalnie”. Do eksperymentu zaproszono
kierowców na co dzień kierujących samochodami z manualną skrzynią biegów, jak również
prowadzących samochody z automatyczną skrzynią biegów, z małym doświadczeniem kilku
tysięcy kilometrów, jak również z przejechanymi setkami tysięcy kilometrów. Celem ekspe-
rymentu było zgromadzenie danych podczas jazdy zróżnicowanych kierowców w otoczeniu
rzeczywistego ruchu w warunkach miejskich.

Każdy z kierowców pokonał planowaną trasę pięciokrotnie, czas trwania eksperymentu
dla jednego kierowcy wynosił około 30 minut. Eksperyment został przeprowadzony każdo-
razowo o tej samej porze dnia, po godzinie 20 w celu zapewnienia podobnych warunków
na zaplanowanej trasie. Cały proces akwizycji danych został przeprowadzony z użyciem
mobilnej platformy sprzętowej opisanej w Rozdziale 5.1.1. Zebrane dane zostały następnie
skopiowane z kard SD poszczególnych urządzeń do komputera, na którym dokonano ich
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Rysunek 5.25: Manewr przyspieszania dla dwóch różnych kierowców, różne zachowanie.

Rysunek 5.26: Manewr przyspieszania dla dwóch różnych kierowców, podobne zachowanie.

analizy. Szczegółowy proces analizy opisany jest w Rozdziale 5.1.4.

Przeprowadzając ten eksperyment, za cel postawiono sobie zebranie danych do budowy
modeli kierowców oraz potwierdzenie następujących hipotez:

1. Zachowanie pojedynczego kierowcy jest powtarzalne i da się na podstawie zachowania
rozróżnić kierowców od siebie.

2. Decyzje podejmowane przez różnych kierowców w podobnych sytuacjach są skorelo-
wane. Da się poprawnie zdefiniować podobną sytuację.

W analizie tego eksperymentu nie skupiano się na kompletnym badaniu statystycznym
(zbyt mała próbka danych) zachowań kierowców prowadzącym do stworzenia uniwersalnego
modelu kierowcy. W celu potwierdzenia tezy, że kierowcy zachowują się różnie w podobnych
sytuacjach, wybrano dwóch, którzy wykonywali manewr przyspieszania na tym samym
skrzyżowaniu.
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Rysunek 5.27: Manewr hamowania dla dwóch różnych kierowców.

Na każdym z wykresów przedstawiających analizę manewru przyspieszania na drugim
biegu (Rysunki: 5.25, 5.26, 5.28 oraz 5.30) oś X jest znormalizowana od 0 do wartości 1
i przedstawia czas jazdy na drugim biegu. Oś Y przedstawia procentową wartość wciśnięcia
pedału gazu. Każda seria składa się z linii oznaczającej wartość średnią oraz odchylenia
standardowego.

Analizując wykres 5.25, możemy stwierdzić, że zachowanie poszczególnych kierowców
jest powtarzalne. Możemy też stwierdzić, że zachowanie kierowcy nr „8” jest inne niż kie-
rowcy „11”. Kierowca „11” szybciej wciska pedał gazu, natomiast kierowca „8” wciska pedał
z pewnym opóźnieniem po zmianie biegu na drugi bieg. Można wysnuć przypuszczenie,
że kierowca „11” przyspiesza bardziej agresywnie.

Analizując wykres 5.26, możemy stwierdzić, że kierowcy „10” oraz „12” zachowują się
bardzo podobnie, przynajmniej w tym jednym zachowaniu.

Analiza korelacji pomiędzy wybranymi kierowcami w innych sytuacjach drogowych
okazała się jeszcze bardziej skomplikowana.

W dalszej kolejności dokonano analizy manewru hamowania przed światłami drogowy-
mi, przed wybranym skrzyżowaniem. Wykres 5.27 pokazuje relację pomiędzy odległością
do miejsca całkowitego zatrzymania się od wartości czasu do kolizji (TTC). Przedstawiona
relacja dotyczy dwóch różnych kierowców „10” oraz „12”.

Porównując wykres 5.26 i wykres 5.27 można dojść do wniosku, że kierowcy „10” i „12”
zachowują się podobnie zarówno podczas manewru przyspieszania, jak i manewru hamo-
wania.

Kolejne porównanie wykresu 5.28 i wykresu 5.29 pozwala nam zauważyć, że kierowca „9”
i kierowca „10” zachowują się różnie (maja inną charakterystykę) podczas przyspieszania,
jak również podczas hamowania. Kierowca „10” wciska bardziej zachowawczo pedał gazu
oraz ma wyższy czas do kolizji (TTC) na wykresie 5.29. Pozwala to stwierdzić, że jest on
kierowcą bardziej zachowawczym w porównaniu z kierowcą „9”, zarówno podczas manewru
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Rysunek 5.28: Manewr przyspieszania dla dwóch różnych kierowców na drugim biegu.

Rysunek 5.29: Manewr hamowania dla dwóch różnych kierowców w dziedzinie drogi.

przyspieszania, jak i manewru hamowania.
Podobnie kierowca „9” wciskał pedał bardziej agresywnie i ma niższe wartości czasu do

kolizji (TTC), co pozwala stwierdzić, że zachowuje się bardziej agresywnie niż kierowca „10”.
Możemy jednak znaleźć przykład pary kierowców, którzy zachowują się wprost prze-

ciwnie (odwrotna korelacja). Na wykresie 5.30 przedstawiono zachowanie się kierowców
podczas manewru przyspieszania, a na wykresie 5.31 przedstawiono zachowanie się kie-
rowców podczas manewru hamownia.

W tym przypadku kierowca „1”, który przyspiesza bardziej agresywnie niż kierowca „3”,
zachowuje się spokojniej podczas wykonywania manewru hamowania. Na całej długości
wykresu ma wyższe wartości czasu do kolizji (TTC) niż kierowca „3”. Jest to przykład
odwrotnej korelacji zachowań.

Bazując na przytoczonych dwóch parach wykresów, można w grupie znaleźć kierowców,
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Rysunek 5.30: Przyspieszanie dla dwóch różnych kierowców w pojedynczym punkcie POI.

Rysunek 5.31: Manewr hamowania dla dwóch kierowców w dziedzinie drogi w tym samym
punkcie POI.
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których zachowanie jest skorelowane ze sobą (agresywniej przyspieszają i agresywniej ha-
mują), jak również kierowców, którzy przeczą istnieniu korelacji (agresywniej przyspieszają
i spokojniej hamują).

Biorąc pod uwagę powyższe, można wysnuć wniosek, że hipoteza 2 mówiąca o istnieniu
korelacji zachowań kierowców jest nieprawdziwa. Pozwala to przypuszczać, że podstawowe
założenie typowych metod modelowania kierowców jest nieprawdziwe.

Znając zachowanie jednego kierowcy w różnych sytuacjach, nie możemy domniemywać,
że inny kierowca zachowa się podobnie, jak kierowca wzorcowy we wszystkich sytuacjach,
mimo iż w niektórych zachował się podobnie.

Podczas próby porównania zachowania kierowców w różnych punktach POI, wycią-
gnięto dość zaskakujące wnioski. Porównano manewr hamowania na trzech różnych skrzy-
żowaniach POI 3,4 i 5 (Rysunku 5.24). W każdym przypadku zadaniem kierowcy było
zatrzymanie się na światłach przed skrzyżowaniem, a następnie skręt w prawo. Charakte-
rystyki manewru hamowania dla dwóch wybranych kierowców przedstawiono na Rysun-
ku 5.32.

Rysunek 5.32: Manewr hamowania dla dwóch kierowców w trzech różnych punktach POI.

Jak można zauważyć na tym rysunku, na drodze z większą ilością pasów i dedykowanym
pasem do skrętu w prawo POI 5 obydwaj kierowcy byli skłonni do podjęcia większego
ryzyka niż w przypadku skrzyżowań bez dedykowanego pasa POI 3 i 4.
Można także zauważyć, że kierowca „2” zachowuje się bardziej pewnie (niższa wartość
czasu do kolizji - TTC) na szerszym skrzyżowaniu POI 5, niż kierowca „9”. Na dwóch
pozostałych skrzyżowaniach, bez dedykowanego pasa do skrętu w prawo POI 3, POI 4,
sytuacja jest odwrotna, to kierowca „9” zachowuje się bardziej agresywnie niż kierowca „2”.
Z powyższego przykładu można wysunąć dwa wnioski:

• Zachowanie kierowcy jest powtarzalne, ale tylko w jednym punkcie POI, jeżeli budo-
wa skrzyżowania jest inna, kierowca może zachowywać się inaczej (bardziej pewnie,
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bardziej zachowawczo). Podobne w konstrukcji skrzyżowania mogą być różnie po-
strzegane przez różnych kierowców.

• Agresywniejsze zachowanie w jednym punkcie POI nie oznacza, że w innym punkcie
POI kierowca również będzie zachowywał się agresywnie.

Te dwa wnioski uwydatniają znaczący problem w tworzeniu i generalizacji modelu
kierowcy.

Przed przeprowadzeniem eksperymentów powstało założenie, że da się wyróżnić grupy
zachowań kierowców i da się ich jednoznacznie odseparować. Zakładano, że musi istnieć
skończony zbiór grup, w które wpasują się poszczególni kierowcy. Powyższy eksperyment
pokazał, że nie tylko nie da się wyodrębnić grup zachowań, ale co więcej, nie da się na pod-
stawie jednego typu zachowania wywnioskować innego zachowania dla pojedynczego kie-
rowcy.

Pojedynczy manewr hamowania w wybranym punkcie POI dla wszystkich badanych
kierowców przedstawiono na Rysunku 5.33. Można zauważyć, że poszczególne charaktery-
styki nachodzą na siebie, tworząc chmurę, z której nie jesteśmy w stanie wyróżnić grup
zachowań. Wyjątkiem jest charakterystyka kierowcy "17", który wykonywał manewr ha-
mowania z "piskiem opon" w celu uzyskania najbardziej agresywnego zachowania.

Rysunek 5.33: Manewr hamowania w dziedzinie czasu dla kilkunastu kierowców.

Pojedynczy manewr przyspieszania w wybranym punkcie POI dla wszystkich badanych
kierowców przedstawiono na Rysunku 5.34. Podobnie jak w przypadku manewru hamowa-
nia poszczególne charakterystyki nachodzą na siebie, tworząc chmurę, z której również nie
jesteśmy w stanie wyróżnić grup zachowań.
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Rysunek 5.34: Manewr przyspieszania w wybranym pojedynczym punkcie POI dla kilku-
nastu kierowców.

Pojedynczy manewr skrętu w lewo w wybranym punkcie POI dla wszystkich badanych
kierowców przedstawiono na Rysunku 5.35. Tutaj również poszczególne charakterystyki
nachodzą na siebie i nie jesteśmy w stanie wyróżnić grup zachowań.

Rysunek 5.35: Manewr skrętu w lewo w pojedynczym punkcie POI dla kilkunastu kierow-
ców.

Niemniej jednak da się wybrać takich kierowców, których zachowanie w pojedynczym
punkcie POI było diametralnie różne. Na kolejnych rysunkach przedstawiono porównanie
trzech wybranych kierowców: agresywnego, zachowawczego i średnio agresywnego. Manewr
hamowania w dziedzinie czasu przedstawiono na Rysunku 5.36, manewr przyspieszania
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w dziedzinie czasu przedstawiono na Rysunku 5.37, manewr skrętu w prawo w dziedzinie
drogi przedstawiono na Rysunku 5.38.

Rysunek 5.36: Manewr hamowania w dziedzinie drogi dla trzech wybranych kierowców.

Rysunek 5.37: Manewr przyspieszania w dziedzinie drogi dla trzech wybranych kierowców.

Jak możemy zauważyć na Rysunkach 5.36, 5.37 oraz 5.38 w przypadku trzech wybra-
nych kierowców (agresywnego, średnio agresywnego i spokojnego), zachowanie jest powta-
rzalne z pewnym odchyleniem w danym punkcie POI, dla każdego z nich, podczas kolejnych
przejazdów. Można też łatwo oddzielić wizualnie zachowania poszczególnych kierowców od
siebie.

Przeprowadzone badania miały unikatowy charakter. Analizie poddano poszczególne
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Rysunek 5.38: Manewr skrętu w prawo w dziedzinie drogi dla trzech wybranych kierowców.

manewry hamowania, przyspieszania oraz skrętu w prawo, które wykonywał kierowca pod-
czas wielokrotnego przejazdu przez kolejne skrzyżowania na zaplanowanej trasie. Badaniom
poddano nie tylko uśrednione parametry, ale także charakterystyki opisujące dokładne za-
chowanie kierowcy podczas wykonywania poszczególnych manewrów.

Analiza wykresów wykazała, że zachowanie kierowców podczas wykonywania poje-
dynczego manewru jest powtarzalne z pewnym odchyleniem w wybranym punkcie POI.
Zauważono też, że zachowanie się kierowców na podobnych skrzyżowaniach jest różne,
co oznacza, że nie można generalizować zachowań pojedynczego kierowcy. Stwierdzono
także, że nie istnieje korelacja pomiędzy różnymi zachowaniami różnych kierowców.

5.3 Metoda modelowana kierowcy

W tym rozdziale zostanie opisana metoda modelowania kierowcy, która powstała na po-
trzeby symulacji ruchu drogowego w mikroskali.

W celu stworzenia modelu, który odzwierciedlałby indywidualne cechy kierowców i był
zarazem elastyczny, podjęto decyzję o wykorzystaniu architektury trójwarstwowej. Takie
podejście zostało osiągnięte poprzez wprowadzenie osobnych modułów odpowiedzialnych
za realizację zadań w poszczególnych warstwach. Rozwiązanie to zyskało dużą aprobatę
i było wielokrotnie wykorzystywane w różnych symulatorach. Architektura proponowanego
modelu kierowcy została przedstawiona na Rysunku 5.39.
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Symulator

Model kierowcy

Poziom 1 - strategiczny

Poziom 2 - taktyczny

Poziom 3 – operacyjny

Dynamika pojazdu

Moduły detekcji

Planowanie trasy, optymalizacja trasy

Moduł scalania decyzji

Stan 
środowiska

Detekcja 
kolizji

Detekcja świateł 
i znaków

Manewr 
przyspieszania

Manewr 
hamowania

Jazda po 
ścieżce

Sterowanie 
skrętem kół

Sterowanie 
silnikiem

Rysunek 5.39: Architektura modelu kierowcy.

Proponowana architektura modelu kierowcy składa się z trzech poziomów:

Poziom pierwszy (strategiczny) - planowania trasy obejmuje mechanizm wyszuka-
nia ścieżki pomiędzy zadanym punktem startowym a punktem docelowym, jako rezultat
otrzymujemy listę punktów, po których należy się poruszać, aby dotrzeć do celu.

Dzięki odpowiedniej budowie modelu środowiska (Rozdział 4) planowanie trasy sprowa-
dza się do wyszukiwania ścieżki w grafie (Rysunek 5.40). W przypadku prostych symulacji
procedura taka przeprowadzana jest tylko raz na początku procesu symulacji, jako rezultat
otrzymujemy listę węzłów, po pokonaniu których pojazd dojedzie do celu. W przypadku
bardziej skomplikowanych symulacji, np.: zmiany pasa, omijania korków, etc., proces wy-
szukiwania ścieżki może być uruchamiany w trakcie symulacji, podobnie jak to ma miejsce
w popularnych systemach nawigacyjnych.

Poziom drugi (taktyczny) - jest odpowiedzialny za reagowanie na przeszkody, które
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Rysunek 5.40: Przykład planowania trasy przejazdu z węzła nr 1 do węzła nr 7.

mogą pojawić się w trakcie przejazdu. Obejmuje on dwa typy modułów: detekcji przeszkód
oraz scalania decyzji.

Na moduł detekcji przeszkód składają się:

• submoduł stanu środowiska,

• submoduł detekcji kolizji,

• submoduł detekcji świateł i znaków drogowych.

Submoduł stanu środowiska - jest odpowiedzialny za wykrywanie takich elementów
infrastruktury drogowej jak zakręty i proste. W zależności od profilu kierowcy żądana
prędkość na prostej może być inna niż żądana prędkość podczas pokonywania zakrętu.
Za przykład może posłużyć kierowca, który porusza się po prostej z prędkością średnią, np.
60 km/h, a podczas pokonywania zakrętu redukuje prędkość do, np. 15 km/h. Submoduł
stanu środowiska zwraca informację, jak daleko od aktualnego miejsca znajduje się zakręt
lub odcinek prosty i jaka jest preferowana prędkość.

Submoduł detekcji kolizji - jest odpowiedzialny za wykrywanie pojazdów znajdują-
cych się z przodu aktualnego pojazdu (Rysunek 5.41). Na podstawie odległości d i różnicy
prędkości obydwu pojazdów (v1− v2) tworzony jest obiekt informujący, w jakiej odległości
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znajduje się pojazd poprzedzający oraz jaka jest jego aktualna prędkość, przy czym wspo-
mniany obiekt nie jest generowany, jeżeli pojazd poprzedzający ma większą prędkość niż
drugi pojazd (w celu zmniejszenia ilości obliczeń).

Rysunek 5.41: Wizualizacja działania modułu detekcji kolizji.

W przypadku wykrycia pojazdu poprzedzającego, poruszającego się z mniejszą pręd-
kością niż drugi pojazd, sugestia zmiany prędkości bazuje na parametrze preferowanej
odległości w zależności od aktualnej prędkości. Zapewnia to poprawną obsługę manewru
jazdy za innym pojazdem.

Gdy prędkość pojazdu zbliża się do v = 0 km/h, a pojazd poprzedzający ma prędkość
równą 0 km/h, moduł zwraca preferowaną odległość pomiędzy pojazdami w trakcie posto-
ju. W ten sposób submoduł detekcji kolizji przeciwdziała potencjalnym kolizjom pojazdów.

W celu przeprowadzenia symulacji zderzeń pojazdów należałoby odpowiednio zmody-
fikować działanie submodułu.

Submoduł detekcji świateł i znaków drogowych - jest odpowiedzialny za wykry-
wanie elementów typu TrafficElement znajdujących się na planowanej ścieżce, lecz nie
dalej niż maksymalna widoczność w przód (w przypadku symulacji 300 m). Na podstawie
odległości oraz stanu świateł (światło zielone, czerwone, żółte, etc.) zwracany jest obiekt
informujący, jak daleko od aktualnego miejsca znajdują się światła i jaką prędkość powi-
nien wtedy mieć pojazd (np. 0 km/h w przypadku światła czerwonego).
Na Rysunku 5.42 przedstawiono umiejscowienie świateł drogowych oraz znaków drogo-
wych.

Podsumowując, powyższe submoduły detekcji przeszkód sprawdzają dystans potrzeb-
ny do wykonania każdej z decyzji, bazując na funkcji calculateRealizationDistance opi-
sanej poniżej, która w zależności od wybranego profilu kierowcy zwraca dystans potrzebny
do zmiany prędkości z aktualnej (ang. actualSpeed) do żądanej (ang. desiredSpeed). Jeżeli
taka realizacja zmiany prędkości może być wykonana w odległej przyszłości (np. światła
stop są w odległości 100 m, a czas potrzebny do zatrzymania się z aktualnej prędkości
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Rysunek 5.42: Umiejscowienie świateł oraz znaków drogowych w modelu skrzyżowania.

do 0 km/h wynosi 20 m), możliwe jest chwilowe pominięcie tej sugestii. Jeżeli realizacja
zmiany prędkości musi być wykonana w nieodległej przyszłości, to należy wybrać tę suge-
stię, której realizacja musi być wcześniej rozpoczęta, z uwzględnieniem, że hamowanie ma
pierwszeństwo przed przyspieszaniem.

Funkcja "calculateRealizationDistance" zwracająca dystans potrzebny do zmiany
prędkości z v0 na prędkość v1 działa w następujący sposób:

• Jeżeli docelowa prędkość jest większa niż aktualna (przyspieszanie), działanie algo-
rytmu polega na:

1. wyszukaniu w wybranej charakterystyce przyspieszania prędkości początkowej
v0 i zanotowaniu odpowiadającej jej wartości d0,

2. wyszukaniu w wybranej charakterystyce przyspieszania prędkości docelowej v1
i zanotowaniu odpowiadającej jej wartości d1,

3. obliczeniu różnicy drogi ∆d = d1 − d0, która jest potrzebna do wykonania
manewru przyspieszania.

Na Rysunku 5.43 przedstawiono graficzną interpretacje działania algorytmu.

• Jeżeli docelowa prędkość jest mniejsza niż aktualna (hamowanie), działanie algoryt-
mu polega na:
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Rysunek 5.43: Estymacja odległości potrzebnej do wykonania manewru przyspieszania.

1. wyszukaniu w wybranej charakterystyce hamowania prędkości początkowej v0
i zanotowaniu odpowiadającej jej wartości d0,

2. wyszukaniu w wybranej charakterystyce hamowania prędkości docelowej v1 i za-
notowaniu odpowiadającej jej wartości d1,

3. obliczeniu różnicy drogi ∆d = d1 − d0, która jest potrzebna do wykonania
manewru hamowania.

Na Rysunku 5.44 przedstawiono graficzną interpretacje działania algorytmu.

Moduł detekcji przeszkód posiada także budowę modularną, co oznacza, że w zależności
od potrzeb może być wzbogacony w przyszłości o nowe funkcjonalności, np. wykrywanie
pieszych.

Moduł scalania decyzji odpowiedzialny jest za dokonywanie wyboru pomiędzy poszcze-
gólnymi sugestiami zmiany prędkości dostarczonymi przez poszczególne submoduły. W celu
wybrania poprawnej sugestii opracowano algorytm przedstawiony w Dodatku D.

Wynikiem modułu scalania jest jedna z trzech możliwych decyzji:

1. Nie zmieniaj prędkości – kontynuuj jazdę z tą samą prędkością.

2. Zmniejsz prędkość do prędkości vdst na zadanym odcinku d (np. zredukuj prędkość
do 40 km/h na odcinku maksymalnie 100 m).

3. Zwiększ prędkość do prędkości vdst na zadanym odcinku d (np. przyspiesz do 60 km/h
na odcinku maksymalnie 100 m).
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Rysunek 5.44: Estymacja odległości potrzebnej do wykonania manewru hamowania.

V0 → V1

V0 → V2

V0 → V3

V0

D1 - Przyspieszanie

D2 - Hamowanie

D3 - Hamowanie

d1

d2

d3

d01

d02

d03

odległość [m]

Rysunek 5.45: Przykład podejmowania decyzji D1 (przyspieszanie) na podstawie trzech
sugestii (D1, D2, D3).

Na Rysunku 5.45 przedstawiono graficzną interpretację sugestii oraz procesu decyzyj-
nego. Na przykładzie przedstawiono trzy sugestie:

1. Przyspieszenia z prędkości v0 do v1, które jest możliwe na odcinku d1 i powinno być
wykonane na odcinku d01 + d1.

2. Hamowania z prędkości v0 do v2, które jest możliwe na odcinku d2 i powinno być
wykonane na odcinku d02 + d2.

3. Hamowania z prędkości v0 do v3, które jest możliwe na odcinku d3 i powinno być
wykonane na odcinku d03 + d3.

W ramach procesu scalania wybrana zostanie sugestia D1 - przyspieszanie do prędkości
v1, ponieważ jej realizacja powinna nastąpić wcześniej (d01 < d03 < d02). Niemniej jednak
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manewr przyspieszania zostanie rozpoczęty dopiero po pokonaniu przez pojazd odcinka
d01.

W przypadku gdyby D1 (sugestia przyspieszania) zaczynała się w tej samej odległości
d0 co D2 (sugestia hamowania), zostanie wybrana sugestia D2, ponieważ hamowanie ma
wyższy priorytet niż przyspieszanie.

Podczas wykonywania manewru przyspieszania lub hamowania submoduły ciągle zgła-
szają swoje sugestie, mamy dzięki temu gwarancję, że jeżeli pojawią się nowe okoliczności,
aktualnie wykonywany manewr może zostać przerwany i podjęta może zostać decyzja o roz-
poczęciu innego manewru.

W kolejnym etapie wybrana decyzja przekazana zostaje do modułu sterowania znajdu-
jącego się na poziomie kontroli.

Poziom trzeci (kontroli pojazdu) - obejmuje mechanizmy sterowania prędkością po-
jazdu oraz skrętem kół.

Analizując zachowanie kierowcy, możemy dojść do wniosku, że zawsze wykonuje on jed-
ną z trzech podstawowych czynności: przyspiesza, hamuje lub porusza się ze stałą pręd-
kością, w szczególnym przypadku prędkość wynosi 0 km/h. Z tego właśnie względu zde-
cydowano się na użycie automatu o trzech wyżej wymienionych stanach (Rysunek 5.46).
Zmiana stanu jest determinowana decyzją, jaka zostaje podjęta przez poziom drugi (tak-
tyczny) trójwarstwowego modelu kierowcy.

Przyspiesz

Zwolnij

Jazda ze 

stałą 

prędkością

Żądanie 
zmniejszenia 
prędkości

Żądanie 
zwiększenia 
prędkości

Osiągnięto zadaną 
prędkość

Rysunek 5.46: Automat działający na poziomi kontroli pojazdu z użyciem rzeczywistych
charakterystyk.

Przebieg manewru przyspieszania i hamowania jest zależny od aktualnie wybranego
profilu kierowcy, na którym bazuje model oraz od punktu POI, w którym ma on zostać
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zasymulowany.
Procedura hamowania przeprowadzana jest w domenie drogi (Rysunek 5.47).

Rysunek 5.47: Procedura hamowania po krzywej wykresu.

Procedura hamowania przebiega w następujący sposób:

1. Wyszukiwana jest aktualna prędkość na charakterystyce hamowania v0.

2. Obliczana jest odległość ∆d, jaką pokona pojazd od aktualnego miejsca do miejsca
ponownego podjęcia decyzji.

3. Wyszukiwana jest prędkość, jaka powinna być osiągnięta podczas kolejnego momentu
podejmowania decyzji v1 (różnica prędkości na poziomie kilku setnych km/h).

4. Ustawiana jest prędkość v1.

Cała procedura powtarzana jest aż do osiągnięcia końcowej prędkości vK . Po osiągnięciu
końcowej prędkości automat wraca do stanu "Jazda ze stałą prędkością".
Procedura przyspieszania przeprowadzana jest w domenie czasu (ze względu na brak moż-
liwości obliczenia gradientu drogi dla prędkości początkowej równej 0 km/h), co zostało
przedstawione na Rysunku 5.48.
Procedura przyspieszania przebiega w następujący sposób:

1. Wyszukiwana jest aktualna prędkość na charakterystyce przyspieszania v0.

2. Obliczany jest czas ∆t, jaki upłynie od aktualnego momentu do momentu ponownego
podjęcia decyzji (zwykle kilka ms).
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Rysunek 5.48: Procedura przyspieszania po krzywej wykresu.

3. Wyszukiwana jest prędkość, jaka powinna być osiągnięta podczas kolejnego momentu
podejmowania decyzji v1 (różnica prędkości na poziomie kilku setnych km/h).

4. Ustawiana jest prędkość v1.

Cała procedura powtarzana jest również aż do osiągnięcia końcowej prędkości vK .
Po osiągnięciu końcowej prędkości automat wraca do stanu "Jazda ze stałą prędkością".

W celu optymalizacji poruszania się po krzywej do algorytmu hamowania oraz przy-
spieszania zostały wprowadzone następujące usprawniania:

• Zapamiętywanie ostatniego indeksu w danych, dla których obliczono v1.

• Wykonanie pierwszych trzech punktów algorytmu hamowania/przyspieszania w jed-
nym przebiegu pętli.

Podczas wykonywania punktu 3 algorytmu prawie zawsze okazywało się, że nie po-
siadano odpowiedniej serii danych dla szukanej wartości X lub Y . W tym celu algorytm
został wzbogacony o mechanizm interpolacyjny obliczający wartość odpowiednio Y i X
na podstawie sąsiadujących punktów (Rysunek 5.49).

Wzory interpolacyjne wyglądają w następujący sposób:

P.x = P2.x− (P2.y − P.y) ∗ (P1.x− P2.x)/(P1.y − P2.y)− jeżeli szukamyP.x

P.y = P2.y + (P1.y − P2.y)/(P1.x− P2.x) ∗ (P.x− P2.x)− jeżeli szukamyP.y
(5.7)
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Rysunek 5.49: Procedura interpolacji brakujących danych.

Moduł sterowania pojazdem sam decyduje, kiedy rozpocząć manewr przyspieszania lub
hamowania. Decyzja podejmowana jest na podstawie aktualnie wybranego profilu kierow-
cy. Przykładem może być chęć przyspieszenia z prędkości 40 km/h do 60 km/h na odcinku
300 m. Wybrany profil kierowcy może wskazywać, że rzeczywisty kierowca przyspieszył
z 40 km/h do 60 km/h na odcinku 200 m. Moduł nie zmieni prędkości pojazdu, aż odle-
głość do miejsca osiągnięcia docelowej prędkości nie będzie równa 200 m.
Podobnego zachowania możemy się spodziewać również podczas wykonywania manewru
hamowania (np. zmniejszenia prędkości do 0 km/h). Jeżeli odległość docelowa dla wybra-
nego profilu przy zadanej prędkości początkowej wynosi 300 m, a pojazd jest w odległości
500 m, to przez kolejne 200 m prędkość nie zmieni się.

W celu odzwierciedlenia zachowania kierowcy podczas wykonywania manewrów przy-
spieszania oraz hamowania, a także podczas jazdy prosto (za samochodem lub bez sa-
mochodu poprzedzającego), podjęto decyzję o użyciu zarówno parametrów średnich, jak
i całych charakterystyk opisujących dany manewr.

Parametry średnie, takie jak: średnia prędkość jazdy, średni dystans do samochodu po-
przedzającego w zależności od prędkości; opisują zachowanie kierowcy w dłuższych prze-
działach czasowych (poziom taktyczny). Dokładne charakterystyki prędkości od czasu opi-
sują zachowanie kierowcy podczas wykonywania poszczególnych manewrów (poziom kon-
troli pojazdów).

Takie połączenie pozwala na dokładniejsze odzwierciedlenie zachowania kierowcy pod-
czas jazdy niż w przypadku tradycyjnych modeli uwzględniających tylko wartości średnie

85



Metoda modelowania kierowcy

parametrów.

W celu stworzenia opisanego powyżej modelu kierowcy potrzebne było przeprowadzenie
szeregu zadań na danych zgromadzonych podczas eksperymentów. Zrealizowano następu-
jące zadania:

• wyodrębnienie zbioru danych dla każdego kierowcy z osobna,

• wyodrębnienie zbioru danych w otoczeniu każdego punktu POI,

• wyodrębnienie manewru hamowania, przyspieszania, jazdy prosto, jazdy po łuku,

• przeprowadzenie procesu resamplingu,

• przeprowadzenie procesu agregacji danych dla kolejnych przejazdów.

Otrzymane w ten sposób dane zostały zapisane w pliku w formacie JSON. Struktura
pliku wraz z opisem poszczególnych pól znajduje się w Dodatku C.

Tak przygotowana struktura wczytywana była z pliku podczas symulacji przez kontroler
kierowcy i używana do modelowania zachowania wirtualnego kierowcy w poszczególnych
puntach POI.

Przedstawiony moduł kierowcy odzwierciedlał następujące cechy indywidualnego kie-
rowcy:

• charakterystykę hamowania w danym punkcie POI,

• charakterystykę przyspieszania w danym punkcie POI,

• średnią prędkość jazdy po prostej,

• średnią prędkość wejścia w zakręt (punkt POI),

• minimalną prędkość podczas pokonywania zakrętu (punkt POI),

• średni dystans, jaki kierowca utrzymywał do samochodu poprzedzającego, wzboga-
cony o współczynnik zmieniający ten dystans w zależności od prędkości.

Stworzony model został zbudowany w oparciu o eksperyment jazdy jednym pasem za
samochodem lub samodzielnie bez obecności samochodu poprzedzającego. Model uwzględ-
nia różne zachowanie w zależności od tego, czy pojazd znajduje się w pobliżu konkretnego
punktu POI. Dane do budowy modelu zawierają przetworzone dane z manewru skrętu
w prawo, manewru hamowania przed światłami lub zakrętem oraz manewru przyspiesza-
nia po wykonaniu manewru skrętu, aż do osiągnięcia średniej prędkości na danym odcinku
dla każdego z wybranych punktów POI. Dane zawierają też minimalne, maksymalne oraz
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średnie wartości prędkości na odcinkach prostych; minimalne, maksymalne oraz średnie
wartości prędkości na zakrętach.

Podsumowując, udało się stworzyć model kierowcy uwzględniający jego indywidualne
cechy. Użyte do tego celu charakterystyki dokładnie odzwierciedlają zachowanie kierowcy
podczas wykonywania pojedynczego manewru w wybranym punkcie POI.

Tak skonstruowany model może być z powodzeniem użyty do symulacji ruchu w mi-
kroskali, co zostanie pokazane w Rozdziale 6.

Model może także zostać użyty w połączeniu z już istniejącymi systemami, takimi jak
"Active Safety". Może on wpływać na parametry takich systemów i dostrajać je do indy-
widualnego zachowania kierowcy. Takie połączenie może mieć bezpośredni wpływ na bez-
pieczeństwo oraz komfort jazdy.

Model może zostać ponadto użyty w systemach zarządzania ruchem na skrzyżowaniu.
Znając potencjalne zachowanie kierowców, możemy wydajniej zaplanować cykle zmiany
świateł, trasy przejazdów przyszłych autonomicznych pojazdów czy wyświetlać odpowied-
nie sugestie w systemach nawigacyjnych dzisiejszych samochodów.

Charakterystyki przyspieszania oraz hamowania użyte do budowy modelu zostały ze-
brane podczas trzeciego eksperymentu (Rozdział 5.2.3), który przeprowadzono w warun-
kach rzeczywistego ruchu drogowego. Każda z charakterystyk odzwierciedla zachowanie
danego kierowcy podczas wykonywania pojedynczego manewru. Każdą można wykorzy-
stać jako podstawę sterowania pojazdów w symulacji ponieważ reprezentuje rzeczywiste
zachowanie zarejestrowane podczas eksperymentów.

W dalszych rozważaniach oraz eksperymentach symulacyjnych użyto charakterystyki
uśrednionej z kilku przejazdów. Celem symulacji była weryfikacja poprawności działania
modelu oraz jego późniejszej przydatności. Kolejnym celem było także porównanie kilku
kierowców, którzy są znacząco różni. Uśrednienie charakterystyki pozwoliło na pominięcie
wpływu różnych zachowań tego samego kierowcy w kolejnych powtórzeniach eksperymen-
tów symulacyjnych.
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6 Metoda symulacji zachowań z użyciem stworzonych modeli
kierowców

W tym rozdziale została przedstawiona architektura systemu do symulacji ruchu drogo-
wego w mikroskali z użyciem stworzonego modelu kierowcy. Został tutaj przedstawiony opis
poszczególnych przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych, wyniki oraz ich analiza.

6.1 Architektura systemu sterującego symulacją

W celu przeprowadzenia symulacji ruchu drogowego w mikroskali konieczne było stwo-
rzenie odpowiedniego do tego celu systemu. Architektura takiego systemu zawierała takie
elementy jak: symulator, kontroler kierowcy, kontroler świateł drogowych, etc.

Symulator RoBOSS jest system symulacji układów brył sztywnych pozwalającym na
modelowanie urządzeń mechanicznych, pojazdów i robotów o rozproszonej architekturze.
Umożliwia modelowanie złożonych środowisk testowych z udziałem robotów i elementów
statycznych. Realizowane symulacje uzupełnione są przez wizualizację 3D oraz 2D. Do sys-
temu dołączone zostało także narzędzie analityczne, które pozwala generować wykresy
w czasie rzeczywistym dla zadanych zmiennych. Za obliczenia fizyczne wewnątrz systemu
RoBOSS odpowiada Open Dynamics Engine - biblioteka symulacji dynamiki brył sztyw-
nych udostępniona na warunkach otwartej licencji LGPL 22.

Model, który odpowiada za reprezentację świata w systemie RoBOSS, składa się z czte-
rech podstawowych kategorii elementów: kształtu, części, połączenia i sensora (ang. Shape,
Part, Joint, Sensor). Typy te podzielone są hierarchicznie pomiędzy dwie grupy główne
(Rysunek 6.1):

• środowisko (ang. Environment) - zawiera wszystkie bezstanowe obiekty symulacji
w postaci brył o różnym kształcie, rozmiarze, pozycji, współczynniku tarcia i sprę-
żystości,

• roboty (ang. Robots) - to dynamiczne elementy symulacji, które mogą składać się
z wielu części.

Każda część robota to jedna lub wiele połączonych ze sobą brył geometrycznych. Roz-
różniono też kilka rodzajów połączeń brył, które określają możliwości ruchu elementów
względem siebie. Każdy z robotów wyposażony jest w sensory odczytujące stan środowi-
ska. W przypadku użycia systemu RoBOSS do symulacji ruchu w mikroskali, wspomniane
roboty reprezentują pojazdy uczestniczące w ruchu.

22GNU Lesser General Public License, słabsza powszechna licencja publiczna dla bibliotek – licencja
zaprojektowana jako kompromis między GNU GPL a liberalnymi licencjami, jak licencja BSD lub licencja
X11 (MIT).
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Rysunek 6.1: Struktura modelu świata systemu RoBOSS, źródło [36].

W systemie RoBOSS symulacja realizowana jest przez cykliczne obliczanie sił oraz mo-
mentów sił przyłożonych do wszystkich brył, a następnie określanie nowego stanu obiektu
dla zadanego kroku czasowego. Na symulację można wpływać bezpośrednio zmieniając
stan obiektów lub pośrednio przez zastosowanie różnego rodzaju silników przyłączonych
do brył.

System RoBOSS posiada modułową strukturę, dzięki czemu możliwe jest rozłożenie
obliczeń symulacji na wiele maszyn. Moduły potrafią komunikować się w sieci LAN, ko-
rzystając z dwóch protokołów komunikacyjnych:

• TCP - wykorzystywany przy tworzeniu i usuwaniu komponentów, a także podczas
synchronizacji pomiędzy modułami,

• UDP - stosowane przy notyfikacji o zmianach stanów w symulacji.

Rozróżnione zostały trzy rodzaje modułów (Rysunek 6.2):

• Kontroler (ang. Controller) - odpowiada za przechowywanie stanu symulacji oraz
umożliwia użytkownikowi kontrolę nad nią. Przyjmuje parametry symulacji w postaci
plików XML oraz parametrów ustawianych na interfejsie graficznym. Tylko jedna
instancja kontrolera jest dopuszczalna podczas symulacji.

• Symulator (ang. Simulator) - jego zadanie polega na przeprowadzaniu obliczeń na
potrzeby symulacji. Możliwe jest wykorzystanie wielu symulatorów podczas jednej
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Rysunek 6.2: Komponenty symulatora RoBOSS, źródło [36].

symulacji, obliczenia są rozkładane wtedy równomiernie na wszystkie podłączone
moduły symulatora.

• Klient (ang. Client) - reprezentuje wszystkie pozostałe aplikacje podłączone do kon-
trolera. Mogą one reprezentować stan symulacji, generując wizualizacje graficzne,
zbierać dane statystyczne lub wpływać na elementy symulacji, w tym kontrolować
zachowanie robotów.

W niniejszej pracy RoBOSS został wykorzystany jako system symulacji ruchu pojaz-
dów. Do reprezentacji samochodów wykorzystano obiekty robotów o masie jednej tony
oraz kształcie zbliżonym do samochodu osobowego (Rysunek 6.8). Pojazdy nie różniły
się od siebie parametrami fizycznymi, posiadały możliwość skrętu przednich kół, przez co
istniała możliwość wpływania na kierunek jazdy. Kontrola prędkości jazdy odbywała się
przez zmianę mocy pracy silnika. Architektura platformy symulacyjnej została przedsta-
wiona na Rysunku 6.3.
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Symulator
RoBOSS

Kontroler 
Świateł 

Kontroler 
Kierowcy

Kontroler 
Symulacji

Wizualizacja

Rysunek 6.3: Architektura platformy symulacyjnej.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych komponentów:

• Symulator RoBOSS - główny program symulatora, w którym dokonywane są obli-
czenia położenia poszczególnych pojazdów oraz oddziaływań pomiędzy nimi i środo-
wiskiem.

• Kontroler świateł – program odpowiedzialny za sterowanie światłami. Dzięki niemu
możemy sterować stanem wybranych świateł drogowych podczas symulacji. Posłu-
żyło to do przeprowadzenia eksperymentów związanych z porównaniem zachowania
różnych typów kierowców.

• Kontroler symulacji - program sterujący pracą symulatora (uruchamianie symulacji,
ustawienie kroku czasowego, etc.).

• Kontroler kierowcy - program odpowiedzialny za sterowanie prędkością pojazdu oraz
kątem skrętu kół. Cała implementacja modelu kierowcy sterującego zachowaniem po-
jazdu na poszczególnych poziomach została zaimplementowana w jednej aplikacji.
Kontroler może być dowolnie rozbudowywany w przyszłości o nowe moduły. Przykła-
dem tego może być moduł optymalnego planowania lub moduł komunikacji z innym
pojazdem w celu ustalenia wspólnej strategii przejazdu przez skrzyżowanie.
Niemniej jednak opisane w niniejszej pracy eksperymenty zostały przeprowadzone
z użyciem tylko wspomnianych trzech modułów (stanu środowiska, świateł drogo-
wych, wykrywania kolizji).

• Wizualizacja - program odpowiedzialny za wizualizację 3D symulacji.
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6.2 Walidacja modelu kierowcy

W celu sprawdzenia przydatności modelu do symulacji ruchu w mikroskali została prze-
prowadzona walidacja modelu. Przygotowano symulację jazdy jednego pojazdu po trasie
przedstawionej na Rysunku 6.4. W trakcie przejazdu samochód przyspieszał do prędkości
50 km/h na odcinkach prostych oraz zwalniał do 0.5 km/h na zakrętach (Rysunek 6.5).
Tak duża rozpiętość prędkości pozwoliła na przetestowanie prawie pełnego zakresu charak-
terystyk, na których bazuje model.

Rysunek 6.4: Wizualizacja testowej trasy przygotowanej na potrzeby walidacji modelu
kierowcy.

Rysunek 6.5: Wykres prędkości pojedynczego pojazdu z użyciem stworzonego modelu kie-
rowcy.

W celu oszacowania dokładności odwzorowania charakterystyk prędkości modelu dla
każdego kroku czasowego symulacji, został obliczony błąd względny (6.1) prędkości osią-
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gniętej oraz prędkości, jak była oczekiwana w danym kroku czasowym.

δv =
|v − v0|
v0

∗ 100% (6.1)

gdzie: δv - błąd względny wyrażony w %
v - prędkość zmierzona
v0 - prędkość oczekiwana

Po przeprowadzeniu analizy serii danych błędów δv, jakie otrzymano po przeprowadze-
niu eksperymentu walidacji, stwierdzono, że błąd jest różny dla różnych zakresów prędkości.
W celu lepszego zobrazowania rozkładu błędu dokonano jego obliczeń dla kilku zakresów
prędkości:

• od 0 do 2 m/s,

• od 2 do 4 m/s,

• od 4 do 6 m/s,

• od 6 do 8 m/s,

• od 8 do 10 m/s,

• od 10 do 12 m/s,

• powyżej 12 m/s.

Sprawdzenia dokładności modelu dokonano zarówno dla manewru hamowania (Rysu-
nek 6.6) jak i manewru przyspieszania (Rysunek 6.7). Rysunki przedstawiają rozkłady
błędu δv w poszczególnych zakresach prędkości. W celu przekazania jak największej ilości
informacji o rozkładzie błędu, użyto wykresu typu pudełkowego23.

23Wykres pudełkowy (ang. box-plot) – forma graficznej prezentacji rozkładu cechy statystycznej, która
przedstawia kolejno od góry: wartość maksymalną, trzeci kwartyl, medianę, pierwszy kwartyl, wartość
minimalna oraz wartość średnią (linia przerywana).
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Rysunek 6.6: Błąd względny δv symulacji manewru hamowania.

Rysunek 6.7: Błąd względny δv symulacji manewru przyspieszania.

Analizując Rysunki 6.6 oraz 6.7 możemy stwierdzić, że błąd δv był największy dla
małych prędkości i malał wraz z jej wzrostem.

Przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być między innymi błędy zaokrągleń podczas
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symulacji złożonych elementów pojazdu dla małych prędkości przy zbyt małych liczbach
[36].

Biorąc pod uwagę trzy niezależne przesłanki: złożoność procesu symulacyjnego dla ele-
mentów, z jakich zbudowany był wirtualny pojazd; niedokładności obliczeń wewnętrznego
silnika systemu RoBOSS dla małych liczb oraz przebieg procesu pomiaru błędu, który
polegał na estymacji kwantu czasu kolejnego kroku symulacji; możemy uznać, że średni
błąd δv na poziomie kilku procent dla małych prędkości oraz poniżej jednego procenta dla
większych prędkości jest wynikiem dobrym.

Pozwala to wyciągnąć wniosek, że stworzony model dobrze odzwierciedla indywidualne
zachowania kierowców i może zostać użyty do symulacji ruchu w mikroskali.

6.3 Opis eksperymentów symulacyjnych

Na potrzeby testowe został stworzony uproszczony model trasy (Rysunek 6.8) zawiera-
jący odcinki proste, zakręty, światła drogowe na każdym skrzyżowaniu oraz znaki drogowe.
Następnie dodane zostały trzy jednakowe pojazdy, do których sterowania posłużył stwo-
rzony model kierowcy. Każdy z pojazdów miał wybrany ten sam profil kierowcy. Po prze-
prowadzeniu symulacji polegającej na kilkukrotnym przejeździe pojazdów po uproszczonej
trasie narysowano wykres prędkości każdego z pojazdów (Rysunek 6.9).

Pojazdy przyspieszały zgodnie z profilem wybranego kierowcy, zwalniały przed zakrę-
tem, następnie znów przyspieszały wykonując w ten sposób pełne okrążenia. Możemy za-
uważyć, że zachowanie się każdego z pojazdów jest identyczne, a charakterystyki przyspie-
szania oraz hamowania są powtarzalne.

Rysunek 6.8: Wizualizacja uproszczonej trasy przejazdu przygotowanej na potrzeby pierw-
szych eksperymentów symulacyjnych.
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Rysunek 6.9: Wykres prędkości trzech pojazdów z użyciem tego samego modelu kierowcy.

W celu oszacowania wpływu indywidualnych zachowań kierowców na wydajność ruchu
przygotowano serie eksperymentów symulacyjnych. Wybrano arbitralnie dwa najbardziej
skrajne profile kierowców jako reprezentatywne: profil kierowcy najbardziej agresywnego
(dalej oznaczony jako D0) oraz profil kierowcy najbardziej spokojnego (dalej oznaczony
jako D1).

W celu zobrazowania różnic pomiędzy wybranym kierowcą agresywnym a kierowcą spo-
kojnym, poniżej przedstawiono wykresy opisujące ich zachowanie w jednym punkcie POI.
Na Rysunku 6.10 przedstawiono manewr hamowania dla dwóch skrajnie zachowujących
się kierowców.

Rysunek 6.10: Manewr hamowania w dziedzinie drogi dwóch skrajnie zachowujących się
kierowców.
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Na Rysunku 6.11 przedstawiono manewru przyspieszenia dla dwóch skrajnie zachowu-
jących się kierowców.

Rysunek 6.11: Manewr przyspieszania dwóch skrajnie zachowujących się kierowców.

Na Rysunku 6.12 przedstawiono manewr jazdy prosto (czas, w którym prędkość była
stała z małym odchyleniem) dla dwóch skrajnie zachowujących się kierowców.

Rysunek 6.12: Jazda po prostej dwóch skrajnie zachowujących się kierowców.

Na Rysunku 6.13 przedstawiono wykresy manewru skrętu w lewo na pojedynczym
skrzyżowaniu dla dwóch skrajnie zachowujących się kierowców.

Po potwierdzeniu poprawności działania platformy symulacyjnej zdecydowano o jej wy-
korzystaniu w celu zweryfikowania następującej hipotezy: znając profile zachowań poszcze-
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Rysunek 6.13: Manewr skrętu w lewo dwóch skrajnie zachowujących się kierowców.

gólnych kierowców, możemy poprzez ich odpowiednie ułożenie na poszczególnych pasach
wpływać na wydajność ruchu drogowego.

W tym przypadku wykorzystano symulację jako narzędzie do weryfikacji hipotezy. Ko-
lejno opisane eksperymenty symulacyjne zostały przeprowadzone z udziałem 40 wirtu-
alnych pojazdów. Do eksperymentów wybrano dwa skrajne profile kierowców, następnie
różne konfiguracje przejazdów zostały podzielone na cztery serie.

Pierwsza seria eksperymentów symulacyjnych składała się z tych samych kierowców:

1. tylko kierowcy "agresywni" (40 x D0),

2. tylko kierowcy "spokojni" (40 x D1).

Druga seria eksperymentów symulacyjnych składała się z naprzemiennie ustawionych
kierowców w następującej konfiguracji:

1. naprzemiennie kierowcy agresywni ze spokojnymi (D0, D1),

2. naprzemiennie kierowcy spokojni z agresywnym (D1, D0),

3. naprzemiennie 2 kierowców agresywnych i 2 kierowców spokojnych (2 x D0, 2 x D1),

4. naprzemiennie 2 kierowców spokojnych i 2 kierowców agresywnych (2 x D1,2 x D0),

5. naprzemiennie 5 kierowców agresywnych i 5 kierowców spokojnych (5 x D0, 5 x D1),

6. naprzemiennie 5 kierowców spokojnych i 5 kierowców agresywnych (5 x D1, 5 x D0),
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7. naprzemiennie 10 kierowców agresywnych i 10 kierowców spokojnych (10 x D0,
10 x D1),

8. naprzemiennie 10 kierowców spokojnych i 10 kierowców agresywnych (10 x D1,
10 x D0).

Trzecia seria eksperymentów symulacyjnych składała się z dwóch grup kierowców (agre-
sywny kierowca na czele) o różnej liczebności obydwu grup:

1. kolejno 5 kierowców agresywnych i 35 kierowców spokojnych (5 x D0, 35 x D1),

2. kolejno 10 kierowców agresywnych i 30 kierowców spokojnych (10 x D0, 30 x D1),

3. kolejno 20 kierowców agresywnych i 20 kierowców spokojnych (20 x D0, 20 x D1),

4. kolejno 30 kierowców agresywnych i 10 kierowców spokojnych (30 x D0, 10 x D1),

5. kolejno 35 kierowców agresywnych i 5 kierowców spokojnych (35 x D0, 5 x D1).

Czwarta seria eksperymentów symulacyjnych składała się z dwóch grup kierowców
(spokojny kierowca na czele) o różnej liczebność obydwu grup:

1. kolejno 5 kierowców spokojnych i 35 kierowców agresywnych (5 x D1, 35 x D0),

2. kolejno 10 kierowców spokojnych i 30 kierowców agresywnych (10 x D1, 30 x D0),

3. kolejno 20 kierowców spokojnych i 20 kierowców agresywnych (20 x D1, 20 x D0),

4. kolejno 30 kierowców spokojnych i 10 kierowców agresywnych (30 x D1, 10 x D0),

5. kolejno 35 kierowców spokojnych i 5 kierowców agresywnych (35 x D1, 5 x D0).
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Rysunek 6.14: Wizualizacja trasy przejazdu przygotowanej na potrzeby kolejnych ekspe-
rymentów symulacyjnych.

Pojedynczy eksperyment symulacyjny został przeprowadzony na uproszczonej trasie
zawierającej jeden pas ruchu oraz światła drogowe, umiejscowione na końcu pasa (Rysu-
nek 6.14). Eksperyment miał odwzorować sytuację, jaka występuje na skrzyżowaniu dro-
gowym przed i po zmianie światła z czerwonego na zielone. Pojedyncza symulacja polegała
na:

1. starcie 40 pojazdów z ich początkowego położenia,

2. zatrzymaniu się pojazdów przed światłami w równej odległości,

3. zmianie światła z czerwonego na zielone,

4. starcie pojazdów (kolejno manewr przyspieszania, unikania kolizji) i przejazd do mo-
mentu opuszczenia przez ostatni z nich miejsca, w którym znajdowały się światła.

6.4 Analiza eksperymentów symulacyjnych i wnioski

Podczas symulacji dokonano pomiaru czasu od momentu włączenia światła zielonego
do momentu opuszczenia przez ostatni samochód miejsca, w którym znajdowały się światła.

Wyniki pierwszej serii eksperymentów grupy 40 kierowców o takim samym profilu
przedstawiono w Tabeli 5. Wyniki tej serii posłużyły jako referencyjne do porównania
z wynikami kolejnych serii eksperymentów.
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Kierowca [s]
D0x40 45,668
D1x40 74,984

Tabela 5: Czas przejazdu 40 jednakowych kierowców, D0 – kierowca agresywny, D1 – kie-
rowca spokojny.

Bazując na różnicy zachowań kierowców, możemy postawić hipotezę, że rozdzielenie
mieszanych kierowców na agresywnych i nieagresywnych i umieszczenie ich na osobnych
pasach ruchu wpływa na szybsze rozładowanie skrzyżowania:

2 ∗ Tmixed > Tlazy + Taggresive (6.2)

gdzie: Tlazy - czas przejazdu grupy składającej się ze spokojnych kierowców
Taggresive - czas przejazdu grupy składającej się z agresywnych kierowców
Tmixed - czas przejazdu mieszanej grupy (spokojnych i agresywnych)

kierowców

Sumaryczny czas przejazdu 40 kierowców spokojnych i 40 agresywnych wynosił:

Ttotal = Tlazy + Taggresive = 120, 652s (6.3)

gdzie: Tlazy - czas przejazdu grupy składającej się ze spokojnych kierowców
Taggresive - czas przejazdu grupy składającej się z agresywnych kierowców
Ttotal - czas przejazdu kolejno kierowców spokojnych oraz agresywnych

W celu udowodnienia postawionej powyżej tezy wprowadzono miarę przyspieszenia
czasu przejazdu. W kolejnych seriach eksperymentu zostało ono wyliczone na podstawie
wzoru:

Przyspieszenie = 2 ∗ Tmixed/Ttotal wyrażone w % (6.4)

gdzie: Tmixed - czas przejazdu kierowców mieszanych (w różnym stopniu)
Ttotal - czas przejazdu kolejno kierowców spokojnych oraz agresywnych

Wyniki drugiej serii eksperymentów (kolejność naprzemienna) przedstawiono w Tabe-
li 6.
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Eksperyment Czas przejazdu [s] Przyspieszenie [%]
Naprzemiennie D0 D1 76,412 26,6 %
Naprzemiennie D1 D0 76,216 26,3 %
Naprzemiennie D0x2 D1x2 78,316 29,8 %
Naprzemiennie D1x2 D0x2 73,36 21,6 %
Naprzemiennie D0x5 D1x5 73,5 21,8 %
Naprzemiennie D1x5 D0x5 71,064 17,8 %
Naprzemiennie D0x10 D1x10 70 16 %
Naprzemiennie D1x10 D0x10 71,316 18,2 %

Tabela 6: Czas przejazdu naprzemiennie ustawionych kierowców, D0 – kierowca agresywny
oraz D1 – kierowca spokojny.

Analizując Tabelę 6 możemy stwierdzić, że postawiona wcześniej hipoteza jest w każ-
dym przypadku prawdziwa (Przyspieszenie > 0 %). Rozdzielenie mieszanych kierowców
na agresywnych i nieagresywnych i umieszczenie ich na osobnych pasach ruchu w znaczący
sposób wpływa na szybsze rozładowanie skrzyżowania a uzyskane w ten sposób przyspie-
szenie jest na poziomie od 18,2 do 26,6 % .

Na Rysunku 6.15 przedstawiono porównanie czasu przejazdu kierowców posortowa-
nych ze względu na temperament, z czasem przejazdu kierowców mieszanych - przypadek
z największym uzyskanym przyspieszeniem.

Druga seria eksperymentów polegała na porównaniu ze sobą zachowań tylko dwóch
skrajnie różnych kierowców. W celu stworzenia optymalnej strategi potrzebne są dalsze
badania na parach kierowców zachowujących się w mniej krańcowy sposób.

Rysunek 6.15: Porównanie czasu przejazdu kierowców mieszanych 2 * Tmixed z czasem
przejazdu kierowców posortowanych ze względu na temperament (Tlazy + Taggresive).
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Wyniki trzeciej serii eksperymentów (kierowca agresywny pierwszy) przedstawiono w Ta-
beli 7. W tej serii eksperymentów nie uzyskujemy przyspieszenia, kierowcy agresywniejsi
tworzą grupę, która oddala się od grupy kierowców spokojnych.

Eksperyment Czas przejazdu [s]
D0x5 D1x35 73,528
D0x10 D1x30 72,044
D0x20 D1x20 69,048
D0x30 D1x10 66,472
D0x35 D1x5 65,128

Tabela 7: Czas przejazdu kolejno ustawionych kierowców D0 – kierowca agresywny oraz
D1 – kierowca spokojny.

Wyniki czwartej serii eksperymentów (kierowca spokojny pierwszy) przedstawiono w Ta-
beli 8.

Eksperyment Czas przejazdu [s]
D1x5 D0x35 67,732
D1x10 D0x30 68,068
D1x20 D0x20 70,364
D1x30 D0x10 72,548
D1x35 D0x5 72,94

Tabela 8: Czas przejazdu kolejno ustawionych kierowców D1 – kierowca spokojny oraz
D0 – kierowca agresywny.

Analizując Tabele 7 i 8, możemy dojść do wniosku, że w przypadku serii trzeciej oraz
czwartej w celu osiągnięcia usprawnienia rozładowania ruchu idealna wydaje się strategia
optymalnego dzielenia na wolne pasy ruchu podobnych kierowców. Co prawda nie jest to
przedmiotem niniejszej pracy i nie będzie w niej dalej poruszane, niemniej jednak zagad-
nienie to jest ciekawe i wymaga dalszych badań.

Dokładne wyniki symulacji dla poszczególnych konfiguracji pojazdów zostały przed-
stawione w Dodatku A. Opis pojedynczego eksperymentu zawiera wykresy prędkości po-
szczególnych pojazdów oraz sumaryczny czas od rozpoczęcia symulacji do całkowitego
opuszczenia skrzyżowania przez konkretny pojazd.

W ramach prac stworzono algorytm sterowania ruchem, którego poprawność została
zweryfikowana przy użyciu symulacji. Model stworzony na podstawie danych pozyskanych
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z obserwacji rzeczywistych działań kierowców pojazdów w warunkach miejskich został z po-
wodzeniem użyty w symulacji ruchu drogowego w mikroskali.

Eksperymenty symulacyjne z użyciem stworzonego modelu pozwoliły na przeprowadze-
nie badań nad wpływem zachowań poszczególnych kierowców na wydajność ruchu. Badania
symulacyjne realnej sytuacji drogowej przedstawionej w tym rozdziale pokazały, że posiada-
jąc wiedzę na temat zachowania się poszczególnych kierowców, możemy podjąć działania,
które w rezultacie doprowadzą do usprawnienia ruchu pojazdów.

W związku z powyższym należy wysnuć kolejną hipotezę, że analizując w podobny
sposób inne – typowe i nietypowe sytuacje drogowe – można na drodze eksperymentalnej
uzyskać usprawnienia ruchu drogowego.

Podsumowując, możliwe jest użycie stworzonego modelu kierowcy jako podstawy do po-
prawy ruchu na skrzyżowaniu.
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7 Wnioski i kierunki dalszych prac

Przeprowadzone eksperymenty i analiza uzyskanych wyników jednoznacznie wskazują,
że indywidualne cechy kierowców mają kluczowy wpływ na sposób prowadzenia pojazdu
i co za tym idzie, na wydajność ruchu drogowego.

Analiza eksperymentów wykazała, że zachowanie kierowców w podobnych warunkach
jest powtarzalne z pewnym odchyleniem, natomiast określenie podobieństwa pomiędzy
sytuacjami na drodze jest zadaniem nietrywialnym. Kluczowy wpływ na zachowanie kie-
rowcy ma jego indywidualne postrzeganie, a nie struktura skrzyżowania. Zaobserwowano,
że nie występuje jednoznaczna korelacja pomiędzy zachowaniami pojedynczego kierowcy,
jak również pomiędzy parą kierowców.

Aby dokładnie odzwierciedlić zachowanie kierowcy, konieczne jest przeprowadzenie jego
obserwacji w trakcie wykonywania pojedynczego manewru w określonej lokalizacji. Pozwa-
la to wysunąć przypuszczenie, że dotychczasowe próby generalizacji zachowań kierowców
na skrzyżowaniach o podobnej strukturze są skazane na porażkę. Podważa to ponadto zało-
żenia części istniejących metod modelowania i symulacji ruchu oraz pozwala sądzić, że nie
istnieje coś takiego jak ogólny profil kierowcy ani wyraźnie rozróżnialne typy kierowców.

W miejsce jednego ujednoliconego modelu proponuje się opracowanie zestawu kilku
instancji modeli pokrywających różne zachowania się kierowców, które byłyby dobierane
do modelu odpowiednio dla rozważanego konkretnego kierowcy (np. przy symulacji w czasie
rzeczywistym w oparciu o śledzenie zachowania kierowcy).

Przeprowadzone badania umożliwiły potwierdzenie tezy pracy i wyciągnięcie następu-
jących wniosków :

Możliwe było zdefiniowanie modeli reprezentujących indywidualne cechy i zachowa-
nia poszczególnych kierowców, bazując na danych zgromadzonych podczas eksperymentów
przeprowadzonych w warunkach miejskich.

Tak skonstruowane modele posłużyły do stworzenia symulacji ruchu pojazdów w mi-
kroskali z uwzględnieniem zachowań konkretnych kierowców. Umożliwiło to modelowanie
i badanie wzajemnych interakcji pomiędzy kierowcami, pojazdami i infrastrukturą.

W ramach przeprowadzonych badań udało się stworzyć model, którego działanie jest
profilowane wyborem bazowych danych pozyskanych z obserwacji zachowań wybranych
kierowców. W ten sposób model może imitować zachowanie wybranego kierowcy podczas
wykonywania konkretnego manewru.

Ponadto przeprowadzono serię eksperymentów symulacyjnych z użyciem stworzonego
modelu kierowcy. Na przykładzie rozdzielenia kierowców, zachowujących się podobnie, na
osobne pasy ruchu, pokazano, że możliwe jest uzyskanie znacznego przyspieszenia rozłado-
wania skrzyżowania.
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Eksperymenty symulacyjne wykazały, że posiadając wiedzę na temat profili poszcze-
gólnych kierowców, możemy wpływać na usprawnienie ruchu drogowego na skrzyżowaniu.

Unikatowość stworzonego modelu polega nie tylko na jego możliwościach odzwiercie-
dlania indywidualnych cech kierowców, ale także na jego różnorodnym zastosowaniu. Stwo-
rzony model może posłużyć do poprawy działania już istniejących systemów typu Active
Safety. Dzisiejsze systemy tego typu nie biorą pod uwagę indywidualnych cech kierowcy
i zachowują się w ten sam sposób. Model mógłby wpływać na parametry tychże systemów
i dostrajać je do indywidualnego zachowania kierowcy. Takie użycie może mieć bezpośred-
nie przełożenie na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Model może także znaleźć zastosowanie w systemach zarządzania ruchem na skrzyżo-
waniu. Znając potencjalne zachowanie kierowców, możliwe będzie wydajniejsze planowanie
przejazdu pojazdów przez skrzyżowanie. Na tej podstawie można byłoby także wpływać
w przyszłości na cykle zmiany świateł lub trasy przejazdu samochodów autonomicznych.

Konwencjonalne samochody również mogłyby otrzymywać stosowne informacje ze wspo-
mnianego systemu (np. przyspiesz lub zwolnij) i wyświetlać je na ekranach pokładowych
systemów nawigacyjnych.

Kolejnym potencjalnym zastosowaniem modelu jest monitorowanie floty pojazdów, za-
chowań kierowców oraz ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Dane z takiego monitoringu
mogłyby posłużyć firmom ubezpieczeniowym przy naliczaniu odpowiedniej wysokości skła-
dek. Innym podmiotem, dla którego pozyskane dane również byłyby wartościowe, mogłyby
być ośrodki nauki jazdy monitorujące kierowców, którzy dopiero zdobyli uprawnienia. Dzię-
ki temu możliwe byłoby doskonalenie programów szkoleniowych tak, aby eliminować błędy
popełniane najczęściej przez nowych kierowców. Równie ważnym wykorzystaniem zgro-
madzonych danych mogłoby być poddawanie ich analizie policyjnej, np. w celu poznania
przyczyn wypadków.

Innym kierunkiem rozwoju niniejszych badań mogłyby być symulacje różnego rodzaju
zachowań drogowych oraz próba ich optymalizacji dzięki znajomości modelu kierowców.

Najbardziej śmiałym pomysłem użycia modelu mogłoby być użycie go w sterowaniu sa-
mochodami autonomicznymi. Posiadając wiedzę o potencjalnym zachowaniu tradycyjnych
kierowców znajdujących się w pobliżu, możliwe byłoby lepsze planowanie poszczególnych
manewrów samochodów autonomicznych.

Zaproponowane w pracy podejście do problemu modelowania kierowców może stanowić
podstawę do dalszych prac i badań w tej dziedzinie. Najciekawszym kierunkiem rozwoju
podejścia mogą być badania nad poszukiwaniem potencjalnych korelacji pomiędzy zacho-
waniem oraz profilem psychologicznym kierowców.

Przeprowadzone eksperymenty pozwoliły zebrać dane, które same w sobie stanowią
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ogromną wartość i mogą posłużyć do przeprowadzenia kolejnych analiz zachowań kierow-
ców. Mogą być także udostępnione innym zespołom badawczym, nie posiadającym moż-
liwości przeprowadzania eksperymentów na rzeczywistych kierowcach w warunkach miej-
skich. Takie zespoły często pracują na samodzielnie wygenerowanych danych lub danych
pozyskanych z symulatorów jazdy.

Sama metoda gromadzenia danych również posiada istotne znaczenie. Może być wyko-
rzystana w kolejnych eksperymentach z użyciem rzeczywistych kierowców, bądź w celach
komercyjnych, jako dodatek do, już i tak mocno zaawansowanych, systemów wspomagania
decyzji montowanych seryjnie w samochodach. Takie rozszerzenie umożliwiłoby kompute-
rom pokładowym samochodu przeprowadzanie analiz zachowania kierowcy i dostrajanie
systemów wspomagania decyzji z uwzględnieniem tych zachowań.
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Wyniki symulacji

A Wyniki symulacji

Wszystkie symulacje zostały przeprowadzone ze stałym krokiem czasowym 1400us.
Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów 40xD0.

Rysunek A.1: Wykres symulacji przejazdu dla D0x40.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,672
Driver 2 9,688
Driver 3 11,34
Driver 4 12,74
Driver 5 13,972
Driver 6 4,816
Driver 7 7,672
Driver 8 9,688
Driver 9 11,34

Kierowca [s]
Driver 10 12,74
Driver 11 13,972
Driver 12 15,064
Driver 13 16,128
Driver 14 17,192
Driver 15 18,368
Driver 16 19,46
Driver 17 20,496
Driver 18 21,504
Driver 19 22,54

Kierowca [s]
Driver 20 23,688
Driver 21 24,892
Driver 22 25,984
Driver 23 27,16
Driver 24 28,308
Driver 25 29,4
Driver 26 30,52
Driver 27 31,696
Driver 28 32,816
Driver 29 33,908

Kierowca [s]
Driver 30 35
Driver 31 36,176
Driver 32 37,38
Driver 33 38,5
Driver 34 39,676
Driver 35 40,852
Driver 36 42,028
Driver 37 43,344
Driver 38 44,52
Driver 39 45,668

Tabela 9: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla D0x40.

Całkowity czas przejazdu: 45,668s
Czas trwania eksperymentu: 531,3s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów D1x40.

Rysunek A.2: Wykres symulacji przejazdu dla D1x40.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,464
Driver 2 12,04
Driver 3 14,028
Driver 4 15,736
Driver 5 17,444
Driver 6 19,124
Driver 7 20,804
Driver 8 22,512
Driver 9 24,22

Kierowca [s]
Driver 10 25,9
Driver 11 27,58
Driver 12 29,232
Driver 13 30,94
Driver 14 32,648
Driver 15 34,328
Driver 16 36,008
Driver 17 37,688
Driver 18 39,396
Driver 19 41,132

Kierowca [s]
Driver 20 42,784
Driver 21 44,492
Driver 22 46,144
Driver 23 47,852
Driver 24 49,588
Driver 25 51,24
Driver 26 52,92
Driver 27 54,628
Driver 28 56,28
Driver 29 58,1

Kierowca [s]
Driver 30 59,696
Driver 31 61,376
Driver 32 63,084
Driver 33 64,764
Driver 34 66,556
Driver 35 68,152
Driver 36 69,832
Driver 37 71,54
Driver 38 73,22
Driver 39 74,984

Tabela 10: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla D1x40.

Całkowity czas przejazdu: 74,984s
Czas trwania eksperymentu: 807,2s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D0,D1.

Rysunek A.3: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D0, D1.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 9,38
Driver 2 11,536
Driver 3 13,944
Driver 4 15,4
Driver 5 17,472
Driver 6 18,76
Driver 7 21,028
Driver 8 22,26
Driver 9 24,556

Kierowca [s]
Driver 10 25,816
Driver 11 28,028
Driver 12 29,428
Driver 13 31,444
Driver 14 32,816
Driver 15 34,944
Driver 16 36,232
Driver 17 38,388
Driver 18 39,676
Driver 19 41,692

Kierowca [s]
Driver 20 42,98
Driver 21 45,08
Driver 22 46,368
Driver 23 48,468
Driver 24 49,784
Driver 25 51,828
Driver 26 53,144
Driver 27 55,3
Driver 28 56,532
Driver 29 58,464

Kierowca [s]
Driver 30 59,752
Driver 31 62,048
Driver 32 63,392
Driver 33 65,716
Driver 34 66,976
Driver 35 69,244
Driver 36 70,448
Driver 37 72,66
Driver 38 73,948
Driver 39 76,412

Tabela 11: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D0, D1.

Całkowity czas przejazdu: 76,412s
Czas trwania eksperymentu: 791,6s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D1,D0.

Rysunek A.4: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D1, D0.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 8,932
Driver 2 11,984
Driver 3 13,72
Driver 4 15,932
Driver 5 17,276
Driver 6 19,404
Driver 7 20,72
Driver 8 22,792
Driver 9 24,136

Kierowca [s]
Driver 10 26,376
Driver 11 27,692
Driver 12 29,876
Driver 13 31,304
Driver 14 33,348
Driver 15 34,664
Driver 16 37,044
Driver 17 38,388
Driver 18 40,236
Driver 19 41,58

Kierowca [s]
Driver 20 43,792
Driver 21 45,108
Driver 22 47,292
Driver 23 48,664
Driver 24 50,932
Driver 25 52,276
Driver 26 54,124
Driver 27 55,44
Driver 28 57,512
Driver 29 58,8

Kierowca [s]
Driver 30 60,816
Driver 31 62,216
Driver 32 64,204
Driver 33 65,576
Driver 34 67,704
Driver 35 69,02
Driver 36 71,204
Driver 37 72,492
Driver 38 74,704
Driver 39 76,216

Tabela 12: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D1, D0.

Całkowity czas przejazdu: 76,216s
Czas trwania eksperymentu: 801,8s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D0x2,D1x2.

Rysunek A.5: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D0x2, D1x2.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,644
Driver 2 11,228
Driver 3 13,496
Driver 4 14,98
Driver 5 16,296
Driver 6 18,368
Driver 7 19,964
Driver 8 21,252
Driver 9 22,568

Kierowca [s]
Driver 10 24,78
Driver 11 26,488
Driver 12 28,112
Driver 13 29,596
Driver 14 32,032
Driver 15 33,936
Driver 16 35,252
Driver 17 36,624
Driver 18 38,64
Driver 19 40,348

Kierowca [s]
Driver 20 41,692
Driver 21 43,008
Driver 22 45,024
Driver 23 46,732
Driver 24 48,216
Driver 25 50,54
Driver 26 54,488
Driver 27 56,756
Driver 28 58,912
Driver 29 61,236

Kierowca [s]
Driver 30 63,672
Driver 31 65,52
Driver 32 67,172
Driver 33 68,684
Driver 34 70,448
Driver 35 72,016
Driver 36 73,304
Driver 37 74,648
Driver 38 76,692
Driver 39 78,316

Tabela 13: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D0x2, D1x2.

Całkowity czas przejazdu: 78,316s
Czas trwania eksperymentu: 848,7s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D1x2,D0x2.

Rysunek A.6: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D1x2, D0x2.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,464
Driver 2 11,62
Driver 3 13,244
Driver 4 15,568
Driver 5 17,192
Driver 6 18,564
Driver 7 19,824
Driver 8 21,896
Driver 9 23,576

Kierowca [s]
Driver 10 24,892
Driver 11 26,236
Driver 12 28,448
Driver 13 30,268
Driver 14 31,528
Driver 15 32,9
Driver 16 34,972
Driver 17 36,708
Driver 18 37,996
Driver 19 39,508

Kierowca [s]
Driver 20 41,776
Driver 21 43,372
Driver 22 44,716
Driver 23 46,032
Driver 24 48,524
Driver 25 50,344
Driver 26 51,632
Driver 27 53,032
Driver 28 55,496
Driver 29 57,12

Kierowca [s]
Driver 30 58,464
Driver 31 60,116
Driver 32 62,412
Driver 33 64,092
Driver 34 65,408
Driver 35 66,668
Driver 36 69,076
Driver 37 70,728
Driver 38 72,044
Driver 39 73,36

Tabela 14: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D1x2, D0x2.

Całkowity czas przejazdu: 73,36s
Czas trwania eksperymentu: 792,7s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D0x5,D1x5.

Rysunek A.7: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D0x5, D1x5.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,14
Driver 2 9,352
Driver 3 11,228
Driver 4 12,964
Driver 5 15,904
Driver 6 17,612
Driver 7 19,292
Driver 8 21
Driver 9 22,68

Kierowca [s]
Driver 10 23,94
Driver 11 25,228
Driver 12 26,516
Driver 13 27,804
Driver 14 29,092
Driver 15 31,892
Driver 16 33,544
Driver 17 35,196
Driver 18 36,764
Driver 19 38,444

Kierowca [s]
Driver 20 39,704
Driver 21 40,992
Driver 22 42,336
Driver 23 43,624
Driver 24 44,94
Driver 25 47,628
Driver 26 49,224
Driver 27 51,072
Driver 28 52,696
Driver 29 54,432

Kierowca [s]
Driver 30 55,72
Driver 31 57,008
Driver 32 58,296
Driver 33 59,584
Driver 34 61,096
Driver 35 64,288
Driver 36 65,912
Driver 37 67,564
Driver 38 69,496
Driver 39 73,5

Tabela 15: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D0x5, D1x5.

Całkowity czas przejazdu: 73,5s
Czas trwania eksperymentu: 817s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D1x5,D0x5.

Rysunek A.8: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D1x5, D0x5.

Kierowca [s]
Driver 0 5,712
Driver 1 9,408
Driver 2 11,984
Driver 3 14
Driver 4 15,736
Driver 5 17,052
Driver 6 18,34
Driver 7 19,628
Driver 8 21,056
Driver 9 22,4

Kierowca [s]
Driver 10 25,704
Driver 11 27,328
Driver 12 28,952
Driver 13 30,688
Driver 14 32,396
Driver 15 33,684
Driver 16 34,944
Driver 17 36,232
Driver 18 37,828
Driver 19 39,228

Kierowca [s]
Driver 20 42,028
Driver 21 43,624
Driver 22 45,276
Driver 23 46,956
Driver 24 48,608
Driver 25 49,896
Driver 26 51,156
Driver 27 52,556
Driver 28 53,844
Driver 29 55,272

Kierowca [s]
Driver 30 57,764
Driver 31 59,444
Driver 32 61,096
Driver 33 62,72
Driver 34 64,54
Driver 35 65,8
Driver 36 67,116
Driver 37 68,46
Driver 38 69,748
Driver 39 71,064

Tabela 16: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D1x5, D0x5.

Całkowity czas przejazdu: 71,064s
Czas trwania eksperymentu: 778,2s
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Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D0x10,D1x10.

Rysunek A.9: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D0x10, D1x10.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,644
Driver 2 9,688
Driver 3 11,368
Driver 4 12,768
Driver 5 13,972
Driver 6 15,092
Driver 7 16,128
Driver 8 17,164
Driver 9 18,2

Kierowca [s]
Driver 10 23,296
Driver 11 25,004
Driver 12 26,712
Driver 13 28,364
Driver 14 30,072
Driver 15 31,752
Driver 16 33,46
Driver 17 35,168
Driver 18 36,792
Driver 19 38,5

Kierowca [s]
Driver 20 39,76
Driver 21 41,048
Driver 22 42,308
Driver 23 43,652
Driver 24 44,912
Driver 25 46,228
Driver 26 47,516
Driver 27 48,888
Driver 28 50,316
Driver 29 51,632

Kierowca [s]
Driver 30 55,272
Driver 31 56,84
Driver 32 58,548
Driver 33 60,172
Driver 34 61,796
Driver 35 63,392
Driver 36 65,016
Driver 37 66,64
Driver 38 68,32
Driver 39 70

Tabela 17: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D0x10, D1x10.

Całkowity czas przejazdu: 70s
Czas trwania eksperymentu: 767,2s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów naprzemiennie D1x10,D0x10.

Rysunek A.10: Wykres symulacji przejazdu dla naprzemiennie D1x10, D0x10.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,436
Driver 2 12,012
Driver 3 14,028
Driver 4 15,764
Driver 5 17,444
Driver 6 19,124
Driver 7 20,804
Driver 8 22,512
Driver 9 24,164

Kierowca [s]
Driver 10 25,452
Driver 11 26,824
Driver 12 28,084
Driver 13 29,372
Driver 14 31,136
Driver 15 32,424
Driver 16 33,712
Driver 17 35,084
Driver 18 36,428
Driver 19 38,192

Kierowca [s]
Driver 20 41,972
Driver 21 43,876
Driver 22 45,92
Driver 23 47,516
Driver 24 49,196
Driver 25 51,128
Driver 26 52,864
Driver 27 54,432
Driver 28 56,14
Driver 29 57,708

Kierowca [s]
Driver 30 58,996
Driver 31 60,312
Driver 32 61,6
Driver 33 62,944
Driver 34 64,232
Driver 35 65,604
Driver 36 67,144
Driver 37 68,572
Driver 38 70
Driver 39 71,316

Tabela 18: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla naprzemiennie D1x10, D0x10.

Całkowity czas przejazdu: 71,316s
Czas trwania eksperymentu: 778,4s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D0x5 i D1x35.

Rysunek A.11: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D0x5 i D1x35.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,644
Driver 2 9,66
Driver 3 11,34
Driver 4 12,712
Driver 5 16,184
Driver 6 17,892
Driver 7 19,544
Driver 8 21,224
Driver 9 22,876

Kierowca [s]
Driver 10 24,556
Driver 11 26,236
Driver 12 27,944
Driver 13 29,652
Driver 14 31,304
Driver 15 33,012
Driver 16 34,664
Driver 17 36,372
Driver 18 38,08
Driver 19 39,732

Kierowca [s]
Driver 20 41,412
Driver 21 43,092
Driver 22 44,8
Driver 23 46,536
Driver 24 48,188
Driver 25 49,84
Driver 26 51,52
Driver 27 53,2
Driver 28 54,964
Driver 29 56,56

Kierowca [s]
Driver 30 58,24
Driver 31 59,92
Driver 32 61,628
Driver 33 63,392
Driver 34 65,044
Driver 35 66,78
Driver 36 68,432
Driver 37 70,168
Driver 38 71,96
Driver 39 73,528

Tabela 19: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D0x5 i D1x35.

Całkowity czas przejazdu: 73,528s
Czas trwania eksperymentu: 1928,6s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D0x10 i D1x30.

Rysunek A.12: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D0x10 i D1x30.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,56
Driver 2 9,604
Driver 3 11,284
Driver 4 12,684
Driver 5 13,888
Driver 6 15,008
Driver 7 16,044
Driver 8 17,08
Driver 9 18,088

Kierowca [s]
Driver 10 23,1
Driver 11 24,808
Driver 12 26,544
Driver 13 28,168
Driver 14 29,876
Driver 15 31,528
Driver 16 33,18
Driver 17 34,916
Driver 18 36,54
Driver 19 38,248

Kierowca [s]
Driver 20 39,9
Driver 21 41,58
Driver 22 43,372
Driver 23 44,968
Driver 24 46,62
Driver 25 48,328
Driver 26 50,008
Driver 27 51,772
Driver 28 53,424
Driver 29 55,132

Kierowca [s]
Driver 30 56,84
Driver 31 58,52
Driver 32 60,256
Driver 33 61,88
Driver 34 63,56
Driver 35 65,296
Driver 36 66,976
Driver 37 68,74
Driver 38 70,336
Driver 39 72,044

Tabela 20: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D0x10 i D1x30.

Całkowity czas przejazdu: 72,044s
Czas trwania eksperymentu: 1283,7s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D0x20 i D1x20.

Rysunek A.13: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D0x20 i D1x20.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,616
Driver 2 9,632
Driver 3 11,284
Driver 4 12,656
Driver 5 13,86
Driver 6 14,924
Driver 7 15,988
Driver 8 17,024
Driver 9 18,088

Kierowca [s]
Driver 10 19,152
Driver 11 20,216
Driver 12 21,28
Driver 13 22,316
Driver 14 23,38
Driver 15 24,556
Driver 16 25,648
Driver 17 26,712
Driver 18 27,72
Driver 19 28,784

Kierowca [s]
Driver 20 37,072
Driver 21 38,752
Driver 22 40,488
Driver 23 42,112
Driver 24 43,764
Driver 25 45,472
Driver 26 47,152
Driver 27 48,916
Driver 28 50,54
Driver 29 52,22

Kierowca [s]
Driver 30 53,9
Driver 31 55,608
Driver 32 57,344
Driver 33 58,94
Driver 34 60,648
Driver 35 62,328
Driver 36 64,008
Driver 37 65,772
Driver 38 67,368
Driver 39 69,048

Tabela 21: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D0x20 i D1x20.

Całkowity czas przejazdu: 69,048s
Czas trwania eksperymentu: 1312,5s

128



Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D0x30 i D1x10.

Rysunek A.14: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D0x30 i D1x10.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,672
Driver 2 9,66
Driver 3 11,34
Driver 4 12,74
Driver 5 13,972
Driver 6 15,064
Driver 7 16,128
Driver 8 17,164
Driver 9 18,2

Kierowca [s]
Driver 10 19,236
Driver 11 20,328
Driver 12 21,56
Driver 13 22,708
Driver 14 23,8
Driver 15 24,864
Driver 16 25,872
Driver 17 26,908
Driver 18 28,028
Driver 19 29,036

Kierowca [s]
Driver 20 30,072
Driver 21 31,108
Driver 22 32,144
Driver 23 33,18
Driver 24 34,188
Driver 25 35,196
Driver 26 36,232
Driver 27 37,296
Driver 28 38,556
Driver 29 39,592

Kierowca [s]
Driver 30 51,38
Driver 31 53,06
Driver 32 54,824
Driver 33 56,448
Driver 34 58,128
Driver 35 59,808
Driver 36 61,488
Driver 37 63,252
Driver 38 64,82
Driver 39 66,472

Tabela 22: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D0x30 i D1x10.

Całkowity czas przejazdu: 66,472s
Czas trwania eksperymentu: 1077,5s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D0x35 i D1x5.

Rysunek A.15: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D0x35 i D1x5.

Kierowca [s]
Driver 0 4,816
Driver 1 7,672
Driver 2 9,688
Driver 3 11,368
Driver 4 12,768
Driver 5 14
Driver 6 15,092
Driver 7 16,156
Driver 8 17,164
Driver 9 18,172

Kierowca [s]
Driver 10 19,208
Driver 11 20,244
Driver 12 21,252
Driver 13 22,288
Driver 14 23,296
Driver 15 24,332
Driver 16 25,368
Driver 17 26,46
Driver 18 27,524
Driver 19 28,924

Kierowca [s]
Driver 20 29,932
Driver 21 31,164
Driver 22 32,2
Driver 23 33,404
Driver 24 34,524
Driver 25 35,588
Driver 26 36,68
Driver 27 37,744
Driver 28 38,976
Driver 29 39,984

Kierowca [s]
Driver 30 41,132
Driver 31 42,364
Driver 32 43,428
Driver 33 44,52
Driver 34 45,64
Driver 35 58,296
Driver 36 60,004
Driver 37 61,712
Driver 38 63,56
Driver 39 65,128

Tabela 23: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D0x35 i D1x5.

Całkowity czas przejazdu: 65,128s
Czas trwania eksperymentu: 752,6s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D1x5 i D0x35.

Rysunek A.16: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D0x5 i D1x35.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,464
Driver 2 12,04
Driver 3 14,028
Driver 4 15,764
Driver 5 17,108
Driver 6 18,368
Driver 7 19,964
Driver 8 21,364
Driver 9 23,156

Kierowca [s]
Driver 10 24,948
Driver 11 26,488
Driver 12 27,972
Driver 13 29,372
Driver 14 30,744
Driver 15 32,004
Driver 16 33,516
Driver 17 34,86
Driver 18 36,316
Driver 19 37,688

Kierowca [s]
Driver 20 39,284
Driver 21 40,768
Driver 22 42,448
Driver 23 43,904
Driver 24 45,388
Driver 25 46,788
Driver 26 48,104
Driver 27 49,448
Driver 28 50,848
Driver 29 52,388

Kierowca [s]
Driver 30 53,732
Driver 31 55,048
Driver 32 57,316
Driver 33 58,772
Driver 34 60,116
Driver 35 61,572
Driver 36 63,28
Driver 37 64,96
Driver 38 66,304
Driver 39 67,732

Tabela 24: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D0x5 i D1x35.

Całkowity czas przejazdu: 67,732s
Czas trwania eksperymentu: 737,2s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D1x10 i D0x30.

Rysunek A.17: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D1x10 i D0x30.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,464
Driver 2 12,012
Driver 3 14,028
Driver 4 15,764
Driver 5 17,472
Driver 6 19,18
Driver 7 20,86
Driver 8 22,568
Driver 9 24,248

Kierowca [s]
Driver 10 25,508
Driver 11 26,796
Driver 12 28,308
Driver 13 29,82
Driver 14 31,108
Driver 15 32,9
Driver 16 34,384
Driver 17 36,12
Driver 18 37,464
Driver 19 38,92

Kierowca [s]
Driver 20 40,404
Driver 21 41,776
Driver 22 43,344
Driver 23 45,024
Driver 24 46,536
Driver 25 47,936
Driver 26 49,308
Driver 27 50,624
Driver 28 51,996
Driver 29 53,452

Kierowca [s]
Driver 30 55,188
Driver 31 56,84
Driver 32 58,38
Driver 33 59,696
Driver 34 61,012
Driver 35 62,72
Driver 36 64,148
Driver 37 65,492
Driver 38 66,724
Driver 39 68,068

Tabela 25: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D1x10 i D0x30.

Całkowity czas przejazdu: 68,068s
Czas trwania eksperymentu: 737,2s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D1x20 i D0x20.

Rysunek A.18: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D1x20 i D0x20.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,464
Driver 2 12,04
Driver 3 14,028
Driver 4 15,764
Driver 5 17,472
Driver 6 19,152
Driver 7 20,832
Driver 8 22,54
Driver 9 24,248

Kierowca [s]
Driver 10 25,9
Driver 11 27,58
Driver 12 29,316
Driver 13 30,968
Driver 14 32,704
Driver 15 34,328
Driver 16 36,036
Driver 17 37,716
Driver 18 39,368
Driver 19 41,132

Kierowca [s]
Driver 20 42,392
Driver 21 43,68
Driver 22 44,968
Driver 23 46,256
Driver 24 47,572
Driver 25 48,944
Driver 26 50,568
Driver 27 52,22
Driver 28 53,872
Driver 29 55,356

Kierowca [s]
Driver 30 57,12
Driver 31 58,716
Driver 32 60,06
Driver 33 61,432
Driver 34 62,916
Driver 35 64,736
Driver 36 66,472
Driver 37 67,732
Driver 38 69,076
Driver 39 70,364

Tabela 26: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D1x20 i D0x20.

Całkowity czas przejazdu: 70,364s
Czas trwania eksperymentu: 747,5s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D1x30 i D0x10.

Rysunek A.19: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D1x30 i D0x10.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,464
Driver 2 12,04
Driver 3 14,028
Driver 4 15,764
Driver 5 17,472
Driver 6 19,124
Driver 7 20,804
Driver 8 22,512
Driver 9 24,22

Kierowca [s]
Driver 10 25,9
Driver 11 27,58
Driver 12 29,26
Driver 13 30,968
Driver 14 32,676
Driver 15 34,328
Driver 16 36,036
Driver 17 37,716
Driver 18 39,368
Driver 19 41,132

Kierowca [s]
Driver 20 42,756
Driver 21 44,464
Driver 22 46,144
Driver 23 47,824
Driver 24 49,588
Driver 25 51,212
Driver 26 52,892
Driver 27 54,6
Driver 28 56,28
Driver 29 58,072

Kierowca [s]
Driver 30 59,332
Driver 31 60,62
Driver 32 61,908
Driver 33 63,196
Driver 34 64,764
Driver 35 66,416
Driver 36 67,816
Driver 37 69,524
Driver 38 71,092
Driver 39 72,548

Tabela 27: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D1x30 i D0x10.

Całkowity czas przejazdu: 72,548s
Czas trwania eksperymentu: 787,6s
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Wyniki symulacji

Wyniki symulacji dla ułożenia pojazdów kolejno D1x35 i D0x5.

Rysunek A.20: Wykres symulacji przejazdu dla kolejno D1x35 i D0x5.

Kierowca [s]
Driver 0 5,74
Driver 1 9,436
Driver 2 12,012
Driver 3 14
Driver 4 15,764
Driver 5 17,444
Driver 6 19,124
Driver 7 20,804
Driver 8 22,512
Driver 9 24,22

Kierowca [s]
Driver 10 25,9
Driver 11 27,58
Driver 12 29,26
Driver 13 30,968
Driver 14 32,676
Driver 15 34,328
Driver 16 36,036
Driver 17 37,716
Driver 18 39,368
Driver 19 41,132

Kierowca [s]
Driver 20 42,756
Driver 21 44,464
Driver 22 46,144
Driver 23 47,824
Driver 24 49,588
Driver 25 51,212
Driver 26 52,892
Driver 27 54,6
Driver 28 56,28
Driver 29 58,072

Kierowca [s]
Driver 30 59,668
Driver 31 61,348
Driver 32 63,056
Driver 33 64,736
Driver 34 66,528
Driver 35 67,788
Driver 36 69,076
Driver 37 70,364
Driver 38 71,652
Driver 39 72,94

Tabela 28: Czas przejazdu poszczególnych kierowców dla kolejno D1x35 i D0x5.

Całkowity czas przejazdu: 72,94s
Czas trwania eksperymentu: 803,4s
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Specyfikacja sprzętu wykorzystanego w eksperymentach

B Specyfikacja sprzętu wykorzystanego w eksperymentach

B.1 Mikrokomputer Pandaboard

Podczas eksperymentów wykorzystano osiem mikrokomputerów Pandaboard. Urzą-
dzenie składa się z pojedynczego obwodu drukowanego małych rozmiarów (114.3 x 101.6 mm).
Przeznaczeniem tego mikrokomputera są obszary, gdzie wymagana jest duża w porówna-
niu z rozmiarami moc obliczeniowa oraz niski pobór prądu. Mikrokomputery Pandaboard
charakteryzują się następującymi parametrami:

• procesor Dual-core ARM Cortex-A9 @ 1.2 GHz,

• pamięć operacyjna 1 GB,

• dodatkowo:

– 2x port Full HD (1080p),

– 1x USB 2.0 High-Speed On-the-go,

– 2x USB 2.0 High-Speed Host ports,

– Gniazdo Ethernet,

– Gniazdo Micro SD,

– UART/RS-232, JTAG,

• oprogramowanie: Ubuntu Linux, Python, Tornado.

B.2 Mikrokomputer Raspberrpy Pi

Raspberry Pi jest platformą komputerową stworzoną przez Raspberry Pi Foundation.
Urządzenie składa się z pojedynczego obwodu drukowanego (85.60 x 53.98 mm) i zostało
stworzone z myślą o zastosowaniach nie wymagających dużej mocy obliczeniowej oraz w
celu wspierania nauki podstaw informatyki. Do budowy mobilnej platformy badawczej
użyto Raspberry Pi w wersji B+, które posiada następujące parametry::

• procesor Quad-core ARM Cortex-A7 @ 900 MHz,

• pamięć operacyjna 1GB,

• dodatkowo:

– 4 porty USB,

– 40 GPIO,

– Port Full HDMI,
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– Gniazdo Ethernet,

– Gniazdo 3.5mm dla dźwięku i obrazu,

– Interfejs kamery (CSI),

– Interfejs graficzny (DSI),

– Gniazdo Micro SD,

– Grafika VideoCore IV 3D,

• oprogramowanie: Raspbian Linux, Python, Tornado.

B.3 Kamery USB

Do budowy mobilnej platformy badawczej zostało użytych osiem kamer, cztery kamery
Logitech C910 oraz cztery kamery Logitech C920.

Ogólna specyfikacja kamery Logitech C910:

• Sensor CMOS, 5 megapikseli,

• HD 720p ,

• Kąt 83◦,

• Kompresja MJPEG.

Ogólna specyfikacja kamery Logitech C920:

• Sensor CMOS, 3 megapiksele,

• Full HD 1080p,

• Kąt 78◦,

• Kompresja H.264,

• Autofocus.

B.4 ELM 327

ELM327 jest urządzeniem umożliwiającym komunikację z komputerem pokładowym
samochodu poprzez łącze diagnostyczne OBDII. Protokół komunikacyjny ELM327 jest
jednym z najbardziej popularnych standardów połączenia komputera PC z OBD. Protokół
ELM327 tworzy abstrakcję na protokół niskiego poziomu i udostępnia prosty interfejs,
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który może być wywołany przez UART, zwykle przez ręczne narzędzie diagnostyczne lub
komputer podłączony przez USB, RS-232, Bluetooth lub Wi-Fi.

Istnieje duża liczba dostępnych programów, które łączą się z ELM327, przykładem może
być użyta podczas eksperymentu aplikacja Torque [87]. Funkcjonalność takiego oprogra-
mowania może zawierać, np.: raportowanie danych o stanie pojazdu, raportowanie kodów
błędów, kasowanie kodów błędów, etc.
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C Struktura pliku opisującego model kierowcy używanego
w eksperymentach symulacyjnych

[ {
" d r i v e r " : {

" id " − id kierowcy ,
" dr iver_nr " − numer i d en ty f i k a cy jny kierowcy ,
"name" − nazwisko kierowcy

} ,
" behaviourTypesList " : [ − l i s t a manewrów

{
" type" − typ zachowania ,
" po i sDataL i s t " : [ − l i s t a punktów POI w któ rych to zachowanie

wystepuje
{

" poi " : {
" id " − id punktu POI ,
"name" − nazwa punktu POI ,
" l ong i tude " − d ł ugo ś ć g eog r a f i c zna l o k a l i z a c j i POI ,
" l a t i t u d e " − sze roko ś ć g eog r a f i c zna l o k a l i z a c j i POI ,
" type " − typ punktu POI

} ,
" s t a t s " : {

"minX" − minimalna warto ś ć X w danych ,
"maxX" − maksymalna warto ś ć X w danych ,
"minY" − minimalna warto ś ć Y w danych ,
"maxY" − maksymalna warto ś ć Y w danych ,
" f i r s tY " − pierwsza warto ś ć Y w danych ,
" lastY " − o s t a tn i a warto ś ć Y w danych ,
"avg" − ś redn ia warto ś ć Y w danych

} ,
" dataPo in t sL i s t " : [ − zb i ó r punktów op i s u j ą cych krzywa

wykonywania manewru
{

"x" − warto ś ć X,
"y" − warto ś ć Y,
" low" − odchy l en i e w dó ł ,
" high " − odchy l en i e w gó r ę

} ,
]

}
]

} , . . .
]

} , . . . ]

Listing 1: Struktura pliku konfiguracyjnego modelu kierowcy.
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D Algorytm scalania decyzji

private SuggestedSpeed MergeSuggest ions ( L is t<SuggestedSpeed> sugge s t i onL i s t ,
double actualSpeed , int po i Id ) {
// odrzu ć w s z y s t k i e s u g e s t i e k t ó rych wykonanie nie musi by ć podj ę t e na

dy s t an s i e minimum 50m
double TOLERANCE_DISTANCE = 50 ;

SuggestedSpeed r e s u l t = new SuggestedSpeed ( ) ;

i f ( de s i r edSpeedL i s t . Count == 0)
return r e s u l t ;

bool hasBraking = fa l se ;
bool ha sAcce l e ra t i on = fa l se ;
bool shouldStop = fa l se ;

// tymczasowa l i s t a d e c y z j i
var tmp = new List<SuggestedSpeed >() ;

f o r each ( sugge s t i on in sugg e s t i o nL i s t ) {

// pomiń decy z j e nie zmien ia j ą ce pr ę dko ś c i
i f ( sugge s t i on . speed == −1)

continue ;

// o b l i c z e n i e j a k i minimalny dys tans j e s t po t r zebny do r e a l i z a c j i
s u g e s t i i

sugge s t i on . r e a l i z a t i o nD i s t a n c e = ca l c u l a t eRea l i z a t i o nD i s t an c e (
actualSpeed , sugge s t i on . speed ) , po i Id ) ;

// dys tans po k t órym r e a l i z a c j a zadania b ę d z i e niemo ż l iwa
var minRea l i zat ionDis tance = sugge s t i on . d i s t anc e − sugge s t i on .

r e a l i z a t i o nD i s t a n c e ;

i f ( minRea l i zat ionDis tance < TOLERANCE_DISTANCE){
// s u g e s t i a ca ł kowi tego zatrzymania s i ę

i f ( sugge s t i on . speed < 0 . 1 )
shouldStop = true ;

// i s t n i e j e s u g e s t i a p r z y s p i e s z en i a
i f ( sugge s t i on . speed > actualSpeed )

hasAcce l e ra t i on = true ;

// i s t n i e j e s u g e s t i a zwo ln i en ia
i f ( sugge s t i on . speed < actualSpeed | | sugge s t i on . speed == 0)
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hasBraking = true ;

// dodaj s u g e s t i ę do da l s z e go rozpatrywania
var s = new SuggestedSpeed ( sugge s t i on ) ;
tmp .Add( s ) ;

}
}

// i s t n i e j e co najmniej jedna s u g e s t i a hamowania
i f ( hasBraking ) {

// znajd ź n a j b l i ż s z ą s u g e s t i e
var minStar tRea l i za t i onDi s tance = Double . MaxValue ;

f o r each ( t in tmp) {
i f ( t . speed < actualSpeed | | t . speed == 0) {

var minRea l i zat ionDis tance = t . d i s t ance − t .
r e a l i z a t i o nD i s t a n c e ;

i f ( minRea l i zat ionDis tance < minStar tRea l i za t i onDi s tance ) {
minStar tRea l i za t i onDi s tance = minRea l i zat ionDis tance ;
r e s u l t = t ;

}
}

}
// nie potrzebujemy hamować , możemy p r z y s p i e s z a ć j e ż e l i i s t n i e j e taka

s u g e s t i a
else i f ( ha sAcce l e ra t i on && ! shouldStop ) {

// znajd ź n a j b l i ż s z ą s u g e s t i e
var minStar tRea l i za t i onDi s tance = Double . MaxValue ;
f o r each ( t in tmp) {

i f ( t . speed > actualSpeed ) {
var minRea l i zat ionDis tance = t . d i s t ance − t .

r e a l i z a t i o nD i s t a n c e ;
i f ( minRea l i zat ionDis tance < minStar tRea l i za t i onDi s tance ) {

minStar tRea l i za t i onDi s tance = minRea l i zat ionDis tance ;
r e s u l t = t ;

}
}

}
}

return r e s u l t ;
}

Listing 2: Algorytm scalania decyzji dostarczonych przez poszczególne submoduły poziomu
taktycznego.
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E Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń

API: Application Programming Interface
CSV: Comma-Separated Values
GIS: Geographic Information System
GPIO: General Purpose Input/Output
GPS: Global Positioning System
GUI: Graficzny interfejs użytkownika
ITS: Intelligent Transportation Systems
JSON: JavaScript Object Notation
LAN: Local Area Network
NTP: Network Time Protocol
OBDII: On-board diagnostic level 2
OSM: Open Street Maps
POI: Points Of Interest
REST: Representational State Transfer
SD: Secure Digital
TCP: Transmission Control Protocol
TTC: Time To Collision
UDP: User Datagram Protocol
UTC: Universal Time Coordinated
XML: Extensible Markup Language
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