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Περίληψη 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός συστήματος επεξεργασίας των 
δεδομένων ενός πολυστρωματικού σαρωτή λέιζερ (Multilayer LaserScanner) από 
μία εξωτερικά συνδεδεμένη υπολογιστική μονάδα, σε πραγματικό χρόνο. 
Αποσκοπεί στο να γνωστοποιούνται στον οδηγό, οπτικά και ηχητικά, όλες οι 
προειδοποιητικές παρατηρήσεις του συστήματος επεξεργασίας αλλά και στο να 
επιτελούνται οι απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις από το ανεπτυγμένο σύστημα 
ελέγχου. Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο με τα υποσυστήματα Φίλτρου 
Εκτίμησης, (με έμφαση στα φίλτρα τύπου Kalman), καθώς επίσης και με εκείνα 
της Σύνδεσης Δεδομένων (Data Association) και της Διαχείρισης Ιχνών (Track 
Management). Τα τελευταία επαρκούν για τη δημιουργία ενός συστήματος 
Ιχνηλασίας (Tracking). Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία 
αλγορίθμων που να υλοποιούν προγραμματιστικά τον στόχο που αναφέρθηκε στην 
αρχή της παρούσας περίληψης. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε αρχικά μία κονσόλα 
C++, η οποία αποτελεί τη διεπαφή του σαρωτή λέιζερ (μέσω του διαύλου δεδομένων 
CAN bus) με την εξωτερική επεξεργαστική μονάδα. Στο κομμάτι της επεξεργασίας, 
αναπτύχθηκε μεγάλος αριθμός υποπρογραμμάτων σε Matlab (για λόγους άμεσης 
προβολής των αποτελεσμάτων σε γραφικό περιβάλλον) που αντιστοιχούν σε δύο 
κυρίως εφαρμογές, οι οποίες είναι: (α) Η Εκτίμηση των Οδικών Ορίων με το 
μοντέλο των clothoid, κάνοντας χρήση φίλτρου τύπου Kalman, αλλά και η 
σταθεροποίηση των παραμέτρων των clothoid και (β) Η δημιουργία ενός 
συγκεκριμένου συστήματος Ιχνηλασίας κινούμενων Οχημάτων (Tracking). Οι 
παραπάνω εφαρμογές ελέγχθηκαν ως προς την ορθή λειτουργία τους με εφαρμογή 
σε πραγματικά σενάρια κίνησης, με πραγματικά δεδομένα από το σαρωτή λέιζερ. 
Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται λεπτομερώς οι εφαρμογές αυτές καθώς και τα 
αποτελέσματά τους, τα ποσοστά επιτυχίας των οποίων κυμαίνονται σε εξαιρετικά 
επίπεδα.  
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Kalman, Ιχνηλασία Οχημάτων (Tracking). 



 

 

 

Abstract 

The purpose of this project is the development of a real time data processing 
system, fed with data from a Multilayer LaserScanner, externally attached to a 
processing unit. Its utility lies in notifying the driver, visually and by using 
sound notifications, of all the processing system’s observations, and also 
accomplishing all the correctional movements provided by the highly developed 
control system. The theoretical background is presented by the Filter Estimation 
subsystems, (emphasizing the Kalman filters), as well as the Data Association 
and the Track Management systems. The latter suffice to create a complete 
Tracking system. The main target of this work is the development of the 
algorithms which shall accomplish the objective reported in the beginning of the 
present summary. For this reason, as a first step, a C ++ console was created, 
this console constitutes the Laserscanner’s data interface with the external 
processing unit, (via the CAN data bus channel). As far as the processing part is 
concerned, a large number of subprograms has been developed in Matlab (Matlab 
offers usable direct and aqurate depiction of the results in graphic environment). 
These subprograms deal with two main applications, which are: (a) the Border 
Estimation with the clothoid model, by using Kalman filters, and the 
stabilization of the clothoid parameters and (b) The creation of a specific Vehicle 
Tracking system. All the above referred applications have been checked in real 
road scenarios constructed with real Laserscanner’s data. In order to certify their 
accuracy, the applications and its results are minutely analyzed, in the following 
chapters. It is worthy of note that the precision rates levels approach an almost 
flawless and trustworthy level.  
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1. Εισαγωγή 

1.1 Συστήματα Ασφαλούς Οδήγησης 

Η ασφάλεια των επιβατών είναι μια από τις βασικότερες παραμέτρους που 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση και τη κατασκευή των σύγχρονων 
αυτοκινήτων. Τα συστήματα ασφαλείας που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα είναι 
δύο ειδών. Τα συστήματα ενεργητικής και τα συστήματα παθητικής ασφάλειας. 

Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας είναι αυτά που παρέχουν τη δυνατότητα στον 
οδηγό του αυτοκινήτου να κατευθύνει και να ελέγχει τη πορεία του στο δρόμο, 
αποφεύγοντας τις συγκρούσεις. Τέτοια συστήματα είναι το ABS (σύστημα 
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών), BAS (σύστημα δυναμικής επιβράδυνσης), ASR ή 
ESR (σύστημα αντιολίσθησης των τροχών), καθώς και το ESP (το σύστημα 
ευστάθειας, που αφαιρεί ή προσθέτει ροπή στους τροχούς ώστε να μη φύγει το 
αυτοκίνητο από το δρόμο εάν γλυστρίσει σε κάποια στροφή). 

Συστήματα παθητικής ασφάλειας είναι τα συστήματα του αυτοκινήτου που σε 
περίπτωση σύγκρουσης, προστατεύουν τον οδηγό και τους υπόλοιπους επιβάτες 
από τραυματισμούς. Τέτοια συστήματα στο αυτοκίνητο είναι οι ζώνες ασφαλείας με 
τους προεντατήρες, τα βυθιζόμενα καθίσματα, οι αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, 
πλευρικοί αερόσακοι (τύπου κουρτίνας), αλλά και οι μπάρες στο σασί του 
αυτοκινήτου. 

Ένα νέο τεχνολογικό άλμα σημειώνεται στο πλαίσιο του PReVENT (PReVENTive 
& Active Safety Applications - Εφαρμογές Προληπτικής & Ενεργητικής 
Ασφάλειας), όπου τα ψηφιακά δεδομένα από τα συστήματα πλοήγησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη μελλοντικών συστημάτων ενεργητικής 
ασφάλειας σε αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 
λεπτομερούς ψηφιακού χάρτη, το όχημα αναγνωρίζει πιθανές επικίνδυνες 
περιοχές και προετοιμάζεται να αντιδράσει ανάλογα. Συστήματα διατήρησης 
λωρίδας κυκλοφορίας, ειδικότερα, θα ωφεληθούν από τις πρόσθετες πληροφορίες 
που παρέχουν τα δεδομένα του ψηφιακού χάρτη. Τα συστήματα αυτά συνήθως 
καθοδηγούνται από κάμερες που καταγράφουν τις σημάνσεις των λωρίδων. Αν 
αυτές είναι ανεπαρκείς ή λείπουν, π.χ. σε δρόμους με φθαρμένο οδόστρωμα ή σε 
διασταυρώσεις, οι κάμερες από μόνες τους δεν είναι αρκετές. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, τα ψηφιακά δεδομένα παρέχουν τις απαραίτητες και ακριβείς 
πληροφορίες για να μπορεί το σύστημα διατήρησης λωρίδας να συνεχίσει να 
λειτουργεί. Η Πρόβλεψη Διαδρομής είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που βελτιώνει τη 
χρήση των δεδομένων του ψηφιακού χάρτη από το σύστημα πλοήγησης. 

Μια άλλη τεχνολογία είναι το σύστημα EUCLIDE. Η αρχιτεκτονική του 
συστήματος EUCLIDE αφορά την σύζευξη (fusion) δεδομένων που προκύπτουν από 
χιλιοστομετρικό ραντάρ και υπέρυθρη κάμερα. Αναπτύχθηκε επίσης και ένα 
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καινοτόμο σύστημα διεπαφής ανθρώπου και μηχανής που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις και ανάγκες του χρήστη, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο συνδυασμού διαφόρων προειδοποιητικών σημάτων. 

Τα δύο άνωθεν προαναφερθέντα προγράμματα είναι ερευνητικά και δεν έχουν 
ακόμα περάσει στην παραγωγή. Το PReVENT μάλιστα είναι ένα μεγάλο τετραετές 
πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2008 και τυγχάνει μεγάλης 
χρηματοδότησης. Εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτοκινητοβιομηχανίες 
και πανεπιστημιακά ιδρύματα, έχει σημειώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και 
σίγουρα θα περάσει ολοκληρωμένο στην παραγωγή. 

Υπάρχουν λοιπόν εφαρμογές που βοηθούν σημαντικά τον οδηγό σε συνηθισμένες 
αλλά και σε πολύ δύσκολες συνθήκες οδήγησης. Αυτές οι εφαρμογές υιοθετούνται 
και συμπεριλαμβάνονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα παραγωγής. Τέτοιες εφαρμογές 
είναι: η προειδοποίηση σύγκρουσης (colision warning), η υποβοήθηση στην αλλαγή 
λωρίδας κυκλοφορίας (lane change assist). Επίσης υπάρχουν και διάφορες άλλες 
εφαρμογές που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, όπως: υποβοήθηση σε 
κυκλοφοριακή συμφόρηση (Traffic Jam Assistant), αποφυγή σύγκρουσης με 
χαμηλή ταχύτητα (Low Speed Collision Avoidance), έκτακτης ανάγκης αυτόματη 
επιβράδυνση (Automatic Emergency Braking), προστασία πεζών (Pedestrian 
Protection),  προειδοποίηση σύγκρουσης κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας 
(PreCrash Lane Departure Warning), και άλλες. 

Οι άνωθεν τεχνολογίες αφορούν το όχημα ως όχημα αναφοράς. Μια άλλη 
τεχνολογία που βρίσκεται υπό εξέλιξη είναι διασύνδεση των οχημάτων, όπως 
λέγεται Όχημα προς Όχημα (Vehicle To Vehicle) τεχνολογία. Το όλο σύστημα 
απαρτίζεται ουσιαστικά από ένα μικροεπεξεργαστή με το ανάλογο λογισμικό, ένα 
δέκτη GPS (General Positioning System) και μία μονάδα ασύρματης επικοινωνίας 
Wireless LAN. Έχει εμβέλεια της τάξης των 300-500 μέτρων, ανάλογα με τις 
εδαφολογικές και τις καιρικές συνθήκες. Τα σενάρια στα οποία μπορεί ένα τέτοιο 
σύστημα - ή καλύτερα δίκτυο - να φανεί χρήσιμο στον εκάστοτε οδηγό είναι πολλά 
και διάφορα, ενώ με την πάροδο του χρόνου η σπονδυλωτή δομή του μπορεί να 
δεχτεί και νέες λειτουργίες.  

 

1.2 Αισθητήρες 

Οι αισθητήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα όχημα για λόγους 
πρόβλεψης και ασφάλειας είναι πολλοί. Μάλιστα αν χρησιμοποιούνται παράλληλα 
– με σύζευξη δεδομένων (data fusion) – πολλαπλοί αισθητήρες, τα αποτελέσματα 
είναι πιο αξιόπιστα καθώς μπορούν τα δεδομένα να πιστοποιηθούν και να 
ανιχνευθούν σε μεγαλύτερο φάσμα, χρησιμοποιώντας υβριδικές τεχνολογίες. 
Μερικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας είναι τα ραντάρ, 
οι σαρωτές λέιζερ (λέιζερ ραντάρ), οι αισθητήρες που δίνουν την κινητική 
κατάσταση του οχήματος (γραμμική και γωνιακή ταχύτητα), κάμερα οπτική, 
κάμερα υπερύθρων, ακόμα και ένας δέκτης GPS ή ένα μικρόφωνο, κτλ.  
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Χρησιμοποιώντας απλά ραντάρ, μπορούμε να ανιχνεύσουμε σημεία μέχρι και 200 
μέτρα μακριά, αλλά έχουμε πολύ μικρό γωνιακό εύρος, δηλαδή είναι πολύ 
κατευθυντικά.  

Ο σαρωτής λέιζερ έχει φοβερές δυνατότητες μέσα στα 80 μέτρα εμβέλειας που 
μπορεί να ανιχνεύσει. Έχει μεγάλη διακριτική ικανότητα, με μεγάλο οπτικό εύρος 
και ανιχνεύει πολλά αντικείμενα σε μία σάρωση. Με το σαρωτή λέιζερ μπορεί 
κανείς να αντιληφθεί αρκετά το περιβάλλον που βρίσκεται. 

Με την κάμερα μπορεί κανείς να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες, κυρίως για 
την ανίχνευση λωρίδων κυκλοφορίας, αλλά είναι πολύ δύσκολο ακόμα και με τους 
καλύτερους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας και βίντεο να αντλήσουμε 
περισσότερες και αξιόπιστες πληροφορίες. Ένα ακόμα αρνητικό είναι και οι πάρα 
πολλοί υπολογιστικοί πόροι που απαιτούνται σε μια τέτοια διαδικασία.  

Το πληρέστερο σύστημα θα μπορούσε να συμπεριλάβει όλους τους 
προαναφερθέντες αισθητήρες και ακόμα άλλους τόσους, ώστε να υπάρχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη πληροφορία και να μπορεί να επιβεβαιωθεί καλύτερα. Η 
πολυπλοκότητα ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν τεράστια και δεν μπορεί κανείς 
να φανταστεί που μπορούν να φτάσουν οι δυνατότητες του συστήματος αυτού. Η 
διαδικασία αυτή ονομάζεται σύζευξη δεδομένων, αλλά η απόδοση που έχει 
επιτευχθεί σήμερα είναι πολύ χαμηλή σχετικά με τις δυνατότητες που έχει. 

 

1.3 Σαρωτές Λέιζερ Γενικά 

Ο πιο προκλητικός στόχος των σύγχρονων προηγμένων συστημάτων βοήθειας 
οδήγησης, είναι να αναδημιουργηθεί και να συντεθεί το σενάριο γύρω από το 
όχημα, ώστε να προειδοποιείται  ο οδηγός πότε εμφανίζονται οι ανεπιθύμητες 
καταστάσεις. Τα ραντάρ που εκπέμπουν μήκος κύματος χιλιοστού, έχουν 
αποδειχθεί ιδανικοί αισθητήρες για την ερμηνεία του περιβάλλοντος κυκλοφορίας.  

Εντούτοις, τα συστήματα στην αγορά, όπως τα ραντάρ που είναι βασισμένα στον 
προσαρμοστικό έλεγχο πλοήγησης, παραδίδουν έναν κατάλογο αντικειμένου με την 
απόσταση, τη σχετική ταχύτητα και την ανακλαστικότητα των σχετικών 
αντικειμένων, τα οποία είναι χαρακτηριστικά μικρότερα από τη χωρική ανάλυση 
του ραντάρ. Ως εκ τούτου, η ταξινόμηση των εμποδίων είναι αδύνατη, ενώ τα 
στάσιμα αντικείμενα δεν λαμβάνονται υπόψη, δεδομένου ότι δεν μπορούν να 
χωριστούν στην περιοχή doppler. Κατά συνέπεια, τα ραντάρ μπορούν να 
ακολουθήσουν τα κινούμενα εμπόδια, αλλά δεν παραδίδουν ικανοποιητικές 
πληροφορίες για ανίχνευση των ορίων του δρόμου.  

Συνεπώς, ένα ego vehicle (δηλ. ένα όχημα που φέρει ένα σύστημα από αισθητήρες ή 
όχημα αναφοράς) πρέπει να εξοπλιστεί με ένα πρόσθετο σύστημα για την ερμηνεία 
της οδικής γεωμετρίας (λωρίδες και όρια δρόμου) όπως τα συστήματα πλοήγησης ή 
επεξεργασίας εικόνας. Σε σύγκριση με τα συστήματα πλοήγησης που είναι σε θέση 
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να παρέχουν τον ακριβή προσδιορισμό θέσης μέσω GPS, τα συστήματα εικόνας 
μπορούν να ανιχνεύσουν τα σημάδια των λωρίδων εύκολα και να τα προσαρμόσουν 
σε ένα πολυωνυμικό πρότυπο, είναι όμως αναξιόπιστα στις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και επιβάλλουν ένα μάλλον υψηλό υπολογιστικό φορτίο σε σύγκριση με 
την επεξεργασία σήματος ραντάρ.  

Η χρήση των ραντάρ υψηλής διακριτικότητας προτείνεται ώστε να ωφεληθούμε 
από τις ικανότητες απεικόνισής τους και την ευρωστία τους ενάντια στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα, προτείνονται αλγόριθμοι για την εκτίμηση της 
γεωμετρίας στο μπροστινό τμήμα του δρόμου χρησιμοποιώντας ιχνηλασία για τα 
κινούμενα, αλλά και για τα στάσιμα αντικείμενα. Η μοντελοποίηση και η εκτίμηση 
των οδικών συνόρων στα συστήματα εικόνας χρησιμοποιούνται στην προειδοποίηση 
ύπαρξης παρόδων και στα συστήματα βοήθειας αλλαγής λωρίδων. Από την άλλη 
μεριά, οι εκτιμήτριες οδικών ορίων, βασισμένες στους ανιχνευτές ακτίνας, έχουν 
σύντομη ιστορία. Κάποιος μπορεί να βρει από το 1995 δημοσιευμένα έγγραφα για 
τα συστήματα προειδοποίησης σύγκρουσης, εντούτοις, πιο συστηματική εργασία 
εκτελέστηκε αργότερα χρησιμοποιώντας κυρίως τους ανιχνευτές λέιζερ, λόγω της 
υψηλής διακριτικότητας και του ευρύτερου οπτικού πεδίου τους. Αν και οι 
ανιχνευτές λέιζερ έχουν υψηλή διακριτότητα στο αζιμούθιο, είναι ευαίσθητοι στη 
βροχή και την ομίχλη.  

Η χρήση των ραντάρ υψηλής διακριτότητας, φαίνεται να είναι ελπιδοφόρα για τις 
μελλοντικές εφαρμογές ασφάλειας του αυτοκινήτου. Για να εξετάσουμε τον 
προτεινόμενο αλγόριθμο, ένα συνεχούς-κύματος διαμορφωμένο κατά συχνότητα 
(FMCW) υψηλής διακριτότητας 77GHz ραντάρ αυτοκινήτου τοποθετείται στο 
μπροστινό προφυλακτήρα ενός οχήματος, ανιχνεύει και σε ύψος και το αζιμούθιο, 
ώστε να διαχωριστούν τα υπερυψωμένα αντικείμενα και να αποκλειστούν από τη 
διαδικασία ιχνηλασίας.  

Το ALASCA (Automotive LAserSCAnner) είναι μια πολυστρωματική, συσκευή 
ανίχνευσης λέιζερ, η οποία μετρά τις αποστάσεις των αντικειμένων στα περίχωρα 
του αισθητήρα. Το σύνολο των δημιουργημένων σχημάτων που έχουν ανιχνευθεί 
καλούνται ως "σάρωση". Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει την κατεύθυνση της 
περιοχής ανίχνευσης, καθώς επίσης και διάφορες άλλες παραμέτρους. Ο 
αισθητήρας συνδέεται με μία ECU (ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου) που υποτίθεται 
ότι τρέχει την ανίχνευση αντικειμένων, την παρακολούθηση και τον αλγόριθμο 
ταξινόμησης, τα αποτελέσματα των οποίων είναι αμφίρροπα ως προς την αξιοπιστία 
τους. 

 

1.4 Δομή του Κειμένου 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται αναλυτικά ο σαρωτής ALASCA με τις προδιαγραφές, 
τα χαρακτηριστικά και την αρχή λειτουργίας του. Παρουσιάζεται η διάταξη του 
εξοπλισμού με τις προαιρετικές συσκευές που επιδέχεται, αναφέρονται τα 
πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί με τις άλλες βαθμίδες του συστήματος, 
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σε πλήρη ανάλυση με τις επικεφαλίδες και το εύρος και την ποιότητα των τιμών 
που μπορεί να ενθυλακώσει. 

Με βάση τις άνωθεν προδιαγραφές από το πρωτόκολλο CAN που χρησιμοποιεί ο 
σαρωτής στη διασύνδεσή του με το δίαυλο δεδομένων του οχήματος, παρουσιάζεται 
η προγραμματιστική οντότητα που αναπτύχθηκε για να αποτελέσει τη διεπαφή των 
δεδομένων που παρέχει ο σαρωτής με το προγραμματιστικό περιβάλλον C++ όπου 
λαμβάνει χώρα η επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. 

Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται η θεωρία της μονάδας φίλτρων εκτίμησης με χρήση 
φίλτρων Kalman. Το φίλτρο Kalman αποτελεί βασικά μια προέκταση της 
επαναληπτικής μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων η οποία μας επιτρέπει να 
μοντελοποιήσουμε αποτελεσματικά την δυναμική κατάσταση τυχαίων στόχων. Η 
θεωρία αυτή βρίσκει εφαρμογή στην εκτίμηση των οδικών ορίων. 

Στο κεφάλαιο 4 αναπτύσσεται αναλυτικά όλη η διαδικασία επεξεργασίας των 
δεδομένων του σαρωτή λέιζερ. Αρχικά διαχωρίζονται τα δεδομένα σε υποψήφια 
οδικά όρια και υποψήφια οχήματα.  

Έπειτα παρουσιάζεται η διαδικασία εκτίμησης των οδικών ορίων, διαχωρίζοντας τα 
σε δύο μέρη με βάση την εκτίμηση προτύπων clothoid που προέκυψε από την 
υπομονάδα φίλτρου εκτίμησης και η διαδικασία σταθεροποίησης της εκτίμησης 
αυτής. 

Επόμενο τμήμα είναι η ιχνηλασία στόχων και ο αλγόριθμος εκτίμησης και 
παρακολούθησης οχημάτων (tracking). 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την αποτελεσματικότητα των 
εκτιμήσεων στα οδικά όρια και στην ιχνηλασία οχημάτων σε πολλά και 
διαφορετικά σενάρια που συνδυάζουν όλα τα συνήθη περιβάλλοντα που συναντά 
κανείς. Τα περιβάλλοντα αυτά είναι αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας, 
περιφερειακές οδοί, μεγαλύτεροι και μικρότεροι, με στροφές, φανάρια, αγροτικούς 
δρόμους και δρόμους αστικούς. Επίσης πέρα από τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από όλα τα προαναφερθέντα περιβάλλοντα.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρατίθεται μια περίληψη της εργασίας, αναφέρονται τα 
βασικότερα σημεία και διάφορα θέματα μελλοντικής υλοποίησης. 

 



Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   6 

Βιβλιογραφία – Αναφορές 

1. A. Polychronopoulos, A. Amditis, N. Floudas and H. Lind, Integrated object and road 
border tracking using 77 GHz automotive radars, 2004 

2. Stefan  Wender,  Michael  Schoenherr,  Nico  Kaempchen,  Klaus  Dietmayer, 
Classification  of  Laserscanner  Measurements  at  Intersection  Scenarios  with 
Automatic Parameter Optimization 

3. L. Andreone, A. Amditis, E.Bekiaris, A.  Laurentini, EUCLIDE:  Fusing data  from  radar 
and  IR  sensors  for  enhancing  automotive  driver’s  vision  under  night  and  adverse 
weather conditions, 2001 

4. Ibeo Automobile Sensor GmbH, CAN Message Protocol V.1.5.9, 2005  

5. Ibeo Automobile Sensor GmbH, CAN Documentation V.1.0.2, 2005 

6. Ibeo Automobile Sensor GmbH, ALASCA User Manual V.2.0.0, 2006 

7. Data fusion server http://www.data‐fusion.org/  

8. ISIF 2002 Conference http://www.fusion2002.org/  

9. ISIF 2006 Conference http://www.fusion2006.org/  



Κεφάλαιο 2 : Σαρωτής λέιζερ 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   7 

2.  Σαρωτής Λέιζερ 

2.1 Περιγραφή Αισθητήρα 

Το ALASCA (Automotive LAserSCAnner) είναι μια πολυστρωματική, συσκευή 
ανίχνευσης λέιζερ, η οποία μετρά τις αποστάσεις των αντικειμένων στα περίχωρα 
του αισθητήρα. Το σύνολο των δημιουργημένων σχημάτων που έχουν ανιχνευθεί 
καλούνται ως "σάρωση". Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει την κατεύθυνση της 
περιοχής ανίχνευσης, καθώς επίσης και διάφορες άλλες παραμέτρους. Ο 
αισθητήρας συνδέεται με μία ECU (ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου) που υποτίθεται 
ότι τρέχει την ανίχνευση αντικειμένων, την παρακολούθηση και τον αλγόριθμο 
ταξινόμησης.  

Αυτός ο αλγόριθμος μετατρέπει τη σάρωση σε ένα σύνολο αντικειμένων και 
διαδρομών και ταξινομεί αυτά τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα έχουν ιδιότητες 
όπως το μέγεθος, η θέση, η ταχύτητα, ο τύπος κ.λπ. Στέλνονται από την ECU στον 
κεντρικό υπολογιστή μέσω του δίαυλου CAN ή με μια διεπαφή Ethernet. 

Η Εικόνα 1.1 δείχνει τα στοιχεία που αποτελούν το σαρωτή λείζερ. 

 
Εικόνα 2. 1: Μέρη που αποτελούν το ALASCA. 
 
Ακολουθεί ένας πίνακας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός τυπικού σαρωτή 
ALASCA: 
 
Εύρος  0.3m ώς 80m (30m με 5% ανακλώμενο στόχο) 
Ακρίβεια  ±5cm 
Συχνότητα περιστροφής  10Hz ώς 40Hz 
Κάθετο γωνιακό εύρος  3.2° υποδιαιρούμενο σε 4 επίπεδα 
Οριζόντιο γωνιακό εύρος  έως 240° (εξαρτάται από τη θέση τοποθέτησης) 

Περιστρεφόμενος 
καθρέπτης 

Βάσεις 
τοποθέτησης 

Κεφαλή 

Περίβλημα 

Προστατευτικό 
κυλινδρικό γυαλί 
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Οριζόντια γωνιακή ακρίβεια  0.25° ως 1° 
Εκπομπός  ασφαλής για τα μάτια (λέιζερ κλάσης 1) 
Διεπαφές  ARCnet / Ethernet / CAN / RS232 
Κατανάλωση ισχύος  14 Watt 
Τροφοδοσία  τροφοδοσία οχήματος 
Προστασία από νερό  IP66 (ακόμα και σαν αυτόνομη μονάδα) 

Πίνακας 2. 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά ενός τυπικού σαρωτή ALASCA 
 

2.1.1 Αρχή Μετρήσεων 

Το ALASCA laserscanner είναι μια όργανο μέτρησης βασισμένη στην τεχνολογία 
ραντάρ με ακτίνες λέιζερ LIDAR (LIght Detection And Ranging). Ανιχνεύει τα 
περίχωρα με τη βοήθεια μιας περιστρεφόμενης υπέρυθρης ακτίνας λέιζερ. Το 
ενσωματωμένο λέιζερ διαβιβάζει σύντομους, γρήγορα εκπεμπόμενους παλμούς που 
ανακλώνται από τα αντικείμενα στα περίχωρα (Εικόνα 2.2).  

 
Εικόνα 2. 2: Αρχή του χρόνου διαδρομής: Η απόσταση d από ένα αντικείμενο, 
μπορεί να καθοριστεί από το χρόνο διαδρομής t του παλμού και την ταχύτητα του 
φωτός c0. 

 

α) Εκπομπή παλμού λέιζερ (κόκκινη κουκκίδα) 

β) Ανάκλαση παλμού λέιζερ  

γ) Λήψη ανακλώμενου παλμού λέιζερ  

δ) Χρόνος διαδρομής t, απόσταση = 2d = c0· t 
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Όλα τα δεδομένα που αφορούν θέση και ταχύτητα από και προς το σαρωτή λέιζερ, 
είναι σε σχέση με το όχημα αναφοράς ώς σύστημα αναφοράς σύμφωνα με τα 
πρότυπα DIN 70000. Η αρχή των αξόνων του εν λόγω συστήματος αναφοράς 
τοποθετείται στο μέσον του μπροστινού άξονα του οχήματος αναφοράς. Ο x-άξονας 
εκτείνεται στην κατεύθυνση της πορείας του οχήματος αναφοράς (θετικές τιμές) 
και ο y-άξονας προς την αριστερή πλευρά σε σχέση με την πορεία του οχήματος 
αναφοράς. Όλες οι γωνίες είναι σε μοίρες και ορίζονται με τον κανονικό 
μαθηματικό ορισμό όπου οι θετικές γωνίες είναι προς τα αριστερά του x-άξονα 
(δηλ. αντιωρολογιακά) (Εικόνα 2.3) . 

 
Εικόνα 2. 3: Σύστημα συντεταγμένων 

Ο σαρωτής λέιζερ μπορεί να ανιχνεύσει τις αντανακλάσεις, κάτι που επιτρέπει μια 
μέτρηση των χρόνων των διαδρομών των παλμών. Από αυτούς τους χρόνους και την 
ταχύτητα του φωτός, οι αποστάσεις στα αντικείμενα μπορούν εύκολα να 
καθοριστούν. Παράλληλα, η κατεύθυνση σε κάθε αντικείμενο είναι γνωστή από τη 
γωνιακή θέση του περιστρεφόμενου καθρέφτη που εκτρέπει την ακτίνα λέιζερ. Η 
Εικόνα 2.4 παρουσιάζει τα κύρια μέρη μέσα στο ALASCA που συμμετέχουν στις 
μετρήσεις. 

 

Ανακλώμενη ηχώ  

Δίοδος εκπομπής υπερύθρων λέιζερ 
Φωτοδίοδος 
λήψης  

Μοτέρ με 
κωδικοποιητή 
γωνίας   

Περιστρεφόμενος 
καθρέπτης 

Εξερχόμενη δέσμη 

αρνητικές 
γωνίες 

θετικές 
γωνίες 
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Εικόνα 2. 4: Στα ενδότερα του σαρωτή λέιζερ 
 

2.1.2 Δυνατότητα Ανίχνευσης Πολλαπλών Στόχων 

Όταν ένας ανακλασμένος σφυγμός φθάνει στη φωτοδίοδο λήψης, η λαμβανόμενη 
ένταση μετατρέπεται σε μια τάση. Η αντανάκλαση θα ανιχνευθεί εάν η τάση της 
υπερβεί ένα δεδομένο κατώτατο όριο. Αυτό το κατώτατο όριο αποτρέπει την 
ανίχνευση ψευδών αντικειμένων λόγω του θορύβου του συστήματος. 

Ο δέκτης του ALASCA μπορεί να ανιχνεύσει μέχρι τέσσερις ανακλάσεις ανά 
διαβιβασθέντα παλμό λέιζερ. Για παράδειγμα μπορεί να ανιχνεύσει την ηχώ Α που 
έρχεται από την πλάκα του θαλάμου ολοκλήρωσης του ALASCA, την ηχώ Β από 
μια σταγόνα βροχής μπροστά από το laserscanner,  μια ηχώ Γ που προέρχεται από 
ένα απομακρυσμένο αντικείμενο και να μην ανιχνεύσει την ηχώ Δ λόγω ενός 
αδιαφανούς αντικειμένου στην ηχώ Γ. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα καλείται 
ικανότητα ανίχνευσης πολλαπλών στόχων (Εικόνα 2.5). Αυτή η δυνατότητα 
κρίνεται απαραίτητη εάν το ALASCA είναι ενσωματωμένο σε ένα όχημα. 

 
Εικόνα 2. 5: Παράδειγμα τάσης εξόδου για ανίχνευση πολλαπλών στόχων 
 

2.1.3 Τεχνολογία Πολλαπλών Στρωμάτων 

Ο σαρωτής λέιζερ υποστηρίζει τέσσερα επίπεδα ανίχνευσης με διαφορετικές 
κάθετες γωνίες. Αυτή η αποκαλούμενη πολυστρωματική τεχνολογία είναι 
υποχρεωτική για τις εφαρμογές οχημάτων όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.6. 

 

 

ηχώ Α      ηχώ Β          ηχώ Γ 

Κατώφλι ανίχνευσης 
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Εικόνα 2. 6: Σαρωτές με ένα και με περισσότερα επίπεδα σάρωσης 

Η πολυστρωματική τεχνολογία λειτουργεί ως εξής: η φωτοδίοδος λήψης που 
φαίνεται στην Εικόνα 2.4 αποτελείται από μια σειρά τεσσάρων ανεξάρτητων 
δεκτών. Κάθε δέκτης αντιστοιχεί σε ένα στρώμα (επίσης αποκαλούμενο κανάλι). 
Βλέποντας μέσω των οπτικών τμημάτων του αισθητήρα, κάθε κανάλι έχει το δικό 
του οπτικό πεδίο (Εικόνα 2.7). Δεδομένου ότι η φωτοδίοδος λήψης παραμένει 
στάσιμη ενώ ο καθρέφτης περιστρέφεται, τότε και τα οπτικά πεδία περιστρέφονται. 
Η Εικόνα 2.8 παρουσιάζει τα οπτικά πεδία για μερικές υποδειγματικές 
κατευθύνσεις καθρεφτών. Έπειτα από μια πλήρη περιστροφή, το μεσαίο σημείο 
κάθε οπτικού πεδίου κινείται σε μια ορισμένη συνημιτονοειδή καμπύλη (Εικόνες 
2.9 και 2.10). 

Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί την ονομαστικές προεπιλογές για τα κανάλια και 
παρουσιάζει τα χρώματα προεπιλογής τους που χρησιμοποιούνται για την 
απεικόνιση. Τα κανάλια απεικονίζονται από την απόχρωση, ενώ οι ηχοί 
απεικονίζονται από τον κορεσμό. 

 
Πίνακας 2. 2: Προεπιλογές απόχρωσης για τα κανάλια 

 
Εικόνα 2. 7: Οπτικό πεδίο του σαρωτή στα 4 κανάλια, η διατομή που 
παρουσιάζεται στο τέλος στα αριστερά έχει την αρχική αναλογία 
 

Παλμός ηχούς 

κίτρινο κανάλι 
πράσινο κανάλι 
μπλε κανάλι 

κόκκινο κανάλι 
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Εικόνα 2. 8: Τα 4 οπτικά πεδία σε σχέση με την κατεύθυνση του καθρέπτη. 

Τα 4 οπτικά πεδία είναι σε κλίση όταν η κατεύθυνση του καθρέπτη είναι 
διαφορετική. Η γωνία κλίσης και η κατεύθυνση του καθρέπτη πάντα έχουν την 
ίδια γωνία α. 

 
Εικόνα 2. 9: Τα 4 οπτικά πεδία σε σχέση με την κατεύθυνση του καθρέπτη, 
εκτεταμένα σε μία πλήρη περιστροφή 

Ο κάθετος άξονας είναι υπερβολικός για λόγους σαφήνειας. Οι καμπύλες τέμνουν 
τον κάθετο άξονα στις ±0.4° και ±1.2°, ενώ ο οριζόντιος άξονας είναι τετμημένος 
στις ±90° ± 0.4° και ±90° ± 1.2°. Αν και οι καμπύλες μοιάζουν με τη γραφική 
παράσταση του συνημιτόνου, είναι στην πραγματικότητα μικρότερα κυκλοειδή. 
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Εικόνα 2. 10: Το τρισδιάστατο κρεμαστό γράφημα της προηγούμενης γραφικής 
παράστασης.  
 

2.1.4 Συχνότητα Περιστροφής και Γωνιακή Διακριτική 
Ικανότητα 

Το μοτέρ που οδηγεί τον καθρέφτη εκτροπής βελτιστοποιείται για τις συχνότητες 
περιστροφής 12,5 και 25 Hz, αν και υποστηρίζει επίσης οποιαδήποτε άλλη 
συχνότητα από 8 έως 40 Hz. Αυτή η συχνότητα συσχετίζεται άμεσα με τη 
διαθέσιμη γωνιακή ανάλυση όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2.2. Η σχέση 
προκύπτει από τις εκτιμήσεις για να εξασφαλίσει ασφάλεια για τα μάτια και για να 
προστατεύσει το λέιζερ από την υπερθέρμανση. 

Συχνότητα περιστροφής f  Γωνιακή Ανάλυση 
8.0 Hz ≤ f ≤ 12.5 Hz   ≥ 0.25° συνεχής, 0.125° μικρής περιόδου 
12.5 Hz < f ≤ 25.0 Hz   ≥ 0.50° συνεχής, 0.250° μικρής περιόδου 
25.0 Hz < f ≤ 40.0 Hz   ≥ 1.00° συνεχής, 0.500° μικρής περιόδου 

Πίνακας 2. 3: Συχνότητα περιστροφής και γωνιακή ανάλυση 

Ο περιορισμός "μικρής περιόδου" στον πίνακα σημαίνει ότι η υψηλή γωνιακή 
ανάλυση είναι διαθέσιμη μόνο για μια ακολουθία λίγων ριπών παλμών λέιζερ. Στις 
εφαρμογές οχημάτων, αυτή η ακολουθία βρίσκεται χαρακτηριστικά στην 
κατεύθυνση της οδήγησης για να έχει μια υψηλής ευκρίνειας ανίχνευση των 
επικείμενων αντικειμένων. Υπάρχουν μερικές κατευθύνσεις (π.χ. μπροστά) πιο 
σημαντικές από άλλες (π.χ. πλευρικές). Μια εφαρμογή μπορεί να εστιάσει την 
προσοχή της στο σημαντικό μέρος των περιχώρων με να χρησιμοποιήσει τα υψηλής 
ευκρίνειας στοιχεία ανίχνευσης εκεί και τα στοιχεία χαμηλής ευκρίνειας στα 
λιγότερο σημαντικά μέρη. Ο σαρωτής ALASCA XT υποστηρίζει την ευέλικτη 
γωνιακή ευκρίνεια για να καλύψει αυτήν την απαίτηση (Εικόνα 2.11). Ο 
καθορισμός προεπιλογής της ευέλικτης γωνιακής ευκρίνειας εστιάζει την προσοχή 
ειδικά σε ένα εύρος ±16° γύρω από την κατεύθυνση οδήγησης (που ορίζεται ως ο x-
άξονας στις αυτοκινητιστικές εφαρμογές). Εδώ, η βραχυπρόθεσμη υψηλή ανάλυση 
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χρησιμοποιείται, ενώ η συνεχής υψηλή ανάλυση χρησιμοποιείται σε ένα ευρύτερο 
φάσμα ±60° γύρω από τον x-άξονα (επίσης και στην οπίσθια κατεύθυνση). Μέσα σε 
αυτά τα εύρη, τα περισσότερα από τα σημαντικά αντικείμενα κυκλοφορίας μπορούν 
να ανιχνευθούν σε μια καλή ανάλυση. 

  
Εικόνα 2. 11: Ευέλικτη γωνιακή ευκρίνεια για περιοχές υψηλής και 
χαμηλότερης σημαντικότητας 

Η ευκρίνεια εξαρτάται από τη σημαντικότητα κάθε γωνιακού εύρους για τις 
αυτοκινητιστικές εφαρμογές. Παραδείγματος χάριν, τα επικείμενα αντικείμενα 
έχουν μια υψηλή σημαντικότητα (κόκκινη περιοχή), ενώ τα πλευρικά αντικείμενα 
είναι συνήθως λιγότερο σημαντικά. Η κίτρινη περιοχή χαμηλής ευκρίνειας 
εμποδίζεται από το πλαίσιο που κρατά το μοτέρ και τον καθρέφτη (μικρό μαύρο 
τετράγωνο στην Εικόνα 2.11).  

Το πλευρικό εύρος γύρω από τον y-άξονα έχει χαμηλότερη ανάλυση. Τέλος, το 
μικρό γωνιακό εύρος γύρω από το όριο των 180° έχει πολύ χαμηλή ανάλυση. Το 
πλαίσιο που κρατά το μοτέρ και τον καθρέφτη εμποδίζει την ‘όραση’ του σαρωτή σε 
αυτό το εύρος. Οι τιμές ανάλυσης που παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.10 ισχύουν 
μόνο για τις χαμηλές συχνότητες περιστροφής μέχρι τα 12,5 Hz. Όπως 
απαριθμείται στον προηγούμενο πίνακα, όλες οι τιμές ανάλυσης 
πολλαπλασιάζονται με 2 ή με 4 στις υψηλότερες συχνότητες περιστροφής οπότε η 
ανάλυση χειροτερεύει. Αυτήν τη  στιγμή δεν υπάρχει καμία διεπαφή με το χρήστη 
για να αλλάξουν οι προεπιλογές της ευέλικτης γωνιακής ανάλυσης από τον πελάτη.  

 

Ευκρίνεια 
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2.1.5 Σύνδεση Συσκευών στο Όχημα και Τοποθέτηση 

Στο κάτωθι σχήμα δίνεται η διάταξη σύνδεσης του συστήματος του σαρωτή λέιζερ 
με την επεξεργαστική μονάδα ECU και τον εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή: 

 
Εικόνα 2. 12: Διάταξη σύνδεσης του συστήματος του σαρωτή λέιζερ 

Όσες γραμμές είναι διακεκομμένες δηλώνουν προαιρετικό εξάρτημα.  

 
Εικόνα 2. 13: Τύποι των διαύλων δεδομένων και τα αντίστοιχα δεδομένα εξόδου 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.12, κάθε σύνδεση διαβιβάζει ένα ορισμένο είδος 
δεδομένων:  

• ALASCA-ECU καλώδιο σύνδεσης, ακατέργαστα δεδομένα: Εδώ ο αισθητήρας 
ALASCA στέλνει τα δεδομένα μέτρησης του υλικού του στο ECU. Αυτά τα 
δεδομένα καλούνται ακατέργαστα δεδομένα επειδή χρειάζονται την 
περαιτέρω επεξεργασία από το ECU. Τα ακατέργαστα δεδομένα 
διαβιβάζονται από το ALASCA στο ECU μόνο, όχι στον υπολογιστή 
οχήματος. Αυτή η σύνδεση χρησιμοποιεί ένα δίαυλο ARCnet για τη 
μετάδοση των δεδομένων.  

• CAN, δεδομένα αντικειμένου: Μια συμπυκνωμένη υψηλού επιπέδου 
περιγραφή των δεδομένων ανίχνευσης στέλνονται ως δεδομένα αντικειμένου 
όσον αφορά το δίαυλο CAN στον υπολογιστή οχήματος. 

Εξωτερικός 
συγχρονισμός  

Υπολογιστής 
φορητός ή μη 

Τροφοδοσία 12V 
DC στην ECU 
και στο σαρωτή 

ALASCA 
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• Ethernet, δεδομένα αντικειμένων και ανίχνευσης: Τα ακατέργαστα δεδομένα 
κατά την επεξεργασία στην ECU, γίνονται δεδομένα ανίχνευσης, δηλ. μια 
συλλογή δεδομένων ανίχνευση. Η προαιρετική σύνδεση Ethernet διαβιβάζει 
τα δεδομένα ανίχνευσης για σκοπούς αποσφαλμάτωσης ή απεικόνισης. Εκτός 
από το δίαυλο CAN, τα δεδομένα αντικειμένων στέλνονται επίσης και μέσω 
της διεπαφής Ethernet.  

Συνήθως τα δεδομένα ανίχνευσης είναι ενδιαφέροντα μόνο για τους ανθρώπους. Οι 
άνθρωποι μπορούν διαισθητικά να ομαδοποιήσουν, να ερμηνεύσουν, και να 
αξιολογήσουν τα δεδομένα ανίχνευσης στα πλαίσια μιας κατάστασης κυκλοφορίας. 
Ένας τυποποιημένος υπολογιστής οχημάτων δεν έχει αυτήν την νοημοσύνη. 
Επομένως, το ECU ενεργεί πρό-επεξεργαστής για τον υπολογιστή οχήματος. Οι 
αλγόριθμοι λογισμικού στην ECU μετασχηματίζουν τα χαμηλού επιπέδου 
δεδομένα ανίχνευσης σε υψηλού επιπέδου δεδομένα αντικειμένων όπως "το 
αντικείμενο #4 είναι ένα αυτοκίνητο 30 μέτρα μπροστά που πηγαίνει με 50 km/h". 
Βέβαια αυτή η ιδιότητα στην πράξη ποτέ δεν εμφανίστηκε! Ο χαρακτηρισμός σαν 
αυτοκίνητο ποτέ δεν είχε έγκυρες τιμές και οι τιμές των ταχυτήτων είναι σχετικά 
αναξιόπιστες, ειδικά για τα αντικείμενα που έχουν όμοιο σχήμα, όπως οι 
μπαριέρες, η ταχύτητά τους φέρεται να υφίσταται, ενώ προφανέστατα έπρεπε να 
είναι μηδενική. Αυτό συμβαίνει λόγω του όμοιου σχήματος κατά μήκος της 
προστατευτικής μπάρας, όπως εξηγείται αναλυτικότερα στην παράγραφο [4.3]. 

Ακολουθούν κάποιες εικόνες όπου δείχνουν τα πιθανά σημεία τοποθέτησης του 
αισθητήρα στο μπροστινό τμήμα του οχήματος: 
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Εικόνα 2. 14: Σημεία τοποθέτησης του αισθητήρα στο μπροστινό τμήμα του 
οχήματος 

 

2.2 Πρωτόκολλο Επικοινωνίας και Δίκτυο CAN 

Το δίκτυο CAN αναπτύχθηκε αρχικά στην Ευρώπη για επιβατηγά οχήματα και 
γρήγορα εξαπλώθηκε ανά τον κόσμο. Η χρήση του επεκτάθηκε και σε ευρύτερες 
βιομηχανικές εφαρμογές. Στο σύγγραμμα αυτό οι αναφορές στο δίκτυο και στο 
πρωτόκολλο CAN σχετίζονται με τη χρήση του στα αυτοκίνητα. 

Με την αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση, ευκολία και τις 
απαιτήσεις για βελτίωση του ελέγχου της εκπομπής ρύπων και μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων, η αυτοκινητοβιομηχανία ανέπτυξε μια ποικιλία  από 
ηλεκτρονικά συστήματα όπως ABS, EMS, ESP, αερόσακους, κεντρικό κλείδωμα. Η 
πολυπλοκότητα αυτών των συστημάτων ελέγχου και η ανάγκη την ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ τους, απαίτησε πιο εξειδικευμένες γραμμές σηματοδοσίας. Το 
CAN προσέφερε την πιο ολοκληρωμένη λύση. Χρησιμοποιώντας το δίκτυο CAN, τα 
ηλεκτρονικά ελεγκτικά συστήματα και οι αισθητήρες στα αυτοκίνητα 
επικοινωνούν μεταξύ τους, σε πραγματικό χρόνο, με ταχύτητες που φτάνουν το 
1Mbps, μέσω σειριακού δίκλωνου διαύλου. 

βάση       βίδα ρύθμισης     εξάρτημα 
στήριξης         γωνίας             σύνδεσης 

τσιμούχα 
στεγανοποίησης 

μηχανική σύνδεση μεταξύ 
ατσάλινου προφυλακτήρα και 
βάσης στήριξης 
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Το πρωτόκολλο CAN είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζεται στο ISO 11898. 
Πέρα από αυτό υπάρχει και το ISO 16845 όπου καθορίζεται και το τεστ πιστότητας 
του πρωτοκόλλου CAN, που εγγυάται την ομαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ των 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CAN.   

 

2.2.1 Μετάδοση Μηνυμάτων  

Σε αντίθεση με την από κόμβο σε κόμβο μετάδοση, όπου η μεταφορά ενός 
μηνύματος γίνεται μεταξύ δύο συγκεκριμένων κόμβων, η μετάδοση των μηνυμάτων 
στο CAN βασίζεται στην λεγόμενη ‘αρχή παραγωγού-καταναλωτή’ (Εικόνα  2.15). 
Ένα μήνυμα που εστάλη από κάποιον κόμβο παραγωγό μπορεί να ληφθεί από όλους 
τους κόμβους καταναλωτές. Για αυτό το λόγο τα μηνύματα-πλαίσια που 
αποστέλλονται δεν συνοδεύονται από διεύθυνση παραλήπτη αλλά αντί για αυτό 
από μια διεύθυνση μηνύματος (identifier) που καθορίζει το περιεχόμενο και την 
προτεραιότητά τους. Το τελευταίο είναι βασικό όταν δύο ή περισσότεροι κόμβοι 
‘ανταγωνίζονται’ για την πρόσβαση στον κεντρικό δίαυλο. Η αποστολή μηνυμάτων 
προς όλους τους κόμβους καλείται και ‘broadcasting’. Στο πρωτόκολλο CAN, τα 
μηνύματα έχουν συνήθως ‘ταυτότητες’ μήκους 11 bits (standard format). Αυτό 
σημαίνει ότι 2048 διαφορετικά μηνύματα μπορούν να υπάρχουν σε κάθε δίκτυο. Ο 
αριθμός αυτός είναι επαρκής στις περισσότερες εφαρμογές. Παρόλα αυτά, για 
ειδικές εφαρμογές, είναι δυνατή η χρήση 29 bits για την διεύθυνση του κάθε 
μηνύματος, που σημαίνει ότι ο αριθμός των διαφορετικών μηνυμάτων αυξάνεται σε 
512 εκατομμύρια. 

 

2.2.2 Η Ευελιξία των Δικτύων CAN 

Ως αποτέλεσμα της μεθόδου της ταυτοποίησης κάθε μηνύματος είναι ο μεγάλος 
βαθμός ευελιξίας των συστημάτων CAN. Η πρόσθεση σταθμών-κόμβων σε ένα 
σύστημα CAN είναι εύκολη και δεν απαιτεί αλλαγές στο λογισμικό ή το υλικό των 
παρόντων κόμβων όσο οι νέοι κόμβοι είναι απλώς δέκτες. Αυτό επιτρέπει την λήψη 
πολλαπλών δεδομένων και το συγχρονισμό των διαφόρων διεργασιών στο σύστημα. 
Επίσης, η μετάδοση δεδομένων δεν βασίζεται στη διαθεσιμότητα ορισμένων 
σταθμών-κόμβων, πράγμα που επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη συντήρηση και 
αναβάθμιση του δικτύου.  

Ο κόμβος για τον οποίον προορίζονται κάποια μηνύματα θα πρέπει να φιλτράρει τη 
ροή των μηνυμάτων στον δίαυλο CAN και να απομονώσει μόνο τα σχετικά. Για τον 
λόγο αυτό τα ολοκληρωμένα κυκλώματα-ελεγκτές του πρωτοκόλλου CAN παρέχουν 
μηχανισμούς οι οποίοι βασίζονται στη λογική του φιλτραρίσματος για την αποδοχή 
ή μη των μηνυμάτων.   
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Εικόνα 2. 15: Βασική αρχή μετάδοσης δεδομένων CAN 

 

2.2.3 Διαιτησία Διαύλου CAN 

Κάθε κόμβος ενός CAN δικτύου μπορεί να αρχίσει να μεταδίδει αμέσως μόλις 
ελευθερωθεί ο κεντρικός δίαυλος (bus). Στην περίπτωση που περισσότεροι από ένας 
κόμβοι αρχίζουν να μεταδίδουν κάποιο μήνυμα ταυτόχρονα , είναι απαραίτητη μια 
διαδικασία διαιτησίας, που εξασφαλίζει ότι μόνο ένας κόμβος συνεχίζει τη 
μετάδοση. 

Εφόσον κάθε κόμβος μπορεί να μεταδίδει μηνύματα, είναι δυνατή η άμεση 
μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ όλων των κόμβων. Έτσι, είναι δυνατόν να 
μεταδίδονται μηνύματα μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, όταν δηλαδή προκύψει 
κάποιο σχετικό γεγονός που το απαιτεί. Συγκριτικά με την κυκλική μετάδοση 
μηνυμάτων, δηλαδή τη μετάδοση σε δίκτυο-βρόχο, η μετάδοση στον κοινό δίαυλο 
υπερτερεί είτε στο ότι προκύπτει σημαντικά χαμηλότερο φορτίο διαύλου είτε στο 
ότι ο απαιτούμενος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι μικρότερος. 

 

2.2.4 Μετάδοση με Βάση την Προτεραιότητα 

Για να αποτραπεί η καταστροφή ταυτόχρονα μεταδιδόμενων μηνυμάτων, σε κάθε 
φάση της διαιτησίας εντοπίζεται το μήνυμα με την υψηλότερη προτεραιότητα. 
Μόνον ο κόμβος που μεταδίδει το μήνυμα με την υψηλότερη προτεραιότητα 
δύναται να συνεχίσει τη μετάδοσή του. Το μήνυμα με την ελάχιστη δυαδική τιμή 
του πεδίου διεύθυνσης (identifier) έχει την υψηλότερη προτεραιότητα.  

Τοπική 
νοημοσύνη 

Τοπική 
νοημοσύνη 

Τοπική 
νοημοσύνη 

Τοπική 
νοημοσύνη 
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Αναλυτικότερα, η ακολουθία των δυαδικών δεδομένων, που αντιστοιχεί στα πεδία 
‘αρχή του πλαισίου’ (Start Of Frame), διεύθυνση (identifier) και ‘remote 
transmission request’ (RTR) (Εικόνα  2.17) του κάθε μηνύματος, συγκρίνεται bit 
προς bit (Εικόνα  2.16). Κάθε κόμβος καταγράφει το επίπεδο του σήματος στον 
δίαυλο. Αυτό συμβαίνει με καλωδιωμένη λογική ‘ΚΑΙ’, όπου το ‘λογικό μηδέν’ 
συγκρινόμενο με ‘λογικό ένα’ ή ‘μηδέν’ δίνει πάντα ‘λογικό μηδέν’. Εάν ένας 
κόμβος εντοπίσει ‘λογικό μηδέν’ στον δίαυλο ενόσω αυτός στέλνει ‘λογικό ένα’ 
αυτομάτως εγκαταλείπει τη μετάδοση.  Όσοι κόμβοι δεν πάρουν  προτεραιότητα 
αυτόματα γίνονται δέκτες του μηνύματος που απέστειλε ο κόμβος με 
προτεραιότητα και δεν επιχειρούν να αποστείλουν δεδομένα έως ότου ελευθερωθεί 
ο δίαυλος. 

 
Εικόνα 2. 16: Διαιτησία διαύλου 

 

2.2.5 Ρυθμός Μετάδοσης και Εύρος Ζώνης 

Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω εγγυάται ότι το μήνυμα με την 
υψηλότερη προτεραιότητα αποστέλλεται πάντα μόλις ελευθερωθεί ο δίαυλος. Η 
αρχή της διαιτησίας με την προτεραιότητα για κάθε μήνυμα συμβάλλει σε μια πολύ 
αποδοτική χρήση του διαθέσιμου εύρους ζώνης. Έτσι, είναι δυνατόν μηνύματα με 
χαμηλή προτεραιότητα να καταλαμβάνουν 100% τον δίαυλο χωρίς να καθυστερούν 
την μετάδοση μηνυμάτων υψηλότερης προτεραιότητας. Για το μήνυμα με την 
υψηλότερη προτεραιότητα ο μέσος μέγιστος χρόνος καθυστέρησης είναι περίπου 
130μs, με αποτέλεσμα ο ρυθμός μετάδοσης να είναι 1Μbit/s. Από την άλλη, βέβαια, 
κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος CAN, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα 
υψηλής προτεραιότητας μηνύματα δεν καταλαμβάνουν συνεχώς τον δίαυλο.  

Η αρχή της bit προς bit διαιτησίας που χρησιμοποιείται στο CAN απαιτεί την 
σύγκριση των ‘λογικών’ επιπέδων (bit levels) όλων των κόμβων που κατανέμονται 
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στον δίαυλο μέσα στο χρονικό διάστημα που διαρκεί ένα bit. Καθώς ο χρόνος  
διάδοσης του σήματος πάνω στον δίαυλο είναι ανάλογος του μήκους του διαύλου, η 
απαιτούμενη διάρκεια ενός bit πρέπει να αυξάνεται με το μήκος του διαύλου.  

Το μέγιστο μήκος διαύλου είναι για αυτό το λόγο αντιστρόφως ανάλογο με τον 
μέγιστο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Για μήκη διαύλου μεγαλύτερα από 100 m, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος κανόνας για υπολογισμούς: 

Ρυθμός μετάδοσης (σε Mbit/s) x Μήκος διαύλου (σε m) = 60 Mbit* m /s. 

 

2.2.6 Μήκος Μηνύματος και Μέγιστος Ρυθμός Μετάδοσης 

Μαζί με ένα μήνυμα-πλαίσιο CAN μπορούν να μεταδοθούν μέχρι και 8 bytes 
δεδομένων. Αυτός ο αριθμός καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις των 
περισσότερων συστημάτων αυτοματισμού που υπάρχουν. Μεγαλύτερος αριθμός 
δεδομένων μπορεί να σταλεί και με περισσότερα συνεχόμενα μηνύματα-πλαίσια. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των σύντομων μηνυμάτων είναι οι μικρότεροι χρόνοι 
καθυστέρησης των μηνυμάτων με υψηλή προτεραιότητα και η δυνατότητα 
μετάδοσης ακόμα και σε περιβάλλοντα όπου εμφανίζονται συχνά βλάβες. Η 
πιθανότητα να σταλούν επιτυχώς σύντομα μηνύματα μεταξύ δύο συνεχόμενων 
βλαβών του συστήματος είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή της μετάδοσης 
μακρύτερων μηνυμάτων. 

Με ρυθμό μετάδοσης 1 Mbit/s, περίπου 10.000 μηνύματα, με μέσο αριθμό 
δεδομένων τα 4 bytes, μπορούν να σταλούν. Για 8 bytes δεδομένων ανά μήνυμα ο 
αριθμός αυτός γίνεται 7.200 περίπου. 

 

2.2.7 Αντιμετώπιση Σφαλμάτων 

Το πλέον αξιόλογο χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου CAN είναι η ξεχωριστή  
δυνατότητα για εντοπισμό σφαλμάτων κατά τη μετάδοση. Αυτό συναντά τις υψηλές 
απαιτήσεις εφαρμογών όπως για παράδειγμα είναι τα ελεγκτικά συστήματα των 
μηχανών αυτοκινήτων. Η υψηλή ικανότητα για εντοπισμό λαθών επιτυγχάνεται 
μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων εντοπισμού λαθών. Μια από τις πιο 
αποδοτικές συνίσταται στην καταγραφή των επιπέδων του διαύλου από τον πομπό 
κάποιου μηνύματος, που εντοπίζει όλα τα λάθη που επιδρούν ευρύτερα στο 
σύστημα. Επίσης, κάθε δέκτης που λαμβάνει μηνύματα ελέγχει κάθε λαμβανόμενο 
μήνυμα βάσει της πρότυπης μορφής του πλαισίου και της τιμής του πεδίου CRC 
(Εικόνα  2.17). Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζονται λάθη που επιδρούν μόνο τοπικά. 
Το πρωτόκολλο CAN διαθέτει επίσης και έναν μηχανισμό εντοπισμού και 
κατάργησης ελαττωματικών κόμβων. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι ελαττωματικοί κόμβοι 
δεν μπορούν πλέον να επηρεάζουν τη μετάδοση μηνυμάτων. 
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Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις για μετάδοση με σημείο αναφοράς τον κόμβο, το 
πρωτόκολλο CAN ορίζει ως σημείο αναφοράς το μήνυμα και χρησιμοποιεί την αρχή 
της ειδοποίησης για σφάλμα. Κάθε κόμβος στο δίκτυο ελέγχει κάθε εκπεμπόμενο 
μήνυμα για λάθη. Όταν ένας πομπός ή ένας δέκτης εντοπίσει σφάλμα, μεταδίδει 
την είδηση αυτή και στους υπόλοιπους κόμβους στέλνοντας ένα μήνυμα λάθους 
(error frame). Αυτό περιλαμβάνει έναν συνδυασμό έξι bit με την ίδια πολικότητα, 
συνήθως με ‘λογικά μηδέν’. Όλοι οι κόμβοι εντοπίζουν το μήνυμα λάθους και 
ακυρώνουν όλα τα πεδία του εσφαλμένου μηνύματος που έχει ήδη ληφθεί. Έτσι 
εξασφαλίζεται η συνοχή των δεδομένων όλων των κόμβων. 

Μόλις ένας κόμβος αποστείλει ή λάβει μήνυμα λάθους, αμέσως επιχειρεί να στείλει 
ξανά το μήνυμα που εστάλη λάθος πριν με διαφορετική διαδικασία διαιτησίας.  

Καθώς η αποστολή των μηνυμάτων λάθους συμβαίνει αμέσως αφότου έχει 
εντοπιστεί κάποιο λάθος, οι χρόνοι ανάκαμψης του συστήματος από τα σφάλματα 
είναι σύντομοι. Το γεγονός ότι ο δίαυλος είναι πρόσθετα απασχολημένος μόνο κατά 
τον εντοπισμό κάποιου λάθους σημαίνει σημαντικά χαμηλότερο πρόσθετο φορτίο 
διαύλου. 

 

2.2.8 Μορφή Πλαισίου CAN 

Το πρωτόκολλο CAN υποστηρίζει δύο μορφές πλαισίου ανάλογα με τον αριθμό bit 
που δεσμεύονται για το πεδίο της διεύθυνσης (identifier). Το ‘βασικό πλαίσιο CAN’ 
(‘CAN base frame’) υποστηρίζει διεύθυνση μήκους 11 bits (γνωστό ως CAN 2.0 A), 

ενώ το ‘εκτεταμένο πλαίσιο CAN’ (‘CAN extended frame’) υποστηρίζει 29 bits 
(γνωστό ως CAN 2.0 B). Η γενική μορφή του πλαισίου φαίνεται στην Εικόνα  2.17 
παρακάτω. 

 

Εικόνα 2. 17: Γενική μορφή πλαισίου CAN 

 

2.2.9 Βασικό Πλαίσιο CAN  

Το βασικό πλαίσιο CAN (CAN base frame) (Εικόνα 2.18) αρχίζει με το bit αρχής 
(SOF: Start Of Frame) που ακολουθείται από το πεδίο διαιτησίας αποτελούμενο 
από την διεύθυνση (identifier) του μηνύματος και το bit RTR (Remote 
Transmission Request). To τελευταίο χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των 
πλαισίων που ‘μεταφέρουν’ δεδομένα (RTR=0, Εικόνα 2.18) από αυτά που 
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αποστέλλονται για να ‘ζητήσουν’ την αποστολή άλλων μηνυμάτων (RTR=1, Εικόνες 
2.20, 2.21). 

 Tο ακόλουθο πεδίο είναι το πεδίο ελέγχου (control field) που αποτελείται από το 
bit IDE (Identifier Extension), το δεσμευμένο bit r0 και 4 bits του πεδίου DLC 
(Data Length Code). Το πρώτο χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τα ‘βασικά’ 
(IDE=0) από τα ‘εκτεταμένα’ (IDE=1) πλαίσια και  το DLC περιλαμβάνει τον 
αριθμό των bytes που ακολουθούν στο πεδίο δεδομένων (Data). Εάν το μήνυμα 
είναι του τύπου που ‘ζητά’ άλλα μηνύματα (Remote Transmission Request), τότε 
το πεδίο DLC περιλαμβάνει τον αριθμό των bytes δεδομένων (Data) που θα έχει το 
ζητούμενο μήνυμα. 

 Στο πεδίο των δεδομένων εφαρμογής (Data) που ακολουθεί δεσμεύονται έως και 8 
bytes. 

 Την ακεραιότητα του πλαισίου εγγυάται το ακόλουθο πεδίο CRC (Cyclic 
Redundant Check), το οποίο περιλαμβάνει ένα άθροισμα ελέγχου (checksum) για 
τον αριθμό των bits που προηγήθηκαν στο πλαίσιο. Χρησιμοποιείται μόνο για τον 
εντοπισμό λαθών και όχι για τη διόρθωσή τους. Μπορεί να εντοπίσει έως και 6 
λάθη διασκορπισμένα στο μήνυμα και έχει μήκος 15 bits. 

Τo επόμενο πεδίο είναι το ACK (Acknowledge field) που αποτελείται από δύο bits 
(ACK Delimiter και ACK Slot). Κάθε ενεργός κόμβος ενός δικτύου CAN που 
εντοπίζει ένα ορθά κωδικοποιημένο μήνυμα στον δίαυλο θέτει το ACK Slot, που 
αρχικά ήταν ‘λογικό ένα’, σε ‘λογικό μηδέν’. Ο κόμβος-αποστολέας του μηνύματος 
ελέγχει αυτό το πεδίο και αν διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε επίπεδο ‘λογικού ένα’ το 
αντιμετωπίζει ως λάθος. Σημειώνεται ότι, εφόσον ο αποστολέας αντιληφθεί ‘λογικό 
μηδέν’ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το μήνυμά του εστάλη στις επιθυμητές 
εφαρμογές. Το μόνο το οποίο μπορεί να συμπεράνει είναι ότι το μήνυμα έχει 
κωδικοποιηθεί σωστά πάνω στον δίαυλο. 

Ακολουθεί το πεδίο EOF (End Of Frame) που σημαίνει το τέλος του πλαισίου 
CAN. Αποτελείται από 7 bits, όλα σε ‘λογικό ένα’, παραβιάζοντας έτσι τον κανόνα 
‘bit stuffing’, δηλαδή παραγεμίσματος με bits, σύμφωνα με τον οποίον μετά από μια 
ακολουθία 5 bits με την ίδια πολικότητα πρέπει να τεθεί αντίθετης πολικότητας 
bit. Έτσι, όσο είναι ενεργό αυτό το πεδίο, ο κανονισμός αυτός τίθεται εκτός 
λειτουργίας. 

Στη συνέχεια υπάρχει το πεδίο IFS (Intermission Frame Space), αποτελούμενο 
από 7 bits, δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό bits μεταξύ δύο συνεχόμενων μηνυμάτων. 
Δηλαδή, ουσιαστικά ορίζει το χρόνο που απαιτείται για να μεταφερθεί από τον 
ελεγκτή CAN ένα λαμβανόμενο μήνυμα από τον διαχειριστή του διαύλου 
(bushandler) μέχρι τον σχετικό χώρο μνήμης (buffer) όπου αποθηκεύονται τα 
μηνύματα. 

Τέλος, εκτός και αν κάποιος κόμβος ξεκινήσει να μεταδίδει, ο δίαυλος μένει σε 
κατάσταση αδράνειας (bus idle). 



Κεφάλαιο 2 : Σαρωτής λέιζερ 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   24 

 

2.2.10 Eκτεταμένο Πλαίσιο CAN 

Tο εκτεταμένο πλαίσιο CAN (CAN extended frame) (Εικόνα  2.19) διαφέρει από το 
‘βασικό’ καταρχάς στον αριθμό των bits που δεσμεύονται για την διεύθυνση του 
μηνύματος, όπως προαναφέρθηκε .  

Επίσης, το πεδίο RTR αντικαθίσταται από το πεδίο SRR (Substitude Remote 
Request). 

Στο πεδίο IDE τίθεται ‘λογικό ένα’ αντίθετα με το πλαίσιο με 11 bit διεύθυνση 
όπου είναι ‘λογικό μηδέν’. 

Εφόσον τα ‘εκτεταμένα’ πρέπει να συνυπάρχουν με τα ‘βασικά’ πλαίσια στον ίδιο 
δίαυλο, θα πρέπει να καθοριστεί η προτεραιότητα στην περίπτωση που δύο 
διαφορετικής κωδικοποίησης μηνύματα ‘ανταγωνίζονται’ για πρόσβαση στον 
δίαυλο. Έτσι, τα ‘βασικά’ μηνύματα έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των 
‘εκτεταμένων’. 

Τα μηνύματα με 29 bits μήκος διεύθυνσης έχουν ορισμένα μειονεκτήματα 
συγκριτικά με αυτά με τα 11 bits. Καταρχάς, ο χρόνος διάδοσής τους στον δίαυλο 
είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον 20 διάρκειες bit, ενώ απαιτούν μεγαλύτερο εύρος 
ζώνης (περίπου 20% περισσότερο). Επίσης, η απόδοσή τους στον εντοπισμό λαθών 
είναι μικρότερη. 

Οι ελεγκτές CAN, που υποστηρίζουν ‘εκτεταμένη’ μορφή μηνυμάτων, έχουν τη 
δυνατότητα να στείλουν και να λάβουν μηνύματα σε ‘βασική’ μορφή. Αντίθετα, 
ελεγκτές που υποστηρίζουν ‘βασική’ μορφή, δεν υποστηρίζουν ‘εκτεταμένη’. 
Βέβαια, υπάρχουν και ελεγκτές που απλά αγνοούν τα ‘εκτεταμένα’ μηνύματα. 

 

 
Εικόνα 2. 18: Βασικό πλαίσιο CAN (διεύθυνση 11 bits) 
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Εικόνα 2. 19: Εκτεταμένο πλαίσιο CAN (διεύθυνση 29 bits) 

 

 
Εικόνα 2. 20: Πλαίσιο με 11 bits διεύθυνση που ‘ζητά’ την αποστολή άλλου 
πλαισίου 

 

 
Εικόνα 2. 21: Πλαίσιο με 29 bits διεύθυνση που ‘ζητά’ την αποστολή άλλου 
πλαισίου 

 

2.3 Πρωτόκολλο Μηνυμάτων CAN Ibeo 

Εδώ θα αναφερθεί το πρωτόκολλο και οι προδιαγραφές AS CAN των μηνυμάτων 
που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του σένσορα λέιζερ με το δίαυλο CA. 
Όλοι οι σένσορες λέιζερ υποστηρίζουν αυτό το πρωτόκολλο. Η γενική ιδέα σε αυτό 
το πρωτόκολλο είναι ότι κάθε αισθητήρας για να επικοινωνήσει, πρέπει να 
χρησιμοποιήσει μόνο δύο αναγνωριστικά CAN: Ένα για την επικοινωνία στον 
αισθητήρα και ένα από τον αισθητήρα στο σύστημα που είναι συνδεδεμένος. Αυτά 
τα αναγνωριστικά (Πίνακας 2.4) τίθενται ως εργοστασιακή προεπιλογή πριν στην 
παράδοση και μπορούν  να αλλάξουν, όπως επίσης και κάθε άλλη παράμετρος, από 
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το χρήστη για να προσαρμόσει το σαρωτή λέιζερ στο μεμονωμένο του σύστημα, 
επιτρέποντας κατά συνέπεια μεγάλη ευελιξία. Μόνο τα αναγνωριστικά με  ‘*’ είναι 
προστατευμένα και δεν μπορούν να αλλάξουν από το χρήστη. Όλοι οι Ibeo AS 
σαρωτές λέιζερ χρησιμοποιούν το πρότυπο CAN v2.0A (11-bit αναγνωριστικά) για 
την επικοινωνία, το οποίο αναλύθηκε στην παράγραφο [2.2].  

Αναγνωριστικό Όνομα Περιγραφή 
0F0h*  Synchronisation  System-wide timestamp  
4EAh  AEB++  (CAN Base ID – 6), reserved  
4EBh  ACC  (CAN Base ID – 5), reserved  
4ECh  PedestrianProtection (CAN Base ID – 4), reserved  
4EDh  CrashPrediction (CP) (CAN Base ID – 3), reserved  
4EEh  WarningZones (WZ)  (CAN Base ID – 2), reserved  
4EFh  AEB  (CAN Base ID – 1), reserved  
4F0h  Scanner commands   CAN Base ID  
4F1h  Scanner data  (CAN Base ID + 1)  

Πίνακας 2. 4: Εργοστασιακές προεπιλογές για τα αναγνωριστικά 

Για κάθε Laserscanner, ορίζονται αποκλειστικά δύο αναγνωριστικά CAN. Με τo 
πρώτο (CAN Base ID), ο αισθητήρας λαμβάνει εντολές από την κεντρική 
επεξεργαστική μονάδα που διαχειρίζεται τα δεδομένα (όχι τη CPU του σαρωτή), 
και με το δεύτερο (που είναι πάντα CAN Base ID+1) μπορεί να στείλει τα στοιχεία 
στην κεντρική επεξεργαστική μονάδα. 

Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες 2.5 έως και 2.11 με τα πιο χρήσιμα και βασικά 
χαρακτηριστικά των μηνυμάτων CAN, τα οποία μεταφράστηκαν σαν αντικείμενα 
σε προγραμματιστικό περιβάλλον C++ για περεταίρω επεξεργασία σε πραγματικό 
χρόνο: 

Όνομα 
σήματος Byte  Bit  Πεδίο  Μετατροπή  Τύπος 

δεδομένων Σχόλια  

Τύπος 
μηνύματος 0 2..0  0..7  1: επικεφαλίδα πλαισίου  UINT3  Κατάσταση σήματος  

# αντικειμένου 0 7..3  0..31  0: κανονική κεφαλίδα 
πλαισίου  UINT5  Πρέπει να είναι 0 για 

επικεφαλίδα πακέτου 

Στυλ 
αντικειμένου  1 7..0  0..255  0-127: (δεσμευμένο)  

128: δεδομένα IBEO AS UINT8  
Πρέπει να είναι 128 για 
αυτές τις 
προδιαγραφές 

Πλήθος 
αντικειμένων  2 7..2  0..31  1 x τιμή  UINT6    

Δεσμευμένο  2 1 0..1  - UINT1  Πάντα 1  
Σημαία 
βαθμονόμησης  2 0 0..1  0: μη βαθμονομημένο 

1: βαθμονομημένο UINT1    

Μετρητής 
κύκλων 3 7..0  0..255  1 x τιμή  UINT8  

Ο κύκλος αυξάνεται 
κατά ένα σε κάθε 
σάρωση. Υπερχείληση 
από 255 σε 0  

Χρονοστιγμή 
(Timestamp)  4..7  31..0  

0..4.294.967.2
95 (0 .. ≈ 7 
εβδομάδες)  

1 ms x τιμή  UINT32  Στιγμή που ξεκινά η 
μέτρηση  

Πίνακας 2. 5: Τύπος μηνύματος 1: Επικεφαλίδα πλαισίου 
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Όνομα σήματος Byte  Bit  Πεδίο  Μετατροπή  Τύπος 
δεδομένων  Σχόλια  

Τύπος μηνύματος 0 2..0  0..7  1: επικεφαλίδα πλαισίου UINT3  Κατάσταση 
σήματος  

# αντικειμένου 0 7..3  0..31  1: Πληροφορία περιβάλλοντος  UINT5    

Ακάθαρτος σένσορας  1 7..0  0..255  
0 = ok,  1 = ακάθαρτο (πρέπει 
να καθαριστεί) 
 255 = μη διαθέσιμο  

UINT8    

Ανιχνευτής βροχής  2 7..0  0..255  
0 = όχι βροχή ορατή 1..254 = 
σημεία βροχής ανά 1000  
255 = μη διαθέσιμο  

UINT8    

Ανίχνευση ακαθαρσίας: 
γωνία αρχής  3 7..0  0..255  

0..180: γωνία αρχής = 2*τιμή – 
180.0, 254: χωρίς γωνία 
αρχής, 255: Μη διαθέσιμο  

UINT8  αγνόησε.  

Ανίχνευση ακαθαρσίας: 
γωνία τέλους 4 7..0  0..255  

0..180: γωνία τέλους = 2*τιμή, 
254: χωρίς γωνία τέλους, 255: 
Μη διαθέσιμο  

UINT8  αγνόησε.  

  5 ‐ 7          
(μη 
χρησιμοποιο
ύμενο  

Πίνακας 2. 6: Τύπος μηνύματος 1: Πληροφορίες περιβάλλοντος 

 

Όνομα σήματος Byte Bit  Πεδίο  Μετατροπή  Τύπος 
δεδομένων  Σχόλια  

Τύπος μηνύματος 0 2..0  0..7  2: General object info  UINT3  Κατάσταση σήματος  

# αντικειμένου  0 7..3  0..31  1 x τιμή  UINT5  Number 0 as 1st  

ID αντικειμένου 1 7..0  0..255  1 x τιμή  UINT8  
Για τη ζωή ενός σταθερού 
αριμού αντικειμένου 
(εξήγηση παρακάτω) 

Κατάσταση Ιχνηλασίας  2 7..0  0..15  0: known object 1: unknown 
object 255: μη διαθέσιμο  UINT8  1 αν το αντικείμενο αυτό 

εστάλει για πρώτη φορά 
Ταξινόμηση 3 7..0  0..255  1 x τιμή  UINT8  

Αριθμός σημείων  4 7..0  1..256  1 x τιμή + 1  UINT8  
Πλήθος των σημείων του 
περιγράμματος 
αντικειμένου 

ΤαχύτηταX  5 7..0  
-63,5.. 
62,5 
m/s  

0: τιμή < -63,5 m/s 1..253: 
0,5 x τιμή – 64 254: τιμή >= 
62,5 m/s 255: μή διαθέσιμη 
τιμή  

UINT8  
 
Σχετική ταχύτητα στην 
κατεύθυνση X 

ΤαχύτηταY  6 7..0  
-63,5.. 
62,5 
m/s  

0: τιμή < -63,5 m/s 1..253: 
0,5 x τιμή – 64 254: τιμή > 
62,5 m/s 255: μή διαθέσιμη 
τιμή  

UINT8  Σχετική ταχύτητα στην 
κατεύθυνση Y  

ΤαχύτηταX εξωτ.  7 7..4  
-0.25.. 
0,21 
m/s  

Τιμή / 32  INT4  
Για καλύτερη ακρίβεια: 
πρόσθεσε αυτή την τιμή 
στην Ταχύτητα X  

ΤαχύτηταY εξωτ.  7 3..0  
-0.25.. 
0,21 
m/s  

Τιμή / 32  INT4  
Για καλύτερη ακρίβεια: 
πρόσθεσε αυτή την τιμή 
στην Ταχύτητα Y  

Πίνακας 2. 7: Τύπος μηνύματος 2: Γενικές πληροφορίες αντικειμένων και 
ταχύτητας 

 

Όνομα σήματος Byte  Bit Πεδίο  Μετατροπή  Τύπος 
δεδομένων  Σχόλια  

Τύπος μηνύματος 0 2..0 0..7  3: Object deviation 
info  UINT3  Κατάσταση σήματος 

# αντικειμένου (ID)  0 7..3 0..31  1 x τιμή  UINT5  Αριθμός 0 σαν 1ος  
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Σχετική στιγμή της μέτρησης  1 7..0 0..254 
ms  

1 x τιμή 254: >= 126 
ms 255: μη διαθέσιμο  UINT8  

Στιγμή μέτρησης 
σχετικά με την 
έναρξη του κύκλου 

σ θέσης X 2 7..0 0..25,5 
m  

0..253: 0,10 x τιμή 
254: >= 25,5 m 255: 
μή διαθέσιμη τιμή 

UINT8  Τυπική απόκλιση 
της θέσης X  

σ θέσης Y  3 7..0 0..25,5 
m  

0..253: 0,10 x τιμή 
254: >= 25,5 m 255: 
μή διαθέσιμη τιμή 

UINT8  Τυπική απόκλιση 
της θέσης Y  

σ Ταχύτητας X  4 7..0 0..15 
m/s  

0..25: 0,5 x τιμή 30: 
>= 16 m/s 255: μή 
διαθέσιμη τιμή 

UINT8  Τυπική απόκλιση 
της ταχύτηταςΧ 

σ Ταχύτητας Y 5 7..0 0..15 
m/s  

0..25: 0,5 x τιμή 30: 
>= 16 m/s 255: μή 
διαθέσιμη τιμή 

UINT8  Τυπική απόκλιση 
της ταχύτηταςY  

Συντελεστής συσχέτισης θέσης 6 7..0 -1..+1  0..200: 0,01 x τιμή – 1 
255: μή διαθέσιμη τιμή UINT8    

Συντελεστής συσχέτισης ταχύτητας 7 7..0 -1..+1  0..200: 0,01 x τιμή – 1 
255: μή διαθέσιμη τιμή UINT8    

Πίνακας 2. 8: Τύπος μηνύματος 3: Πληροφορίες απόκλισης αντικειμένων 

 

Όνομα σήματος Byte  Bit  Πεδίο  Μετατροπή  Τύπος 
δεδομένων  Σχόλια  

Τύπος μηνύματος 0 2..0  0..7  4: πληροφορίες 
περιγράμματος  UINT3  Κατάσταση σήματος  

# αντικειμένου (ID)  0 7..3  0..31  1 x τιμή  UINT5  Αριθμός 0 σαν 1ος 

Ύψος  1 7..0  0..12,7m 
0..253 : 0,05 x τιμή 
254: >= 12,7 m 255: 
μή διαθέσιμη τιμή   

UINT8  Ύψος αντικειμένου 

σ Ύψους 2 7..0  0..12,7m 
0..253 : 0,05 x τιμή 
254: >= 12,7 m 255: 
μή διαθέσιμη τιμή   

UINT8  Τυπική απόκλιση ύψους  

Βεβαιότητα ταξινόμησης  3 7..0  0..100%  0..100: τιμή 255: μή 
διαθέσιμη τιμή   UINT8  Επίπεδο βεβαιότητας ότι είναι 

σωστή η ταξινόμηση 

Ηλικία ταξινόμησης 4 7..0  1..15  
0: μή διαθέσιμη τιμή  
1..15 μητρητής 
σαρώσεων ιχνηλασίας 

UINT8    

Ηλικία αντικειμένου  5 6  7..0 
7..0  0..65535   UINT16    

  7         (μη χρησιμοποιούμενο)  

Πίνακας 2. 9: Τύπος μηνύματος 4: Ταξινόμηση και ηλικία αντικειμένων 
 

Όνομα σήματος Byte  Bit  Πεδίο  Μετατροπή  Τύπος 
δεδομένων  Σχόλια  

Τύπος μηνύματος 0 2..0  0..7  6: object points  UINT3  Κατάσταση σήματος  

# αντικειμένου (ID)  0 7..3  0..31  1 x τιμή  UINT5    

# Σημείου αντικειμένου 1 7..4  0..15  1 x τιμή  UINT4    

Αριθμός σημείου θέσηςX  1 2 
3  

3..0 
7..0 7  

-200.. 
200 m  

0..8000 : 0,05 x τιμή – 
200 8191: μη 
διαθέσιμο  

UINT13  
Σχετικά με το σύστημα 
συντεταγμένων του 
σένσορα  

Αριθμός σημείου θέσηςY 3 4  6..0 
7..2  

-200.. 
200 m  

0..8000 : 0,05 x τιμή – 
200 8191: μη 
διαθέσιμο  

UINT13  
Σχετικά με το σύστημα 
συντεταγμένων του 
σένσορα 

Αριθμός σημείου + 1 θέσηςX 4 5 
6  

1..0 
7..0 
7..5  

-200.. 
200 m  

0..8000 : 0,05 x τιμή – 
200 8191: μή 
διαθέσιμη τιμή   

UINT13  
Σχετικά με το σύστημα 
συντεταγμένων του 
σένσορα 

Αριθμός σημείου + 1 θέσηςY 6 7  4..0 
7..0  

-200.. 
200 m  

0..8000 : 0,05 x τιμή – 
200 8191: μή 
διαθέσιμη τιμή   

UINT13  
Σχετικά με το σύστημα 
συντεταγμένων του 
σένσορα 
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Πίνακας 2. 10: Τύπος μηνύματος 6: Περιγραφή περιγράμματος αντικειμένων 
 
Όνομα σήματος Byte  Bit  Πεδίο  Μετατροπή Τύπος 

δεδομένων  Σχόλια  

Τύπος μηνύματος 0 2..0  0..7  7: list end  UINT3  Κατάσταση σήματος  

# αντικειμένου (ID)  0 7..3  0..31  0 UINT5  Must be 0 in the List end message  

Κωδικός 
λάθους/κατάστασης 1 7..0  0.. 255  

1x τιμή, 
each bit has 
its own 
meaning  

UINT8  

Κωδικός λάθους/κατάστασης 0: 
Κανονική διαδικασία Bit 1: Σφάλμα 
ιχνηλασίας Bit 2: μη έγκυρη σάρωση 
Bit 3: δεν βρέθηκε σαρωτής Bit 4: 
ακάθαρτος σένσορας 1: Old: μη 
διαθέσιμο  

Κατάσταση 
επεξεργασίας 
σάρωσης  

2 7..0  0..255  

1x τιμή, 
each bit has 
its own 
meaning  

UINT8  

Bit 0: προστέθηκε γωνία 
αντιστάθμησης Bit 1: προστέθηκε 
αντιστάθμηση X-Y Bit 2: Ακάθαρτα 
σημεία απομακρύνθηκαν Bit 3: 
σημεία βροχής απομακρύνθηκαν Bit 
4: σημεία εδάφους 
απομακρύνθηκαν Bit 5: σετ 
καλυμμένων σημείων Bit 6: 
σύμπλεγμα κίνησης. Bit 7: Σύζευξη 
σάρωσης  

Μετρητής κύκλου 3 7..0  0..255  1x τιμή  UINT8  
Οι κύκλοι αυξάνονται κατά 1 σε 
κάθε σάρωση. Υπερχείληση από το 
255 στο 0 

Άθροισμα ελέγχου 4..7  31..0  0 .. 
4.294.967.295 1 x τιμή  UINT32    

Πίνακας 2. 11: Τύπος μηνύματος 7: Τέλος πλαισίου 
 

2.4 Ανάπτυξη Λογισμικού Διασύνδεσης για Λήψη 
Δεδομένων Λέιζερ σε Πραγματικό Χρόνο σε C++ 

Με βάση τις άνωθεν προδιαγραφές που παρατίθενται στους πίνακες, 
δημιουργήθηκαν αρχικά οι εξής κλάσεις σε προγραμματιστικό περιβάλλον C++, τα 
αντικείμενα των οποίων, φέρουν τις τιμές των δεδομένων που ο σαρωτής λέιζερ 
εξάγει με μορφή ακατέργαστων δεδομένων (raw data) CAN πακέτων: 

// define can ids for Ibeo can packets 
#define BB_IBEO_SYNCHR   0x0F0  
#define BB_IBEO_SC_CMDS   0x4F0   
#define BB_IBEO_SC_DATA   0x4F1   
#define BB_IBEO_AEBPP   0x4EA   
#define BB_IBEO_ACC   0x4EB  
#define BB_IBEO_PED_P   0x4EC   
#define BB_IBEO_CP   0x4ED   
#define BB_IBEO_WZ   0x4EE   
#define BB_IBEO_AEB   0x4EF   
   
 
//     IBEO OBJECT DATA (SHORT FORMAT) 
typedef struct IbeoObjectData 
{// General Object Info 1  

tUINT8 objID;      
 bool  trackingStatus;    
 tUINT8 age;    
 tUINT8 ACCType;     
 tUINT8 classification;   
 tUINT16 numOfPoints;  //Number of contour points 
 double velX;    //Relative Velocity in X-axis 
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 double velY;    //Relative Velocity in Y-axis 
 float  velXext;     
 float  velYext;     
// General Object Info 2  

double relAccX;   //Relative to sensor 
 double relAccY;   //Relative to sensor 
 tUINT8 lane;     
 double firstPPosX;   //First Point PositionX 
 double firstPPosY;   //First Point PositionY 
// Object Outline Description  
// This msg contains contour points for objects which have more than 1 
contour point along their outline 
 tUINT8 numOfPoint;    //Number of point 
 double pointNumPosX;   //Relative to sensor 
  
 double pointNumPosY;   //Relative to sensor 
 double pointNum1PosX;   //Relative to sensor 
 double pointNum1PosY;   //Relative to sensor 
} IbeoObjectData; 
 
typedef struct IbeoObjectHeader 
{ 
 tUINT8 objStyle;    //Object Style 
 tUINT8 numOfObjs;    //Number of objects 
 tTIME timestamp;     
 tTIME checksum;     
 IbeoObjectData*  objdata;   //create an IbeoObjectData 
} IbeoObjectHeader; 
class CBlackBoard 
{ 
public: 
 CBlackBoard(); 
 virtual ~CBlackBoard(); 
 
 // get the radar header 
 IbeoObjectHeader* GetLidarData(void); 
 
 //get the timestamp 
 tTIME& GetTimestamp(void); 
 //set the timestamp 
 void SetTimestamp(tTIME timestamp); 
private: 
 //the time stamp received from the gateway 
 tTIME m_timestamp; 
 
 //initialize all blackboard members with naughts 
 void nullifyBckbrd(void); 
 
 // radar header 
 IbeoObjectHeader* m_header; 
}; 
 

Ο BlackBoard είναι μια προγραμματιστική οντότητα που αποθηκεύουμε εκεί όλα 
τα δεδομένα και τα παίρνουμε από εκεί για περαιτέρω επεξεργασία. Είναι δηλαδή 
ένας ενδιάμεσος ενταμιευτής δεδομένων από το δίαυλο CAN προς τη διεπαφή που 
θα προωθήσει τα δεδομένα για επεξεργασία. Στην κατασκευή την διεπαφής αυτής 
χρησιμοποιήθηκε ο CAN logger (Εικόνα 2. 22), ο οποίος είναι λογισμικό που 
λαμβάνει τα ακατέργαστα δεδομένα από το δίαυλο CAN, τον οποίο τροφοδοτεί με τα 
ακατέργαστα δεδομένα ο σαρωτής. 
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3.  Υπομονάδα Φίλτρου Εκτίμησης 

3.1 Εισαγωγή 

Το φίλτρο Kalman αποτελεί βασικά μια προέκταση της επαναληπτικής μεθόδου 
των ελαχίστων τετραγώνων η οποία μας επιτρέπει να μοντελοποιήσουμε 
αποτελεσματικά την δυναμική κατάσταση τυχαίων στόχων. Παρέχει μια γενική 
λύση για το πρόβλημα της εκτίμησης με την επαναληπτική μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων από την κλάση των γραμμικών εκτιμητριών. Η χρήση του φίλτρου 
Kalman θα ελαχιστοποιήσει το μέσο τετραγωνικό σφάλμα εφόσον η δυναμική 
κατάσταση του στόχου και ο θόρυβος μέτρησης μπορούν να μοντελοποιηθούν με 
ακρίβεια. Επιπρόσθετα με την ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος 
το φίλτρο Kalman έχει ένα πλήθος άλλα πλεονεκτήματα για εφαρμογές σε 
συστήματα ιχνηλασίας πολλαπλών στόχων. Τα πλεονεκτήματα αυτά 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ιδιότητες: 

1. Η ακολουθία του κέρδους επιλέγεται αυτόματα, με βάση το μοντέλο της 
κίνησης που υποθέτουμε για τον στόχο και το μοντέλο του θορύβου 
μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο φίλτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διαφορετικούς στόχους και περιβάλλοντα μέτρησης αλλάζοντας μερικές 
παραμέτρους κλειδιά. Για παράδειγμα, καθώς ο στόχος πλησιάζει, το στίγμα 
του γίνεται πιο έντονο, με αποτέλεσμα η ακρίβεια στη μέτρηση της γωνίας 
συνήθως να βελτιώνεται. Από την άλλη πλευρά, καθώς η απόσταση 
μειώνεται, η γωνιακή δυναμική κατάσταση του στόχου τείνει να αυξάνεται. 
Η βέλτιστη απόκριση σ’ αυτό το πολύπλοκο μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
εύκολα πετυχαίνεται με το φίλτρο Kalman χρησιμοποιώντας απλά 
εξαρτώμενα από την απόσταση δυναμικά μοντέλα και μοντέλα του θορύβου 
μέτρησης. 

2. Η ακολουθία του κέρδους αυτόματα προσαρμόζεται στη μεταβαλλόμενη 
ιστορία ανίχνευσης. Αυτό περιλαμβάνει μεταβαλλόμενο διάστημα 
δειγματοληψίας και κενά στην ανίχνευση ενός στόχου. 

3. Το φίλτρο Kalman παρέχει έναν βολικό υπολογισμό της ακρίβειας της 
εκτίμησης μέσω του πίνακα συνδιακύμανσης. Ο υπολογισμός αυτός 
απαιτείται για να εκτελέσουμε τους διάφορους υπολογισμούς που 
συνδέονται με την σύνδεση δεδομένων. Επίσης, η γνώση μιας τιμής για την 
αναμενόμενη διασπορά του λάθους πρόβλεψης, είναι χρήσιμη για την 
ανίχνευση ελιγμών και ανιχνεύοντας τους ελιγμούς το μοντέλο του φίλτρου 
Kalman παρέχει ένα βολικό τρόπο για να προσαρμοζόμαστε στα δυναμικά 
χαρακτηριστικά ανόμοιων στόχων. 

4. Με τη χρήση του φίλτρου Kalman είναι δυνατόν τουλάχιστον να 
αντισταθμιστούν τα αποτελέσματα της λανθασμένης σύνδεσης δεδομένων αν 
αυτή υπάρξει στο έντονο περιβάλλον των συστημάτων ιχνηλασίας 
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πολλαπλών στόχων. Για παράδειγμα μια βολική μέθοδος είναι να αυξήσουμε 
τις αριθμητικές τιμές των στοιχείων του πίνακα συνδιακύμανσης του 
φίλτρου Kalman ώστε να αντικατοπτρίζεται το αναμενόμενο σφάλμα που 
σχετίζεται με την αβέβαιη σύνδεση δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή 
χρησιμοποιείται στη συνδυαστική πιθανοκρατική σύνδεση δεδομένων 
JPDA . 

3.1.1 Ορισμός Γραμμικού Φίλτρου Kalman 

Υποθέτουμε ότι η δυναμική κατάσταση του στόχου μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν 
μια μαρκοβιανή διαδικασία διακριτού χρόνου της μορφής: 

 ( ) ( ) ( ) ( )kwkkukxAkx +++⋅=+ |11       ( )1.3  

όπου x  ( διάστασης 1×n  ) είναι το διάνυσμα κατάστασης του στόχου που περιέχει  
τις μεταβλητές εκείνες για τις οποίες θέλουμε να κάνουμε μια εκτίμηση.  Επίσης, 
A  είναι η μήτρα μετάβασης που υποθέτουμε ότι είναι γνωστή, ( )kw  είναι ο 
μηδενικής μέσης τιμής λευκός Γκαουσιανός θόρυβος της διαδικασίας με γνωστή 
μήτρα συνδιακύμανσης Q  και ( )kku |1+  είναι η ντετερμινιστική είσοδος του 
συστήματος, η οποία για παράδειγμα μπορεί να είναι η επιτάχυνση του στόχου 
όταν αυτή δεν υπάρχει μέσα στο διάνυσμα κατάστασης. 

Η εξίσωση ( )1.3  είναι μια διαφορική εξίσωση η οποία περιγράφει την δυναμική 
κατάσταση του στόχου σαν μια Μαρκοβιανή διαδικασία που αναπαρίσταται από το 
διάνυσμα κατάστασης. Η διακριτού χρόνου μαρκοβιανή διαδικασία μπορεί να 
οριστεί σαν μια διαδικασία στην οποία η στατιστική αναπαράσταση της διαδικασίας 
στο μέλλον ( σάρωση 1+k  )  είναι ολοκληρωτικά καθορισμένη από την παρούσα 
κατάσταση ( σάρωση k  ). Οι δυναμικές σχέσεις συνήθως παράγονται από συνεχούς 
χρόνου εξισώσεις κατάστασης και έπειτα μετατρέπονται σε διακριτές της μορφής 
( )1.3 . Η εξίσωση κατάστασης οδηγείται από την ντετερμινιστική είσοδο ( )kku |1+ , 
όπως επίσης και από τον τυχαίο θόρυβο ( )kw , ο οποίος αναπαριστά την τυχαιότητα 
που εισάγεται στο σύστημα, όπως για παράδειγμα τον τυχαίο θόρυβο επιτάχυνσης 
του στόχου. 

Οι μετρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι προκύπτουν από το γραμμικό 
συνδυασμό κάποιων από τις μεταβλητές κατάστασης του συστήματος, οι οποίες 
αλλοιώνονται από ασυσχέτιστο θόρυβο. Έτσι, το διάνυσμα μέτρησης y   ( διάστασης 

1×m  ) μοντελοποιείται ως εξής: 

 ( ) ( ) ( )kzkxCky +⋅=         ( )2.3  

όπου C  είναι η μήτρα μέτρησης ( διάστασης nm×  ) και ( )kz  είναι ο μηδενικής 
μέσης τιμής λευκός Γκαουσιανός θόρυβος μέτρησης με μήτρα συνδιακύμανσης R . 
Δεδομένης της δυναμικής κατάστασης του στόχου ( εξίσωση ( )1.3  ) και του μοντέλου 
μέτρησης ( εξίσωση ( )2.3  ) οι εξισώσεις για το φίλτρο Kalman είναι: 
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 ( ) ( ) ( )[ ] 11|1| −
+⋅−⋅⋅⋅−= RCkkPCCkkPkK TT     ( )3.3  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]1| 1| | −⋅−⋅+−= kkxCkykKkkxkkx     ( )4.3  

 ( ) ( )[ ] ( )1|| −⋅⋅−= kkPCkKIkkP       ( )5.3  

 ( ) ( )kkxAkkx | |1 ⋅=+        ( )6.3  

 ( ) ( ) QAkkPAkkP T +⋅⋅=+ ||1       ( )7.3  

Η σχηματική παράσταση της λειτουργίας του φίλτρου Kalman φαίνεται στην 
επόμενη σελίδα. Η ενημέρωση του πίνακα συνδιακύμανσης βασίζεται στην 
υπόθεση ότι το κέρδος του φίλτρου Kalman έχει υπολογιστεί πρώτα  από τη σχέση 
( )3.3 . Εάν εξαιτίας υπολογιστικού λάθους ο υπολογισμός του κέρδους δεν είναι 
ακριβής ή το κέρδος επιλέγεται με διαφορετικό τρόπο, η σταθεροποιημένη μορφή 
της εξίσωσης ενημέρωσης του πίνακα συνδιακυμανσης που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί είναι: 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )TT kKRkKCkKIkkPCkKIkkP ⋅⋅+⋅−⋅−⋅⋅−= 1||   ( )8.3  

Η χρησιμοποίηση της παραπάνω σχέσης θα προσδώσει μεγαλύτερη ευστάθεια στο 
φίλτρο Kalman. Ο πίνακας συνδιακυμανσης ορίζεται ως εξής: 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }TkxkxkxkxEkP   −⋅−=       ( )9.3  

Το διάνυσμα της διαφοράς μεταξύ των μετρούμενων και των εκτιμούμενων 
ποσοτήτων: 

 ( ) ( ) ( )1| −⋅−= kkxCkyky(        ( )10.3  

είναι το διάνυσμα υπολοίπου που έχει πίνακα συνδιακυμανσης: 

 ( ) ( ) RCkkPCkS T +⋅−⋅= 1|        ( )11.3  

Επίσης μπορεί να οριστεί μια νέα έκδοση του φίλτρου Kalman στην οποία οι 
φιλτραρισμένες ποσότητες παρακάμπτονται και χρησιμοποιείται μόνο πρόβλεψη 
ενός βήματος. Αυτό είναι βολικό επειδή η λειτουργία πραγματικού χρόνου των 
MΤT συστημάτων συχνά υπαγορεύει ότι μόνο οι προβλεπόμενες ποσότητες έχουν 
πρακτική σημασία. Οι εξισώσεις για αυτό το φίλτρο Kalman είναι οι εξής: 

 ( ) ( ) ( )[ ] 11|1| −
+⋅−⋅⋅⋅−⋅= RCkkPCCkkPAkK TT

P     ( )12.3  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]1| 1| |1 −⋅−⋅+−⋅=+ kkxCkykKkkxAkkx P    ( )13.3  
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 ( ) ( )[ ] ( ) QAkkPCkKAkkP T +⋅−⋅⋅−=+ 1||1     ( )14.3  
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3.2 Απόδειξη εξισώσεων 

Η βασική ιδέα για το φίλτρο Kalman είναι ότι παράγει επαναληπτικά βέλτιστες 
εκτιμήσεις για το διάνυσμα κατάστασης ( )kx  για τις διακριτές χρονικές στιγμές kt , 

,...3,2,1=k  βασισμένο στις παρατηρήσεις ( )jy  που έγιναν στις διακριτές χρονικές 
στιγμές jt , ,...3,2,1=j . Αυτό που το διαφοροποιεί από άλλες περιοδικά 
επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φιλτραρίσματος είναι ότι οι εκτιμήσεις οι οποίες 
κάνει είναι βέλτιστες με την έννοια ότι είναι γραμμικές, αμερόληπτες, και έχουν 
ελάχιστη διασπορά. Αυτά τα τρία διακριτικά χαρακτηριστικά του φίλτρου Kalman 
χρησιμοποιούνται για την απόδειξη των σχέσεων. 

 

3.2.1 Γραμμική εκτιμήτρια 

Δοσμένης της καλύτερης πρόβλεψης ( )kx~  για το ( )kx  και της παρατήρησης ( )ky  τη 
χρονική στιγμή kt  η καλύτερη εκτίμηση ( )kx  του διανύσματος κατάστασης τη 
χρονική στιγμή kt  είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των ( )kx~  και ( )ky : 

 ( ) ( ) ( )kyKkxLkx kk ⋅+⋅= ()        ( )15.3  

όπου ( )kL  και ( )kK  είναι κατάλληλα ορισμένοι πίνακες. Θα αποδειχθεί αργότερα 
ότι ο ( )kK  είναι ο πίνακας κέρδους του φίλτρου Kalman. 

 

3.2.2 Αμερόληπτη Εκτιμήτρια 

Για να είναι μια εκτιμήτρια αμερόληπτη, πρέπει η στατιστικά αναμενόμενη τιμή 
της παραμέτρου που κάνουμε εκτίμηση να είναι ίση με την πραγματική της τιμή. 
Ας ορίσουμε τώρα το διάνυσμα λάθους ( )jke ,  του διανύσματος κατάστασης: 

 ( ) ( ) ( )kxjkxjke −= ||        ( )16.3  

Όταν kj =  το διάνυσμα λάθους ( ) ( )kekke  | =  είναι το λάθος εκτίμησης και όταν 
1−= kj  το διάνυσμα λάθους ( ) ( )kekke ~1| =−  είναι γνωστό σαν το ενός βήματος 

λάθος πρόβλεψης, συχνά αποκαλούμενο και μόνο ως λάθος πρόβλεψης. 
Χρησιμοποιώντας τη γραμμική εκτιμήτρια, το λάθος ( )ke  για την καλύτερη 
εκτίμηση ( )kx  του διανύσματος κατάστασης ( )kx  είναι: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒−⋅+⋅=−= kxkykKkxkLkxkxke ~   
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )kxkykKkxkekLke −⋅++⋅= ~      ( )17.3  

Αντικαθιστώντας το ( )ky  από την εξίσωση παρατήρησης, και απλοποιώντας το 
αποτέλεσμα καταλήγουμε στο εξής: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )⇒−+⋅⋅++⋅= kxkzkxCkKkxkekLke ~  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )kzkKkxICkKkLkekLke ⋅+⋅−⋅++⋅= ~    ( )18.3  

όπου I  είναι ο NN ×  μοναδιαίος πίνακας. Τώρα, καθώς η αναμενόμενη τιμή του 
θορύβου παρατήρησης ( )kz  είναι 0  και αφού για μια αμερόληπτη εκτιμήτρια τα 
εκτιμώμενα και προβλεπόμενα λάθη κατάστασης ( )ke  και ( )ke~  αντίστοιχα πρέπει 
να έχουν αναμενόμενη τιμή 0 , τότε οι πίνακες ( )kL  και ( )kK  πρέπει να επιλεγούν 
έτσι ώστε: 

 ( ) ( ) 0=−⋅+ ICkKkL         ( )19.3  

Γι’ αυτό το λόγο για μια γραμμική αμερόληπτη εκτιμήτρια πρέπει να επιλέξουμε: 

 ( ) ( ) CkKIkL ⋅−=         ( )20.3  

και όταν αυτό γίνει, το λάθος εκτίμησης και οι εξισώσεις του εκτιμητή παίρνουν 
την εξής μορφή: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )kzkKkeCkKIke ⋅+⋅⋅−= ~      ( )21.3  

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )⇒⋅−⋅+=⋅+⋅⋅−= kxCkykKkxkykKkxCkKIkx ~~~  

( ) ( ) ( ) ( )kInnkKkxkx ⋅+= ~        ( )22.3  

όπου: 

 ( ) ( ) ( )kxCkykInn ~⋅−=        ( )23.3  

 

3.2.3 Εκτιμήτρια ελάχιστης διασποράς 

Ο πίνακας κέρδους ( )kK  του φίλτρου Kalman τη χρονική στιγμή kt  επιλέγεται 
έτσι ώστε το λάθος εκτίμησης ( )ke  να έχει ελάχιστη διασπορά. Για να δούμε πως 
αυτό επιτυγχάνεται, οι πίνακες συνδιακυμανσης για το λάθος εκτίμησης και το 
λάθος πρόβλεψης ορίζονται αντίστοιχα ως εξής: 
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 ( ) ( ) ( ){ }TkekeEkP    ⋅=         ( )24.3  

( ) ( ) ( ){ }TkekeEkP ~~~ ⋅=         ( )25.3  

Ο πίνακας συνδιακύμανσης του λάθους εκτίμησης, αντικαθιστώντας το λάθος 
εκτίμησης με τη σχέση που βρήκαμε στη προηγούμενη ενότητα, παίρνει την εξής 
μορφή: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )( ) ( ) ( ) ( ){ }[ ]⇒⋅+⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅−= TkzkKkeCkKIkzkKkeCkKIEkP ~~  

 ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]++⋅−⋅−= TTTT kKkzkzkKCkKIkekeCkKIEkP ~~  

 ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ]TTTT CkKIkekzkKkKkzkeCkKIE ⋅−+⋅−+ ~~   ( )26.3  

Για να απλοποιήσουμε την παραπάνω σχέση πρώτα επικεντρωνόμαστε στον δεύτερο 
όρο του αθροίσματος. Το λάθος πρόβλεψης ( )ke~  βασίζεται στα λαμβανόμενα 
δεδομένα μέχρι και την χρονική στιγμή 1−kt , παρ’ όλο που ( )kz  είναι ο θόρυβος 
παρατήρησης που συνδέεται με την μέτρηση που γίνεται τη χρονική στιγμή kt . Με 
βάση την υπόθεση ότι το διάνυσμα του θορύβου κατάστασης ( )kw  και το διάνυσμα 
του θορύβου μέτρησης ( )kz  είναι ανεξάρτητα και αντιστοιχούν σε λευκό θόρυβο με 
μηδενική μέση τιμή, τότε η πρόβλεψη για το ( ) ( )Tkzke ⋅~  θα είναι μηδέν με 
αποτέλεσμα ο δεύτερος όρος του αθροίσματος στην τελευταία εξίσωση να είναι και 
αυτός μηδέν. Έτσι η τελευταία εξίσωση με βάση τις σχέσεις ( )24.3  και ( )25.3  
παίρνει την εξής μορφή: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )TT kKkRkKCkKIkPCkKIkP +⋅−⋅−= ~    ( )27.3  

Το απαιτούμενο κριτήριο ελάχιστης διασποράς υπαγορεύει ότι οι διασπορές των 
επιμέρους στοιχείων στο διάνυσμα λάθους εκτίμησης θα είναι και αυτές ελάχιστες. 
Από τη στιγμή που οι διασπορές είναι απαραίτητα μη αρνητικές, θα ήταν 
ικανοποιητικό να επιλέξουμε το κέρδος του φίλτρου Kalman ( )kK  ώστε να 
ελαχιστοποιείται το άθροισμα αυτών των διασπορών. 

Τώρα αφού τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου στο πίνακα συνδιακύμανσης ( )kP  του 
λάθους εκτίμησης είναι ακριβώς οι διασπορές των επιμέρους στοιχείων του λάθους 
εκτίμησης ( )ke , τότε το άθροισμα τους είναι το ίχνος του πίνακα ( )kP  που 
συμβολίζεται ως ( )( )kPTr  . Επομένως είναι απαραίτητο να επιλέξουμε το κέρδος του 
φίλτρου Kalman ( )kK  έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το ίχνος του πίνακα 
συνδιακύμανσης ( )kP  του λάθους εκτίμησης. Ορίζουμε ένα νέο συμβολισμό για τον 
πίνακα συνδιακυμανσης του λάθους πρόβλεψης: 

 ( ) ( )kPkS ~=          ( )28.3  
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και για τον πίνακα συνδιακυμανσης του λάθους εκτίμησης: 

 ( ) ( )kPkP  =          ( )29.3  

Σημειώνεται επίσης ότι αφού οι πίνακες RSP ,,  είναι πίνακες συνδιακύμανσης, ο 
καθένας από αυτούς θα είναι εξ’ ορισμού συμμετρικός και μη αρνητικός. Στη 
συνέχεια αναπτύσσουμε τη σχέση ( )27.3  ως εξής: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ⇒−−++= TTT kCSkKkCSkKkKkRCkCSkKkSkP  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )TT BkKBkKkGKkKkSkP −−+=     ( )30.3  

όπου 

 ( ) ( )kRCkCSG T +=         ( )31.3  

και 

 ( )kCSB =          ( )32.3  

Από τη στιγμή που το ίχνος ενός πίνακα είναι γραμμικός τελεστής, το ίχνος του 
πίνακα ( )kP  μπορεί να γραφεί με την εξής μορφή: 

 ( )[ ] ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )[ ]BkKTrkGKkKTrkSTrkPTr T 2−+=     ( )33.3  

με την παραδοχή ότι το ίχνος ενός τετραγωνικού πίνακα είναι ίδιο με το ίχνος του 
ανεστραμμένου του πίνακα αυτού. Τώρα, επειδή το ίχνος ενός πίνακα είναι 
βαθμωτή ποσότητα, είναι δυνατόν να ορίσουμε την παράγωγο του ίχνους του 
τετραγωνικού πίνακα ( )kS  ως προς τον πίνακα ( )kK  ( που έχει I  γραμμές και J  
στήλες ) ως τον JI ×  πίνακα του οποίου τα στοιχεία είναι: 

 ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }ijKkSTrkKkSTr ∂∂=∂∂       ( )34.3  

για Ii ,...,2,1=  και Jj ,...,2,1= . Έτσι λοιπόν εύκολα προκύπτει ότι: 

 ( )[ ] ( ) TBkKBkKTr =∂∂        ( )35.3  

και 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )( )TT GGkKkKkGKkKTr +=∂∂      ( )36.3  



Κεφάλαιο 3:  Υπομονάδα Φίλτρου Εκτίμησης 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   43 

Για να αποδείξουμε τις παραπάνω δυο σχέσεις απλώς αναπτύσσουμε το ίχνος του 
πίνακα σε όρους των στοιχείων του και διαφορίζουμε: 
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  ( )37.3  

Όταν τα παραπάνω αποτελέσματα γραφούν με τη μορφή πινάκων εύκολα 
προκύπτουν οι σχέσεις ( )35.3  και ( )36.3 . Με βάση αυτές η παράγωγος του ίχνους 
του ( )kP  ως προς το κέρδος ( )kK  δίνεται από τη σχέση: 

 ( )[ ] ( ) ( )( ) TT BGGkKkKkPTr 2−+=∂∂      ( )38.3  

Για να βρούμε το ελάχιστο του ίχνους του πίνακα ( )kP  θέτουμε την παραπάνω 
παράγωγο ίση με 0 . Έτσι καταλήγουμε στη συνθήκη: 

 ( )( ) TT BGGkK 2=+         ( )39.3  

Αφού ο πίνακας G  είναι συμμετρικός θα ισχύει: 

 GGT =          ( )40.3  

οπότε: 

 ( ) TBGkK =          ( )41.3  

και έτσι η επιλογή του πίνακα ( )kK  η οποία δίνει ελάχιστη διασπορά δίνεται από 
τη σχέση: 

 ( ) ( ) ( )( )( ) ⇒+== −− 11 kRCkCSCkSGBkK TTTT   

( ) ( ) ( ) ( )( ) 1−
+= kRCkCSCkSkK TT       ( )42.3  

Θεωρήσαμε ότι ο πίνακας ( )kS  είναι συμμετρικός οπότε: 
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 ( ) ( )kSkS T =          ( )43.3  

Η εξίσωση λοιπόν ( )27.3  με τη βοήθεια της ( )42.3  μπορεί να γράφει ως: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ⇒+−−= TT kKkRkKCkKIkSCkKIkP  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒++−−= TTTTT kKkRkKkKCkCSkKkKCkSkCSkKkSkP  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ⇒++−−= TTTTT kKkRkKCkCSkKkKCkSkCSkKkSkP  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +−−= TT kKCkSkCSkKkSkP  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ⇒+++
− TTTTT kKkRkKCkCSkRCkCSCkS 1  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒+−−= TTTT kKCkSkKCkSkCSkKkSkP  

( ) ( ) ( ) ( )⇒−= kCSkKkSkP  

( ) ( )( ) ( )kSCkKIkP −=        ( )44.3  

οπότε με βάση τους συμβολισμούς ( )28.3  και ( )29.3  θα έχουμε για το βέλτιστο 
κέρδος του φίλτρου Kalman: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) 1~~ −
+⋅⋅⋅⋅= kRCkPCCkPkK TT      ( )45.3  

και ο ελαχιστοποιημένος πίνακας συνδιακύμανσης θα είναι: 

( ) ( )( ) ( )kPCkKIkP ~ ⋅⋅−=        ( )46.3  

Οι παραπάνω εξισώσεις δείχνουν πως το κέρδος ( )kK  μπορεί να υπολογιστεί από 
τον πίνακα συνδιακυμανσης ( )kP~  του λάθους πρόβλεψης. Σημειώνεται ότι το 
κέρδος ( )kK  εξαρτάται από τα στατιστικά χαρακτηριστικά των διανυσμάτων 
θορύβου ( )kw  και ( )kz  αλλά όχι από τις μετρήσεις ( )ky . 

 

3.2.4 Πίνακας συνδιακύμανσης λάθους πρόβλεψης 

Από την εξίσωση κατάστασης μια καλή πρόβλεψη για την κατάσταση του 
συστήματος τη χρονική στιγμή 1+kt  δίνεται από τη σχέση: 
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 ( ) ( )kxAkx  1~ ⋅=+         ( )47.3  

και το αντίστοιχο λάθος πρόβλεψης δίνεται από τη σχέση: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒+−⋅=+−+=+ 1 11~1~ kxkxAkxkxke  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒+−⋅+⋅=+−+⋅=+ 1 1 1~ kxkxAkeAkxkxkeAke  

( ) ( ) ( )kwkeAke −⋅=+  1~        ( )48.3  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο πίνακας συνδιακυμανσης του λάθους πρόβλεψης να 
είναι: 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]⇒−⋅⋅−⋅=+⋅+=+ TT kwkeAkwkeAEkekeEkP   1~1~1~  

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]−⋅+⋅⋅⋅=+ TTT kwkwEAkekeEAkP   1~  

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ⇒⋅⋅−⋅⋅− TTT AkekwEkwkeEA    

 ( ) ( ) ( )kQAkPAkP T +⋅⋅=+  1~        ( )49.3  

Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος θεωρήσαμε ότι τα διανύσματα ( )ke  και 
( )kw  είναι ασυσχέτιστα, αφού το ( )ke  είναι το λάθος εκτίμησης για το ( )kx  τη 

χρονική στιγμή kt  ενώ ( )kw  είναι ο θόρυβος που σχετίζεται με την κατάσταση του 
συστήματος την επόμενη χρονική στιγμή 1+kt . 

Η τελευταία εξίσωση παρέχει ένα τρόπο για τον υπολογισμό του πίνακα 
( )1~ +kP  επαναληπτικά, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται αποτελεσματικά το 

σύνολο των εξισώσεων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του κέρδους Kalman 
επαναληπτικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε με επεξεργασία των μετρήσεων ( )ky  
να κάνουμε εκτίμηση ( )kx  για το διάνυσμα κατάστασης ( )kx  η οποία είναι 
γραμμική, αμερόληπτη και έχει ελάχιστη διασπορά. 

 

3.2.5 Ιδιότητες του διανύσματος υπολοίπου 

Το διάνυσμα υπολοίπου ( )kInn  όπως είπαμε ορίζεται από την εξίσωση ( )23.3  και 
αποτελεί όπως φαίνεται και από την εξίσωση την διαφορά μεταξύ της μέτρησης τη 
χρονική στιγμή kt  και της πρόβλεψης που βασίζεται σε όλες τις προηγούμενες 
μετρήσεις μέχρι την χρονική στιγμή 1−kt . Η τιμή του διανύσματος υπολοίπου 
εξαρτάται από το διάνυσμα ( )kx~  που είναι η πρόβλεψη του διανύσματος 
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κατάστασης ( )kx  που βασίζεται σε όλες τις μετρήσεις μέχρι τη χρονική στιγμή 
1−= ktt . Εάν το διάνυσμα πρόβλεψης ( )kx~  χαρακτηρίζεται από το λάθος ( )ke~ , τότε 

μπορούμε να γράψουμε: 

 ( ) ( ) ( )kekxkx ~~ +=         ( )50.3  

όπου ( )kx  είναι το αληθινό διάνυσμα κατάστασης τη χρονική στιγμή ktt = . Επίσης 
το διάνυσμα λάθους της μέτρησης θα είναι: 

 ( ) ( ) ( )kxCkykz ⋅−=         ( )51.3  

οπότε το διάνυσμα υπολοίπου λαμβάνοντας υπόψη τις δυο παραπάνω εξισώσεις 
γράφεται ως εξής: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )⇒+⋅−+⋅= kekxCkzkxCkInn ~  

 ( ) ( ) ( )keCkzkInn ~⋅−=        ( )52.3  

Έχουμε πει ότι ο ( )kR  είναι ο πίνακας συνδιακυμανσης του λάθους μέτρησης και ο 
( )kP~  είναι ο πίνακας συνδιακυμανσης του λάθους πρόβλεψης ( )ke~  της κατάστασης. 

Έτσι λοιπόν ο πίνακας συνδιακυμανσης του διανύσματος βελτίωσης θα είναι: 

 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]−⋅⋅⋅+⋅=⋅ TTTT CkekeCEkzkzEkInnkInnE ~~  

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]⇒⋅⋅−⋅⋅− TTT CkekzEkzkeCE ~~  

 ( ) ( )[ ] ( ) ( ) −⋅⋅+=⋅ TT CkPCkRkInnkInnE ~  

 ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] TTT CkekzEkzkeEC ⋅⋅−⋅⋅− ~~      ( )53.3  

Οι δυο τελευταίοι όροι όμως είναι μηδενικοί. Αυτό συμβαίνει γιατί το διάνυσμα 
λάθους μέτρησης είναι ο Γκαουσιανός θόρυβος μηδενικής μέσης τιμής του οποίου 
τα δείγματα είναι ανεξάρτητα από κατάσταση σε κατάσταση. Επίσης αφού το ( )ke~  
είναι το λάθος της πρόβλεψης τη χρονική στιγμή ktt = , η οποία βασίζεται 
αποκλειστικά στις μετρήσεις μέχρι και την χρονική στιγμή 1−= ktt , αυτό σημαίνει 
ότι το ( )kz  είναι ασυσχέτιστο με το ( )ke~ . Έτσι λοιπόν: 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( ) TT CkPCkRkInnkInnE ⋅⋅+=⋅ ~      ( )54.3  
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ή διαφορετικά: 

 ( ) ( )[ ] ( ) ( ) TT CkkPCkRkInnkInnE ⋅−⋅+=⋅ 1|     ( )55.3  

Επίσης υπάρχει ακόμα μια ιδιότητα του διανύσματος υπολοίπου η οποία 
αποδεικνύεται ως εξής: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )( ) ( )+⋅⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅+⋅
−−

kzCkPCkRkzEkInnCkPCkRkInnE TTTT 11 ~[~  

 ( ) ( ) ( )( ) ( )−⋅⋅⋅⋅+⋅⋅+
−

keCCkPCkRCke TTT ~~~ 1  

 ( ) ( ) ( )( ) ( )]~~2
1

kzCkPCkRCke TTT ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅−
−      ( )56.3  

Στην παραπάνω σχέση επειδή τα ( )kz , ( )ke~  είναι ασυσχέτιστα ο τελευταίος όρος 
είναι μηδέν. Επίσης με βάση την ιδιότητα ότι μια τετραγωνική μορφή PvvT , όπου 
P  είναι συμμετρικός πίνακας, μπορεί να γραφεί ως { }PvvTr T  η παραπάνω εξίσωση 
παίρνει την εξής μορφή: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ]=⋅⋅⋅+⋅
−

kInnCkPCkRkInnE TT 1~  

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) +⋅⋅+⋅⋅=
−1~{[ TT CkPCkRkzkzTrE  

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) }]~~~ 1−
⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+ TTT CkPCkRCkekeC     ( )57.3  

και επειδή ο ( )kR  είναι ο πίνακας συνδιακυμανσης του ( )kz  και ( )kP~  ο πίνακας 
συνδιακυμανσης του ( )ke~  η παραπάνω εξίσωση γράφεται: 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )( ) +⋅⋅+⋅=⋅⋅⋅+⋅
−− 11 ~[~ TTT CkPCkRkRTrkInnCkPCkRkInnE  

 ( ) ( ) ( )( ) =⋅⋅+⋅⋅⋅+
−1~~ TT CkPCkRCkPC  

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ){ }⇒⋅⋅+⋅⋅⋅+=
−1~~ TT CkPCkRCkPCkRTr  

 ( ) ( ) ( )( ) ( )[ ] { } MITrkInnCkPCkRkInnE TT ==⋅⋅⋅+⋅
−1~    ( )58.3  

όπου I  είναι ο μοναδιαίος πίνακας μεγέθους MM × , όπου M  είναι η διάσταση του 
πίνακα ( )kR . Εάν τα στοιχεία του διανύσματος υπολοίπου ( )kInn  είναι ανεξάρτητα 
μεταξύ τους και ακολουθούν την κανονική κατανομή τότε η τετραγωνική μορφή 



Κεφάλαιο 3:  Υπομονάδα Φίλτρου Εκτίμησης 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   48 

( ) ( ) ( )( ) ( )kInnCkPCkRkInn TT ⋅⋅⋅+⋅
−1~  θα έχει −2χ  κατανομή με M  βαθμούς 

ελευθερίας. 

 

3.2.6 Σύνοψη Εξισώσεων 

Η διαδικασία αρχικοποιείται επιλέγοντας κατάλληλα την αρχική τιμή για το 
διάνυσμα εκτίμησης της κατάστασης ( )kx  και του πίνακα συνδιακυμανσης του 
λάθους εκτίμησης. Υποθέτουμε ότι οι πίνακες συνδιακυμανσης ( )kQ  και ( )kR  του 
λάθους κατάστασης και του λάθους παρατήρησης αντίστοιχα είναι γνωστοί. Έτσι σε 
κάθε κατάσταση οι εξισώσεις που εφαρμόζουμε για το φίλτρο Kalman είναι οι εξής: 

Διάνυσμα υπολοίπου: 

 ( ) ( ) ( )kxCkykInn ~⋅−=        ( )59.3  

Κέρδος φίλτρου Kalman: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) 1~~ −
+⋅⋅⋅⋅= kRCkPCCkPkK TT      ( )60.3  

Εκτίμηση κατάστασης: 

 ( ) ( ) ( ) ( )kInnkKkxkx ⋅+= ~        ( )61.3  

Πίνακας συνδιακύμανσης του λάθους εκτίμησης: 

 ( ) ( )( ) ( )kPCkKIkP ~ ⋅⋅−=        ( )62.3  

Πρόβλεψη κατάστασης: 

 ( ) ( )kxAkx  1~ ⋅=+         ( )63.3  

Πίνακας συνδιακύμανσης λάθους πρόβλεψης: 

 ( ) ( ) ( )kQAkPAkP T +⋅⋅=+  1~        ( )64.3  

Το  διάνυσμα ( )kx  μπορεί να γραφεί και ως ( )kkx |  δηλαδή είναι η διόρθωση 
που κάνουμε στη πρόβλεψη που είχε γίνει στη προηγούμενη σάρωση. Το διάνυσμα 
( )kx~  μπορεί να γραφεί και ως ( )1| −kkx  δηλαδή είναι η πρόβλεψη που έχουμε 

κάνει στη σάρωση 1−k  για την κατάσταση στη σάρωση k . Το διάνυσμα ( )1~ +kx  
μπορεί να γραφεί και ως ( )kkx |1 +  δηλαδή είναι η πρόβλεψη που κάνουμε στη 
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σάρωση k  για την κατάσταση στη σάρωση 1+k . Ο πίνακας ( )kP  μπορεί να γραφεί 
και ως ( )kkP |  και είναι ο πίνακας συνδιακυμανσης του λάθους εκτίμησης μετά τη 
διόρθωση που κάνουμε στην πρόβλεψη της προηγούμενης σάρωσης. Ο πίνακας 
( )1~ +kP  μπορεί να γραφεί και ως ( )kkP |1+  και είναι ο πίνακας συνδιακυμανσης 

του λάθους εκτίμησης που κάνουμε στη σάρωση k  για την κατάσταση στη σάρωση 
1+k . Ο πίνακας ( )kP~  μπορεί να γραφεί και ως ( )1| −kkP  και είναι ο πίνακας 

συνδιακυμανσης του λάθους εκτίμησης που κάναμε στη σάρωση 1−k  για την 
κατάσταση στη σάρωση k .  Έτσι οι εξισώσεις ( ) ( )6156 −  μπορούν να γραφούν και με 
την εξής μορφή: 

Innovation: 

 ( ) ( ) ( )1| −⋅−= kkxCkykInn        ( )65.3  

Κέρδος φίλτρου Kalman: 

 ( ) ( ) ( ) ( )( ) 11|1| −
+⋅−⋅⋅⋅−= kRCkkPCCkkPkK TT     ( )66.3  

Εκτίμηση κατάστασης: 

 ( ) ( ) ( ) ( )kInnkKkkxkkx ⋅+−= 1| |       ( )67.3  

Πίνακας συνδιακύμανσης του λάθους εκτίμησης: 

 ( ) ( )( ) ( )1|| −⋅⋅−= kkPCkKIkkP       ( )68.3  

Πρόβλεψη κατάστασης: 

 ( ) ( )kkxAkkx | |1 ⋅=+        ( )69.3  

Πίνακας συνδιακύμανσης λάθους πρόβλεψης: 

 ( ) ( ) ( )kQAkkPAkkP T +⋅⋅=+ ||1       ( )70.3  

Έτσι λοιπόν αποδεικνύονται τις εξισώσεις ( ) ( )7.33.3 − . Θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
το κέρδος του φίλτρου Kalman ( )kK  δεν εξαρτάται από την τιμή που έχει η 
μέτρηση ( )ky . Στη πραγματικότητα οι εξισώσεις ( )66.3 , ( )68.3  και ( )70.3  είναι 
τελείως ανεξάρτητες από τις υπόλοιπες και συνιστούν μια ολοκληρωμένη 
επαναληπτική διαδικασία για τον υπολογισμό των πινάκων συνδιακυμανσης του 
λάθους εκτίμησης και του κέρδους του φίλτρου Kalman. Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί σαν είσοδο τον πίνακα μετάβασης A , τον πίνακα μέτρησης C  και τους 
πίνακες συνδιακυμανσης ( ) ( )kRkQ ,  των θορύβων διαδικασίας και μέτρησης 
αντίστοιχα. 
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3.3 Φίλτρο αλληλεπιδρούμενων πολλαπλών 
μοντέλων (ΙΜΜ) 

Το μοναδικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής είναι ο τρόπος με τον 
οποίο οι εκτιμήσεις της κατάστασης και οι πίνακες συνδιακυμανσης των 
διαφορετικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται, συνδυάζονται με βάση ένα 
μαρκοβιανό μοντέλο για τη μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων 
ελιγμών του στόχου. Ο συνολικός αριθμός των μοντέλων ελιγμών ορίζεται να είναι 
r  και είναι τυπικά συνήθως γύρω στο 3 . Για να υλοποιηθεί το μαρκοβιανό 
μοντέλο, υποθέτουμε ότι σε κάθε διακριτή χρονική στιγμή υπάρχει μια πιθανότητα 

ijP  με την οποία ο στόχος θα κάνει τη μετάβαση από το μοντέλο κατάστασης i  στο 
μοντέλο κατάστασης j . Οι πιθανότητες αυτές υποθέτουμε ότι είναι γνωστές και 
μπορούν να εκφραστούν με ένα πίνακα μετάβασης πιθανοτήτων όπως φαίνεται 
παρακάτω για μια τυπική περίπτωση 3=r  μοντέλων. Επίσης φαίνονται και 
αντιπροσωπευτικές αριθμητικές τιμές. 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

8.005.015.0
3.06.01.0
1.01.08.0

321

3
2
1

333231

232221

131211

PPP
PPP
PPP

statenew

state
prior

PT

    ( )87.3  

Ο παραπάνω πίνακας μετάβασης αναπαριστά τις ακόλουθες καταστάσεις: 

• Κατάσταση 1:  Βασική κατάσταση όπου δεν εκτελείται κανένας ελιγμός. 

• Κατάσταση 2: Κατάσταση η οποία αντιπροσωπεύει την αιφνίδια  αλλαγή από 
κίνηση χωρίς ελιγμούς σε κίνηση με σταθερό ελιγμό. 

• Κατάσταση 3:  Κίνηση με σταθερό ελιγμό όπως για παράδειγμα μια στροφή 
αεροσκάφους με σταθερό ρυθμό. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το άθροισμα των πιθανοτήτων μετάβασης για οποιαδήποτε 
δοσμένη κατάσταση πρέπει να είναι ίσο με την μονάδα. 

 1
1

=∑
=

r

j
ijP          ( )88.3  

Στο σχήμα της επόμενης σελίδας φαίνεται ένα υψηλού επιπέδου διάγραμμα ροής 
της IMM  διαδικασίας. Θα πρέπει να υποτεθεί ότι θα υπάρχουν πολλά ίχνη στόχων, 
το καθένα από τα οποία θα περιέχει διάφορα IMM  μοντέλα  φίλτρου, τα οποία θα 
βρίσκονται σε ανταγωνισμό για τις μετρήσεις οι οποίες λαμβάνονται. Στο παρακάτω 
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σχήμα επίσης περιλαμβάνονται οι συναρτήσεις ελέγχου μέσω θύρας και συσχέτισης 
δεδομένων, οι οποίες αναφέρονται στο πρόβλημα του καθορισμού των κατάλληλων 
αναθέσεων μέτρησης σε ίχνος. 

Η διαδικασία περιγράφεται αρχίζοντας από το σημείο αμέσως μετά το 
σχηματισμό των φιλτραρισμένων πινάκων εκτίμησης κατάστασης και πίνακα 
συνδιακυμανσης για κάθε ένα από τα πολλαπλά μοντέλα στη σάρωση 1−k . Θα 
χρησιμοποιηθούν οι βασικές μέθοδοι φιλτραρίσματος και πρόβλεψης Kalman. 
Παρακάτω αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της IMM  διαδικασίας. Η 
ανάλυση περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενες και συνδυαζόμενες 
διαδικασίες εκτελούνται όταν τα ξεχωριστά μοντέλα χρησιμοποιούν διαφορετικές 
διαστάσεις ή διαφορετικά σύνολα μεταβλητών κατάστασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3. 2 Διάγραμμα ροής IMM διαδικασίας 
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3.3.1 IMM αλληλεπίδραση συγχώνευση και πρόβλεψη 

Τα δεδομένα παρατήρησης χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση της 
φιλτραρισμένης εκτίμησης της κατάστασης και του πίνακα συνδιακύμανσης. Έτσι, 
χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες της υποτιθέμενης μαρκοβιανής μετάβασης μεταξύ 
των μοντέλων, υπολογίζονται νέες φιλτραρισμένες εκτιμήσεις κατάστασης και 
πίνακα συνδιακύμανσης για κάθε μοντέλο δια μέσου της διαδικασίας συγχώνευσης. 
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ότι η Kalman εκτίμηση της 
κατάστασης και του πίνακα συνδιακύμανσης του ίχνους κάνει μεταβάσεις σύμφωνα 
με την πιθανότητα με την οποία κάνει μεταβάσεις η αληθινή κατάσταση του 
στόχου. Για να περιγράψουμε τη διαδικασία αυτή μαθηματικά πρώτα ορίζουμε 
τους ακόλουθους όρους: 

• ( ) =−− 1|1 kkxi  φιλτραρισμένη εκτίμηση κατάστασης στη σάρωση 1−k  για το 
φίλτρο Kalman του μοντέλου i  

• ( ) =−− 1|1 kkPi  πίνακας συνδιακυμανσης στη σάρωση 1−k  για το φίλτρο 
Kalman του μοντέλου i  

• ( ) =−1kiμ  η πιθανότητα με την οποία η κατάσταση του στόχου περιγράφεται 
από το μοντέλο i  όπως έχει υπολογιστεί αμέσως μετά την παραλαβή των 
δεδομένων στη σάρωση 1−k  

• ( ) =−1kijμ  πιθανότητα υπό συνθήκη ότι ο στόχος έκανε μετάβαση από τη 
κατάσταση i  στη κατάσταση j  

Η ποσότητα ijμ  αντιπροσωπεύει την υπό συνθήκη πιθανότητα, δοσμένου ότι ο 
στόχος είναι στην κατάσταση j , ότι η μετάβαση έγινε από την κατάσταση i  ενώ ijP  
είναι η υπό συνθήκη πιθανότητα ότι η μετάβαση από την κατάσταση i  στην 
κατάσταση j  συμβαίνει δοσμένου ότι ο στόχος είναι αρχικά στην κατάσταση i . 
Έτσι: 

 ( ) ( )
( )1

1
1

−

−⋅
=−

kC
kP

k
j

iij
ij

μ
μ        ( )89.3  

όπου ( )1−kC j   είναι η πιθανότητα μετά την αλληλεπίδραση να είναι στην 
κατάσταση j  και δίνεται από τη σχέση: 

 ( ) ( )∑
=

−⋅=−
r

i
iijj kPkC

1
11 μ        ( )90.3  

Για παράδειγμα, αφαιρώντας το δείκτη του χρόνου, χρησιμοποιώντας τις 
πιθανότητες μετάβασης της σχέσης ( )87.3  και υποθέτοντας ότι: 
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 05.02.075.0 321 === μμμ  

θα έχουμε ότι: 

( ) ( ) ( ) 6275.005.015.02.01.075.08.01 =++=C  

( ) ( ) ( ) 1975.005.005.02.06.075.01.02 =++=C  

( ) ( ) ( ) 175.005.08.02.03.075.01.03 =++=C  

Έτσι, για παράδειγμα, δοσμένου ότι ο στόχος βρίσκεται στη κατάσταση 3 , η 
πιθανότητα η μετάβαση να έγινε από τη κατάσταση 1 είναι: 

 ( ) 43.0175.0/75.01.013 ==μ  

Δοσμένων των πιθανοτήτων μετάβασης κατάστασης όπως περιγράφτηκαν, η 
διαδικασία συγχώνευσης παράγει νέες φιλτραρισμένες εκτιμήσεις κατάστασης και 
πίνακες συνδιακυμανσης του φίλτρου Kalman σύμφωνα με τις σχέσεις ( για όλα τα 
μοντέλα rj ,,2,1 K=  ): 

 ( ) ( ) ( )∑
=

−−⋅−=−−
r

i
iijj kkxkkkx

1

0 1|1 11|1 μ      ( )91.3  

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑
=

−+−−⋅−=−−
r

i
ijiijj kDPkkPkkkP

1

0 11|111|1 μ    ( )92.3  

όπου ( )1−kDPij  είναι μια αύξηση στο πίνακα συνδιακυμανσης που οφείλεται στις 
διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων κατάστασης μεταξύ των μοντέλων i  και j  και 
δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 ( ) ( ) ( )111|1 −′⋅−=−− kxDkDxkkDP ijijij      ( )93.3  

 ( ) ( ) ( )1|1 1|1 1 0 −−−−−=− kkxkkxkDx jiij      ( )94.3  

Το επόμενο βήμα είναι η βασική πρόβλεψη ενός βήματος για την κατάσταση της 
επόμενης χρονικής στιγμής. Αυτό παράγει, για κάθε μοντέλο j , τη προβλεπόμενη 
εκτίμηση κατάστασης ( )1| −kkx j  και το πίνακα συνδιακυμανσης του φίλτρου 
Kalman ( )1| −kkPj . 
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3.3.2 Υπολογισμός πιθανοτήτων και ενημέρωση των 
πιθανοτήτων του μοντέλου 

Ας ορίσουμε την στατιστική απόσταση σε μια ανάθεση παρατήρησης σε ίχνος να 
είναι: 

 ySyd T ~~ 12 ⋅⋅= −         ( )95.3  

όπου y~  είναι το διάνυσμα της διαφοράς μεταξύ της αληθινής και της αναμενόμενης 
παρατήρησης. Ο πίνακας S  είναι ο αντίστοιχος πίνακας συνδιακυμανσης. Για μια 
γραμμική μέτρηση στη σάρωση k  θα έχουμε: 

 ( ) ( ) ( )1| ~ −⋅+= kkxCkyky        ( )96.3  

 ( ) ( ) RCkkPCkS +′⋅−⋅= 1|        ( )97.3  

Δοσμένης μιας IMM  προσέγγισης για την ιχνηλασία, θα υπάρχει διαφορετική 
στατιστική απόσταση ( )kdi

2  και διαφορετικός πίνακας συνδιακύμανσης για το 
διάνυσμα της διαφοράς ( )kSi  για το −i οστό μοντέλο κατά την ενημέρωση της 
κατάστασης k . Τότε, υποθέτοντας διάσταση για τις μετρήσεις M  και Γκαουσιανή 
στατιστική, η συνάρτηση πιθανότητας για την παρατήρηση δοσμένου του μοντέλου 
i  θα είναι: 

 ( ) ( )[ ]
( ) ( )kS

kdk
i

M
i

i
π2

2exp 2−
=Λ        ( )98.3  

Τέλος, χρησιμοποιώντας το νόμο του Bayes, τότε οι ενημερωμένες πιθανότητες για 
το μοντέλο θα είναι: 

 ( ) ( ) ( ) CCkCCkk iii /1−⋅Λ=μ        ( )99.3  

όπου η κανονικοποιημένη σταθερά CC  δίνεται από τη σχέση: 

 ( ) ( )∑
=

−⋅Λ=
r

j
jj kCCkCC

1
1        ( )100.3  

3.3.3 Επιλογή των Μαρκοβιανών πιθανοτήτων μετάβασης 

Ο ρυθμός αλλαγής του μοντέλου πιθανοτήτων μοντελοποιείται από την εξίσωση 
ροής: 

 μμ
⋅= A

dt
d          ( )101.3  
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όπου A  είναι ένας πίνακας ροής πιθανοτήτων. Δοσμένου του αρχικού διανύσματος 
πιθανότητας, ( )0tμ , η επίλυση της παραπάνω εξίσωσης για το διάνυσμα 
πιθανότητας ( )tt Δ+0μ , για το χρονικό διάστημα T  αργότερα είναι: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )000 tTPteTt T
T

AT μμμ ⋅=⋅=+      ( )102.3  

Έτσι, έχοντας ορίσει τα στοιχεία του πίνακα ροής, A , ο πίνακας ( )TPT
T  μπορεί να 

υπολογιστεί από τη παρακάτω σχέση: 

 ( ) ATT
T eTP =          ( )103.3  

Σημειώνεται ότι προκείμενου να ορίσουμε τη μαρκοβιανή σχέση ( )102.3 , ο ( )TPT
T  

πρέπει να είναι ο ανάστροφος του πίνακα μετάβασης πιθανοτήτων που ορίστηκε 
στη σχέση ( )87.3 . 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για την πρακτική επίλυση της ( )103.3  ως προς τον 
( )TPT

T . Μπορεί να οριστεί ένας μέσος χρόνος παραμονής iτ  για κάθε μοντέλο. Έτσι 
επιλέγουμε τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα A  να είναι: 

 iiiA τ1−=          ( )104.3  

Τότε τα θετικά μη διαγώνια στοιχεία του A  επιλέγονται έτσι ώστε το άθροισμα των 
στηλών να είναι ίσο με μηδέν. Ο περιορισμός αυτός διασφαλίζει ότι η πιθανότητα 
διατηρείται. 

Ας θεωρήσουμε πάλι το παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως του συστήματος 
των τριών μοντέλων. Για διάστημα δειγματοληψίας 4=T  τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι ένας κατάλληλος πίνακας μετάβασης Μαρκόφ είναι: 

 ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

80.020.010.0
10.060.005.0
10.020.085.0

sec4T
TP       ( )105.3  

Τότε οι αντίστοιχοι μέσοι χρόνοι παραμονής και ο πίνακας ροής πιθανότητας A  θα 
είναι: 

 sec231 =τ  sec72 =τ  sec163 =τ  

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−

−
=

062.0069.0029.0
036.0136.0015.0
026.0067.0044.0

A       ( )106.3  
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Στη σχέση ( )104.3  παίρνοντας το όριο για ∞→T  οι στήλες του πίνακα ATe  
προσεγγίζουν το διάνυσμα πιθανότητας στο οποίο το σύστημα θα συνέκλινε μετά 
από μια μακριά περίοδο χρόνου χωρίς ανανέωση των ιχνών. Για το συγκεκριμένο 
παράδειγμα θεωρώντας τον A  από την ( )106.3  θα έχουμε: 

 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

∞→

39.039.039.0
15.015.015.0
46.046.046.0

lim AT

T
e       ( )107.3  

Η παραπάνω σχέση υπαγορεύει ότι ο στόχος το %46  του χρόνου του θα κινείται 
σύμφωνα με το μοντέλο 1 κλπ. Αυτό επίσης παρέχει στο σχεδιαστή του συστήματος 
ένα δεσμό μεταξύ των επιλογών για τις παραμέτρους του συστήματος και μια 
προηγούμενη γνώση των δυναμικών χαρακτηριστικών του στόχου. 

Μια υπολογιστική και πιο βολική εναλλακτική επίλυση του εκθετικού πίνακα για 
ένα γενικό διάστημα T  είναι πρώτα να ορίσεις τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα 
μετάβασης σύμφωνα με τους μέσους χρόνους παραμονής iτ : 

 ( ) [ ]tiii TlTP τ−= 1,max        ( )108.3  

όπου il  η ελάχιστη επιτρεπτή πιθανότητα ότι το μοντέλο i  ανταποκρίνεται 
περισσότερο στη κίνηση του στόχου. Σημειώνεται ότι το il  θα  μπορούσε να 
επιλεγεί από τη σχέση μόνιμης κατάστασης όπως είναι η ( )107.3 . Έπειτα, τα 
υπόλοιπα μη διαγώνια στοιχεία, ( )TPij , επιλέγονται σύμφωνα με τις προηγούμενα 
γνωστές πιθανότητες μετάβασης και με τον περιορισμό ότι το άθροισμα των 
πιθανοτήτων μετάβασης είναι ίσο με τη μονάδα. Εφαρμόζοντας τη προσέγγιση αυτή 
στο παράδειγμα που δόθηκε προηγουμένως,  με την ακριβή λύση για sec4=T  να 
δίνεται από την ( )106.3 , τότε οι προσεγγιστικές λύσεις για sec2=T  και sec4=T  θα 
είναι: 

 ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

94.0145.006.0
03.071.003.0
03.0145.091.0

sec2T
TP  

           ( )109.3  

 ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

75.0285.012.0
125.043.006.0
125.0285.082.0

sec4T
TP  

Παρατηρώντας τις λύσεις ( )105.3  και ( )109.3  η ακριβής και η προσεγγιστική 
μετάβαση Μαρκόφ μπορεί να διαφέρει η μια από την άλλη λίγο. Ωστόσο η εμπειρία 
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δείχνει ότι η επίδοση των συστημάτων IMM  είναι ανθεκτική στην επιλογή του 
πίνακα μετάβασης πιθανοτήτων. 

 

3.4 Φίλτρο α - β 

Μια απλοποιημένη μορφή του φίλτρου Kalman είναι το φίλτρο βα −  το οποίο δεν 
απαιτεί την προηγούμενη γνώση της κατάστασης και της συνδιακυμανσης του 
θορύβου μέτρησης. Στη περίπτωση αυτή οι εξισώσεις βασίζονται σε ένα βαθυπερατό 
φίλτρο που χρησιμοποιείται για να εξομαλύνει τα αποτελέσματα του θορύβου 
μέτρησης. Χρησιμοποιώντας ανάλογη ορολογία με το φίλτρο Kalman αλλά με ( )tx  
να συμβολίζουμε αποκλειστικά τη θέση και με ( )tv  την ταχύτητα, οι εξισώσεις του 
φίλτρου βα −  θα είναι: 

Εκτίμηση Θέσης: 

 ( )kkkk xyxx ~~ −⋅+= α         ( )110.3  

Εκτίμηση Ταχύτητας: 

 ( )kkkk xy
T

vv ~~ 1 −⋅+= −
β        ( )111.3  

Πρόβλεψη Θέσης: 

 kkk vTxx  ~ 1 ⋅+=+         ( )112.3  

Οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν να προκύψουν από τις αντίστοιχες του φίλτρου 
Kalman κάνοντας τις παρακάτω αντικαταστάσεις: 
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Στη περίπτωση του φίλτρου βα −  το διάνυσμα υπόλοιπου είναι: 

 kkk xyInn ~−=          ( )113.3  

Οι παράμετροι α  και β  ελέγχουν τη συχνότητα αποκοπής του βαθυπερατού 
φίλτρου για την εξομάλυνση των εκτιμήσεων της θέσης και της ταχύτητας 
αντίστοιχα. Οι βέλτιστες τιμές καθαρά εξαρτώνται από το θόρυβο μέτρησης και 
τους ελιγμούς που κάνει ο στόχος και με την έννοια αυτή αντικατοπτρίζουν τους 
πίνακες συνδιακυμανσης Q  και R  του φίλτρου Kalman. Αντίθετα με το φίλτρο 



Κεφάλαιο 3:  Υπομονάδα Φίλτρου Εκτίμησης 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   58 

Kalman, οι εξισώσεις του φίλτρου βα −  προκύπτουν κάνοντας την υπόθεση ότι 
μετρήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα T . Το κύριο πλεονέκτημα του 
φίλτρου βα −  είναι ότι οι εξισώσεις του είναι πολύ πιο απλές για να υλοποιηθούν 
από ότι αυτές του φίλτρου Kalman. Ωστόσο, η επίδοση του μπορεί να μην είναι 
τόσο καλή όσο του φίλτρου Kalman, εάν η συνδιακύμανση του θορύβου που 
επιλέγεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
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4. Επεξεργασία Δεδομένων 

4.1 Εισαγωγή        

Η επεξεργασία των δεδομένων ενός σαρωτή λέιζερ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με 
πολλές διαφοροποιήσεις. Χρησιμοποιώντας ένα αισθητήρα λέιζερ, μπορεί η 
επεξεργασία να βελτιστοποιηθεί για μια ομάδα σεναρίων και να δουλεύει 
ικανοποιητικά και σε άλλα σενάρια με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αν έχουν 
καλυφθεί όλοι οι τομείς όπως το σενάριο αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας, 
το σενάριο περιφερειακού δρόμου, αγροτικού δρόμου με στροφές, φανάρια και 
γέφυρες, και το σενάριο για αστικά περιβάλλοντα, και δουλεύουν ικανοποιητικά, 
τότε θα δουλεύει εξίσου ικανοποιητικά και σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο. 

Με λίγα λόγια, χρησιμοποιώντας ένα αισθητήρα, μπορεί κανείς να βελτιστοποιήσει 
πολύ τον αλγόριθμο, μέσα στην πολυπλοκότητα που συναντά με ένα μόνο 
αισθητήρα. Εκεί τα όρια είναι περιορισμένα, διότι ο συγκεκριμένος τύπος 
αισθητήρα υπερέχει σε συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα ο σαρωτής λέιζερ 
έχει φοβερές δυνατότητες μέσα στα 80 μέτρα εμβέλειας που μπορεί να ανιχνεύσει. 
Έχει μεγάλη διακριτική ικανότητα, με μεγάλο οπτικό εύρος και ανιχνεύει πολλά 
αντικείμενα σε μία σάρωση. Με το σαρωτή λέιζερ μπορεί κανείς να αντιληφθεί 
αρκετά το περιβάλλον που βρίσκεται. 

Χρησιμοποιώντας απλά ραντάρ, ανιχνεύουμε πολύ λιγότερα σημεία, αλλά 
μπορούμε να ανιχνεύσουμε σημεία μέχρι και 200 μέτρα μακριά. Με την κάμερα 
μπορεί κανείς να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες αλλά είναι πολύ δύσκολο 
ακόμα και με τους καλύτερους αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας και βίντεο.  

Το πληρέστερο σύστημα θα μπορούσε να συμπεριλάβει όλους τους 
προαναφερθέντες αισθητήρες και ακόμα άλλους τόσους, ώστε να υπάρχει όσο το 
δυνατόν περισσότερη πληροφορία και να μπορεί να επιβεβαιωθεί καλύτερα. Η 
πολυπλοκότητα ενός τέτοιου συστήματος θα ήταν τεράστια και δεν μπορεί κανείς 
να φανταστεί που μπορούν να φτάσουν οι δυνατότητες του συστήματος αυτού. Η 
διαδικασία αυτή ονομάζεται σύζευξη δεδομένων, αλλά η απόδοση που έχει 
επιτευχθεί σήμερα είναι πολύ χαμηλή σχετικά με τις δυνατότητες που έχει. 

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι μια επίπονη εργασία και απαιτεί πολύ καλό 
σχεδιασμό για να δουλέψει όσο πιο απλά αλλά ταυτόχρονα και όσο πιο αποδοτικά 
γίνεται. Αρκετά πολύπλευρη είναι και η επεξεργασία των δεδομένων του σαρωτή 
λέιζερ διότι ο τελευταίος ανιχνεύει πάρα πολλά σημεία και αυτά κάπως πρέπει να 
μεταφραστούν σε αντικείμενα του χώρου. Παρέχει και πιο υψηλού επιπέδου 
δεδομένα ομαδοποιημένα με κάποιο τρόπο που δεν είναι ο καλύτερος, πολλές άλλες 
πληροφορίες όπως ταχύτητα, επιτάχυνση, ύψος και πάρα πολλές άλλες, οι οποίες 
είναι τελείως αναξιόπιστες πλην ορισμένων περιπτώσεων με την ταχύτητα 
ορισμένων αντικειμένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι μερικά προβλήματα 
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που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο και αφορούν τον εσφαλμένο 
διαχωρισμό ενός αντικειμένου ή την εσφαλμένη ένωση δύο αντικειμένων. 

Υπάρχουν ορισμένες τεχνικές ανίχνευσης ορισμένων μορφών – πολυγώνων από τα 
δεδομένα του σαρωτή. Για παράδειγμα τα οδικά όρια είναι σειρές σημείων που 
βρίσκονται σε μία καμπύλη, τα οχήματα ανιχνεύονται σαν “I”-μορφές ή σαν “L”-
μορφές. Ακόμα και αν ανιχνευθούν αυτές οι μορφές, δεν μπορούμε να είμαστε 
σίγουροι, διότι τέτοιες μορφές μπορούν να ανιχνευθούν και από άλλα αντικείμενα, 
όπως από τοίχους, πινακίδες, ή άλλα αντικείμενα που μοιάζουν στο σχήμα ή και 
στις διαστάσεις με οχήματα. Χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν και άλλες 
πληροφορίες για να εξαχθεί ορθό αποτέλεσμα. Στις επόμενες παραγράφους 
παρουσιάζεται αναλυτικά όλη η διαδικασία εκτίμησης των οδικών ορίων και 
ιχνηλασίας των οχημάτων και προκύπτει ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα, 
παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που γεννά η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των 
δεδομένων που παρέχονται από το σαρωτή λέιζερ. 

Κάνοντας χρήση ενός σαρωτή λέιζερ και εφαρμόζοντας μια αξιόπιστη 
επεξεργαστική διαδικασία, τα οδικά όρια ιχνηλατούνται, χρησιμοποιώντας τα 
φίλτρα Kalman και τα οδικά πρότυπα clothoid, προκειμένου να παρασχεθεί μια 
αξιόπιστη αναπαράσταση της σκηνής κυκλοφορίας και μια σταθερή πορεία του 
οχήματος αναφοράς. Το σύστημα παρακολουθεί επίσης όλα τα ανιχνευθέντα 
αντικείμενα στο δρόμο και προβλέπει την κυκλοφοριακή ροή ώστε να υπολογιστεί 
η οδική γεωμετρία (ή να την επεκτείνει) σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων ή 
παρουσίας ανεπιθύμητων δεδομένων. Επειδή οι προσομοιώσεις παράγουν συχνά 
λανθασμένα αποτελέσματα λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος που 
λαμβάνουμε από τους αισθητήρες, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από πραγματικές καταγραφές διαφορετικών σεναρίων 
κυκλοφορίας. 

 

4.2 Γενική Διαδικασία - Διαχωρισμός Δεδομένων 
Μετρήσεων σε Όρια Δρόμου και Αντικείμενα 

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της εργασίας αυτής είναι η εξαγωγή των ορίων του 
δρόμου, δηλαδή των προστατευτικών μπαρών που υπάρχουν εκατέρωθεν του 
δρόμου, όπου σε συνδυασμό με την εξαγωγή οχημάτων και λοιπών εμποδίων, δίνει 
μια πολύ καλή εικόνα για το περιβάλλον του αυτοκινήτου και μπορεί να ελεγχθεί 
κάθε απόσταση ασφαλείας με άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στο δρόμο. Αρχικά 
τα αντικείμενα που δίνονται από το σαρωτή λέιζερ, έχουν κάποια χαρακτηριστικά, 
όπως έχει αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 2 και 3. Κάθε αντικείμενο έχει 
χαρακτηριστικά όπως θέση, αριθμό σημείων, ταχύτητα, επιτάχυνση και πολλά 
άλλα, των οποίων οι τιμές που δίνονται από το σαρωτή, στην πράξη,  δεν είναι 
σωστές, είναι μηδενικές. Γενικά στην πράξη αξιόπιστες μετρήσεις είναι μόνο 
εκείνες της θέσης των αντικειμένων. Λίγο λιγότερο αξιόπιστος είναι ο διαχωρισμός 
των αντικειμένων που κάνει το ραντάρ (για παράδειγμα μερικές φορές θεωρεί δύο 
αντικείμενα σαν ένα [μπαριέρα + φορτηγό = 1 αντικείμενο] ή το αντίστροφο) 
(Εικόνες 4.1 και 4.2). Ακόμα λιγότερο αξιόπιστες είναι οι μετρήσεις για τις 
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ταχύτητες των αντικειμένων, ιδιαίτερα αν αυτά είναι τα όρια του δρόμου(λόγω της 
κατά μήκος ομοιομορφίας) και κατά συνέπεια και των επιταχύνσεων. Τέλος όλες οι 
υπόλοιπες μετρήσεις είναι τελείως αναξιόπιστες (σταθερές τιμές, μηδενικές 
συνήθως) και δεν πρέπει να λαμβάνονται καθόλου υπόψη.  

Παρατήρηση: Στις εικόνες που ακολουθούν και υπάρχει εικονική αναπαράσταση της 
γεωμετρίας του δρόμου μαζί με εικόνα από την κάμερα, υπάρχει διαφορετικός 
προσανατολισμός. Η κάμερα ‘βλέπει’ ευθεία, μέσα στον ορίζοντα, όπως βλέπει ο 
οδηγός ενός αυτοκινήτου, ενώ ο ορίζοντας της αναπαράστασης βρίσκεται προς τα 
δεξιά, για να έχουμε καλύτερη οπτική ακρίβεια στις οριζόντιες αποστάσει,ς οι οποίες 
είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ ότι οι πλευρικές, ως προς το όχημα αναφοράς. Όλη η 
επεξεργασία και τα αποτελέσματα έγιναν σε περιβάλλον Matlab R2007a, με 
δεδομένα από πραγματικά σενάρια. 

 

 
Εικόνα 4. 1: Αναξιόπιστος διαχωρισμός δύο αντικειμένων  
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Εικόνα 4. 2: Φορτηγό και μπαριέρα σαν ένα αντικείμενο, στο δεύτερο γράφημα 
φαίνεται η διορθωμένη έξοδος 

Με δεδομένο ότι μπορούμε να βασιζόμαστε κυρίως μόνο στη θέση και το σχήμα των 
αντικειμένων θα παρουσιαστούν κάποια γενικά κριτήρια για το δύσκολο έργο του 
διαχωρισμού των αντικειμένων σε υποψήφια:  

• Όρια δρόμου 

• Στύλους φωτισμού 

• Λοιπά εμπόδια 

• Κινούμενα οχήματα 

Αρχικά όλα τα αντικείμενα διαχωρίζονται με κριτήριο αν βρίσκονται αριστερά ή 
δεξιά από την προβλεφθείσα πορεία του οχήματος αναφοράς, η οποία πορεία 
θεωρείται ως μία καμπύλη γραμμή που προκύπτει από την εκτίμηση clothoid που 
αναπτύσσεται σε επόμενη παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου. Έτσι επιτελείται 
μια σειρά από ελέγχους και διαδικασίες για να προκύψουν τα τελικά αξιόπιστα 
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αντικείμενα στην έξοδό μας. Αρχικά ανιχνεύουμε τους στύλους φωτισμού, λόγω της 
μεγάλης συγκέντρωσης όλων των σημείων του αντικειμένου σε ένα χώρο πολύ 
μικρό, σα να είναι όλα ένα σημείο. 

    if ispoint(lobj, x, y), 0.5, 0.7)  %find the point-objects 
        lpoints = [lpoints; [mean(lobj(x)) mean(lobj(y)) velX*3.6]]; 
    end     %add it to lpoints    

 Έπειτα ελέγχεται ο προσανατολισμός και το μέγεθος του αντικειμένου και 
αποθηκεύεται σαν υποψήφιο σύνορο δρόμου, και κατόπιν οδηγείται για περεταίρω 
επεξεργασία. Διαφορετικά ελέγχεται αν είναι κινούμενο όχημα. Οι περαιτέρω 
διαδικασίες ελέγχου και επιλογής των αντικειμένων στις βασικές κατηγορίες των 
συνόρων δρόμου και των κινούμενων οχημάτων παρατίθενται αναλυτικά σε 
επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 

    %find the horizontal objects  & if close, not inside the road 
    if ishorizontal(lobj(:,1:2)', 0.37) && (mean(lobj(:,2))>xhl3-1 || x>25)   
          lborders = [lborders; [contourPtsNum x id age bp bordttl]]; 
    end 

Ακολουθεί το block-διάγραμμα της βασικής ροής επεξεργασίας των δεδομένων του 
σαρωτή λέιζερ. 
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(CPP PLATFORM)

ΤΕΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΣΑΡΩΣΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ 
ΜΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

CLOTHOID ?
ΝΑΙ ΟΧΙ

ΠΙΘΑΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ 
ΟΡΙΟΥ?

ΠΙΘΑΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΔΕΞΙΟΥ 
ΟΡΙΟΥ?

ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΕΡΑ 
ΟΔΙΚΑ ΟΡΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΓΙΑ ΔΕΞΙΑ 
ΟΔΙΚΑ ΟΡΙΑ

ΝΑΙΝΑΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ

 
Εικόνα 4. 3: Γενικό block διάγραμμα βασικής επεξεργασίας 

Η βασική επεξεργασία χωρίζεται στα εξής στάδια που αναλύονται ακολούθως, όπως 
φαίνεται και από το άνωθεν block-διάγραμμα. Τα δεδομένα αρχικά έρχονται από 
την πλατφόρμα διασύνδεσης του ραντάρ με το δίαυλο δεδομένων του οχήματος 
αναφοράς (CAN bus) που αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε στο τρίτο κεφάλαιο. Αν 
βρισκόμαστε στην πρώτη σάρωση ή τα προηγούμενα δεδομένα μας δεν είναι 
αξιόπιστα, πραγματοποιείται αρχικοποίηση του διανύσματος κατάστασης, 
διαφορετικά ενημερώνεται από τα προηγούμενα αποτελέσματα με ένα αλγόριθμο 
που παρουσιάζεται στην παράγραφο εκτίμησης ορίων δρόμου [4.3]. Έπειτα 
πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των αντικειμένων σε υποψήφια σύνορα δρόμου, 
και σε κινούμενα οχήματα, όπως περιγράφηκε πρότινος στην παρούσα παράγραφο. 
Έπειτα επιτελείται η εκτίμηση των οδικών συνόρων με χρήση των προτύπων 
clothoid και των φίλτρων Kalman, όπως παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. 
Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στην έξοδο του συστήματος, αποτελούνται 
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από τις καμπύλες που αναπαριστούν τα οδικά όρια, την προβλεπόμενη πορεία του 
οχήματος αναφοράς και τα κινούμενα οχήματα που υπάρχουν στο οπτικό πεδίο του 
λέιζερ ραντάρ. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με τα δεδομένα που 
έρχονται από τις επόμενες σαρώσεις του λέιζερ ραντάρ. 

 

4.3 Εκτίμηση Οδικών Ορίων 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των δεδομένων που έδινε το ραντάρ αναπτύχθηκαν 
κάποιες τεχνικές για την ανίχνευση των πλευρικών προστατευτικών μπαρών ή 
αλλιώς των ορίων του δρόμου. Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή του [4.2], οι 
μετρήσεις γενικά είναι πολύ αναξιόπιστες, με μόνη εξαίρεση εκείνων της θέσης. 
Συνεπώς τα κριτήρια της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, του ύψους και πολλά άλλα 
δεν βοηθούν ιδιαίτερα, πολλές φορές σχεδόν καθόλου, στο σαφή διαχωρισμό των 
αντικειμένων. Για παράδειγμα, αντί για τη μηδενική ταχύτητα που θα περίμενε 
κανείς να συναντήσει στα σύνορα του δρόμου(μπαριέρες) τα οποία είναι προφανώς 
ακίνητα, τα βλέπει (μέσα από το ραντάρ) να κινούνται παραπλήσια με την 
ταχύτητα του οχήματος αναφοράς!   

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των ορίων δρόμου, όπως αναλύεται στο [4.3.3] είναι:  

• η γεωμετρία του αντικειμένου,  

• η θέση του, 

• ο προσανατολισμός του,  

• η κανονικοποιημένη κλάση ταχύτητας στην οποία ανήκει 

Ακολουθεί το μπλοκ διάγραμμα του αλγορίθμου εκτίμησης των οδικών ορίων και 
αναλύεται στην παράγραφο 4.3.3.  
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ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΟΔΙΚΑ ΟΡΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ CLOTHOID
ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΟΡΙΑ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 
KALMAN

ΝΑΙ

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
?

ΣΗΜΕΙΑΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ?

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΟΔΙΚΑ ΟΡΙΑ

ΛΟΙΠΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΟΧΙ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΣΤΥΛΟΙ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝΤΑΣ ΈΝΑ 
ΈΝΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 
ΔΕΞΙΑ ΟΔΙΚΑ 

ΟΡΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ –
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
Εικόνα 4. 4: Μπλοκ διάγραμμα του αλγορίθμου εκτίμησης οδικών ορίων 

 

4.3.1 Μοντέλο Κίνησης Οχήματος Αναφοράς 

Η διαδικασία ιχνηλασίας των οδικών ορίων εξαρτάται έντονα από την κίνηση του 
οχήματος αναφοράς και από την επιλογή του προτύπου που αντιπροσωπεύει τα 
οδικά τμήματα και την ανίχνευση αυτών, τα οποία τελικά πρέπει να προσδιορίσουν 
τα οδικά σύνορα. Η κίνηση του οχήματος αναφοράς καθορίζει άμεσα τη μετατόπισή 
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του και κατά συνέπεια τη μετατόπιση του συστήματος αναφοράς σε δύο διαδοχικές 
ανιχνεύσεις (η αρχή των αξόνων του συστήματος αναφοράς είναι πάντα ο 
μπροστινός προφυλακτήρας του οχήματος αναφοράς, όπου βρίσκεται το ραντάρ).  

Σε κάθε σάρωση, η ταχύτητα V του οχήματος αναφοράς και η γωνιακή ταχύτητα ω 
παρέχονται από το δίαυλο επικοινωνίας του οχήματος (controller area network, 
CAN). Ο προτεινόμενος εκτιμητής πρέπει να είναι αξιόπιστος καθώς οι αισθητήρες 
βρίσκονται πάνω στο όχημα αναφοράς, διαφορετικά θα υπάρξουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου οδικών συνόρων. Τα απλά 
φίλτρα α - β ή ακόμα και οι απλοί εκτιμητές Kalman αποδίδουν μέτρια 
αποτελέσματα από την άποψη των δευτέρας τάξεως στατιστικών τους. Η υπόθεση 
που γίνεται συχνά, ότι δηλαδή τα στοιχεία του οχήματος είναι σωστά, δε θεωρείται 
έγκυρη. Κατά συνέπεια, οι προσαρμοστικοί εκτιμητές έχουν σχεδιαστεί 
χρησιμοποιώντας διαδικασίες διακριτών συνόλων ή πολλαπλά αλληλεπιδρώμενα 
ημι-μαρκοβιανά μοντέλα φίλτρων για να ρυθμίσουν το επίπεδο θορύβου. Το 
διάνυσμα κατάστασης  vx είναι ( ), , , T

v V α θ ω=x , όπου το α είναι η εφαπτομενική 
επιτάχυνση. Το μοντέλο χρησιμοποιεί σταθερό ρυθμό στροφής και σταθερή 
εφαπτομενική επιτάχυνση, με την ακόλουθη εξίσωση κατάστασης για τη μετάβαση 
μεταξύ δύο διαδοχικών σαρώσεων k και k+1: 

( ) ( )1 ( ) ( ) ( )k k k k kν ν ν ν ν+ = ⋅ +x Φ x G w      ( )4.1  

Όπου νΦ  είναι ο πίνακας μετάβασης για την κίνηση του οχήματος αναφοράς, νw  
είναι το διάνυσμα θορύβου με κέρδος νG  και πίνακα συνδιακύμανσης Qν . 

 

4.3.2 Θεωρία Εκτίμησης Οδικών Ορίων - Clothoids και Χρήση 
Φίλτρου Kalman 

Όπως εξηγήθηκε αναλυτικά το θεωρητικό μέρος των φίλτρων στο κεφάλαιο 3, 
ακολουθεί η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην εφαρμογή, στην οποία γίνεται χρήση 
εκτιμητών με φίλτρα Kalman. 

Μία clothoid ορίζεται σαν μία καμπύλη, με γραμμικώς εξαρτημένη καμπυλότητα 
από το μήκους l τόξο της, ως εξής: 

0 1( )c l c c l= +          ( )4.2  

όπου 0c  είναι η αρχική καμπυλότητα και 1c  ο ρυθμός μεταβολής της 
καμπυλότητας. Η clothoid μπορεί επίσης να ορισθεί σε παραμετρική μορφή: 
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2
1

0
0

2
1

0 0
0

( ) cos( )
2

( ) sin( )
2

l

l

cx l c d

cy l y c d

ττ τ

ττ τ

= +

= + +

∫

∫
      ( )4.3  

Ένα οδικό σύνορο περιγράφεται επαρκώς από μία clothoid, η οποία μπορεί στη 
συνέχεια να προσεγγιστεί από ένα πολυώνυμο τρίτης τάξης. Θεωρώντας τις y-
συντεταγμένες πιο επιρρεπείς στα λάθη σε σύγκριση με τις x-συντεταγμένες, το 
πολυώνυμο θα έχει την ακόλουθη μορφή: 

2 3

0 1 0( )
2 3
x xy x c c y= + +        ( )4.4  

με 0y  να είναι το αντιστάθμισμα (offset) από τη θέση του οχήματος αναφοράς στον 
άξονα-y.  

Δύο ίδιες clothoid καμπύλες με τις ίδιες παραμέτρους 0c  και 1c , αλλά με 
διαφορετικά αντισταθμίσματα (offsets) ly0  και ry0 , μπορούν να περιγράψουν το 
δρόμο για το αριστερό και το δεξί σύνορο, αντίστοιχα.  

Κατά συνέπεια, το διάνυσμα κατάστασης RBx  που περιγράφει το δρόμο είναι: 

( )0 1 0 0, , , T
RB l rc c y y=x         ( )4.5  

Ένα διακριτό χρονικό μοντέλο καθορίζεται για την ενημέρωση αυτού του 
διανύσματος χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του οχήματος αναφοράς. Οι 
παράμετροι του οχήματος αναφοράς που χρησιμοποιούμε είναι η ταχύτητα V , η 
διαφορά γωνίας (κατεύθυνσης) μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης γωνίας δθ  
και η γωνιακή ταχύτητα ω . Σύμφωνα με την τιμή του ω  υπολογίζονται οι τιμές 

xΔ  και yΔ  της μετατόπισης του οχήματος αναφοράς που πραγματοποιείται σε T  
δευτερόλεπτα. Δύο περιπτώσεις διακρίνονται:  

(α) Όταν η γωνιακή ταχύτητα του οχήματος αναφοράς είναι σημαντική και έχει 
επιπτώσεις συνεπώς στην τροχιά του οχήματος: 

( )δθ
ω

sinVx =Δ , ( )( )δθ
ω

cos1−=Δ
Vy       ( )4.6  

(β) Όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι αμελητέα, υποτίθεται ότι το όχημα κινείται 
στον x-άξονα (κατεύθυνση της ταχύτητας) εξ ολοκλήρου, επομένως VTx ≈Δ  και 

0≈Δy .  

Η εξίσωση κατάστασης για την ενημέρωση των οδικών παραμέτρων ορίζεται ως:  
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( ) ( )1 ( ) ( ) ( )RB RB RB RB RBk k k k k+ = ⋅ +x Φ x G w     ( )4.7  

Ο πίνακας μετάβασης από τη σάρωση k ως τη σάρωση k+1 RBΦ  και το διάνυσμα 
εισαγωγής RBG είναι αντίστοιχα: 

2 3

2 3

1 0 0
0 1 0 0

1 0
2 6

0 1
2 6

RB

x

x x

x x

Δ⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥Δ Δ= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥Δ Δ
⎢ ⎥⎣ ⎦

Φ , 

0
0

RB y
y

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥Δ
⎢ ⎥−Δ⎣ ⎦

G       ( )4.8   

Η μήτρα συνδιακύμανσης εκτίμησης είναι: ( ) ( ) ( )1| ( ) | T
RB RBk k k k k k+ = +P Φ P Φ Q , 

με τη συνδιακύμανση διαδικασίας θορύβου που ορίζεται ως: 

( )

( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

2
0 0 1

2
1 0 1

2
0

2
0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

T
RB

l

r

E c E c c

E c c E c
E xx

E y

E y

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

Q ))     ( )4.9  

Οι παράμετροι που επιδρούν στην ανωτέρω εξίσωση είναι η σταθερή απόκλιση 
ποσοστού κυρτότητας ( ) 22

1 cscE =  και η σταθερή απόκλιση αντισταθμίσματος 
( ) 2

0
2
0 syE = . Τα μη διαγώνια στοιχεία της μήτρας συνδιακύμανσης είναι: 

( ) ( ) ( ) ( )lEslcEccEccE c
22

10110 ===  και ( ) ( ) ( )2222
1

2
0 lEslcEcE c== . Προκειμένου να 

υπολογιστεί η μέση τιμή για το μήκος της καμπύλης, χρησιμοποιούνται οι 
στοιχειώδεις τιμές αντισταθμίσματος xΔ  και yΔ , οι οποίες οδηγούν στο: 

( ) ( )( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −=+=

VT

V
yxlE δθ

ω
cos1222 ΔΔ      ( )4.10  

Για τις περιπτώσεις (a) και (b) αντίστοιχα. Εφόσον ( ) ( )( )22 lElE =  και a = ( )lE , τότε 
το RBQ  γίνεται: 

2 2 2

2 2

2
0

2
0

0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

c c

c c
RB

a s a s
a s s

s
s
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

Q        ( )4.11  



Κεφάλαιο 4 : Επεξεργασία Δεδομένων 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   72 

Το σύνολο των μετρήσεων που ορίζονται ως υποψήφια οδικά σύνορα υποτίθενται 
γνωστά σε αυτήν την παράγραφο. Αυτές οι μετρήσεις παράγουν ένα ( )NrNl + -
διάστατο διάνυσμα μέτρησης, στη γενική περίπτωση, όπου Nl και Nr αναφέρονται 
στις μετρήσεις για το αριστερό και τα δεξί σύνορο αντίστοιχα. Κάθε μέτρηση 
αναφέρεται σε x και y συντεταγμένες στο οδικό πλάνο. Από τα Nl ζευγάρια 
( ) lilil Niyx ...1,, =  και τα Nr ζευγάρια ( ) ririr Niyx ...1,, = , ένα διάνυσμα μέτρησης 
διαμορφώνεται: ( )1 1,..., , ,..., T

RB l Nll r Nrry y y y=y . Πρέπει να αναφερθεί ότι οι y-
συντεταγμένες ως μετρήσεις των οδικών συνόρων, λαμβάνονται ως πιο επιρρεπείς  
στα λάθη συγκρινόμενες με τις x-συντεταγμένες. Οι πιο πρόσφατες 
χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό του πίνακα μέτρησης των ακόλουθων εξισώσεων. 
Σύμφωνα με αυτό το διάνυσμα, η μήτρα μέτρησης H  υπολογίζεται ως εξής: 

( ) ( )1RB RB RB RBk k= + +y H x u       ( )4.12  

2 3
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⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

H        ( )4.13  

Η μήτρα συνδιακύμανσης λάθους μέτρησης R - που αντιστοιχεί στο μηδενικής 
μέσης τιμής Γκαουσσιανό θόρυβο uRB, επιλέγεται ως διαγώνιος πίνακας με 
διαστάσεις ( ) ( )NrNlNrNl +×+ , με τα διαγώνια στοιχεία του να έχουν την τιμή της 
τυπικής απόκλισης της y-μέτρησης. 

Η αρχικοποίηση του διανύσματος κατάστασης πραγματοποιείται στην πρώτη 
σάρωση ή συνήθως όταν η προηγούμενη σάρωση ήταν μια σάρωση “διαγραφής” (δηλ. 
κανένα στοιχείο δεν ήταν παρόν για διάφορες διαδοχικές σαρώσεις). Στη διαδικασία 
αρχικοποίησης, οι παράμετροι 0c , 1c  τίθενται ίσες με μηδέν και οι παράμετροι 
αντισταθμίσεως τίθενται ίσες με τις προηγούμενες εκτιμηθείσες τιμές τους. Ένα 
διάνυσμα κατάστασης διαγράφεται (δηλ. έχουμε μια “διαγραφή”) όταν 
ολοκληρώνεται ένας αριθμός διαδοχικών σαρώσεων (δηλ. 3) που δεν δίνει κανένα 
αξιόπιστο στοιχείο μέτρησης ορίων δρόμου για καμία από τις δύο πλευρές του 
δρόμου. Επίσης άμεση διαγραφή και αρχικοποίηση του διανύσματος κατάστασης 
συμβαίνει όταν η κυρτότητα υπερβαίνει ένα κατώτατο όριο (δηλ. 0.004 1m−  για 
δρόμους κατηγορίας IV, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO TC204/WG14) για να γίνει 
αποδεκτή η κυρτότητα του δρόμου. Ο αλγόριθμος αυτο-ρυθμίζεται ώστε να 
αποδίδει αξιόπιστα σύνορα ίσου μήκους και στις δύο πλευρές του δρόμου, ενώ 
μπορεί να δώσει και αποτελέσματα (για τη μία ή τις δύο πλευρές) ακόμα κι αν τα 
στοιχεία υπάρχουν μόνο στη μία πλευρά, λόγω στη χρήση ενός ανεξάρτητου 
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ασυσχέτιστου συστήματος Kalman που φιλτράρει και σταθεροποιεί το οδικό 
πλάτος. 

 

4.3.3 Κατασκευή Οδικών Ορίων 

Αν και τα μοντέλα οδικών συνόρων προσεγγίζουν αρκετά πιστά τις οδικές 
παραμέτρους, μπορούν να αποδειχθούν τελείως άχρηστα εάν δεν υπάρχει κανένα 
στοιχείο μέτρησης, ή είναι κακής ποιότητας στα υψηλής ακαταστασίας 
περιβάλλοντα. Η επιλογή των μετρήσεων που καταχωρούνται ως αξιόπιστα 
δεδομένα είναι κρίσιμης σπουδαιότητας για τη γενική απόδοση ενός αλγορίθμου 
εκτίμησης οδικών συνόρων. Η επιλογή των δεδομένων που είναι υποψήφια για την 
εκτίμηση οδικών συνόρων είναι βασισμένη στην ακόλουθη ιδέα:  

• Λαμβάνουμε αρχικά υπόψη τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα σε δύο 
παράλληλες λωρίδες, μια στην αριστερή πλευρά και μία στη δεξιά πλευρά 
του οχήματος αναφοράς, ενώ αγνοούμε τα άλλα δεδομένα τα οποία 
οδηγούνται σε άλλο τμήμα, που θα εξεταστεί αν είναι υποψήφια για κάποια 
από τις άλλες τρεις κατηγορίες ταξινόμησης που προαναφέρθηκαν.  

        if y >= ym && y < ym  + RWmax 
            for j = 1 : contourPtsNum    %objPointIndex 
                lobj = [lobj; [x(j) y(j) id(j) velX(j)*3.6]]; 
            end 
            LALLS = [LALLS; lobj]; 
        elseif y < ym && y > ym - RWmax 
            for j = 1 : contourPtsNum    %objPointIndex 
                robj = [robj; [x(j) y(j) id(j) velX(j)*3.6]]; 
            end 
            RALLS = [RALLS; robj]; 
        else 
            disp('Obj out of range!'); 
        end 

Σημείωση: Όπου υπάρχει τμήμα κώδικα ή ψευδοκώδικα, υπάρχει για να δείχνει 
προγραμματιστικά τον αλγόριθμο που προηγουμένως περιγράφηκε. Για λόγους 
οπτικής καλαισθησίας παραλείπεται η πλήρης εκδοχή του τμήματος κώδικα και στη 
θέση μεγάλου μήκους αναφορών πινάκων ή δομών, τοποθετείται μια μικρού μήκους 
μεταβλητή τύπου “x” ή “y(i)”, οι οποίες θα εμφανιστούν με εσφαλμένο τύπο αν 
επιχειρηθεί να τρέξουμε το τμήμα κώδικα. Η πλήρης εκδοχή όλου του project 
βρίσκεται στο συνοδευτικό οπτικό δίσκο. 

Το επόμενο βήμα είναι να βρεθούν και άλλα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε 
αυτές τις λωρίδες ενδιαφέροντος, οι οποίες εκτείνονται η κάθε μία εκατέρωθεν της 
καμπύλης που απεικονίζει την προβλεφθείσα πορεία του οχήματος αναφοράς, 
μέχρι ένα άνω όριο (18 μέτρα) για το μέγιστο πλάτος του δρόμου προς τα αριστερά, 
και προς τα δεξιά. Χρησιμοποιείται επίσης και ένας συγκεκριμένος αλγόριθμος που 
περιγράφεται παρακάτω, και ψάχνει για υποψήφια κινούμενα αντικείμενα, και 
προφανώς αποκλείονται αυτές οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση 
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συνόρων. Αυτές οι δύο λωρίδες μετατοπίζονται πιο μακριά ή φτάνουν πιο κοντά στο 
όχημα αναφοράς, σύμφωνα με το πού βρίσκονται τα αντικείμενα ενδιαφέροντος. 

Κάθε λωρίδα έχει το σταθερό πλάτος, και παίρνει τη μορφή της σύμφωνα με τη 
μέση καμπύλη clothoid (με μηδενική αντιστάθμιση). Η μέση καμπύλη clothoid ym 
αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της οδικής γεωμετρίας, είναι δηλαδή μια καμπύλη 
που εκτιμά την μελλοντική πορεία του οχήματος αναφοράς. Το αριστερό και το δεξί 
οδικό όριο διαφέρουν από τη μέση clothoid κατά τα αντίστοιχα αντισταθμίσματα, 
όπως προαναφέρθηκε. 

    ym = xhat(1)*x^2/2 + xhat(2)*x^3/6;         %middle clothoid's funct 
    yl = xhat(1)*x^2/2 + xhat(2)*x^3/6 + xhat(3); %left clothoid's funct 
    yr = xhat(1)*x^2/2 + xhat(2)*x^3/6 + xhat(4); %right clothoid's funct 

• Τα υποψήφια αντικείμενα που προορίζονται για σύνορα δρόμου, έχουν όλα 
εξεταστεί επιτυχώς ως προς την παραλληλία της κατεύθυνσης που ορίζουν 
τα σημεία που τα αποτελούν, σε σχέση με την εκτιμηθείσα πορεία του 
οχήματος αναφοράς, όπως φαίνεται σε ένα στιγμιότυπο στην Εικόνα 4. 5. 
Από αυτά λοιπόν επιλέγονται αρχικά τα πιο μεγάλα σε μήκος αντικείμενα 
(συνήθως με 12 τουλάχιστον σημεία το καθένα, όπως το μωβ αντικείμενο 
στην Εικόνα 4. 5), έπειτα ‘χτίζουμε’ πάνω σε αυτά τα υπόλοιπα αντικείμενα 
ένα προς ένα, ελέγχοντας εκ νέου τον προσανατολισμό του συσσωματώματος. 
Αν επιτύχει ο έλεγχος, επεκτείνεται το σύνορο του δρόμου κατά το κομμάτι 
του νέου αντικειμένου που εξετάστηκε επιτυχώς.  

for i = 1 : size(lborders,1)   %BordersObjIndex 
    if lborders(i,1) > 11  %if hor object has > 11 pnts then is left border 
        found = 0; 
        for ii = 1 : size(LALLS,1) 
            if lborders(i,3) == LALLS(ii,3) 
                found = ii; 
                break 
            end 
        end   %Copy border-object's points to LEFT matrix 
        LEFT = [LEFT; LALLS(found:found+lborders(i,1)-1,1:2)]; 
        continue 
    end    %Biggest border is on the LEFT... 
    for ii = 1 : size(LALLS,1) 
        if lborders(i,3) == LALLS(ii,3) 
            found = ii; 
            break 
        end 
    end %Next object found... 
    if ishorizontal([LEFT; LALLS(found:found+lborders(i,1)-1,1:2)], 0.12) 
        LEFT = [LEFT; LALLS(found:found+lborders(i,1)-1,1:2)]; 
    end % added to LEFT if ishorizontal.. 
end  

Τα αντικείμενα αυτά που ‘χτίζονται’ πάνω στο πιο αξιόπιστο κομμάτι συνόρου 
δρόμου που έχει ανιχνευτεί, είναι είτε άλλα μικρότερα τμήματα από μπαριέρες 
είτε στύλοι φωτισμού (Εικόνα 4. 6), είτε άλλα ακίνητα εμπόδια που βρίσκονται 
κοντά στα οδικά όρια. Οι στύλοι φωτισμού ανιχνεύονται όταν όλα τα σημεία που 
αποτελούν το αντικείμενο βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, 
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συνήθως 0.2 μέτρα το πολύ, είναι δηλαδή σα να βλέπουμε όλα αυτά τα σημεία σαν 
ένα, θεωρούνται λοιπόν σαν σημειακά αντικείμενα.  

 
Εικόνα 4. 5: Υποψήφια αντικείμενα για οδικά όρια 

• Για την ανίχνευση των στύλων φωτισμού και άλλων σημειακών 
αντικειμένων, χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση ispoint, ο πυρήνας της οποίας 
είναι: 

range_x = max(mat(:,1))-min(mat(:,1)); 
range_y = max(mat(:,2))-min(mat(:,2)); 
  
if range_x < maxx && range_y < maxy 
    R = 1; 
end 

Οι Στύλοι φωτισμού φαίνονται με μαύρο χρώμα στην  Εικόνα 4. 6 και αποτελούν 
εμφανώς προέκταση της καμπύλης του οδικού ορίου, το οποίο είναι σημαντικό 
στοιχείο για το κριτήριο επιλογής. Αν είχαμε καμπύλη και όχι ευθεία, πάλι θα 
επιλέγαμε τα ίδια αντικείμενα, εφόσον αποτελούσαν προέκταση της εκτιμηθείσας 
καμπύλης, όπως θα παρουσιαστεί αργότερα. 
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Εικόνα 4. 6: Υποψήφια αντικείμενα για οδικά όρια αριστερά και δεξιά  

Αν υπάρχουν αντικείμενα τα οποία όταν προστεθούν στο αρχικό προσωρινό 
αξιόπιστο οδικό όριο χαλάνε τον οριζόντιο προσανατολισμό του ή βρίσκονται σε 
άλλη οριζόντια σειρά, τότε πρόκειται για άλλη σειρά ορίων δρόμου, πιο έξω από 
εκείνα του δρόμου στον οποίο βρίσκεται το όχημα αναφοράς, δηλαδή  πρόκειται 
πιθανότατα για τα μη κοινά όρια δρόμου του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, 
όπως φαίνεται στην ακόλουθη Εικόνα 4. 7. 
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Εικόνα 4. 7: Επιλογή ανάμεσα σε δύο σειρές ορίων δρόμου (κόκκινη και πράσινη) 

• Στο στιγμιότυπο αυτό υπάρχει η πράσινη σειρά ορίων δρόμου, που 
αντιστοιχεί εμφανώς στο όριο του αντίθετου ρεύματος και αγνοείται καθώς 
βρίσκεται πιο πέρα από την άλλη σειρά (κόκκινη) του ρεύματος κυκλοφορίας 
του οχήματος αναφοράς, η οποία και μας ενδιαφέρει, διότι σε πιθανή 
σύγκρουση, εκείνη θα είναι που θα συμμετέχει. Επιλέγεται επίσης η 
κόκκινη καθώς βρισκόμενη πιο κοντά στο όχημα, δίνει από τη μία 
περισσότερα σημεία απ’ ότι η πράσινη, και από την άλλη είναι σε οριζόντια 
κατεύθυνση με τον στύλο φωτισμού που προηγείται, και με εκείνον που 
έπεται στα 70 περίπου μέτρα από το όχημα αναφοράς, και προφανώς 
βρίσκονται στην ίδια σειρά με τα όρια του δρόμου, όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 4. 7. 

Η ακόλουθη Εικόνα 4. 8 δείχνει την περίπτωση που οι στύλοι φωτισμού ή λοιπά 
τμήματα μπαρών βρίσκονται πιο μακριά από το οδικό όριο που ενδιαφερόμαστε. 
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Εικόνα 4. 8: Επιλογή αντικειμένων για όρια δρόμου, απόρριψη δύο λίγο 
απομακρυσμένων στύλων φωτισμού 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 8, στο πρώτο γράφημα έχουμε στα αριστερά του 
οχήματος αναφοράς 4 αντικείμενα υποψήφια για οδικά όρια: δύο στύλους φωτισμού 
και δύο τμήματα οδικών ορίων (μωβ και πράσινο). Στα δεξιά έχουμε μόνο ένα 
υποψήφιο τμήμα οδικού ορίου (κόκκινο) και δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς 
είναι μοναδικό. Στα αριστερά πρέπει να αποφασίσουμε ποια θα είναι η έξοδος του 
συστήματος. Έχουμε υποψήφια αντικείμενα για οδικά όρια (δύο στύλους 
φωτισμού) σε μία σειρά πιο απομακρυσμένη από το κοντινότερο στο όχημα 
αναφοράς οδικό όριο, που έχει προηγουμένως βρεθεί ως πιο αξιόπιστο. Τα όρια 
αυτά αγνοούνται καθότι το ενδιαφέρον περιστρέφεται σε όρια δρόμου που 
βρίσκονται κοντά στο όχημα αναφοράς, και όχι σε υποψήφια όρια πιο έξω από το 
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δρόμο που κινείται το όχημα αναφοράς. Οπότε η έξοδος του συστήματος είναι η 
μαύρη γραμμή που φαίνεται στο δεύτερο γράφημα της άνωθεν Εικόνας 4. 8 και 
είναι αξιόπιστη, καθώς περιλαμβάνει το κοντινότερο ως προς το όχημα αναφοράς 
οδικό όριο. 

for ii = 1 : size(lpoints,1)  %LeftPointsIndex 
    if size(LEFT,1) <= numofdata %Not enough borders,points could make one? 
    elseif abs(lpoints(ii,3)) < 1.00*Speed*3.6        
        if ishorizontal([LEFT; lpoints(ii,1:2)], 0.035) 
            LEFT = [LEFT; [lpoints(ii,1) lpoints(ii,2)]];   
            % a new borderPoint found and added to the LEFT mat.. 
        elseif lpoints(ii,1) > 40 && lpoints(ii,3) < 1 && lpoints(ii,3) > -
Speed*3.6 && ishorizontal([LEFT; lpoints(ii,1:2)], 0.12) 
            LEFT = [LEFT; [lpoints(ii,1) lpoints(ii,2)]]; 
        end   %a low speed point far away to be a border point.. 
    end; 
end  %No borders... check if points could make one!! 
if ~Line && ~isempty(lpoints)  
    LNC = [LNC; [lpoints(:,1:2) 255*ones(size(lpoints,1),1) lpoints(:,3) 
bordttl*ones(size(lpoints,1),1)]]; 
end 

Κατόπιν ελέγχεται εάν αυτά τα στοιχεία είναι ικανοποιητικά για την εκτίμηση 
οδικών συνόρων. Στην περίπτωση που επιλέγεται τελικά ένα μικρό σύνολο 
δεδομένων (π.χ. λιγότερο από 4 σημεία στο μεγαλύτερο αντικείμενο) και αυτά δεν 
ανήκουν στην προηγούμενη εκτίμηση για το αντίστοιχο οδικό όριο, τότε 
αγνοούνται επειδή η πιθανότητα της λανθασμένης εκτίμησης συνόρων που είναι 
βασισμένη σε αυτές τις μετρήσεις, είναι υψηλή. Στην Εικόνα 4. 9 που ακολουθεί 
φαίνονται 2 αντικείμενα, το μεγαλύτερο από αυτά έχει 3 σημεία και κρίνονται 
ανεπαρκή για την εξαγωγή αξιόπιστου οδικού ορίου.  

 
Εικόνα 4. 9: Υποψήφια αντικείμενα που είναι ανεπαρκή σαν οδικά όρια  

Ομοίως συμβαίνει και στην επόμενη Εικόνα 4. 10. Σε αυτό το στιγμιότυπο έχουμε 
επίσης ανεπαρκή σημεία για αξιόπιστη εξαγωγή οδικού ορίου, οπότε εξάγουμε την 
προηγούμενη πρόβλεψη λίγο μετατοπισμένη προς το όχημα αναφοράς, δηλαδή όσο 
δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, το όριο θα πλησιάζει το όχημα αναφοράς, μέχρι να 
απέχει 0.8 μέτρα. Φυσικά αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και έχουμε πλησιάσει 
πάρα πολύ, θα υπάρχει αντιπροσωπευτική αναπαράσταση και προειδοποίηση για 
σύγκρουση. 
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Εικόνα 4. 10: Δεν έχουμε αξιόπιστα όρια με τόσα λίγα σημεία 
 

Ιδιαίτερη αντιμετώπιση επίσης, χρίζει η περίπτωση όπου ικανοποιητικά στοιχεία 
υπάρχουν μόνο για ένα από τα δύο οδικά σύνορα. Σε αυτήν την περίπτωση 
χρησιμοποιείται μια προ-υπολογισμένη εκτίμηση του οδικού πλάτους για την 
εκτίμηση του άλλου οδικού συνόρου, του οποίου η καμπύλη έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με την καμπύλη του πρώτου συνόρου με τα ικανοποιητικά 
στοιχεία, μόνο που αλλάζει η αντιστάθμιση 0y , δηλαδή το πόσο απέχει από το 
όχημα αναφοράς καθορίζεται από την τιμή που είχαμε στην προηγούμενη σάρωση, 
στο αντίστοιχο σύνορο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην κάτωθι Εικόνα 4. 11. 
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Εικόνα 4. 11: Τοποθέτηση οδικού ορίου, απουσία αντικειμένων, με βάση 
προηγούμενη μέτρηση 

Στην Εικόνα 4. 11 βλέπουμε πως στη σάρωση 161, υπάρχει μέτρηση για το δεξί 
οδικό όριο (αν και με λίγα σημεία, κρίθηκε αξιόπιστη από τις προηγούμενες 
μετρήσεις). Στην επόμενη σάρωση 162, απουσιάζει κάποιο αντικείμενο στη δεξιά 
πλευρά, οπότε για την εξαγωγή του οδικού ορίου, συμβαίνουν δύο πράγματα:  
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1. Ελέγχεται η αξιοπιστία της προηγούμενης μέτρησης για το αντίστοιχο όριο, 
σε συνδυασμό με το αριστερότερο από τα αντικείμενα στα δεξιά στην 
παρούσα και τις δύο προηγούμενες μετρήσεις, και αν βρίσκεται αρκετά 
μακριά ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο, τότε εμφανίζεται έξοδος και για το 
δεξί όριο, όπως φαίνεται την Εικόνα 4. 11. 

2. Εφόσον ισχύει το (1), χρησιμοποιείται η γεωμετρία του απέναντι οδικού 
ορίου. Εφόσον τα δύο όρια προκύπτουν παράλληλα και αλλάζει μόνο η 
αντιστάθμιση 0y , δηλαδή το πόσο απέχει το οδικό όριο από το όχημα 
αναφοράς, το αντίστοιχο σύνορο καθορίζεται από την τιμή που είχαμε στην 
προηγούμενη σάρωση. Οπότε προκύπτουν τα δύο παράλληλα οδικά όρια, 
όπως φαίνεται την Εικόνα 4. 11. 

 

4.4 Εκτίμηση Οχημάτων (Tracking) 
4.4.1 Ιχνηλασία Στόχων 

Η Ιχνηλασία Στόχων (Target Tracking) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
συστήματα παρακολούθησης που περιλαμβάνουν έναν ή και περισσότερους 
αισθητήρες, μαζί με υποσυστήματα υπολογιστών. Τυπικά συστήματα αισθητήρων, 
όπως το ραντάρ, το υπέρυθρο (IR) και το sonar, πραγματοποιούν μετρήσεις από 
διαφορετικές πηγές: στόχους ενδιαφέροντος, πηγές θορύβου, όπως clutter και 
εσωτερικές πηγές λαθών όπως ο θερμικός θόρυβος. Ο αντικειμενικός σκοπός της 
Ιχνηλασίας Στόχων είναι η συλλογή δεδομένων αισθητήρων από ένα πεδίο 
παρατήρησης (Field Of View, FOV) που περιέχουν έναν ή περισσότερους στόχους 
ενδιαφέροντος, και στη συνέχεια ο διαχωρισμός των δεδομένων αυτών σε ομάδες 
παρατηρήσεων (observations) και ιχνών (tracks). Όταν τα ίχνη αυτά εντοπιστούν 
και επιβεβαιωθούν (ελαχιστοποιώντας την επίδραση των ανεπιθύμητων στόχων), 
τότε είναι δυνατόν να εκτιμηθεί το πλήθος των ιχνών καθώς και μια σειρά 
ποσοτήτων για κάθε ίχνος, όπως η ταχύτητα του, η προβλεπόμενη μελλοντική του 
θέση και η ταξινόμηση των χαρακτηριστικών του.         

 
Εικόνα 4. 12: Σύστημα STT     

Υπάρχει μια θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα στα συστήματα Ιχνηλασίας Ενός 
Στόχου (STT, Single Target Tracking) και στα συστήματα Ιχνηλασίας Πολλαπλών 
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Στόχων (MTT, Multiple  Target Tracking). Ένα σύστημα STT λειτουργεί με τον 
τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 4. 12, με σκοπό τη διατήρηση της οπτικής ευθείας 
του αισθητήρα πάνω στο μοναδικό στόχο ενδιαφέροντος. Όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 4. 12 ο STT βρόχος λειτουργεί μετρώντας το αντιστάθμισμα (offset) μεταξύ 
της τρέχουσας γωνίας στόχευσης του αισθητήρα και της γωνίας του στόχου, 
επιδιώκοντας το μηδενισμό του. Δηλαδή επιτυγχάνοντας το μηδενισμό του 
μεγέθους αυτού μέσω του βρόχου ελέγχου, εξασφαλίζεται η συνεχής 
παρακολούθηση του μοναδικού στόχου. Τα επιμέρους τμήματα του βρόχου ενός 
συστήματος STT φαίνονται στο ίδιο σχήμα και είναι το φίλτρο, ο βρόχος ελέγχου 
και ο οδηγός του αισθητήρα, που μεταβάλλει τη γωνία στόχευσης του αισθητήρα 
ανάλογα με τη θέση του στόχου. 

Η επέκταση σε ένα σύστημα ΜΤΤ επιβάλει μια σύνθετη λογική Σύνδεσης 
Δεδομένων (Data Association), έτσι ώστε να διαχωρίσει τα δεδομένα του αισθητήρα 
στις γενικές κατηγορίες των στόχων ενδιαφέροντος, των επαναλαμβανόμενων 
στόχων άνευ ενδιαφέροντος (όπως clutter) και τα λανθασμένα σήματα με ελάχιστη 
ή μηδενική συσχέτιση. 

 

4.4.2 Συστήματα Ιχνηλασίας Πολλαπλών Στόχων 

Η Εικόνα 4. 13 δείχνει τα λειτουργικά στοιχεία ενός απλού συστήματος ΜΤΤ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια σημαντική επικάλυψη των λειτουργιών που 
πραγματοποιούν τα επιμέρους στοιχεία του βρόχου, όμως ο διαχωρισμός αυτός  
διευκολύνει στην ανάλυση των λειτουργιών αυτών, καθώς και στο να δείξει πως 
αλληλεπιδρούν τα στοιχεία αυτά.  

 
Εικόνα 4. 13: Τυπικό σύστημα ΜΤΤ    

 

Αρχικά υποθέτουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί επαναλαμβανόμενη διαδικασία, και 
έχουν εντοπιστεί ίχνη από προηγούμενη σάρωση. Τα δεδομένα εισόδου από τον 
αισθητήρα έχουν ληφθεί και εκτελείται ο βρόχος της διαδικασίας που 
περιγράφεται στην Εικόνα 4. 13. Οι εισερχόμενες παρατηρήσεις εξετάζονται πρώτα 
για την ενημέρωση των υπαρχόντων ιχνών. Ο έλεγχος μέσω πύλης (Gating) 
καθορίζει ποια από τα πιθανά ζεύγη παρατήρησης-ίχνους είναι «λογικά», και 
χρησιμοποιείται ένας πιο ακριβής αλγόριθμος για να καθορίσει τα τελικά ζεύγη. Οι 
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παρατηρήσεις που δεν ανατέθηκαν σε κάποιο από τα υπάρχοντα ίχνη μπορούν να 
αρχικοποιήσουν νέα αβέβαια (tentative) ίχνη. Ένα αβέβαιο ίχνος επιβεβαιώνεται 
όταν το πλήθος και η ποιότητα των παρατηρήσεών του ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιβεβαίωσης. Ομοίως, χαμηλής ποιότητας ίχνη, που καθορίζονται από την 
διαδικασία ενημέρωσης, διαγράφονται όταν πληρούνται οι αντίστοιχες 
προϋποθέσεις. Όλη αυτή η προηγούμενη διαδικασία της αρχικοποίησης, της 
επιβεβαίωσης και της διαγραφής ίχνους αποτελεί το υποσύστημα της Διαχείρισης 
Ιχνών (Track Management). Τελικά, μετά τον συνυπολογισμό των νέων 
παρατηρήσεων, τα ίχνη προβλέπονται για τον χρόνο άφιξης της καινούριας ομάδας 
παρατηρήσεων. Γύρω από τις θέσεις αυτές δημιουργούνται πύλες και ο 
επαναλαμβάνεται κύκλος της παραπάνω διαδικασίας. 

 

4.4.3 Διαδικασία Μέτρησης Δεδομένων 

Για τη μέθοδο ΜΤΤ, ένας τυπικός αισθητήρας δεν αποσκοπεί στην παρατήρηση 
ενός μόνο στόχου, αλλά λαμβάνει, σαρώνοντας την περιοχή παρακολούθησης, 
πληροφορίες ενημέρωσης για τα υπάρχοντα ίχνη πολλαπλών στόχων ή εντοπίζει 
τυχόν νέους στόχους. Μια σημαντική θεώρηση σχεδιασμού αισθητήρων, είναι ο 
καθορισμός ενός κανόνα απόφασης για τις επιστροφές, ο οποίος να δρα αυτομάτως 
και να τις διακρίνει σε στόχους ενδιαφέροντος, και σε στόχους από εξωτερικές 
πήγες, όπως πιθανούς ψευδείς συναγερμούς παραγόμενους από θόρυβο του 
αισθητήρα και clutter. 

Η απλούστερη προσέγγιση πάνω στο θέμα της απόφασης για την αξιοπιστία της 
επιστροφής ενός αισθητήρα, είναι η σύγκριση της ισχύος ή της έντασης του 
εισερχόμενου σήματος, με μια τιμή κατωφλίου κατάλληλα ορισμένη ώστε η 
πιθανότητα ψευδούς συναγερμού (Probability of False Alarm, FAP ) να παραμένει 
σταθερή. Για μια δοσμένη τιμή κατωφλίου, η πιθανότητα εντοπισμού (Probability 
of Detection, DP ) θα είναι μια σύνθετη συνάρτηση των δυνατοτήτων του 
αισθητήρα, του μεγέθους του στόχου, της απόστασης από τον στόχο και του 
περιβάλλοντος. 

Τα δεδομένα των μετρήσεων συνήθως αποτελούνται από κινηματικές ποσότητες, 
όπως η θέση και η ταχύτητα. Παρόλα αυτά, όταν είναι διαθέσιμα και άλλα 
μετρούμενα χαρακτηριστικά, όπως ο λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal-to-noise 
ratio, SNR), η ένταση, το σχήμα του στόχου και άλλες σχετικές με την ταυτότητα 
του στόχου ποσότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην σύνδεση δεδομένων. 

Ο σχεδιασμός των άλλων τμημάτων ενός συστήματος ΜΤΤ μπορεί να απλοποιηθεί 
πολύ αν εξασφαλιστεί ότι ο αισθητήρας δεν παράγει ταυτόχρονα πολλαπλές 
παρατηρήσεις προερχόμενες από την ίδια πηγή. Σε όλους του τύπους αισθητήρων 
χρησιμοποιείται λογική προ-επεξεργασίας έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός 
των πλεοναζόντων πολλαπλών παρατηρήσεων που λήφθηκαν από την ίδια πηγή.  

Οι τεχνικές μέτρησης αισθητήρων ενδέχεται να μη δύναται να διαχωρίσουν 
κοντινά κείμενους στόχους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην πραγματικότητα μία 
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μέτρηση να είναι προϊόν δύο ή περισσοτέρων στόχων. Έχουν εισαχθεί διάφορες 
μέθοδοι  για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάλυσης αισθητήρων.  

Εχουν αναπτυχθεί τεχνικές επεξεργασίας σήματος ραντάρ, οι οποίες μπορούν να 
εντοπίσουν πότε υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι μέσα στο εύρος του ραντάρ, ακόμα 
και όταν  δεν είναι δυνατή η λήψη διακριτών μετρήσεων με άλλους τρόπους. Η 
πληροφορία αυτή, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της προηγούμενης σύνδεσης 
δεδομένων (δεδομένου του αναμενόμενου πλήθους των στόχων μέσα στην δοσμένη 
περιοχή), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τροποποιήσουν την τρέχουσα 
σύνδεση δεδομένων. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να επιτρέπει σε μία παρατήρηση 
να ενημερώνει περισσότερα του ενός ίχνη. Οι μέθοδοι που κάνουν χρήση αυτής της 
τροποποίησης εμφανίζονται στη σχεδίαση συστημάτων ΜΗΤ (Multiple Hypothesis 
Tracking).   

 

4.4.4 Σύνδεση Δεδομένων 

Ο Έλεγχος μέσω Πύλης (Gating), η σύνδεση παρατήρησης-ίχνους και η λειτουργία 
της Διατήρησης των Ιχνών (Track Maintenance), που φαίνονται στην Εικόνα 4. 13, 
είναι επιμέρους τμήματα της διαδικασίας Σύνδεσης Δεδομένων (Data Association). 
Πρώτα, χρησιμοποιείται ως μηχανισμός ελέγχου ο έλεγχος μέσω πύλης (screening) 
ώστε να καθορίσει ποιες παρατηρήσεις είναι έγκυροι υποψήφιοι για την 
ενημέρωση των υπαρχόντων ιχνών. Πρωταρχικός ρόλος της εκτέλεσης του ελέγχου 
μέσω πύλης είναι η ελαχιστοποίηση των μη αναγκαίων υπολογισμών από τις 
διαδικασίες που ακολουθούν. 

Η Εικόνα 4. 14 επεξηγεί τον έλεγχο μέσω πύλης για δύο κοντινούς μεταξύ τους 
στόχους και 4 παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές ανήκουν στην περιοχή της 
πύλης κάποιου από τους δύο στόχους, σε κοινή περιοχή των δύο στόχων ή εκτός 
των περιοχών τους. Είναι δυνατόν οι θύρες να επικαλύπτονται για κοντινούς 
στόχους.  Οι θύρες εγκαθίστανται και ο έλεγχος μέσω αυτών πραγματοποιείται 
κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

1. Έχουν γίνει εκτιμήσεις για το  ποια θα είναι η αναμενόμενη ποσότητα την 
χρονική στιγμή της επόμενης παρατήρησης. Αυτό συνήθως σημαίνει τη χρήση 
κινηματικών ποσοτήτων, όπως θέση εκτιμώμενη από φίλτρα ιχνηλασίας. 
Μπορεί όμως  να επεκταθεί ο ορισμός ώστε να συμπεριλάβει γνωρίσματα όπως ο 
τύπος του στόχου. Η  διαδικασία αυτή καλείται πρόβλεψη (prediction), και για 
την περιγραφή της ακρίβειας αυτής της εκτίμησης απαιτούνται στατιστικά 
στοιχεία. Επίσης, απαιτείται εκτίμηση της ακρίβειας της μέτρησης. 

2. Στη συνέχεια μορφοποιείται η διαφορά μεταξύ κάθε μέτρησης και της 
αντίστοιχης εκτίμησης. Είναι συχνά χρήσιμο να δοθεί μια συνολική απόσταση 

2
ijd  μεταξύ του ίχνους i και της παρατήρησης j .  

3. Υπολογίζεται ένα μέγιστο σφάλμα μεταξύ εκτίμησης και μέτρησης για όλες τις 
μετρηθείσες ποσότητες χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία ακρίβειας των 
μετρήσεων και των εκτιμήσεων. Οι διαφορές που υπολογίστηκαν συγκρίνονται 
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με το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα. Αν οι διαφορές είναι μικρότερες του μέγιστου 
επιτρεπτού σφάλματος, η παρατήρηση ικανοποιεί την πύλη. 

 

 
Εικόνα 4. 14: Παράδειγμα ελέγχου μέσω πύλης   

Η επόμενη λειτουργία (σύνδεση δεδομένων) παίρνει τα ζεύγη παρατηρήσεων-ιχνών 
που ικανοποιούν τον έλεγχο μέσω πύλης και καθορίζει ποιες τελικά από αυτές τις 
αναθέσεις θα γίνουν. Η απλούστερη προσέγγιση αυτού του προβλήματος είναι η 
μέθοδος του γενικά κοντινότερου γείτονα (Global Nearest Neighbor, GNN). Η 
προσέγγιση αυτή καθορίζει μία μοναδική ανάθεση, έτσι ώστε το πολύ μια 
παρατήρηση να χρησιμοποιείται για την ενημέρωση ενός δεδομένου ίχνους, και 
μία παρατήρηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση το πολύ ενός 
ίχνους. Αυτή η ανάθεση γίνεται τυπικά για να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση ενός 
κόστους (π.χ. της συνολικής αθροιζόμενης απόστασης) ή η μεγιστοποίηση μιας 
πιθανότητας. Η παραπάνω λύση εμφανίζεται με τη μορφή του γνωστού 
προβλήματος της ανάθεσης, για το οποίο έχουν αναπτυχθεί ευνοϊκές και όχι πολύ 
απαιτητικές υπολογιστικά λύσεις.  

Ο όρος GNN χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τη μέθοδο που θεωρεί όλα τα 
ζεύγη παρατηρήσεων-ιχνών, και την προσέγγιση ΝΝ η οποία επιτρέπει κάθε ίχνος 
να ενημερώνεται από την κοντινότερη σε αυτό παρατήρηση. Χρησιμοποιώντας την 
τελευταία ΝΝ προσέγγιση του προβλήματος ανάθεσης, μία μοναδική παρατήρηση 
είναι δυνατόν να αποτελεί τον κοντινότερο γείτονα περισσότερων του ενός ιχνών, 
και συνεπώς να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση περισσότερων του ενός ιχνών. 

Η Διατήρηση Ίχνους αναφέρεται στις λειτουργίες της αρχικοποίησης, της 
επιβεβαίωσης και της διαγραφής ίχνους. Μία απλή προσέγγιση για την 
αρχικοποίηση ενός ίχνους που χρησιμοποιείται στην μέθοδο GNN, είναι η έναρξη 
νέων ιχνών από τις παρατηρήσεις που δεν ανατέθηκαν σε κάποιο από τα υπάρχοντα 
ίχνη. Η μέθοδος ΜΗΤ (Multiple Hypothesis Tracking) ξεκινά λαμβάνοντας όλες 
τις παρατηρήσεις ως αβέβαια ίχνη και στην συνέχεια τα επόμενα δεδομένα 
καθορίζουν ποιες από τις αρχικοποιήσεις που έγιναν είναι έγκυρες.  

Μετά την αρχικοποίηση ενός αβέβαιου ίχνους απαιτείται μια λογική επιβεβαίωσης, 
λόγω του ότι είναι εξαιρετικά μεγάλη η πιθανότητα μια παρατήρηση να προέρχεται 
από κάποια εξωτερική πηγή. Συνεπώς η άμεση επιβεβαίωση ενός ίχνους ενδέχεται 
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να οδηγήσει σε λανθασμένες προσεγγίσεις και αποφεύγεται. Άρα απαιτείται κατ' 
ελάχιστο η ύπαρξη μιας άλλης παρατήρησης πριν να θεωρηθεί ένα ίχνος ως 
επιβεβαιωμένο. Το επιτρεπόμενο μέγεθος μιας πύλης, και το επιτρεπόμενο χρονικό 
διάστημα για την επιβεβαίωση μιας παρατήρησης μπορούν να επιλεγούν ως 
συναρτήσεις εμπιστοσύνης της εγκυρότητας των αρχικών παρατηρήσεων. Ένας 
απλός κανόνας για την επιβεβαίωση ενός ίχνους είναι ότι μέσα σε Ν σαρώσεις 
πρέπει να ληφθούν Μ συσχετισμένες παρατηρήσεις του.  Ωστόσο, μια καλύτερη 
προσέγγιση είναι ο καθορισμός μιας συνάρτησης διαβάθμισης ίχνους (track score 
function) και η σύγκριση της τιμής αυτής με μια κατάλληλα επιλεγμένη τιμή 
κατωφλίου. 

Ένα ίχνος που δεν έχει ενημερωθεί μέσα σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα, 
εκφυλίζεται και πρέπει να διαγραφεί. Επίσης, αν η έλλειψη ανιχνεύσεων είναι 
συνεχής προκαλώντας μια χαμηλή πιθανότητα ιχνηλασίας, θα ήταν καλύτερα, 
ακριβώς λόγω αυτής της κακής ποιότητας παρατηρήσεων, να διαγραφεί το ίχνος. 
Ένας απλός τυπικός κανόνας είναι η διαγραφή ενός ίχνους έπειτα από DN  
συνεχόμενες σαρώσεις που δεν έχουν παράξει κάποιες παρατηρήσεις ικανές για την 
ενημέρωση του υπό εξέταση ίχνους.  

Ωστόσο, η χρήση  συνάρτησης διαβάθμισης ίχνους είναι περισσότερο γενική και 
καλύτερα εφαρμόσιμη σε διαφορετικές περιπτώσεις ιχνηλασίας (όπως στην 
περίπτωση των συστημάτων πολλαπλών αισθητήρων).Η συνάρτηση αυτή επίσης 
αντικατοπτρίζει την ποιότητα της ενημέρωσης, έτσι ώστε οι ενημερώσεις που με 
δυσκολία ικανοποιούν την πύλη (βρίσκονται στα όριά της) να μειώνουν τη 
συνάρτηση διαβάθμισης. 

  

4.4.5 Φιλτράρισμα και Πρόβλεψη 

Στον τομέα του φιλτραρίσματος, οι ανατεθειμένες παρατηρήσεις ενσωματώνονται 
στις εκτιμημένες παραμέτρους του ενημερωμένου ίχνους. Για τα ίχνη στα οποία 
δεν ανατέθηκε κάποια παρατήρηση, οι προηγουμένως προβλεφθείσες εκτιμήσεις 
γίνονται οι τρέχουσες φιλτραρισμένες εκτιμήσεις. Οι προβλέψεις αυτές 
μετατίθενται στην χρονική στιγμή που αναμένεται να ληφθεί η αμέσως επόμενη 
σάρωση. Γενικά, οι προβλεπόμενες ποσότητες είναι εξαιρετικής σημασίας επειδή 
καθορίζουν το κέντρο της περιοχής που καταλαμβάνουν οι πύλες. Το μέγεθος κάθε 
πύλης εξαρτάται άμεσα από την αβεβαιότητα της πρόβλεψης, η οποία είναι δυνατόν 
να καθοριστεί από το φίλτρο, αν χρησιμοποιείται φιλτράρισμα Kalman. Τα 
σύγχρονα συστήματα ιχνηλασίας χρησιμοποιούν φίλτρα Kalman και όχι μεθόδους 
σταθερών συντελεστών οι οποίες κυριαρχούσαν πριν την επίτευξη των σύγχρονων 
υπολογιστικών δυνατοτήτων.  

Το φιλτράρισμα Kalman είναι περισσότερο εφαρμόσιμο όταν η υποκείμενη 
δυναμική του στόχου και των διαδικασιών μέτρησης μπορούν να θεωρηθούν ως 
Γκαουσσιανές. Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση της μέσης κατάστασης του στόχου 
και της συνδεόμενης μήτρας συνδιακύμανσης είναι αυτό που απαιτείται για τον 
καθορισμό της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (Probability Density 
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Function, PDF) που σχετίζεται με τη θέση του στόχου μέσα στον χώρο κατάστασης. 
Παρ' όλα αυτά, εάν οι Γκαουσσιανές αυτές υποθέσεις δεν ευσταθούν, όπως στην 
περίπτωση της μη γραμμικής δυναμικής στόχου, θα ήταν προτιμότερο  να διαδοθεί 
η PDF στον χώρο κατάστασης, παρά να χρησιμοποιηθεί ο μέσος και η 
συνδιακύμανση από το φίλτρο Kalman για να καθοριστεί μια Γκαουσσιανή PDF. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύγχρονα συστήματα ιχνηλασίας κάνουν χρήση 
πολλαπλών παράλληλων φίλτρων Kalman.  

 

4.4.6 Ιχνηλασία μέσω Πολλαπλών Αισθητήρων  

Με τη χρήση ιχνηλασίας πολλαπλών αισθητήρων (multiple sensor tracking) είναι 
δυνατόν να προκύψουν πολλά οφέλη στα συστήματα επιτήρησης πολλαπλών 
στόχων. Τα οφέλη αυτά προκύπτουν από τον τρόπο που τα δεδομένα από κάθε 
αισθητήρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να συμπληρώσουν τα δεδομένα των 
άλλων αισθητήρων με αποτέλεσμα: να επιτευχθεί μεγαλύτερη κάλυψη, πιο 
ακριβείς εκτιμήσεις κατάστασης στόχων και αποφάσεις ID, να ελαττωθούν τα 
λανθασμένα ίχνη και να μειωθεί η ευπάθεια στα αντίμετρα. Η ακρίβεια της 
ιχνηλασίας μπορεί να βελτιωθεί ακόμα και με τη χρήση αισθητήρων του ιδίου 
τύπου. Για παράδειγμα,  συνδυάζοντας δεδομένα από κατανεμημένους αισθητήρες 
IR παράγονται ακριβείς εκτιμήσεις θέσης. Η χρήση κατανεμημένων ραντάρ με 
κατάλληλη χρήση των αξιόπιστων μετρήσεων απόστασης βελτιώνει επίσης την 
ακρίβεια εκτίμησης θέσης. Επιπλέον, η χρήση παθητικών και ενεργητικών 
καταστάσεων λειτουργίας και ένα ευρύ πεδίο συχνοτήτων λειτουργίας παρέχει 
αντίσταση σε αντίμετρα, όπως την παρεμβολή σε ραντάρ (jamming) και την χρήση 
φωτοβολίδων απέναντι σε συστήματα IR. 

Παρά τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της ιχνηλασίας μέσω πολλαπλών αισθητήρων, 
πολλά πρακτικά θέματα κάνουν την πραγματική ανάπτυξη αυτοματοποιημένων 
συστημάτων πολλαπλών αισθητήρων πολύ δύσκολη. Το σημαντικότερο πρόβλημα 
που προκύπτει είναι η επιλογή της αρχιτεκτονικής ιχνηλασίας που θα παράξει την 
πιο ακριβή εικόνα επιτήρησης, η οποία να μπορεί να αποκτηθεί με ενσωμάτωση 
των δεδομένων από κάθε ξεχωριστό αισθητήρα. Επιπλέον, μια ευρεία ποικιλία 
πρακτικών θεμάτων όπως του τρόπου συγχρονισμού, της σύνδεσης μετρήσεων και 
ιχνών, της ανόμοιας ακρίβειας μετρήσεων, της δυνατότητας ανάλυσης των 
αισθητήρων και των πολλών προβλήματων που υπεισέρχονται στην εκτέλεση 
σύνδεσης δεδομένων  χρησιμοποιώντας δεδομένα διαφορετικής φύσεως, ζητούν 
λύση. 

   

4.4.7 Ανίχνευση και Ιχνηλασία Οχημάτων  

Στην Εικόνα 4. 15 (πράσινα πολύγωνα) φαίνονται διάφορα σχήματα που ανιχνεύει 
ένας τυπικός σαρωτής λέιζερ, που αντιστοιχούν σε αυτοκίνητα ή άλλα οχήματα που 
κινούνται στο δρόμο, πολλές φορές όμως ανιχνεύει και τις γραμμές που 
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αντιστοιχούν στα οδικά όρια ή το οδικό περιβάλλον (δηλ. κτίρια, δέντρα κλπ...), 
όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στη γενική διαδικασία διαχωρισμού στην 
παράγραφο [4.2]. Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητο να ταξινομηθούν αυτά τα 
πολύγωνα μέτρησης προκειμένου οι πολύ χρήσιμες πληροφορίες που παρέχουν να 
χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι πληροφορίες ταχύτητας από 
μόνες τους αποδείχθηκαν αναξιόπιστες για τον προσδιορισμό των κινούμενων 
οχημάτων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με το όχημα αναφοράς, όπως 
παρουσιάστηκε στη γενική διαδικασία διαχωρισμού στην παράγραφο [4.2], διότι ο 
σαρωτής ανιχνεύει συγκρίσιμες ταχύτητες και για τα οδικά όρια, λόγω της 
ομοιομορφίας τους κατά μήκος, οπότε αναγκαστικά αυτή η προσπάθεια 
περιορίστηκε κυρίως στη γεωμετρική έρευνα για προκαθορισμένα σχήματα στις 
μετρήσεις σαρωτών λέιζερ, και δευτερευόντως σε συνδυασμό με κάποια κριτήρια 
για την ταχύτητα. Στην εικόνα 4. 15 δίνονται διάφορα αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα μετρήσεων πολυγώνων από σαρωτή λέιζερ, που χαρακτηρίστηκαν ως 
οχήματα. 

 

    

    

    

    

Εικόνα 4. 15: Διάφορες μορφές από πολύγωνα που χαρακτηρίζονται ως οχήματα 
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Τα βασικά μέρη του αλγορίθμου που αναπτύχθηκε φαίνονται στο κάτωθεν μπλοκ 
διάγραμμα, ενώ αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους κριτηρίων παρατίθεται στη 
συνέχεια. 

ΝΑΙ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟΥΛ. 4m ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ‘Η (ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ <1M) Ή 

(ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ > 5M Ή 
ΠΛΑΤΟΣ > 3.2M)

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ

ΟΧΙ

ΛΟΙΠΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ –
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ < 20m ΚΑΙ 
ΑΝΙΧΝΕΥΘΕΙΣΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ “I” Ή “L”

ΑΠΟΣΤΑΣΗ > 20m ΚΑΙ 
(“I”-ΜΟΡΦΗ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΕΓΓΡΑΦΗ) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΟΧΙ

 
Εικόνα 4. 16: Μπλοκ διάγραμμα αλγορίθμου εκτίμησης οχημάτων 

Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε, αρχικά απορρίπτει κάθε αντικείμενο που δεν θα 
μπορούσε να είναι κινούμενο όχημα στις εξής περιπτώσεις:  

• Αν βρίσκεται μακριά, από 4 m και πέρα, εκτός των ορίων του δρόμου, τότε 
απορρίπτεται και δεν τυγχάνει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (yl και yr είναι τα 
όρια αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, ενώ ym είναι το μέσο, εκεί δηλαδή που 
κινείται το όχημα αναφοράς) 

    if y >= ym %left 
        if ~R && y > yl + 4 
            R = 0; 
            return 
        end 
    else       %right 
        if mat(1,2) < yr - 4 
            R = 0; 
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            return 
        end 
    end 
 

• Αν βρίσκεται αρκετά κοντά, κάτω από 9 m από το όχημά μας και δεν είναι 
αρκετά μακρύ, κάτω από 1 m, τότε απορρίπτεται ως όχημα, διότι σε τόσο 
μικρή απόσταση, από το σαρωτή μπορούμε να εξάγουμε αξιόπιστες 
πληροφορίες για το μέγεθος των αντικειμένων, οπότε δεν πρόκειται για 
όχημα (ούτε για μοτοσικλέτα) 

 
    if abs(x) < 9 && range_x < 1.0 
        R = 0; 
        return 
    end 
 

• Αν είναι μεγαλύτερο από 5 m μήκος ή 3.2 m πλάτος, σίγουρα δεν πρόκειται 
για Ι.Χ ή μοτοσικλέτα. Αν έχει χαρακτηριστεί ως υποψήφιο όχημα και 
βρίσκεται εντός των ορίων του δρόμου και το μήκος του δεν υπερβαίνει τα 15 
m, μάλλον πρόκειται για μακρύ όχημα, αλλά επειδή δεν είναι βέβαιο δεν 
αποφασίζει, αλλά το αφήνει να ελεγχθεί παρακάτω με αυστηρότερα κριτήρια 
γεωμετρικά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το αντικείμενο απορρίπτεται 
ως κινούμενο όχημα. 

    if ~R && range_x > 5 || range_y > 3.2 
        if found || (mean(y) < yl-2 && y0>0) 
            if range_x < 15 

    %its probably a long vehicle <15m found before  
    %[when found had much smaller length!] 

                %let it to be checked for |__-shape 
            end 
        else 
            R = 0;    % too big for a car 
            return 
        end 
    end  
 

Τώρα που ο αλγόριθμος έχει ξεκαθαρίσει τα πολλά αντικείμενα που σε καμία 
περίπτωση δεν είναι οχήματα, ψάχνει για οριζόντιες ή κάθετες γραμμές (I-shapes) 
και για μορφές "L"  (L -shapes) διαφόρων προσανατολισμών, όπως παρουσιάστηκε 
στην Εικόνα 4. 15 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο η θέση του 
αντικειμένου αλλά και η ταχύτητά του. Ένα κινούμενο αυτοκίνητο για παράδειγμα 
μπορεί να έχει κατακόρυφες Ι-μορφές και L-μορφές.   

Σημείωση: Κάθε αναφορά στον προσανατολισμό των αντικειμένων σε οριζόντια ή 
κατακόρυφη ή οποιαδήποτε άλλη σύγκριση κατευθύνσεων που σχηματίζουν τα 
σημεία ενός αντικειμένου είναι σε σχέση με το γράφημα αναπαράστασης του οδικού 
περιβάλλοντος και όχι με την πραγματική εικόνα από την κάμερα. Για παράδειγμα 
στην κάτωθεν Εικόνα 4. 17 όλες οι αναφορές σε σχέση με τον προσανατολισμό, 
αναφέρονται στο πρώτο γράφημα, όπου η κατεύθυνση που κοιτά ο οδηγός του 
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οχήματος αντιστοιχεί στα θετικά του άξονα-x, δηλαδή οριζόντια προς τα δεξιά. Αυτό 
συμβαίνει για να υπάρχει περισσότερος χώρος για την σύνθεση του οδικού 
περιβάλλοντος με έμφαση την κατεύθυνση που κοιτά ο οδηγός. 

 

 
Εικόνα 4. 17: Αυτοκίνητο σαν μορφή “I” 

Στην άνωθεν εικόνα, ένα όχημα βρίσκεται δίπλα από το όχημα αναφοράς, ενώ το 
προσπερνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω θέσης, ο σαρωτής μπορεί να ανιχνεύσει 
τα συνήθως 4 με 7 σημεία που σχηματίζουν μία μορφή “I”, όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 4. 17. Ακολουθεί ο κώδικας που αναγνωρίζει τα οχήματα σε τέτοιες 
συνθήκες: 

• Αν πρόκειται για όχημα που βρίσκεται κοντά έως τα 20 m και κινείται με 
ταχύτητα τουλάχιστον 15 χλμ ανά ώρα πιο αργά από το όχημα αναφοράς, 
ακολουθούν αρκετοί έλεγχοι για την αναγνώριση του αντικειμένου ως 
όχημα. Ένα όχημα που επρόκειτο να προσπεράσει, βρίσκεται σχεδόν στην 
ίδια κατακόρυφο με το όχημα αναφοράς. Η κατακόρυφη μορφή “I” 
ανιχνεύεται αν το πηλίκο του εύρους των σημείων του x-άξονα προς εκείνων 
του y-άξονα είναι πολύ μικρό (μικρότερο από 0.02). Το εύρος των σημείων 
είναι το ανιχνευθέν  μήκος ή πλάτος του αντικειμένου. 

    if ~R && x < 20 && rel_vel > -15  
        if range_x / range_y <  0.02 
           R = 1; 

• Ο επόμενος έλεγχος αφορά την οριζόντια μορφή “I”, δηλαδή μορφές “—“, που 
συνήθως έχουν οχήματα που προσπερνούν. Αυτά θα πρέπει να κινούνται με 
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τουλάχιστον 2.3 χλμ ανά ώρα ταχύτερα από το όχημα αναφοράς, να απέχουν 
σε οριζόντια κατεύθυνση το πολύ 15 m, να απέχουν το πολύ 5.1 m σε 
κατακόρυφη κατεύθυνση (στο πλάι ως προς τον οδηγό), το κέντρο τους να 
είναι τουλάχιστον 1.5 m εντός του οδικού ορίου,  να έχουν ικανοποιητικές 
διαστάσεις για όχημα τουλάχιστον στη μία διάσταση από τις δύο και να 
έχουν οριζόντιο προσανατολισμό: 

        elseif rel_vel > 2.3 && abs(mean(x))<15 && abs(mean(y))<5.1 && 
mean(y)<yl-1.5 && range_x<9 && range_y<3.2 && (range_x>2 || range_y>1) && 
ishorizontal(x, y, 0.62) 
            R = 1; 

Γίνεται ακόμα ένας αντίστοιχος έλεγχος με τον προηγούμενο, και αφορά οχήματα 
που κινούνται τουλάχιστον 5 χλμ ανά ώρα πιο αργά από το όχημα αναφοράς και 
βρίσκονται πολύ κοντά του. Τα κριτήρια είναι αρκετά πιο αυστηρά επειδή την 
κρίσιμη ταχύτητα του οχήματος αναφοράς, μπορεί να βρεθούν να έχουν και άλλα 
αντικείμενα όπως τα οδικά όρια λόγω της κατά μήκος ομοιομορφίας τους. 

Ένα πολύ σημαντικό σχήμα που ανιχνεύει ο σαρωτής λέιζερ για κοντινά 
αντικείμενα, είναι η μορφή “L”, χαρακτηριστική για τα οχήματα:  

 
Εικόνα 4. 18: Παρκαρισμένα αυτοκίνητα σαν “L” μορφές 

Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις isvertical και ishorizontal, οι οποίες 
ανιχνεύουν αν είναι κατακόρυφο ή οριζόντιο ένα αντικείμενο αν το μήκος του 
αντικειμένου στον ένα άξονα προς το μήκος στον άλλο είναι πολύ κοντά στο μηδέν 
(συγκεκριμένα την τιμή αυτή τη δίνουμε ως παράμετρο) ως εξής για την 
ishorizontal: 

    range_x = max(x)-min(x); 
    range_y = max(y)-min(y); 
    if range_x ~=0 
        if range_y / range_x < param       
            R = 1; 
        end 
    else 
        R = 0; 
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    end 

Ομοίως είναι και για την isvertical, μόνο που αντιστρέφεται ο λόγος των μηκών 
κατά τους δύο άξονες.  

• Ο αλγόριθμος ανιχνεύει τις “L” μορφές χωρίζοντας το αντικείμενο και 
προσπαθώντας να βρει αν είναι και σε ποιο σημείο αρκετά κατακόρυφο το 
πρώτο κομμάτι και αρκετά οριζόντιο το δεύτερο ως εξής: 

 
        else         
            sz1 = size(x, y);          
            for i = 2 : sz1         %  check for  __|-shape 
                if ishorizontal(mat(i:sz1,1:2), 0.11)  
                    if isvertical(mat(1:i-1,1:2), 0.22) 
                        R = 1; 
                    end 
                end              %  check for |__ -shape 
                if isvertical(mat(i:sz1,1:2), 0.05) 
                    if ishorizontal(mat(1:i-1,1:2), 0.08) 
                        R = 1; 
                    end 
                end   
            end 
        end 

Η πρώτη περίπτωση είναι για αυτοκίνητα που βρίσκονται πλάγια και πίσω από το 
όχημα αναφοράς, ενώ η δεύτερη για αυτοκίνητα που βρίσκονται πλάγια και 
μπροστά. Ακολουθούν οι Εικόνες 4. 19 έως 4. 21 που δείχνουν τις “L”  μορφές: 
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Εικόνα 4. 19: Όχημα που μόλις προσπερνάει ως “L” μορφή 

Ένα αυτοκίνητο που πάει να προσπεράσει αρχικά, μόλις μπαίνει στο “οπτικό” 
πεδίο του σαρωτή, βρίσκεται δίπλα και λίγο πριν το όχημα αναφοράς, παίρνει την 
πρώτη “L”   μορφή (Εικόνα 4. 19) και ακριβώς μόλις το προσπεράσει παίρνει τη 
δεύτερη (Εικόνες 4. 20 και 4. 21). 
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Εικόνα 4. 20: Όχημα που μόλις προσπέρασε έχει “L” μορφή 
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Εικόνα 4. 21: Όχημα με “L” μορφή που προσπέρασε και άλλο απομακρυσμένο με 
“I” μορφή 

Όταν τα οχήματα βρίσκονται πιο μακριά από 20 m, περιοχή εντός της οποίας 
ίσχυαν οι προηγούμενοι έλεγχοι, δεν εμφανίζονται πια “L” μορφές, τα σημεία που 
ανιχνεύει ο σαρωτής μειώνονται στα τέσσερα το πολύ και η μορφή “I” εμφανίζεται 
κάποιες φορές. 

• Ο αλγόριθμος ανιχνεύει τα οχήματα που βρίσκονται μακριά (από 20 m και 
έπειτα) με βάση το λόγο των μηκών ώστε σχήματα που μοιάζουν πλέον λίγο 
λιγότερο με την “I” μορφή και έχουν ταχύτητα τουλάχιστον 15 χλμ ανά ώρα 
μικρότερη από εκείνη του οχήματος αναφοράς, να χαρακτηρίζονται 
οχήματα. Επιπλέον από προηγούμενους ελέγχουν τα αντικείμενα αυτά 
βρίσκονται εντός του δρόμου. 

    elseif ~R && range_x / range_y <  0.35  %check for I-shape if far 
        if rel_vel > -15      
            R = 1; 
        end 
    end 
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Στα απομακρυσμένα οχήματα, πολλές φορές το σχήμα ποικίλει και διαφέρει πάρα 
πολύ από σάρωση σε σάρωση για το ίδιο όχημα, όμως έχοντας από πριν ανιχνεύσει 
και επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για όχημα, έχει γίνει ιχνηλασία του αντικειμένου 
(tracking) και είναι εύκολο να το παρακολουθήσουμε όπου και αν πάει, αρκεί ο 
σαρωτής να μας δίνει έστω και ένα σημείο, κάτι που το κάνει μέχρι το όχημα να 
απομακρυνθεί στα 80 m περίπου. Ακολουθεί η Εικόνα 4. 22 που δείχνει δύο 
σχεδόν κατακόρυφες μορφές και μία “L” μορφή.  

 
Εικόνα 4. 22: Όχημα που προσπερνά (“L” μορφή) και άλλα δύο απομακρυσμένα 
οχήματα σχεδόν κατακόρυφων μορφών 

Επίσης ανιχνεύονται τα οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, 
με βάση την πολύ μεγάλη αρνητική σχετική ταχύτητά τους, σε σχέση με το όχημα 
αναφοράς. Αν το όχημα αναφοράς κινείται με ταχύτητα 70 χλμ την ώρα και το 
αντίθετα διερχόμενο όχημα κινείται με 50 χλμ την ώρα, τότε η σχετική ταχύτητά 
του είναι -120 χλμ την ώρα. Συνήθως σε περιβάλλον αυτοκινητοδρόμου ταχείας 
κυκλοφορίας, με το όχημα αναφοράς να κινείται με περίπου 90 χλμ την ώρα, ο 
σαρωτής ανιχνεύει αντίθετα διερχόμενα οχήματα με σχετικές ταχύτητες συνήθως 
από -151.425 χλμ την ώρα (περίπου 70 χλμ/ώρα απόλυτη ταχύτητα) για τα αργά 
διερχόμενα οχήματα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, μέχρι -259.95 χλμ/ώρα 
(περίπου 170 χλμ/ώρα απόλυτη ταχύτητα) για τα ταχύτερα αντίθετα διερχόμενα 
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οχήματα. Άλλα αντικείμενα (εκτός αυτοκινήτων) εμφανίζονται το λιγότερο με 10 
χλμ λιγότερα από το όχημα αναφοράς, δηλαδή με 60 χλμ την ώρα σχετική 
ταχύτητα. Προκύπτει ότι τόσο μεγάλες αρνητικές σχετικές ταχύτητες έχουν μόνο 
αντίθετα διερχόμενα οχήματα και επιπλέον κριτήριο είναι και η θέση τους που 
αναμένεται αριστερά από την εκτιμηθείσα πορεία του οχήματος αναφοράς. Τα 
σημεία που δίνει ο σαρωτής είναι πολύ λίγα, συνήθως ένα ή δύο, οπότε ουδεμία 
μέθοδος διαχωρισμού με βάση το σχήμα θα απέδιδε, αλλά τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά τους είναι αρκετά για το χαρακτηρισμό τους ως αντίθετα 
διερχόμενα οχήματα.  

Η Εικόνα 4. 23 που ακολουθεί εμφανίζει ένα αντίθετα διερχόμενο όχημα με 
σχετική ταχύτητα -176.0625 χλμ την ώρα και άλλα δύο κινούμενα στην ίδια 
κατεύθυνση με το όχημα αναφοράς. 

 
Εικόνα 4. 23: Ανίχνευση αντίθετα διερχόμενου οχήματος με κριτήρια τη θέση και 
την πολύ μεγάλη αρνητική ταχύτητα 

 

Από την επεξεργασία του αλγορίθμου, μπορούν επίσης να εξαχθούν και 
συμπεράσματα για τις διαστάσεις των οχημάτων που παρακολουθεί η εφαρμογή. 
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Αρχικά όταν πρωτοανιχνεύεται ένα όχημα, στις πρώτες σαρώσεις, τα σημεία του 
αντιστοιχούν σε πολύ μικρότερο μήκος από το πραγματικό, διότι ο σαρωτής εκείνη 
τη στιγμή, έχει στο οπτικό του πεδίο μόνο ένα μικρό τμήμα του οχήματος, οπότε 
και τα σημεία που θα αντιστοιχίσει σε αυτό θα απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ 
τους.  

• Ο αλγόριθμος, μόλις εντοπίσει ένα κινούμενο όχημα, διατηρεί εγγραφές με 
το αναγνωριστικό του, τη θέση του, την ταχύτητά του και τις μέγιστες 
διαστάσεις που έχει βρεi μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή: 

   . . . 
 if range_x > max_x_dim  max_x_dim = range_x; end 

       if range_y > max_y_dim  max_y_dim = range_y; end 
       found = 1; 
       break; 
   . .  

Με αυτόν τον τρόπο μόλις ο σαρωτής ανιχνεύσει ένα  απομακρυσμένο όχημα “I” 
μορφής με τέσσερα σημεία που αντιστοιχούν σε μήκος κατά τον x-άξονα σε 0.3 m, 
ίσως και λιγότερο,  η εφαρμογή που αναπτύχθηκε θα το εμφανίσει στο πραγματικό 
του μέγεθος, εφόσον είχε την ευκαιρία να το ανιχνεύσει όταν το όχημα αυτό 
βρισκόταν πιο κοντά στο όχημα αναφοράς. Ακολουθεί η Εικόνα 4. 24, όπου  
φαίνονται δύο οχήματα (ένα Ι.Χ και ένα φορτηγό) στις πραγματικές τους διαστάσεις 
(περίπου 5 m και 8.5 m αντίστοιχα) ενώ ο σαρωτής εκείνη τη στιγμή βλέπει σχεδόν 
μηδενικό μήκος και περίπου πραγματικό πλάτος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 21. 

 



Κεφάλαιο 4 : Επεξεργασία Δεδομένων 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   101 

 
Εικόνα 4. 24: Ιχνηλασία και εμφάνιση στις πραγματικές διαστάσεις δύο 
οχημάτων, ενώ ανιχνεύεται ίσως μόνο το πλάτος τους 

 

4.5 Σταθεροποίηση Εκτίμησης Clothoid 

Όπως αναπτύχθηκε στην παράγραφο [4.3] για την περιγραφή της οδικής 
γεωμετρίας απαιτείται μόνο η σχέση 4.5, δηλαδή το διάνυσμα κατάστασης 

( )0 1 0 0, , , T
RB l rc c y y=x , που περιέχει τους συντελεστές 0 1,c c  οι οποίοι αρκούν για να 

περιγραφεί η καμπυλότητα των οδικών ορίων, και τους συντελεστές 0 0,l ry y  που 
μετατοπίζουν κατακόρυφα την προηγούμενη καμπύλη κατά το αυτό αντιστάθμισμα 
για το αριστερό και το δεξί οδικό σύνορο, αντίστοιχα.  

Αρκετοί ερευνητές χαρακτηρίζουν αυτή την μέθοδο εκτίμησης οδικών ορίων ως 
εξαιρετικά ευμετάβλητη, και προτιμούν κάποιες άλλες προσεγγιστικές μεθόδους 
χαμηλότερης τάξης (το πολύ δεύτερης), προς αποφυγήν ανεξέλεγκτων συχνών 
μεταβολών που συμβαίνει με την clothoid. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την πράξη με 
δεδομένα πραγματικών σεναρίων στο δρόμο. Αυτή η μέθοδος διατηρήθηκε για την 
πολύ καλή προσεγγιστική της ικανότητα σε όλα τα σενάρια που δοκιμάστηκε, παρά 
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το γεγονός πως μεταβάλλεται εύκολα, πράγμα το οποίο με διάφορες τεχνικές, 
περιορίστηκε και σταθεροποιήθηκε, όπως αναλύεται κάτωθι. 

Ο λόγος του ευμετάβλητου της μεθόδου αυτής έγκειται στο ότι βασίζεται πολύ στη 
γεωμετρία των δεδομένων που έχει στην είσοδο, και παρά τη ρύθμιση των λοιπών 
παραμέτρων στα όρια, όπως ορίζουν οι προδιαγραφές, δεν σημειώθηκε σημαντική 
μείωση της μεταβλητότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δεδομένα που ανιχνεύει ο 
σαρωτής λέιζερ, δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικά του περιβάλλοντος. Για 
παράδειγμα, αν σε ένα ολόισιο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ο σαρωτής ανιχνεύσει 
ένα ευθύ τμήμα οδικού ορίου και λίγο μακρύτερα ανιχνεύσει κάποιο άλλο 
αντικείμενο λίγο πιο αριστερά από την προέκταση του προαναφερθέντος οδικού 
τμήματος, τότε η εκτίμηση clothoid θα βγάλει ότι έχουμε αριστερή στροφή. Αν μετά 
ανιχνεύσει όμοια λίγο πιο δεξιά, θα βγάλει δεξιά στροφή, δηλαδή θα βλέπουμε 
ζιγκ-ζαγκ στο δρόμο, ενώ εκείνος εκτείνεται σε ευθεία γραμμή. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιεί μικρή μνήμη, μόνο τις παραμέτρους της προηγούμενης σάρωσης, 
καμία άλλη πληροφορία. Αυτό ακριβώς εισάγεται στην ακόλουθη μέθοδο: μνήμη 
από τις προηγούμενες καταστάσεις και εισαγωγή αξιόπιστων παραμέτρων που 
καθορίζουν αν βρισκόμαστε σε ευθεία, σε στροφή ή σε επικίνδυνο πέταλο, ώστε να 
περιορίζει ή να εκμεταλλεύεται πλήρως την προσέγγιση της clothoid.  

 

4.5.1 Περιγραφή Αλγορίθμου Σταθεροποίησης της Εκτίμησης 
Clothoid 

Με βάση την κινητική κατάσταση του οχήματος αναφοράς (γραμμική και γωνιακή 
ταχύτητα) αλλά και ποιοτικά από τη γεωμετρία των υποψήφιων οδικών ορίων, 
συγκρινόμενα με την εκτίμηση που παράγεται στην τρέχουσα σάρωση, αλλά και με 
τις προηγούμενες αξιόπιστες εκτιμήσεις, μπορούμε να ανιχνεύσουμε αν οι 
παράμετροι της εκτίμησης clothoid είναι υπερβολικές, οπότε και ακολουθείται  μια 
διαδικασία κανονικοποίησης των παραμέτρων αυτών. 

Παρατίθενται τμήματα κώδικα με τη διαδικασία σταθεροποίησης του διανύσματος 
κατάστασης RBx  που για λόγους προγραμματιστικής ευχέρειας θα αναφέρεται ως 
xhat και τα αντίστοιχα στοιχεία του,  ως xhat(1), xhat(2), xhat(3), xhat(4), η 
γωνιακή ταχύτητα ως YawRate, η γραμμική ταχύτητα ως Speed και διάφορες 
άλλες παράμετροι που αφορούν διάφορες σημαίες, τη θέση του αριστερότερου από 
τα αντικείμενα που ανιχνεύθηκαν στα δεξιά του οχήματος αναφοράς, το δεξιότερο 
από τα αριστερά και κάποιες τιμές κατωφλίων για τους διάφορους ελέγχους που 
πραγματοποιούνται: 

• Αν βρισκόμαστε σε ευθεία οδό ταχείας κυκλοφορίας ορίζουμε ένα κατώφλι 
όπου διατηρείται μια μικρή μεταβλητότητα στις παραμέτρους 0 1,c c . Το 
γεγονός αυτό ανιχνεύεται με τη γεωμετρία των οδικών ορίων, την υψηλή 
γραμμική ταχύτητα και την πολύ μικρή γωνιακή ταχύτητα όπου ο λόγος 
απόλυτης γωνιακής προς γραμμικής ταχύτητας δεν υπερβαίνει τα 0.0008 
rad/m, σε συνδυασμό με την απόλυτη γραμμική ταχύτητα του οχήματος, Η 
τιμή τους ενημερώνεται κυρίως από την προηγούμενη αξιόπιστη μέτρηση σε 
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συνδυασμό με μια μικρή συμμετοχή της νέας μέτρησης, οπότε η έξοδος 
προσεγγίζει πολύ καλύτερα το πραγματικό περιβάλλον, φυσικά έχοντας 
προηγουμένως διασφαλίσει με αυστηρότατο έλεγχο ότι πρόκειται για ευθεία. 

if abs(YawRate/Speed) < ysLine % Straight Line mode 
    Line = 1;             %Linemode enabled 
 
    if lrightest.y > 15  lrightest.y = xhl3; end 
    if rleftest.y < -15  rleftest.y = xhl4;  end 
    xhat(1) = (xhat(1)+xhl1+YawRate/Speed)/3;  xhl1 = xhat(1); 
    xhat(2) = (xhat(2)+xhl2)/2;  xhl2 = xhat(2); 
    xhat(3) = 0.2*xhat(3)+ 0.5*xhl3+ 0.3*lrightest.y;  xhl3 = xhat(3); 
    xhat(4) = 0.2*xhat(4)+ 0.4*xhl4+ 0.4*rleftest.y;  xhl4 = xhat(4); 
 
    if abs(xhat(2)) > 0.00007  xhat(2) = 0.00007*sign(xhat(2)); end 
    TURN = 0;     % TURN mode disabled 
    allpnts = 0;  % Allpoints mode disabled 
    if bmem == 2  bmem = 0; end  
 
end 

Αν βρισκόμαστε σε μια ανοικτή στροφή, μικρής έντασης σε δρόμο ταχείας 
κυκλοφορίας, τα όρια για αυτό το χαρακτηρισμό προκύπτουν από τη γεωμετρία του 
δρόμου και με το πηλίκο της απόλυτης γωνιακής προς τη γραμμική ταχύτητα να 
είναι από 0.0008 rad/m έως 0.002 rad/m. Εκεί ελέγχεται η καμπυλότητα που 
προκύπτει από τη γεωμετρία του δρόμου, με το πρόσημο της γωνιακής ταχύτητας 
και κρίνεται αν πρόκειται για αριστερή ή δεξιά στροφή. Ελέγχεται η απόκλιση της 
προσωρινής εκτίμησης με την προηγούμενη αξιόπιστη, αλλά και με εκείνη που 
προκύπτει από τις σταθεροποιημένες παραμέτρους της κινητικής κατάστασης του 
οχήματος αναφοράς. Εφόσον παρατηρηθεί σημαντική απόκλιση, 
κανονικοποιούνται πάλι οι τιμές των παραμέτρων 0 1,c c  με βάση τις προηγούμενες, 
τις νέες και εκείνες που αντιστοιχούν στην κινητική κατάσταση του οχήματος 
αναφοράς την παρούσα στιγμή κατά ίσα μέρη, οπότε και έχουμε μια λίγο 
ευμετάβλητη εκτίμηση στο λίγο ευμετάβλητο περιβάλλον της ανοικτής στροφής. Σε 
αυτή την περίπτωση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και αν έχουμε ανεπάρκεια 
δεδομένων,  χρησιμοποιείται κατάλληλα μνήμη για τα οδικά όρια από τις 2 
τελευταίες σαρώσεις. 

• Αν τώρα βρισκόμαστε σε μια έξοδο από αυτοκινητόδρομο, έχουμε υψηλή 
γραμμική ταχύτητα και συναντούμε απότομη στροφή, συμβαίνει το εξής: τα 
δεδομένα που λαμβάνει το λέιζερ ραντάρ είναι πολύ ασυσχέτιστα και η 
γεωμετρία τους αλλάζει δραματικά, καθώς στρέφεται πολύ γρήγορα το 
οπτικό του πεδίο και τα αντικείμενα που ανιχνεύει, δεν τα ανιχνεύει για 
πάνω από δύο ή τρεις διαδοχικές σαρώσεις. Ενώ ανιχνεύονται πολύ λίγα 
αντικείμενα (το πολύ τρία με τέσσερα), τα αντικείμενα αυτά βρίσκονται σε 
τελείως διαφορετικές θέσεις σε κάθε σάρωση, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται 
μια εξαιρετικά ευμετάβλητη έξοδος, που δεν έχει καμία σχέση με το 
περιβάλλον που καλείται να προσεγγίσει. Αυτό συμβαίνει για τους άνωθεν 
λόγους και επειδή δεν έχει τη δυνατότητα το σύστημα να ανιχνεύσει ένα 
περιβάλλον απότομης στροφής, χωρίς μπαριέρες για να ανακλαστεί ο παλμός 
του ραντάρ, με διάφορες πινακίδες ή άλλα ανιχνεύσιμα εμπόδια μακριά από 
το δρόμο, τα οποία αποπροσανατολίζουν τελείως την έξοδο. Εδώ επεμβαίνουν 
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τα φίλτρα που ελέγχουν την επάρκεια στην ποιότητα και στην ποσότητα των 
δεδομένων ώστε να ληφθούν ως έγκυρα οδικά όρια, για να προχωρήσουν στη 
βαθμίδα εκτίμησης clothoid. Σε αυτό το σενάριο, ορισμένα δεδομένα 
κρίνονται ακατάλληλα και χρησιμοποιείται η άνωθεν εκτίμηση απόκλισης 
της προσωρινής εξόδου με την προηγούμενη αξιόπιστη, και αν αποκλίνει, 
κανονικοποιούνται οι συντελεστές του διανύσματος κατάστασης 
αποκλειστικά και μόνο από την κινητική κατάσταση του οχήματος, σε 
συνδυασμό με το ταίριασμα των ανιχνευθέντων εμποδίων στην παρούσα 
σάρωση, με την προηγούμενη αξιόπιστη εκτίμηση, η οποία πρέπει να ανήκει 
στην αμέσως προηγούμενη σάρωση, δηλαδή να μην είναι πιο παλιά. Σε αυτή 
την περίπτωση χρησιμοποιείται κατάλληλα μνήμη για τα οδικά όρια από τις 
4 τελευταίες σαρώσεις. Όσο πιο πολύ απέχει η εκτίμηση από την 
αναμενόμενη κανονικοποιημένη και μέσα στα όρια έξοδο, τόσο περισσότερο 
επηρεάζονται οι τιμές του διανύσματος κατάστασης. 

if TURN     %TURN mode 
    xhat(1) = 0.7*xhat(1) + 0.3*YawRate/Speed; xhl1 = xhat(1); 
    xhat(2) = (xhat(2)+xhl2)/2; xhl2 = xhat(2); 
 
    if YawRate < 0 %Right Turn 
        if (xhat(1)*70^2/2 + xhat(2)*70^3/6)-(YawRate/Speed*70^2/2) > 4 
            xhat(2) = -xhat(2); 
            if (xhat(1)*70^2/2 + xhat(2)*70^3/6)-(YawRate/Speed*70^2/2) > 4 
                xhat(2) = 1.5*sign(YawRate)*abs(xhat(2));  
                if (xhat(1)*70^2/2+xhat(2)*70^3/6)-(YawRate/Speed*70^2/2)>4 
                    xhat(1) = 1.2*YawRate/Speed; 
                    xhat(2) = 0; 
                end 
            end 
        end 
        if (xhat(1)*70^2/2 + xhat(2)*70^3/6)-(YawRate/Speed*70^2/2) > 4 
||(YawRate/Speed*70^2/2) - (xhat(1)*70^2/2 + xhat(2)*70^3/6) > 25 
            xhat(1) = 1.3*YawRate/Speed; 
            xhat(2) = 0; 
        end 
    else   %Left Turn  
        if (YawRate/Speed*70^2/2)-(xhat(1)*70^2/2 + xhat(2)*70^3/6) > 4 
            xhat(2) = -xhat(2 
        end 
    end 
 
    if abs(YawRate/Speed) > ysTurn   % turn mode 
        if abs(YawRate/Speed) > 0.015 
            TURN = 1;     % TURN mode enabled 
        end 
        Line = 0;      %Linemode disabled 
        allpnts = 1;  % Allpoints mode enabled 
        bmem = 2; 
    end  %normalize xhat if it changes abnormally 
end   

Σε περιπτώσεις που το όχημα αναφοράς οδεύει σε δρόμους ημιαστικούς ή αστικούς, 
ανιχνεύει περισσότερα αντικείμενα με περισσότερα σημεία στο κάθε αντικείμενο 
σε σχέση με το περιβάλλον δρόμου ταχείας κυκλοφορίας. Εκεί γίνεται επιλογή των 
δεδομένων όπως αναπτύχθηκε στην παράγραφο [4.3] και η έξοδος είναι 
ικανοποιητική, εφόσον υπάρχουν δεδομένα από μπαριέρες ή άλλα ανιχνευθέντα 
εμπόδια επί των ορίων του δρόμου. 
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Ένα ακόμα στοιχείο που εξάγεται για την αξιοπιστία της εξόδου είναι η σημαία 
carout που την ενεργοποιεί η συνάρτηση ismcar που ανιχνεύει τα κινούμενα 
οχήματα και ενημερώνει ότι με τη δεδομένη εκτίμηση για τα οδικά όρια κάποιο 
όχημα που βρίσκεται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με το αυτοκίνητο αναφοράς, 
φαίνεται να βρίσκεται εκτός αυτών των ορίων τη συγκεκριμένη στιγμή, όπου αν 
υπάρχει αβεβαιότητα για την αξιοπιστία των οδικών ορίων, τότε αυτή ενισχύεται 
και η έξοδος τροποποιείται ή απορρίπτεται, ανάλογα με τα υπόλοιπα στοιχεία που 
έχουν εξακριβωθεί. 

Το αποτέλεσμα από αυτή τη διαδικασία είναι να σταθεροποιήσουμε την πολύ 
ευμετάβλητη έξοδο της εκτίμησης clothoid σε περιβάλλοντα με θόρυβο, αλλά 
παράλληλα να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την δυνατότητά της να προσεγγίζει 
ευμετάβλητα περιβάλλοντα, ώστε να παράγεται μια έξοδος που ακολουθεί πιστά το 
περιβάλλον που περιέχει τα αντικείμενα που ανιχνεύει ο σαρωτής λέιζερ. 
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5. Αποτελέσματα 

5.1 Εισαγωγή 

Κάνοντας χρήση ενός σαρωτή λέιζερ και εφαρμόζοντας μια αξιόπιστη 
επεξεργαστική διαδικασία, τα οδικά όρια ιχνηλατούνται, χρησιμοποιώντας τα 
φίλτρα Kalman και τα οδικά πρότυπα clothoid, προκειμένου να παρασχεθεί μια 
αξιόπιστη αναπαράσταση της σκηνής κυκλοφορίας και μια σταθερή πορεία του 
οχήματος αναφοράς. Το σύστημα παρακολουθεί επίσης όλα τα ανιχνευθέντα 
αντικείμενα στο δρόμο και προβλέπει την κυκλοφοριακή ροή ώστε να υπολογιστεί 
η οδική γεωμετρία (ή να την επεκτείνει) σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων ή 
παρουσίας ανεπιθύμητων δεδομένων. Επειδή οι προσομοιώσεις παράγουν συχνά 
λανθασμένα αποτελέσματα λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος που 
λαμβάνουμε από τους αισθητήρες, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
χρησιμοποιώντας στοιχεία από πραγματικές καταγραφές διαφορετικών σεναρίων 
κυκλοφορίας. 

Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε έτσι ώστε να μπορεί να δίνει ορθά αποτελέσματα σε 
διάφορα περιβάλλοντα, όπως σε ένα αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, σε 
περιφερειακούς, αγροτικούς και αστικούς δρόμους. Τα δεδομένα που ανιχνεύει ο 
σαρωτής λέιζερ ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον και για αυτό ακολουθεί 
ξεχωριστή ανάλυση αποτελεσμάτων για κάθε σενάριο. Μαζί με τα δεδομένα του 
σαρωτή που αντιστοιχούν σε κάθε σενάριο, υπάρχει και το αντίστοιχο βίντεο για να 
μπορούμε να κάνουμε αντιπαραβολή και να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με 
την αξιοπιστία της ανάλυσης και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. 
Προηγουμένως όμως πρέπει να παρουσιαστεί η σημασία κάποιων σημαιών που σε 
συνδυασμό δείχνουν την αξιοπιστία του αποτελέσματος. Η παρουσίαση αυτή 
ακολουθεί στην επόμενη παράγραφο. 

 

5.2 Σημαίες Αξιοπιστίας των Οδικών Ορίων 

Τα δεδομένα του σαρωτή ποικίλουν ανάλογα το περιβάλλον και παρότι το σύστημα 
είναι σε θέση να παράξει έξοδο, ίσως εκείνη να είναι αμφισβητήσιμη. Εδώ 
εισέρχεται η ανάγκη ύπαρξης των σημαιών αυτών. Φυσικά στις περιπτώσεις που τα 
συνολικά δεδομένα (τρέχοντα και προηγούμενα) δεν είναι ικανά να εξάγουν 
μερικώς αξιόπιστο αποτέλεσμα ή όταν ο σαρωτής δε δίνει δεδομένα, προφανώς 
ουδεμία έξοδος εμφανίζεται. Τότε λέμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση μη εξόδου 
αξιόπιστων οδικών ορίων.  

Υπάρχουν κάποιες σημαίες που καθορίζουν αν η έξοδος είναι αξιόπιστη, αν έχει 
δεδομένα και τι είδους είναι αυτά. Όπως είχε αναφερθεί στην παράγραφο 4.3, εάν 
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τα υποψήφια οδικά όρια δεν επαρκούν για να προκύψει μια εκτίμηση για τα οδικά 
όρια, τότε χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από τη συγκεκριμένη 
σάρωση και κάποια αξιόπιστα οδικά όρια από προηγούμενες σαρώσεις. 

 Όταν λοιπόν δεν επαρκούν τα υποψήφια οδικά όρια για το αριστερό οδικό όριο για 
παράδειγμα, τότε ενεργοποιείται η σημαία LNC, η οποία δείχνει ότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, εκτός από τα αντικείμενα που 
αντιστοιχούν σε οχήματα. Αν η ένωση όλων αυτών των δεδομένων καταφέρει να 
εξάγει μερικώς αξιόπιστο αποτέλεσμα, τότε αυτό εμφανίζεται με ενεργοποιημένη 
τη σημαία LNC (Εικόνα 5. 1). Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα περιέχει τα 
συνολικά δεδομένα και όχι αποκλειστικά τα αξιόπιστα οδικά όρια που εξάγονται με 
τον αλγόριθμο που αναπτύχθηκε. Αυτό δε σημαίνει ότι το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα είναι αναξιόπιστο, απλώς απολαμβάνει αρκετή αλλά όχι τη μέγιστη 
αξιοπιστία που θα μπορούσε. Αντίστοιχα συμβαίνει και για το δεξί οδικό όριο.  

 

 
Εικόνα 5. 1: Ενεργοποίηση σημαίας χρησιμοποίησης όλων των αντικειμένων πλην 
των οχημάτων προς εκτίμηση του αριστερού οδικού ορίου 

 

Όταν ο σαρωτής λέιζερ δεν έχει ανιχνεύσει κανένα αντικείμενο σε κάποια σάρωση, 
έστω για το αριστερό οδικό όριο, τότε ενεργοποιείται η σημαία no data L, όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 5. 2. Αν υπολογιστεί κάποια έξοδος, θα συμβεί μόνο όταν το 
όχημα κινείται σε ευθεία, προηγουμένως έχει σαρώσει αξιόπιστα οδικά όρια, τα 
οποία βρίσκονται σε θέση ασφαλείας ως προς το όχημα αναφοράς και δεν βρίσκεται 
εκτός αυτών των ορίων κάποιο άλλο όχημα που οδεύει στην ίδια κατεύθυνση με το 
όχημα αναφοράς. Διαφορετικά δε θα έχουμε έξοδο, η οποία αναπαρίσταται με δύο 
τρόπους: είτε δίχως καμία γραμμή, όταν δεν υπάρχουν αξιόπιστα όρια στο απέναντι 
οδικό όριο, είτε με μια πολύ λεπτή καμπύλη, όταν υπάρχουν. Η προηγούμενη 
κατάσταση θα καλείται ως κατάσταση μη εξόδου αξιόπιστων οδικών ορίων. 

 

 
Εικόνα 5. 2: Ενεργοποίηση σημαίας απουσίας δεδομένων στο αριστερό οδικό όριο 
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 Όταν ανιχνεύεται κάποιο όχημα που οδεύει στην ίδια κατεύθυνση με το όχημα 
αναφοράς εκτός των εκτιμηθέντων οδικών ορίων, τότε ενεργοποιείται η σημαία 
CarOut και τα αντίστοιχα οδικά όρια κρίνονται αναξιόπιστα (Εικόνα 5. 3). Όταν 
είναι βεβαία αυτή η απόφαση, τότε έχουμε κατάσταση μη εξόδου αξιόπιστων οδικών 
ορίων. Φυσικά το όχημα που θα ενεργοποιήσει τη σημαία αυτή, θα είναι όχημα που 
φέρεται να οδεύει κανονικά στο δρόμο και στην ίδια κατεύθυνση με το όχημα 
αναφοράς, δε θα έχει πραγματικά βγει εκτός δρόμου. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
ανιχνευθεί αν το όχημα βρεθεί κοντά και σε απρόσμενη θέση, σε σχέση με τμήματα 
οδικών ορίων. 

 

 
Εικόνα 5. 3: Ενεργοποίηση σημαίας οχήματος που βρίσκεται εκτός εκτιμηθέντων 
οδικών ορίων 

 

Ανάλογα με το συνδυασμό των άνωθεν ενεργοποιημένων σημαιών αλλά και την 
ποιότητα των αντικειμένων που έχει ανιχνεύσει ο σαρωτής,  προκύπτει αν η έξοδος 
των οδικών ορίων κρίνεται αξιόπιστη και αναλόγως ενεργοποιείται ή όχι η σημαία 
ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων του συστήματος επεξεργασίας. 

 

5.3 Σενάρια Αυτοκινητοδρόμων Ταχείας 
Κυκλοφορίας 

Κάνουμε εφαρμογή του προγράμματος που αναπτύχθηκε σε δύο σενάρια που 
αφορούν αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Ακολουθεί ο Πίνακας 5. 1 που 
περιέχει τα δύο αυτά σενάρια και αντιστοιχίζεται το καθένα με το κωδικό όνομά 
του, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια. 
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Σενάρια 

Μ2Τ2: Αυτοκινητόδρομος Ταχείας Κυκλοφορίας 
070426_PF2__M000002_T002_L000.pfi 

Μ2Τ3 (α): Αυτοκινητόδρομος Ταχείας Κυκλοφορίας 
070426_PF2__M000002_T003_L000.pfi 

Πίνακας 5. 1: Σενάρια αυτοκινητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας 

Το περιβάλλον που επιχειρείται να περιγραφεί και αναπαρασταθεί, χαρακτηρίζεται 
από μέση έως μικρή πολυπλοκότητα στη μορφή και τη διάταξη των αντικειμένων 
που ανιχνεύονται. Ωστόσο πολλές φορές συναντάμε έλλειψη ή και απουσία 
δεδομένων, ενώ ορισμένες φορές παρέχονται λανθασμένα δεδομένα, σε σχέση με το 
διαχωρισμό των αντικειμένων. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά 
και για να γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα διακατέχεται από ικανοποιητική 
αξιοπιστία ώστε να εκληφθεί ως έγκυρο,  χρησιμοποιούνται κάποιες σημαίες κατά 
τη διάρκεια της επεξεργασίας.  

Συνδυασμός των σημαιών αυτών καθορίζει αν θα ενεργοποιηθεί η σημαία ορθών 
δεδομένων ή η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων.  Όταν έχει ενεργοποιηθεί 
η σημαία ορθών δεδομένων σημαίνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να εκληφθεί ως 
αξιόπιστο, χωρίς καμία επιφύλαξη. Όταν όμως είναι ενεργοποιημένη η σημαία 
ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων, σημαίνει πως είτε τα δεδομένα είναι πολύ λίγα 
για να έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, είτε δεν έχουν ανιχνευθεί. Οπότε σε κάθε 
περίπτωση από τις δύο, το αποτέλεσμα τίθεται σε σοβαρή αμφισβήτηση ως προς την 
εγκυρότητά του.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και αν σε κάποια σάρωση έχουμε ελλιπή δεδομένα, 
αλλά προηγουμένως είχαμε μια αρκετά καλή εικόνα του περιβάλλοντος, και τα τα 
ελλιπή αυτά δεδομένα ταιριάζουν επιτυχώς πάνω στα προηγούμενα, τότε το 
αποτέλεσμα είναι αρκούντως αξιόπιστο. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενεργοποιείται 
η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων και το αποτέλεσμα εμφανίζεται, μαζί 
με κάποιες μικρότερης σημασίας σημαίες (LNC, RNC), οι οποίες παρουσιάστηκαν 
στην παράγραφο 5. 1.  

Εξετάστηκαν όλα τα στιγμιότυπα από τα πιο σημαντικά σενάρια, δύο από τα οποία 
είναι αυτά που αναλύονται ακολούθως και αφορούν τμήματα αυτοκινητοδρόμων 
ταχείας κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται κάτωθι στους πίνακες, 
παραθέτουν τις επιτυχημένες και τις αποτυχημένες εκτιμήσεις για τα οδικά όρια, 
τόσο στην περίπτωση των ορθών δεδομένων, όσο και σε εκείνη των ελλιπών / 
ανύπαρκτων. Το “ποσοστό επιτυχίας” με τη σημαία ορθών δεδομένων 
ενεργοποιημένη, προκύπτει από το λόγο των επιτυχημένων εκτιμήσεων προς το 
άθροισμά τους με τις αποτυχημένες, πάντα με τη σημαία ορθών δεδομένων 
ενεργοποιημένη. Αυτό το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται στο πολύ ικανοποιητικό 
επίπεδο του 99%. Το “γενικό ποσοστό επιτυχίας” που υπερβαίνει το 96%, 
προκύπτει από το λόγο του αθροίσματος των επιτυχημένων εκτιμήσεων,  προς το 
σύνολο των σαρώσεων, ανεξάρτητα αν είναι κάποια σημαία ενεργοποιημένη. Τα 
αποτελέσματα αφορούν εκτίμηση οδικών ορίων σε δύο σενάρια αυτοκινητοδρόμων 
ταχείας κυκλοφορίας και αυτά παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 5. 2. 
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Μ2Τ2  2479  2310  2274  10  99,56% 121  74  96,61% 

Μ2Τ3(α)  1538  1491  1460  13  99,12% 17  48  96,03% 

Πίνακας 5. 2: Αποτελέσματα Εκτίμησης Οδικών Ορίων (Σενάρια 
Αυτοκινητοδρόμων) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται άμεση συσχέτιση με το άθροισμα 
των επιτυχημένων και αποτυχημένων εκτιμήσεων υπό το καθεστώς της σημαίας 
ορθών δεδομένων, με τον αριθμό των σαρώσεων με παρουσία δεδομένων, διότι δεν 
είναι ίδια. Όπως επίσης δεν πρέπει να συσχετίζεται άμεσα και το αντίστοιχο 
άθροισμα υπό το καθεστώς της σημαίας έλλειψης / απουσίας δεδομένων, με τον 
αριθμό των σαρώσεων που στερούνται δεδομένων, διότι πάλι δεν είναι ίδια. Τα 
τελευταία έχουν μόνο μερική συσχέτιση στο ότι το άθροισμα επιτυχημένων και μη, 
υπό το καθεστώς της σημαίας έλλειψης / απουσίας δεδομένων είναι υπερσύνολο του 
αριθμού σαρώσεων που στερούνται δεδομένων. 

Για τα ίδια προαναφερθέντα σενάρια αυτοκινητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας 
ακολουθεί ανάλυση επιτυχίας εκτίμησης οχημάτων στον Πίνακα 5. 3. Δεδομένα 
από οχήματα δεν είναι παρόντα σε όλες τις σαρώσεις, παρά μόνο στο 81,1% και 
59,6% του συνόλου των σαρώσεων αντίστοιχα για τα δύο σενάρια Μ2Τ2 και 
Μ2Τ3(α). Όπως είναι εμφανές, το άθροισμα των επιτυχημένων και αποτυχημένων 
(χωρίς τις λοιπές) εκτιμήσεων οχημάτων αποτελούν τον ακριβή αριθμό των 
σαρώσεων με παρουσία οχημάτων. Από εκεί προκύπτει το “ποσοστό επιτυχίας 
σημαντικών εκτιμήσεων οχημάτων” και αφορά επιτυχημένη εκτίμηση οχημάτων 
για όλες τις σαρώσεις που περιέχουν δεδομένα από οχήματα. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι σημαντικές και πιο επικίνδυνες εκτιμήσεις που αποτυγχάνουν, 
αναγράφονται ως “Αποτυχημένες” και συμβαίνουν σε περιπτώσεις που ο σαρωτής 
παρέχει δεδομένα που αντιστοιχούν στα οχήματα που αποτυγχάνει να εκτιμήσει. 
Για τις σαρώσεις που υπάρχουν δεδομένα που αντιστοιχούν σε οχήματα, το ποσοστό 
επιτυχίας χαρακτηρίζεται ως “ποσοστό επιτυχίας σημαντικών εκτιμήσεων 
οχημάτων”, και κυμαίνεται στο πολύ υψηλό επίπεδο του 99,6%.  

Ο όρος “Σημαντικών” πηγαίνει στο ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν δεδομένα από 
πραγματικά οχήματα που κινούνται, και ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
πραγματικό κίνδυνο για το όχημα αναφοράς, ενώ οι λοιπές αποτυχημένες 
εκτιμήσεις οχημάτων, αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, άλλα εμπόδια που απέχουν 
πολύ από το όχημα αναφοράς και δεν είναι οχήματα. Εκτός του ότι εμφανίζονται 
μη διαδοχικά, ο κίνδυνος είναι μικρότερος και ακόμα και αν αγνοηθούν και 
ληφθούν σαν κοινά εμπόδια, το αποτέλεσμα δε θα αλλάξει. 
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Μ2Τ2  2479  2011  2006  5  15  99,01%  99,75% 

Μ2Τ3(α)  1538  917  913  4  14  98,04%  99,56% 

Πίνακας 5. 3: Αποτελέσματα Εκτίμησης Οχημάτων (Σενάρια Αυτοκινητοδρόμων) 

Μερικές φορές, ενώ ο σαρωτής δεν παρέχει δεδομένα που αντιστοιχούν σε οχήματα, 
ο αλγόριθμος επεξεργασίας σφάλλει και εμφανίζει οχήματα, τα οποία στην 
πραγματικότητα είναι κάτι άλλο (μπαριέρες, εμπόδια, κτλ). Αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας της αναξιοπιστίας ορισμένων μετρήσεων που παρέχει ο σαρωτής και 
τυχαίνει να ταιριάζουν με χαρακτηριστικά οχημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αυτές οι εσφαλμένες εκτιμήσεις συμβαίνουν αποκλειστικά σε σημεία που δεν 
αποτελούν κανένα κίνδυνο για το όχημα αναφοράς. Τέτοια σημεία είναι μακριά 
από το όχημα αναφοράς, πολλές φορές πάνω στις μπαριέρες (που αποτελούν 
εμπόδιο έτσι και αλλιώς, όπως και το υποτιθέμενο όχημα, το οποίο είναι εμπόδιο 
και όχι κινούμενο όχημα), ή σε άλλα μέρη εκτός των ορίων του δρόμου και 
απομακρυσμένα, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για το 
όχημα αναφοράς. Έτσι από τις σαρώσεις με παρουσία δεδομένων οχημάτων,  αν 
αφαιρέσουμε το άθροισμα των αποτυχημένων και λοιπών αποτυχημένων 
εκτιμήσεων, προκύπτουν λιγότερες επιτυχημένες εκτιμήσεις από αυτές που 
αναγράφονται στον πίνακα, οι οποίες αν διαιρεθούν με τις σαρώσεις με παρουσία 
οχημάτων, προκύπτει το “ποσοστό επιτυχίας όλων των εκτιμήσεων οχημάτων”, το 
οποίο είναι λίγο μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σημαντικών εκτιμήσεων, 
αλλά επίσης πολύ ικανοποιητικό, αφού υπερβαίνει το 98% στα δύο αυτά σενάρια. 

Ακολουθούν ορισμένες εικόνες που αποτελούν στιγμιότυπα από τα 
προαναφερθέντα σενάρια αυτοκινητοδρόμων ταχείας κυκλοφορίας.  

Στην κάτωθι Εικόνα 5. 4 έχει γίνει ορθή εκμετάλλευση όλων των στοιχείων που 
έδωσε ο σαρωτής και έχουν ιχνηλατηθεί τρία οχήματα που οδεύουν στην ίδια 
κατεύθυνση με το όχημα αναφοράς, το οποίο σε αυτά τα σενάρια είναι φορτηγό και 
δεν υπερβαίνει τα 100 χλμ ανά ώρα. Επίσης ορθά έχει εκτιμηθεί το δεξί οδικό όριο, 
αν και με μόνο δύο σημεία, τα οποία κρίθηκαν αρχικά ανεπαρκή, αλλά επειδή δεν 
αποτελούν σημεία οχήματος και η θέση τους ταίριαζε με τη θέση των 
προηγουμένων αξιόπιστων ορίων, ορθά κρίθηκαν και αυτά αξιόπιστα. Επίσης το 
αριστερό οδικό όριο εκτιμήθηκε σωστά και επεκτάθηκε μέχρι να συναντήσει το 
στύλο φωτισμού στα 66 περίπου μέτρα μακριά. 
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Εικόνα 5. 4: Σενάριο αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας με εκτίμηση των 
οδικών ορίων και ιχνηλασία τριών οχημάτων 
 

  
Εικόνα 5. 5: Σενάριο αυτοκινητοδρόμου με εκτίμηση των οδικών ορίων και 
ιχνηλασία δύο οχημάτων αντίθετα κινούμενων 
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Στην άνωθεν Εικόνα 5. 5 ομοίως εκτιμήθηκαν σωστά τα οδικά όρια, παρότι είχαμε 
μόνο δύο σημειακά αντικείμενα για το αριστερό οδικό όριο. Ανιχνεύθηκαν και 
ακολουθήθηκαν τα ίχνη και για τα δύο οχήματα που φαίνονται, ένα που οδέυει στο 
ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με το όχημα αναφοράς, και ένα που κινείται αντίθετα και 
θα μπορούσε να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο αν ερχόταν πάνω στο όχημα αναφοράς. 

 
Εικόνα 5. 6: Σενάριο αυτοκινητοδρόμου ταχείας με εκτίμηση των οδικών ορίων 
(το αριστερό δίχως δεδομένα) και ιχνηλασία τριών οχημάτων 

 

Όμοια στο ίδιο σενάριο παρακολουθούνται τα ίχνη τριών οχημάτων που κινούνται 
στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με εκείνο που κινείται το όχημα αναφοράς, έχει σωστά 
εκτιμηθεί το δεξί οδικό όριο. Το αριστερό οδικό όριο δεν έχει εκτιμηθεί διότι ο 
σαρωτής δεν ανίχνευσε ούτε ένα στοιχείο στην αριστερή πλευρά σε αυτό το 
στιγμιότυπο. Αντί για αυτό έχει εμφανιστεί μια λεπτότερη γραμμή που δείχνει το 
αναμενόμενο όριο, με βάση τη θέση των προηγούμενων αξιόπιστων οδικών ορίων, 
και εμφανίζεται στη σωστή θέση, αλλά επειδή η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων 
δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, το αριστερό όριο δεν λαμβάνεται ως αξιόπιστο. 
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Εικόνα 5. 7: Σενάριο αυτοκινητοδρόμου ταχείας κυκλοφορίας με εκτίμηση του 
δεξιού οδικού ορίου και ιχνηλασία δύο οχημάτων 

 

Όμοια με την προηγούμενη Εικόνα 5. 6, ιχνηλατούνται δύο οχήματα που 
κινούνται στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με εκείνο που κινείται το όχημα αναφοράς, 
έχει σωστά εκτιμηθεί το δεξί οδικό όριο, κάνοντας χρήση προηγούμενων 
μετρήσεων, παρότι τα δεδομένα είναι λίγα. Το αριστερό οδικό όριο δεν έχει 
εκτιμηθεί διότι ο σαρωτής δεν ανίχνευσε ούτε ένα στοιχείο στην αριστερή πλευρά 
σε αυτό το στιγμιότυπο (τα δύο σημεία που φαίνονται αφορούν δεδομένα 
προηγούμενης σάρωσης που κρίθηκαν μη επαρκή). Αντί για αυτό έχει εμφανιστεί 
μια λεπτότερη γραμμή που δείχνει το αναμενόμενο όριο, με βάση τη θέση των 
προηγούμενων αξιόπιστων οδικών ορίων, και εμφανίζεται στη σωστή θέση, αλλά 
επειδή η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, το 
αριστερό όριο δεν λαμβάνεται ως αξιόπιστο. Το ίδιο συνέβη και για το δεξί οδικό 
όριο, μόνο που τα δεδομένα που ανίχνευσε ο σαρωτής, σε συνδυασμό με τα 
προηγούμενα δεδομένα, κρίθηκαν επαρκή και εξήλθε το αποτέλεσμα ως αξιόπιστο. 
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5.4 Σενάρια Περιφερειακών Οδών με Στροφές, 
Φανάρια και Αγροτικούς Δρόμους 

Γίνεται εφαρμογή του προγράμματος που αναπτύχθηκε σε δύο σενάρια που 
αφορούν περιφερειακές οδούς με φανάρια, στροφές και αγροτικούς δρόμους. 
Ακολουθεί ο Πίνακας 5. 4 που περιέχει τα δύο αυτά σενάρια και αντιστοιχίζεται το 
καθένα με το κωδικό όνομά του, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια. 

Σενάρια 

Μ2Τ7: Περιφερειακή οδός με φανάρια, στροφές, αγροτικούς δρόμους 
070426_PF2__M000002_T007_L000.pfi 

Μ2Τ3 (β): Περιφερειακή οδός 070426_PF2__M000002_T003_L000.pfi 

Πίνακας 5. 4: Σενάρια Περιφερειακών Οδών 

Το περιβάλλον που επιχειρείται να περιγραφεί και αναπαρασταθεί, χαρακτηρίζεται 
από μέση έως μεγάλη πολυπλοκότητα στη μορφή και τη διάταξη των αντικειμένων 
που ανιχνεύονται. Αρκετές φορές συναντάμε έλλειψη ή και απουσία δεδομένων, 
ενώ πολύ λίγες φορές παρέχονται λανθασμένα δεδομένα, σε σχέση με το διαχωρισμό 
των αντικειμένων. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, αλλά και για να 
γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα διακατέχεται από ικανοποιητική αξιοπιστία ώστε να 
εκληφθεί ως έγκυρο,  χρησιμοποιούνται κάποιες σημαίες κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας.  

Συνδυασμός των σημαιών αυτών καθορίζει αν θα ενεργοποιηθεί η σημαία ορθών 
δεδομένων ή η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων.  Όταν έχει ενεργοποιηθεί 
η σημαία ορθών δεδομένων σημαίνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να εκληφθεί ως 
αξιόπιστο, χωρίς καμία επιφύλαξη. Όταν όμως είναι ενεργοποιημένη η σημαία 
ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων, σημαίνει πως είτε τα δεδομένα είναι πολύ λίγα 
για να έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, είτε δεν έχουν ανιχνευθεί. Οπότε σε κάθε 
περίπτωση από τις δύο, το αποτέλεσμα τίθεται σε σοβαρή αμφισβήτηση ως προς την 
εγκυρότητά του.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και αν σε κάποια σάρωση έχουμε ελλιπή δεδομένα, 
αλλά προηγουμένως είχαμε μια αρκετά καλή εικόνα του περιβάλλοντος, και τα τα 
ελλιπή αυτά δεδομένα ταιριάζουν επιτυχώς πάνω στα προηγούμενα, τότε το 
αποτέλεσμα είναι αρκούντως αξιόπιστο. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενεργοποιείται 
η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων και το αποτέλεσμα εμφανίζεται, μαζί 
με κάποιες μικρότερης σημασίας σημαίες (LNC, RNC), οι οποίες παρουσιάστηκαν 
στην παράγραφο 5. 1.  

Εξετάστηκαν όλα τα στιγμιότυπα από τα πιο σημαντικά σενάρια, δύο από τα οποία 
είναι αυτά που αναλύονται ακολούθως και αφορούν τμήματα αυτοκινητοδρόμων 
ταχείας κυκλοφορίας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται κάτωθι στους πίνακες, 
παραθέτουν τις επιτυχημένες και τις αποτυχημένες εκτιμήσεις για τα οδικά όρια, 
τόσο στην περίπτωση των ορθών δεδομένων, όσο και σε εκείνη των ελλιπών / 



Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   119 

ανύπαρκτων. Το “ποσοστό επιτυχίας” με τη σημαία ορθών δεδομένων 
ενεργοποιημένη, προκύπτει από το λόγο των επιτυχημένων εκτιμήσεων προς το 
άθροισμά τους με τις αποτυχημένες, πάντα με τη σημαία ορθών δεδομένων 
ενεργοποιημένη. Αυτό το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται στο πολύ ικανοποιητικό 
επίπεδο του 99% και 97%, αντίστοιχα για τα δύο σενάρια. Το “γενικό ποσοστό 
επιτυχίας” που υπερβαίνει το 96% και 92%, αντίστοιχα, προκύπτει από το λόγο του 
αθροίσματος των επιτυχημένων εκτιμήσεων, προς το σύνολο των σαρώσεων, 
ανεξάρτητα αν είναι κάποια σημαία ενεργοποιημένη. Τα αποτελέσματα αφορούν 
εκτίμηση οδικών ορίων σε δύο σενάρια περιφερειακών οδών με στροφές και 
φανάρια, και αυτά παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 5. 5. 
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Μ2Τ7  4408  4046  2568  15  99,42% 1687  138  96,53% 

Μ2Τ3 (β)  689  657  534  17  96,91% 101  37  92,16% 

Πίνακας 5. 5: Αποτελέσματα Εκτίμησης Οδικών Ορίων (Σενάρια Περιφερειακών 
Οδών) 

Για τα ίδια προαναφερθέντα σενάρια περιφερειακών οδών ακολουθεί ανάλυση 
επιτυχίας εκτίμησης οχημάτων στον Πίνακα 5. 6. Δεδομένα από οχήματα δεν είναι 
παρόντα σε όλες τις σαρώσεις, παρά μόνο στο 13,1% και 52,1% του συνόλου των 
σαρώσεων αντίστοιχα για τα δύο σενάρια Μ2Τ2 και Μ2Τ3(α).  

Όπως είναι εμφανές από τον Πίνακα 5. 6, το άθροισμα των επιτυχημένων και 
αποτυχημένων (χωρίς τις λοιπές) εκτιμήσεων οχημάτων αποτελούν τον ακριβή 
αριθμό των σαρώσεων με παρουσία οχημάτων. Από εκεί προκύπτει το “ποσοστό 
επιτυχίας σημαντικών εκτιμήσεων οχημάτων” και αφορά την επιτυχημένη 
εκτίμηση οχημάτων για όλες τις σαρώσεις που περιέχουν δεδομένα από οχήματα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σημαντικές και πιο επικίνδυνες εκτιμήσεις που 
αποτυγχάνουν, αναγράφονται ως “Αποτυχημένες” και συμβαίνουν σε περιπτώσεις 
που ο σαρωτής παρέχει δεδομένα που αντιστοιχούν στα οχήματα που αποτυγχάνει 
να εκτιμήσει. Για τις σαρώσεις που υπάρχουν δεδομένα που αντιστοιχούν σε 
οχήματα, το ποσοστό επιτυχίας χαρακτηρίζεται ως “ποσοστό επιτυχίας σημαντικών 
εκτιμήσεων οχημάτων”, και κυμαίνεται στο πολύ υψηλό επίπεδο του 96,7%. Ο όρος 
“Σημαντικών” πηγαίνει στο ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν δεδομένα από 
πραγματικά οχήματα που κινούνται, και ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
κίνδυνο για το όχημα αναφοράς, ενώ οι λοιπές αποτυχημένες εκτιμήσεις οχημάτων, 
αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, άλλα εμπόδια που απέχουν πολύ από το όχημα 
αναφοράς και δεν είναι οχήματα. Εκτός του ότι εμφανίζονται μη διαδοχικά, ο 
κίνδυνος είναι μικρότερος και ακόμα και αν αγνοηθούν και ληφθούν σαν κοινά 
εμπόδια, το αποτέλεσμα δε θα αλλάξει.  
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Μ2Τ7  4408  577  558  19  41  89,60%  96,71% 

Μ2Τ3 (β)  689  359  347  12  21  90,81%  96,66% 

Πίνακας 5. 6: Αποτελέσματα Εκτίμησης Οχημάτων (Σενάρια Περιφερειακών 
Οδών) 

Μερικές φορές, ενώ ο σαρωτής δεν παρέχει δεδομένα που αντιστοιχούν σε οχήματα, 
ο αλγόριθμος επεξεργασίας σφάλλει και εμφανίζει οχήματα, τα οποία στην 
πραγματικότητα είναι κάτι άλλο (μπαριέρες, εμπόδια, κτλ). Αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας της αναξιοπιστίας ορισμένων μετρήσεων που παρέχει ο σαρωτής και 
τυχαίνει να ταιριάζουν με χαρακτηριστικά οχημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αυτές οι εσφαλμένες εκτιμήσεις συμβαίνουν αποκλειστικά σε σημεία που δεν 
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για το όχημα αναφοράς. Τέτοια σημεία είναι μακριά 
από το όχημα αναφοράς, πολλές φορές πάνω στις μπαριέρες (που αποτελούν 
εμπόδιο έτσι και αλλιώς, όπως και το υποτιθέμενο όχημα, το οποίο είναι σταθερό 
εμπόδιο και όχι κινούμενο όχημα), ή σε άλλα μέρη εκτός των ορίων του δρόμου και 
απομακρυσμένα, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για το 
όχημα αναφοράς. Έτσι από τις σαρώσεις με παρουσία δεδομένων οχημάτων,  αν 
αφαιρέσουμε το άθροισμα των αποτυχημένων και λοιπών αποτυχημένων 
εκτιμήσεων, προκύπτουν λιγότερες επιτυχημένες εκτιμήσεις από αυτές που 
αναγράφονται στον πίνακα, οι οποίες αν διαιρεθούν με τις σαρώσεις με παρουσία 
οχημάτων, προκύπτει το “ποσοστό επιτυχίας όλων των εκτιμήσεων οχημάτων”, το 
οποίο είναι λίγο μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σημαντικών εκτιμήσεων, 
αλλά επίσης αρκετά ικανοποιητικό, αφού βρίσκεται στο 90% στα δύο αυτά σενάρια. 

Ακολουθούν ορισμένες εικόνες που αποτελούν στιγμιότυπα από τα 
προαναφερθέντα σενάρια περιφερειακών οδών με φανάρια, στροφές και αγροτικούς 
δρόμους.  

Στις κάτωθι Εικόνες 5. 8 και 5. 9, έχουν ανιχνευθεί μερικά δεδομένα, τα οποία 
αντιστοιχούν σε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά από το δρόμο και ουδεμία 
σχέση έχουν με τα όρια του δρόμου. Ο αλγόριθμος ορθά δεν τα λαμβάνει υπόψη, 
γιατί τότε το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό. Εξάγει λοιπόν ορθά οδικά 
όρια για αυτήν την πολύ κλειστή δεξιά στροφή, από δεδομένα προηγούμενων 
αξιόπιστων οδικών ορίων, αλλά βάσει δεδομένων από την κινητική κατάσταση του 
οχήματος αναφοράς. Επίσης στη δεύτερη εικόνα ιχνηλατήται ορθά το αντίθετα 
διερχόμενο όχημα. 
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Εικόνα 5. 8: Απότομη στροφή δίχως σχετικά δεδομένα και ορθή αναπαράσταση 
οδικών ορίων κάνοντας χρήση δεδομένων από προηγούμενες σαρώσεις 

 
Εικόνα 5. 9: Κλειστή δεξιά στροφή δίχως σχετικά με τα όρια δεδομένα και ορθή 
αντίθετα διερχόμενου οχήματος και οδικών ορίων κάνοντας χρήση δεδομένων από 
προηγούμενες σαρώσεις 
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Εικόνα 5. 10: Περιφερειακή οδός με φανάρια και εκτίμηση των πλευρικών ορίων 

 
Εικόνα 5. 11: Ιχνηλασία αντίθετου διερχόμενου οχήματος και ορθή εκτίμηση 
πλευρικών ορίων παρά την απουσία δεδομένων 
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Εικόνα 5. 12: Ιχνηλασία αντίθετα διερχόμενου οχήματος και ορθή εκτίμηση 
πλευρικών ορίων(το αριστερό δεν λαμβάνεται ως έγκυρο,λόγω έλλειψης δεδομένων) 

  
Εικόνα 5. 13: Ιχνηλασία δύο οχημάτων και ορθή εκτίμηση πλευρικών ορίων (το 
αριστερό δεν λαμβάνεται ως έγκυρο, λόγω απουσίας δεδομένων) 
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Εικόνα 5. 14: Ιχνηλασία δύο οχημάτων σε διασταύρωση καθώς οδεύει σε φανάρια 
και ορθή εκτίμηση πλευρικών ορίων (το αριστερό λαμβάνεται ως μη έγκυρο)  

  
Εικόνα 5. 15: Ιχνηλασία πέντε οχημάτων σε διασταύρωση με φανάρια 
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Εικόνα 5. 16: Ιχνηλασία επτά οχημάτων σε διασταύρωση με φανάρια (δύο εκ των 
οποίων, βρίσκονται εξ’ αριστερών και δεν είναι ορατά από την κάμερα) 

  
Εικόνα 5. 17: Ιχνηλασία οχήματος και εκτίμηση ορίων κατά τη διέλευση 
διασταύρωσης με φανάρια 
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Εικόνα 5. 18: Ιχνηλασία δύο αντίθετα διερχόμενων οχημάτων και ορθή εκτίμηση 
πλευρικού ορίου, παρά την παρουσία μόνο μη σχετικών με τα όρια δεδομένων 

  
Εικόνα 5. 19: Ιχνηλασία δύο αντίθετα διερχόμενων οχημάτων και ορθή εκτίμηση 
πλευρικών ορίων παρά την παρουσία μόνο μη σχετικών με τα όρια δεδομένων 
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5.5 Σενάριο Μεικτού Περιβάλλοντος: Αστικού με 
Είσοδο - Έξοδο προς / από Περιφερειακές Οδούς 

Κάνουμε εφαρμογή του προγράμματος που αναπτύχθηκε σε δύο σενάρια που 
αφορούν αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Ακολουθεί ο Πίνακας 5. 1 που 
περιέχει τα δύο αυτά σενάρια και αντιστοιχίζεται το καθένα με το κωδικό όνομά 
του, το οποίο χρησιμοποιείται στη συνέχεια. 

Σενάριο 

Μ2Τ1: Αστικό Περιβάλλον και είσοδος / έξοδος σε /από 
Περιφερειακές οδούς, γέφυρες και Αυτοκινητόδρομοι 
070426_PF2__M000002_T001_L000.pfi 

Πίνακας 5. 7: Σενάριο Μεικτού Περιβάλλοντος 

Το περιβάλλον που επιχειρείται να περιγραφεί και αναπαρασταθεί, χαρακτηρίζεται 
από μέση έως πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα στη μορφή και τη διάταξη των 
αντικειμένων που ανιχνεύονται. Ωστόσο πολλές φορές συναντάμε έλλειψη ή και 
απουσία δεδομένων, ενώ ορισμένες φορές παρέχονται λανθασμένα δεδομένα, σε 
σχέση με το διαχωρισμό των αντικειμένων. Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα 
προβλήματα, αλλά και για να γνωρίζουμε αν το αποτέλεσμα διακατέχεται από 
ικανοποιητική αξιοπιστία ώστε να εκληφθεί ως έγκυρο,  χρησιμοποιούνται κάποιες 
σημαίες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, όπως εξηγήθηκε στα προηγούμενα 
σενάρια.  

Συνδυασμός των σημαιών αυτών καθορίζει αν θα ενεργοποιηθεί η σημαία ορθών 
δεδομένων ή η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων.  Όταν έχει ενεργοποιηθεί 
η σημαία ορθών δεδομένων σημαίνει ότι το αποτέλεσμα μπορεί να εκληφθεί ως 
αξιόπιστο, χωρίς καμία επιφύλαξη. Όταν όμως είναι ενεργοποιημένη η σημαία 
ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων, σημαίνει πως είτε τα δεδομένα είναι πολύ λίγα 
για να έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα, είτε δεν έχουν ανιχνευθεί. Οπότε σε κάθε 
περίπτωση από τις δύο, το αποτέλεσμα τίθεται σε σοβαρή αμφισβήτηση ως προς την 
εγκυρότητά του.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και αν σε κάποια σάρωση έχουμε ελλιπή δεδομένα, 
αλλά προηγουμένως είχαμε μια αρκετά καλή εικόνα του περιβάλλοντος, και τα τα 
ελλιπή αυτά δεδομένα ταιριάζουν επιτυχώς πάνω στα προηγούμενα, τότε το 
αποτέλεσμα είναι αρκούντως αξιόπιστο. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενεργοποιείται 
η σημαία ελλιπών / ανύπαρκτων δεδομένων και το αποτέλεσμα εμφανίζεται, μαζί 
με κάποιες μικρότερης σημασίας σημαίες (LNC, RNC), οι οποίες παρουσιάστηκαν 
στην παράγραφο 5. 1.  

Εξετάστηκαν όλα τα στιγμιότυπα και από αυτό το σενάριο που αφορά μεικτό 
περιβάλλον. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται κάτωθι στους πίνακες, 
παραθέτουν τις επιτυχημένες και τις αποτυχημένες εκτιμήσεις για τα οδικά όρια, 
τόσο στην περίπτωση των ορθών δεδομένων, όσο και σε εκείνη των ελλιπών / 
ανύπαρκτων. Το “ποσοστό επιτυχίας” με τη σημαία ορθών δεδομένων 
ενεργοποιημένη, προκύπτει από το λόγο των επιτυχημένων εκτιμήσεων προς το 
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άθροισμά τους με τις αποτυχημένες, πάντα με τη σημαία ορθών δεδομένων 
ενεργοποιημένη. Αυτό το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται στο ικανοποιητικό 
επίπεδο του 90%. Το “γενικό ποσοστό επιτυχίας” που υπερβαίνει το 77%, 
προκύπτει από το λόγο του αθροίσματος των επιτυχημένων εκτιμήσεων,  προς το 
σύνολο των σαρώσεων, ανεξάρτητα αν είναι κάποια σημαία ενεργοποιημένη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πρώτο ποσοστό και όχι το Γενικό, 
διότι εκείνο περιλαμβάνει ελλιπή και αναξιόπιστα ή και ανύπαρκτα στοιχεία 
μερικές φορές, οπότε είναι σα να απαιτούμε ορθή έξοδο, δίχως είσοδο δεδομένων. 
Τα αποτελέσματα αφορούν εκτίμηση οδικών ορίων σε σενάριο αστικό και 
περιφερειακών οδών, και αυτά παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 5. 8. 

Σημαία Ορθών Δεδομένων 
Σημαία Έλλειψης ή 
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Μ2Τ1  3079  2794  927  107  89,65% 1454  591  77,33% 

Πίνακας 5. 8: Αποτελέσματα Εκτίμησης Οδικών Ορίων (Σενάριο Μεικτού 
Περιβάλλοντος: Αστικού, Περιφερειακών οδών, Φανάρια, Γέφυρες) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να γίνεται άμεση συσχέτιση με το άθροισμα 
των επιτυχημένων και αποτυχημένων εκτιμήσεων υπό το καθεστώς της σημαίας 
ορθών δεδομένων, με τον αριθμό των σαρώσεων με παρουσία δεδομένων, διότι δεν 
είναι ίδια. Όπως επίσης δεν πρέπει να συσχετίζεται άμεσα και το αντίστοιχο 
άθροισμα υπό το καθεστώς της σημαίας έλλειψης / απουσίας δεδομένων, με τον 
αριθμό των σαρώσεων που στερούνται δεδομένων, διότι πάλι δεν είναι ίδια. Τα 
τελευταία έχουν μόνο μερική συσχέτιση στο ότι το άθροισμα επιτυχημένων και μη, 
υπό το καθεστώς της σημαίας έλλειψης / απουσίας δεδομένων είναι υπερσύνολο του 
αριθμού σαρώσεων που στερούνται δεδομένων. 

Για το ίδιο σενάριο μεικτού περιβάλλοντος ακολουθεί ανάλυση επιτυχίας 
εκτίμησης οχημάτων στον ακόλουθο Πίνακα 5. 9. Δεδομένα από οχήματα δεν είναι 
παρόντα σε όλες τις σαρώσεις, παρά μόνο στο 27,0% του συνόλου των σαρώσεων. 
Όπως είναι εμφανές, το άθροισμα των επιτυχημένων και αποτυχημένων (χωρίς τις 
λοιπές) εκτιμήσεων οχημάτων αποτελούν τον ακριβή αριθμό των σαρώσεων με 
παρουσία οχημάτων. Από εκεί προκύπτει το “ποσοστό επιτυχίας σημαντικών 
εκτιμήσεων οχημάτων” και αφορά επιτυχημένη εκτίμηση οχημάτων για όλες τις 
σαρώσεις που περιέχουν δεδομένα από οχήματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
σημαντικές και πιο επικίνδυνες εκτιμήσεις που αποτυγχάνουν, αναγράφονται ως 
“Αποτυχημένες” και συμβαίνουν σε περιπτώσεις που ο σαρωτής παρέχει δεδομένα 
που αντιστοιχούν στα οχήματα που αποτυγχάνει να εκτιμήσει. Για τις σαρώσεις 
που υπάρχουν δεδομένα που αντιστοιχούν σε οχήματα, το ποσοστό επιτυχίας 
χαρακτηρίζεται ως “ποσοστό επιτυχίας σημαντικών εκτιμήσεων οχημάτων”, και 
κυμαίνεται στο υψηλό επίπεδο του 92,9%.  
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Ο όρος “Σημαντικών” πηγαίνει στο ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν δεδομένα από 
πραγματικά οχήματα που κινούνται, και ίσως θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
πραγματικό κίνδυνο για το όχημα αναφοράς, ενώ οι λοιπές αποτυχημένες 
εκτιμήσεις οχημάτων, αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, άλλα εμπόδια που απέχουν 
πολύ από το όχημα αναφοράς και δεν είναι οχήματα. Εκτός του ότι εμφανίζονται 
μη διαδοχικά, ο κίνδυνος είναι μικρότερος και ακόμα και αν αγνοηθούν και 
ληφθούν σαν κοινά εμπόδια, το αποτέλεσμα δε θα αλλάξει. 
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Μ2Τ1  3079  830  771  59  164  73,13%  92,89% 

Πίνακας 5. 9: Αποτελέσματα Εκτίμησης Οχημάτων (Σενάρια Αυτοκινητοδρόμων) 

Μερικές φορές, ενώ ο σαρωτής δεν παρέχει δεδομένα που αντιστοιχούν σε οχήματα, 
ο αλγόριθμος επεξεργασίας σφάλλει και εμφανίζει οχήματα, τα οποία στην 
πραγματικότητα είναι κάτι άλλο (μπαριέρες, εμπόδια, κτλ). Αυτό συμβαίνει 
εξαιτίας της αναξιοπιστίας ορισμένων μετρήσεων που παρέχει ο σαρωτής και 
τυχαίνει να ταιριάζουν με χαρακτηριστικά οχημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
αυτές οι εσφαλμένες εκτιμήσεις συμβαίνουν αποκλειστικά σε σημεία που δεν 
αποτελούν κανένα κίνδυνο για το όχημα αναφοράς. Τέτοια σημεία είναι μακριά 
από το όχημα αναφοράς, πολλές φορές πάνω στις μπαριέρες (που αποτελούν 
εμπόδιο έτσι και αλλιώς, όπως και το υποτιθέμενο όχημα, το οποίο είναι εμπόδιο 
και όχι κινούμενο όχημα), ή σε άλλα μέρη εκτός των ορίων του δρόμου και 
απομακρυσμένα, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί ιδιαίτερο κίνδυνο για το 
όχημα αναφοράς. Έτσι από τις σαρώσεις με παρουσία δεδομένων οχημάτων,  αν 
αφαιρέσουμε το άθροισμα των αποτυχημένων και λοιπών αποτυχημένων 
εκτιμήσεων, προκύπτουν λιγότερες επιτυχημένες εκτιμήσεις από αυτές που 
αναγράφονται στον πίνακα, οι οποίες αν διαιρεθούν με τις σαρώσεις με παρουσία 
οχημάτων, προκύπτει το “ποσοστό επιτυχίας όλων των εκτιμήσεων οχημάτων”, το 
οποίο είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό σημαντικών εκτιμήσεων, 
αλλά επίσης ικανοποιητικό. 

Έπονται κάποια στιγμιότυπα από το σενάριο μεικτού περιβάλλοντος. 

Στις κάτωθεν Εικόνες 5. 20 και 5, 21 έχει γίνει εκμετάλλευση όλων των στοιχείων 
που έδωσε ο σαρωτής και έχουν ορθά εκτιμηθεί τα όρια του δρόμου παρότι τα 
σημεία που παρείχε ο σαρωτής αντιστοιχούν σε διάφορα αντικείμενα όπως 
πεζοδρόμια, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πινακίδες, δέντρα, καρέκλες, ανθρώπους 
και κάθε τι που θα μπορούσε να ανιχνεύσει ο σαρωτής. 
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Εικόνα 5. 20: Αστικό περιβάλλον, εκτίμηση οδικών ορίων 

  
Εικόνα 5. 21: Αστικό περιβάλλον με μεγάλη πολυπλοκότητα αντικειμένων και 
ορθή εκτίμηση οδικών ορίων 
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Εικόνα 5. 22: Εκτίμηση οδικών ορίων σε αστικό περιβάλλον 

  
Εικόνα 5. 23: Εκτίμηση οδικών ορίων σε στροφή (ημιαστικό περιβάλλον) 



Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα 

Χαράλαμπος Αυγουστίδης   132 

  
Εικόνα 5. 24: Φανάρια σε ημιαστικό περιβάλλον και εκτίμηση οδικών ορίων 

  
Εικόνα 5. 25: Ημιαστικό περιβάλλον, εκτίμηση οδικών ορίων με ελάχιστα έως 
ανύπαρκτα δεδομένα και ορθή ιχνηλασία τεσσάρων οχημάτων 
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Στην άνωθεν Εικόνα 5. 25, το όχημα αναφοράς βρίσκεται σε ημιαστικό περιβάλλον. 
Από ένα μικρό αστικό δρόμο, εισέρχεται σε ένα μεγαλύτερο, μια περιφερειακή οδό. 
Η επεξεργαστική μονάδα του συστήματος που αναπτύχθηκε, έχει ενεργοποιήσει τις 
σημαίες έλλειψης / απουσίας δεδομένων, αφού ο σαρωτής δεν έδωσε κανένα σημείο 
από κανένα αντικείμενο που ανήκει στο δεξί οδικό όριο και μόνο δύο σημεία για το 
αριστερό (τα άλλα δύο είναι από προηγούμενη μέτρηση). Το αριστερό οδικό όριο 
που εξήχθη, δε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς είναι ενεργοποιημένη η σημαία 
έλλειψης / απουσίας δεδομένων, ακόμα και αν φαίνεται σωστό, όπως στην Εικόνα 5. 
25. Το αριστερό οδικό όριο δεν έχει επαρκή δεδομένα, αφού μόνο οι δύο στύλοι 
έχουν ανιχνευθεί και επιπλέον έχουμε άλλα δύο σημεία από προηγούμενη 
μέτρηση. Μόνο με αυτά τα δεδομένα, ο αλγόριθμος κατάφερε να βγάλει αξιόπιστη 
εκτίμηση. Ακόμα έχουν ιχνηλατηθεί τέσσερα οχήματα, ένα που κινείται στην 
κατεύθυνση που κινείται και το όχημα αναφοράς και άλλα τρία που κινούνται στο 
αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. 

Στην Εικόνα 5. 26 φαίνεται η ορθή εκτίμηση των οδικών ορίων, με επαρκή 
δεδομένα, σε μικρό περιφερειακό δρόμο χωρίς μπαριέρες. 

  
Εικόνα 5. 26: Εκτίμηση οδικών ορίων σε μικρή περιφερειακή οδό 
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5.6 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων από 
όλα τα Σενάρια 

Στον ακόλουθους Πίνακες 5. 10 και 5. 11 παρατίθενται τα συνολικά αποτελέσματα 
από όλα τα σενάρια που δοκιμάστηκαν αμφότεροι οι αλγόριθμοι εκτίμησης οδικών 
ορίων και ανίχνευσης και ιχνηλασίας κινούμενων οχημάτων. Από τα αποτελέσματα 
αυτά είναι εμφανής η αποτελεσματικότητα, αλλά και η σταθερότητα της 
υπομονάδας εκτίμησης που αναπτύχθηκε. 

 

Σημαία Ορθών Δεδομένων 
Σημαία Έλλειψης ή 
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Μ2Τ2  2479  2310  2274  10  99,56% 121  74  96,61% 
Μ2Τ3 (α)  1538  1491  1460  13  99,12% 17  48  96,03% 
Μ2Τ7  4408  4046  2568  15  99,42% 1687  138  96,53% 
Μ2Τ3 (β)  689  657  534  17  96,91% 101  37  92,16% 
Μ2Τ1  3079  2794  927  107  89,65% 1454  591  77,33% 

Συνολικά  12193  11298  7763  162  97,96% 3380  888  91,39% 

Πίνακας 5. 10: Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Εκτίμησης Οδικών 
Ορίων  
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Μ2Τ2  2479  2011  2006  5  15  99,01%  99,75% 
Μ2Τ3 (α)  1538  917  913  4  14  98,04%  99,56% 
Μ2Τ7  4408  577  558  19  41  89,60%  96,71% 
Μ2Τ3 (β)  689  359  347  12  21  90,81%  96,66% 
Μ2Τ1  3079  830  771  59  164  73,13%  92,89% 

Συνολικά  12193  4694  4595  99  255  92,46%  97,89% 

Πίνακας 5. 11: Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Εκτίμησης Οχημάτων 
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6. Συμπεράσματα 

6.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα κυριότερα από τα συμπεράσματα στα 
οποία οδήγησε η ανάπτυξη των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στις 
προηγούμενες σελίδες. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα ενδιαφέροντα σημεία πάνω 
σε αυτά που έγιναν και τα πιθανά μελλοντικά θέματα προς ανάπτυξη. Τα 
μελλοντικά θέματα προς ανάπτυξη αφορούν κυρίως την χρήση αλγορίθμων οι 
οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιώσουν την επίδοση των ήδη 
αναπτυχθέντων αλγορίθμων ή με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε από την 
δημιουργία των τελευταίων να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων πιο αξιόπιστων 
συστημάτων. Η δομή αυτού του κεφαλαίου ακολουθεί τις δύο κύριες εφαρμογές 
που αναπτύχθηκαν. 

 

6.2 Εφαρμογή Συστήματος Εκτίμησης Οδικών 
Ορίων 

6.2.1 Βασικά σημεία στην Εκτίμηση Οδικών Ορίων 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των δεδομένων που έδινε το ραντάρ αναπτύχθηκαν 
κάποιες τεχνικές για την ανίχνευση των πλευρικών προστατευτικών μπαρών ή 
αλλιώς των ορίων του δρόμου. Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο [4.2], οι 
μετρήσεις γενικά είναι πολύ αναξιόπιστες, με μόνη εξαίρεση εκείνων της θέσης. 
Συνεπώς τα κριτήρια της ταχύτητας, της επιτάχυνσης, του ύψους και πολλά άλλα 
δεν βοηθούν ιδιαίτερα, πολλές φορές σχεδόν καθόλου, στο σαφή διαχωρισμό των 
αντικειμένων. Για παράδειγμα, αντί για τη μηδενική ταχύτητα που θα περίμενε 
κανείς να συναντήσει στα σύνορα του δρόμου(μπαριέρες) τα οποία είναι προφανώς 
ακίνητα, τα βλέπει (μέσα από το ραντάρ) να κινούνται παραπλήσια με την 
ταχύτητα του οχήματος αναφοράς!  Αυτό οφείλεται στην κατά μήκος ομοιομορφία 
τους. 

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των ορίων δρόμου, όπως αναλύεται στο [4.3.3] είναι:  

• η γεωμετρία του αντικειμένου,  

• η θέση του, 

• ο προσανατολισμός του,  
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• η κανονικοποιημένη κλάση ταχύτητας στην οποία ανήκει 

Από τη θεωρία εκτίμησης clothoid, μπορούμε να περιγράψουμε την οδική 
γεωμετρία με μόνο 4 συντελεστές. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν το διάνυσμα 
κατάστασης και αυτό ενημερώνεται σε κάθε σάρωση και αντιστοιχεί σε μία 
μοναδική οδική γεωμετρία που εκτιμήθηκε από τα δεδομένα. Το διάνυσμα 
κατάστασης RBx  που περιγράφει το δρόμο είναι: ( )0 1 0 0, , , T

RB l rc c y y=x . Αποτελείται 
από δύο συντελεστές που χρειάζονται για να περιγράψουν την καμπύλη που 
εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στη μελλοντική πορεία ότι θα ακολουθήσει το όχημα 
αναφοράς. Έχει ακόμα άλλους δύο αντισταθμιστικούς συντελεστές 0 0,l ry y , οι οποίοι 
μετατοπίζουν στον y-άξονα κατά την αυτή απόσταση την εκτιμηθείσα καμπύλη και 
έτσι προσεγγίζουν το αριστερό και το δεξί οδικό όριο αντίστοιχα.  

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, η ταξινόμηση των δεδομένων 
από ένα σαρωτή λέιζερ είναι μια πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία με αμφίβολα 
αποτελέσματα, αν βασίζεται κανείς μόνο στην τοπολογία των σημείων που 
ανιχνεύει. Παρά τις όλες δυσκολίες, ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε, μπορεί να 
βγάλει αξιόπιστα αποτελέσματα στο 97,96% των περιπτώσεων που έχει ορθά και 
επαρκή δεδομένα να επεξεργαστεί. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν είναι αρκετά ή ανύπαρκτα ή 
λανθασμένα, οπότε μια σημαία ενεργοποιείται και δείχνει ότι η έξοδος δεν πρέπει 
να εκληφθεί ως αξιόπιστη. Ο αλγόριθμος έβγαλε ορθή έξοδο στο 91,39% όλων των 
περιπτώσεων, ανεξάρτητα αν τα δεδομένα ήταν ορθά ή επαρκή, σε όλα τα σενάρια 
μεικτού περιβάλλοντος που εφαρμόστηκε. Πρόκειται για πολύ υψηλό ποσοστό 
επιτυχίας για ένα τόσο δύσκολο έργο. 

Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε έχει δύο σκέλη: την εκτίμηση των προτύπων 
clothoid με χρήση φίλτρου Kalman και τη βαθμίδα σταθεροποίησης και 
κανονικοποίησης της προηγούμενης εκτίμησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ορθή 
εκτίμηση των οδικών ορίων και τα τόσο υψηλά ποσοστά επιτυχίας, επιτεύχθηκαν 
με χρήση της βαθμίδας σταθεροποίησης και κανονικοποίησης της εκτίμησης 
clothoid που αναπτύχθηκε και χωρίς αυτή, τα ποσοστά επιτυχίας θα ήταν κατά 
πολύ μικρότερα. 

Η εκτίμηση οδικών ορίων παίρνει αρχικά τα δεδομένα των υποψήφιων οδικών 
ορίων, τα ελέγχει με βάση τον προσανατολισμό τους, το σχήμα τους, τον αριθμό των 
σημείων που τα αποτελούν και τα ελέγχει με την εκτιμώμενη καμπύλη των ορίων, 
που προκύπτει από τη θεωρία εκτίμησης clothoid με χρήση φίλτρων , όπως 
παρουσιάστηκε αναλυτικά στην παράγραφο [4.3]. Επίσης συγκρίνεται η θέση τους 
με τη θέση προηγούμενων αξιόπιστων οδικών ορίων και έπειτα “χτίζεται” σταδιακά 
το οδικό όριο από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος και καλύτερα προσανατολισμένα 
αντικείμενα που χαρακτηρίστηκαν αντικείμενα οδικών ορίων από τον αλγόριθμο. 
Από αυτά τα αντικείμενα που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι οδικά 
όρια, προστίθενται όσα βρίσκονται μέσα στα όρια της εκτίμησης clothoid και 
προκύπτει το συσσωμάτωμα ως μεγαλύτερο τμήμα του οδικού ορίου να έχει τον ίδιο 
προσανατολισμό με την εκτίμηση clothoid.  
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Ακόμα σε περιπτώσεις που τα δεδομένα δεν είναι αρκετά για μια ορθή εκτίμηση, ο 
αλγόριθμος χρησιμοποιεί μνήμη από προηγούμενες αξιόπιστες εκτιμήσεις, 
λαμβάνει δεδομένα από την κινητική κατάσταση του οχήματος αναφοράς και με 
βάση αυτές τις πληροφορίες καταφέρνει να βγάλει ορθά αποτελέσματα, ακόμα και 
αν αυτά στερούνται αξιοπιστίας. Εκεί οφείλεται το πολύ υψηλό 91,39% ποσοστό 
επιτυχίας ακόμα και αν τα δεδομένα δεν είναι αρκετά, υπαρκτά ή ορθά. 

Ο αλγόριθμος εκτίμησης οδικών ορίων εν δυνάμει χρησιμοποιείται σε μια 
πλατφόρμα επεξεργασίας σε περιβάλλον C++ και παρέχει αυτή την αρκετά 
αξιόπιστη έξοδο σε πραγματικό χρόνο και με σχετικά μικρό υπολογιστικό κόστος, 
κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τις εφαρμογές οδικής ασφάλειας στα οχήματα. 

 

6.2.2 Θέματα για Μελλοντική Υλοποίηση πάνω στην 
Εκτίμηση Οδικών Ορίων 

Όπως προαναφέρθηκε, ο αλγόριθμος αν και αρκετά σταθερός και αξιόπιστος, 
επιδέχεται βελτιώσεις για να προσαρμόζεται καλύτερα και να εκτιμά με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα το οδικό περιβάλλον που καλείται να 
εκτιμήσει. Αν μπορέσει να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η μεγάλη μεταβλητότητα 
της εκτίμησης των clothoids, τότε σίγουρα η βαθμίδα σταθεροποίησης θα χρειαστεί 
να ελαττώσει τη δράση της πάνω της. Αρκετοί ερευνητές αποφεύγουν να 
χρησιμοποιούν αυτή την εκτίμηση λόγω της μεγάλης μεταβλητότητάς της που 
μεταφράζεται σε ασταθή αποτελέσματα. Ένα μεγάλο κεφάλαιο λοιπόν είναι η 
αυτοσταθεροποίηση της εκτίμησης clothoid με χρήση φίλτρων Κalman. 

Ένα άλλο βασικό σημείο που θα βοηθήσει αρκετά την αναγνώριση των οδικών 
ορίων είναι να κατασκευαστούν ορισμένα πρότυπα, τα οποία θα δέχονται κάποια 
παράμετρο και έτσι θα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχήματος, το οποίο 
προσαρμόζεται σε κάθε πιθανό τμήμα οδικού ορίου που μπορούμε να 
συναντήσουμε. Για παράδειγμα μπορεί να εκτελείται η τομή των προτύπων αυτών 
με τα υποψήφια κομμάτια οδικών ορίων και να βλέπουμε αν ακολουθούν 
προτυποποιημένη μορφή.  Αυτό πιο πολύ θα βοηθήσει στα οδικά περιβάλλοντα με 
διασταυρώσεις σε φανάρια, όπου δε λαμβάνεται αρκετή μέριμνα για όλες τις 
πιθανές κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει το όχημα αναφοράς, ή να 
καθοριστούν επιπλέον κατευθύνσεις πιθανού κινδύνου. 

Επίσης θα ήταν ένα σημαντικό βήμα, αν ο αλγόριθμος ενσωμάτωνε δυνατότητα 
λειτουργίας με πλήρως ανεξάρτητα ως προς την παραλληλία οδικά όρια, ώστε να 
μπορεί να προσαρμοστεί σε ακανόνιστα περιβάλλοντα, όπως όταν εισερχόμαστε σε 
αυτοκινητόδρομο από πολύ κλειστή στροφή με μπαριέρες και πρέπει κάποια 
στιγμή να αλλάξει προσανατολισμό το ένα όριο, ενώ το άλλο να επεκταθεί. Πρέπει 
να μπορεί να εκτιμά και μη παράλληλα όρια με διαφορετική γεωμετρία, όπως 
επίσης και όρια που διακόπτονται και ξαναεμφανίζονται αργότερα. 

Ακόμα ένα απλό θέμα που βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην υλοποίησή του, αλλά 
λόγω σκληρών χρονικών περιορισμών δεν εφαρμόστηκε, είναι η σύνδεση της 
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σημαίας CarOut και του πίνακα με τα ιχνηλατηθέντα οχήματα με τη διαδικασία 
εκτίμησης ορίων. Όταν λοιπόν υπάρχει κάποιο όχημα που παρακολουθούμε για 
αρκετές σαρώσεις, οπότε είναι πολύ αξιόπιστο στοιχείο, και αυτό ξαφνικά βρεθεί 
εκτός οδικών ορίων, με βάση την εκτίμησή μας, τότε δύο είναι τα πιθανά σενάρια. 
Είτε το αυτοκίνητο πραγματικά έχει εξέλθει του δρόμου, είτε έχουμε εκτιμήσει 
λανθασμένα τα οδικά όρια. Υπάρχουν μερικοί τρόποι που εύκολα μπορούμε να 
αποφασίσουμε για το τι από τα δύο συμβαίνει, έχοντας μεγάλη αξιοπιστία στην 
απόφασή μας. Μόλις λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο και είναι βέβαιο ότι το 
προπορευόμενο όχημα οδεύει κανονικά στο δρόμο, μπορεί να αναπροσαρμοστεί η 
εκτίμηση των ορίων που σίγουρα προηγουμένως εκτιμήθηκε εσφαλμένα. Είναι και 
αυτό ένα ισχυρό κριτήριο για τη μη αξιοπιστία του ορίου. 

 

6.3 Εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασίας Οχημάτων 
6.3.1 Βασικά σημεία στην Ιχνηλασία Οχημάτων 

Το σύστημα Ιχνηλασίας που αναπτύχθηκε παρουσιάστηκε στην παράγραφο [4.4] με 
περιγραφή των αλγορίθμων των επιμέρους υποσυστημάτων από τα οποία 
αποτελείται και παρουσίαση με σχολιασμό των αποτελεσμάτων και των επιδόσεών 
του υπό διαφορετικές συνθήκες παρατήρησης. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα 
προσομοίωσης που υλοποιήθηκε είναι ένα σύστημα Ιχνηλασίας Πολλαπλών Στόχων 
που η κίνηση των στόχων παρατήρησής του μοντελοποιείται ως σταθερής 
επιτάχυνσης, για τη σύνδεση παρατηρήσεων και ιχνών χρησιμοποιεί τη μέθοδο 
GNN με ανάθεση 1 προς 1 σύμφωνα με τον αλγόριθμο πλειστηριασμού, για τη 
διαχείριση των ιχνών εφαρμόζει έναν αλγόριθμο επιβεβαίωσης, διαγραφής, 
αρχικοποίησης ανάλογα με το πλήθος των ενημερώσεων ενός ίχνους και με τη 
χρήση φίλτρου Kalman γίνεται πρόβλεψη ενός βήματος για τα ίχνη που είχαν 
παρατήρηση στην τρέχουσα σάρωση.  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στην παράγραφο [4.4] τα αποτελέσματα του συστήματος 
τόσο για τα σχεδιασμένα σενάρια κίνησης όσο και για τα πραγματικά δεδομένα 
αισθητήρα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Ειδικά για την περίπτωση των σεναρίων 
που προσεγγίζουν το μοντέλο κίνησης της σταθερής επιτάχυνσης ανεξάρτητα της 
τιμής της τυπικής απόκλισης μετρήσεων τα ίχνη που προκύπτουν τείνουν να 
ταυτιστούν με την πραγματική πορεία των στόχων. Στην περίπτωση της ιχνηλασίας 
των πραγματικών δεδομένων ραντάρ δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την εκτιμώμενη 
με την πραγματική τροχιά των στόχων (αφού η τελευταία δεν είναι γνωστή), όμως 
διαπιστώνεται η σωστή λειτουργία των αλγορίθμων σύνδεσης δεδομένων, 
διαχείρισης ιχνών αλλά και γενικά του συστήματος. Επίσης ελέγχεται και η 
ικανοποιητική απόδοση του αλγορίθμου καθορισμού των ορίων του δρόμου για τα 
εν λόγω δεδομένα.  

Όπως παρουσιάστηκε στην παράγραφο [4.2], τα δεδομένα υπόκεινται σε μια 
προεπεξεργασία και διαχωρίζονται σε υποψήφια οδικά όρια και σε υποψήφια 
κινούμενα οχήματα με διάφορα κριτήρια όπως το σχήμα, το μέγεθος, ο αριθμός των 
σημείων, η θέση τους σχετικά με τη μέση εκτίμηση clothoid κτλ. Από εκείνο το 
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σημείο τα υποψήφια οχήματα έχουν πολύ μεγάλη ποικιλομορφία και η 
πιστοποίηση πως πρόκειται για οχήματα μπορεί να μην επέλθει εύκολα. 

Ο αλγόριθμος ψάχνει για οριζόντιες ή κάθετες γραμμές (I-shapes) και για μορφές 
"L"  (L -shapes) διαφόρων προσανατολισμών, όπως παρουσιάστηκε στην Εικόνα 4. 
14, όπου τα κινούμενα οχήματα ανιχνεύονται με τέτοιες μορφές. Το σχήμα από 
μόνο του, δεν είναι αρκετό και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν επιπλέον κριτήριο η 
θέση του αντικειμένου αλλά και η ταχύτητά του. Ένα κινούμενο αυτοκίνητο για 
παράδειγμα μπορεί να έχει σχήμα μία οριζόντια ή κατακόρυφη Ι-μορφή ή L-μορφή, 
να βρίσκεται εντός των εκτιμηθέντων οδικών ορίων και να έχει απόλυτη ταχύτητα 
παραπλήσια με εκείνη του οχήματος αναφοράς, αν κινείται στο ίδιο ρεύμα 
κυκλοφορίας. Αλλιώς θα έχει πολύ μεγάλη ή τουλάχιστον σχεδόν διπλάσια 
αρνητική σχετική ταχύτητα και θα κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.  Για 
τα οχήματα που οδεύουν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας υπάρχει το πρόβλημα με τις 
ταχύτητες, όπου παραπλήσιες ταχύτητες παρατηρούνται και στα ακίνητα οδικά 
όρια, λόγω της κατά μήκος ομοιομορφίας τους, και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
σύγχυσης μεταξύ τους.  

Επίσης από αυτές τις μορφές μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικές πληροφορίες 
σχετικά με τις διαστάσεις των οχημάτων που ιχνηλατούνται. Επειδή τα σχήματα 
που ανιχνεύονται είναι διαφορετικά και όσο απομακρύνονται από το όχημα 
αναφοράς, γίνονται όλο και πιο μικρά, οι μέγιστες διαστάσεις του οχήματος που 
έχουν ανιχνευθεί κρατούνται σε ένα πίνακα και το όχημα εμφανίζεται με αυτές τις 
διαστάσεις, αντί για μια μικρή κουκκίδα που μπορεί να ανιχνεύσει ο σαρωτής. 

Μόλις ένα όχημα μπορέσει να ανιχνευθεί, καταχωρείται σε ένα πίνακα, όπου 
υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα, τη θέση, τις διαστάσεις, την ταχύτητα, 
την ηλικία (σε σαρώσεις) και το χρόνο ζωής που απομένει, ο οποίος έχει οριστεί 
στις 8 σαρώσεις και ανανεώνεται σε κάθε σάρωση. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα όχημα 
σε 8 διαδοχικές σαρώσεις δεν ανιχνευθεί, τότε διαγράφεται από τον πίνακα. Αν 
λοιπόν πρόκειται να ανιχνευθεί εκ νέου ένα αντικείμενο που ήδη υπάρχει στον 
πίνακα, είναι πιο εύκολο να πιστοποιηθεί ότι είναι όχημα, από ότι στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει εγγραφή στον πίνακα με τα οχήματα. Σε κάθε σάρωση μειώνεται 
κατά ένα ο χρόνος ζωής και όταν φτάσει στο μηδέν, το όχημα διαγράφεται. Όποτε 
ένα όχημα ανιχνεύεται σε κάποια σάρωση, ο πίνακας των οχημάτων ενημερώνεται 
και ο χρόνος ζωής αρχικοποιείται εκ νέου  με την τιμή 8. 

Το δυσκολότερο μέρος είναι να ανιχνευθούν όλα τα οχήματα από την πρώτη κιόλας 
εμφάνισή τους και να ενημερωθεί αμέσως ο πίνακας των οχημάτων. Ο αλγόριθμος 
που αναπτύχθηκε δούλεψε με εξαιρετική επιτυχία στα σενάρια με 
αυτοκινητοδρόμους, μικρές και μεγαλύτερες περιφερειακές οδούς με στροφές και 
γέφυρες. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν πάνω από 96,6% και έφτανε ως το 99,75% για 
τις σαρώσεις που υπήρχαν δεδομένα από οχήματα, δηλαδή αφορά τις σημαντικές 
εκτιμήσεις οχημάτων, όπως εξηγήθηκε στο κεφάλαιο 5. Υστερεί κάπως στο 
αυξημένης πολυπλοκότητας αστικό περιβάλλον όπου το ποσοστό επιτυχίας 
περιορίζεται στο 92,89% για τις σαρώσεις που πραγματικά υπάρχουν δεδομένα από 
οχήματα. Το γενικό αυτό ποσοστό από όλα τα σενάρια για την εκτίμηση οχημάτων 
υπολογίστηκε στο 97,89% και χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό. 
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Σε ένα σενάριο, δεν περιλαμβάνουν όλες οι σαρώσεις δεδομένα με οχήματα. Για 
παράδειγμα όταν δεν υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα σε απόσταση 80 μέτρων ή αν 
υπάρχουν άλλα εμπόδια και δεν τα ανιχνεύει ο σαρωτής. Κατά μέσο όρο στο 38% 
των σαρώσεων υπάρχουν παρόντα οχήματα. Σε αυτές τις σαρώσεις λοιπόν τα 
ποσοστά επιτυχίας είναι εκείνα που αναφέρθηκαν προηγουμένως.  

Τώρα για τις υπόλοιπες σαρώσεις που δεν υπάρχουν δεδομένα που αντιστοιχούν σε 
οχήματα, ο αλγόριθμος σφάλει και εμφανίζει ότι πρόκειται για όχημα, ενώ στην 
πραγματικότητα είναι κάποιο άλλο εμπόδιο. Στην πλειοψηφία αυτών των 
περιπτώσεων, τα αντικείμενα που εσφαλμένα εμφανίζει ως οχήματα, βρίσκονται 
αρκετά μακριά από το όχημα αναφοράς και είναι ακίνητα εμπόδια που τα 
χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με εκείνα των οχημάτων (σχήμα, θέση και 
ταχύτητα). Συνήθως είναι τμήματα από μπαριέρες ή πινακίδες και σε καμία 
περίπτωση δεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για το όχημα αναφοράς κυρίως 
επειδή βρίσκονται αρκετά μακριά, αλλά και επειδή εμφανίζονται συνήθως για μία 
ή δύο σαρώσεις. Έπειτα πιστοποιούνται είτε ως οδικά όρια, είτε ως άλλα εμπόδια.   

Στα σενάρια περιφερειακών οδών και αυτοκινητοδρόμων, το ποσοστό επιτυχίας που 
αφορά πλέον όλες τις εκτιμήσεις (ανεξάρτητα αν έχουμε δεδομένα ή όχι από 
πραγματικά οχήματα) προκύπτει από 89,6% έως 99% αντίστοιχα. Στο αστικό 
περιβάλλον για τους ίδιους λόγους περιορίζεται στο 73,1%. Το γενικό ποσοστό από 
όλα τα σενάρια για την εκτίμηση οχημάτων υπολογίστηκε στο 92,46% και 
χαρακτηρίζεται ως αρκετά ικανοποιητικό και αφορά το σύνολο των εκτιμήσεων. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το ποσοστό δεν είναι αντιπροσωπευτικό και δεν 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διότι τα επιπλέον οχήματα που εσφαλμένα εξάγει, 
είναι κάποια εμπόδια που βρίσκονται αρκετά μακριά, δεν αποτελούν κίνδυνο, 
εμφανίζονται για μία ή δύο σαρώσεις και δεν αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά του 
αλγορίθμου εξαιτίας τους. Αντιπροσωπευτικό ποσοστό επιτυχίας είναι εκείνο των 
σημαντικών εκτιμήσεων οχημάτων που αφορά τις σαρώσεις όπου υπάρχουν 
πραγματικά οχήματα στο περιβάλλον που λαμβάνει ο σαρωτής λέιζερ και το οποίο 
κυμαίνεται σε υποδειγματικά επίπεδα. 

 

6.3.2 Θέματα για Μελλοντική Υλοποίηση πάνω στην 
Ιχνηλασία Οχημάτων 

Ο υπάρχων αλγόριθμος εκτίμησης και παρακολούθησης οχημάτων επιδέχεται 
ορισμένες βελτιώσεις στους ελέγχους που συναντά ένα αντικείμενο μέχρι να 
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί ως όχημα, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα για 
σημαντική βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας, ιδιαίτερα στα σενάρια με 
αυτοκινητοδρόμους. Χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα επιπλέον σύστημα ανίχνευσης 
που να δουλεύει για τα αστικά περιβάλλοντα, όπου συναντάμε πολύ μεγάλη 
πολυπλοκότητα στα πολύγωνα που ανιχνεύονται, οπότε χρίζουν ιδιαίτερης 
μεταχείρισης. Επίσης πρέπει να ανιχνεύει και τα σταματημένα οχήματα.  

Όπως προαναφέρθηκε, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της  
οδικής γεωμετρίας και για την ιχνηλασία των οχημάτων αντλούνται αποκλειστικά 
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από αισθητήρες που βρίσκονται στο όχημα αναφοράς. Καμία πληροφορία δεν 
παρέχεται από εξωτερικό παρατηρητή. Στις στροφές λοιπόν, έχουμε μεγάλη,  
σταθερή και βραδέως μεταβαλλόμενη γωνιακή ταχύτητα, η οποία, με βάση τη 
γραμμική ταχύτητα, μεταφράζεται σε μία γωνία στροφής, με την οποία στρέφονται 
όλα τα υπόλοιπα κινούμενα οχήματα, καθώς το όχημα αναφοράς παραμένει ως 
αρχή του συστήματος συντεταγμένων που χρησιμοποιεί. Αυτή η στρέψη είναι 
αρκετά ικανοποιητική αλλά επιδέχεται μια βελτίωση όπου αντί για σταθερή γωνία 
στρέψης, να χρησιμοποιήσουμε μια προσέγγιση με ένα πολυώνυμο τρίτου βαθμού 
και παραγωγίζοντάς το να προκύπτει διαφορετική γωνία στρέψης, ανάλογα με την 
απόσταση και τη θέση ως προς το όχημα αναφοράς. Επιπροσθέτως σε ορισμένες 
περιπτώσεις που το όχημα προς ιχνηλασία βρίσκεται κοντά στο όχημα αναφοράς, 
όταν ανιχνεύονται μορφές “L” ή και μορφές “I”, είναι εμφανής η κατεύθυνση του 
οχήματος αυτού, δυστυχώς όμως δεν ανιχνεύονται συχνά “L” μορφές σε 
απομακρυσμένα οχήματα, επειδή αυτά σχεδόν ποτέ δεν στρέφονται τόσο πολύ, ενώ 
βρίσκονται στο πεδίο παρατήρησης του σαρωτή. 

Ένα σημαντικό βήμα που χρειάζεται είναι να αναπτυχθεί ένας πιο αποδοτικός 
αλγόριθμος που να κατηγοριοποιεί περισσότερο τα οχήματα με βάση το ιστορικό 
της ταχύτητάς τους και της θέσης τους, ώστε να προβλέπει που θα βρίσκονται στις 
επόμενες σαρώσεις. Να δίνει βαθμίδες αξιοπιστίας και να ανιχνεύει οχήματα που 
οδηγούνται με “άτακτο” τρόπο από τους οδηγούς τους, ώστε να παρακολουθεί την 
πορεία του.  

 

6.4 Γενικότερα Θέματα Μελλοντικής Υλοποίησης 
Κάνοντας Χρήση Πολλαπλών Αισθητήρων 

Φυσικά κάνοντας χρήση υβριδικής τεχνολογίας με κάποιο άλλο αισθητήρα όπως με 
κάμερα ή και κάποιο άλλο κατευθυντικό ραντάρ, θα μπορούσαν να επιβεβαιωθούν 
αρκετές αβεβαιότητες για κάποια αντικείμενα ή οδικές γεωμετρίες, και ακόμα θα 
μπορούσαν να εξαχθούν επιπλέον στοιχεία που ο ένας αισθητήρας αδυνατεί να 
αντλήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολύ εύκολη ανίχνευση των 
λωρίδων κυκλοφορίας από τις κάμερες.  

Ένα άλλο θέμα είναι η χρήση δέκτη GPS και η αντιπαραβολή των στοιχείων με 
δεδομένα από ψηφιακούς χάρτες με ή χωρίς πληροφορία για το πλάτος του δρόμου 
ή και την ακριβή θέση του, γενικά πληροφορίες για την οδική γεωμετρία. Το 
σύστημα μπορεί να ενημερώνεται με νέες εκδόσεις ή και να καταχωρεί τέτοιου 
είδους δεδομένα από τις μετρήσεις του σαρωτή, όταν αυτές είναι αξιόπιστες. 

Έχουν συζητηθεί θέματα όπου θα γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών με μια άλλου 
τύπου αρχιτεκτονική V2V (όχημα προς όχημα) όπου με σαρωτή λέιζερ και 
ασύρματο τοπικό δίκτυο, το ένα όχημα θα πληροφορεί το άλλο με στοιχεία από το 
περιβάλλον του και έτσι να γίνουν γνωστά πιθανά προβλήματα που υπάρχουν 
αρκετά μπροστά, όπου δεν φτάνει το πεδίο παρατήρησης του σαρωτή λέιζερ. 
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Ένα πολύ καλό σενάριο θα ήταν ένα όχημα να φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα του ένα 
σαρωτή λέιζερ, ένα ή δύο ραντάρ, μία κάμερα και στο πίσω μέρος άλλο ένα ραντάρ 
και μία κάμερα. Με σύζευξη (fusion) δεδομένων θα είχαμε μία πολύ αξιόπιστη 
έξοδο, αρκεί οι υπομονάδες να εργάζονται και να συνεργάζονται αποτελεσματικά 
και αποδοτικά μεταξύ τους. 

Ακόμα ένα ενδεχόμενο ακόμα είναι να φέρουν στο μέλλον όλα τα αυτοκίνητα 
συγκεκριμένα ραντάρ και να τοποθετηθούν στους δρόμους ειδικά μεταλλικά 
κομμάτια, τα οποία θα ανακλούν τα κύματα των ραντάρ με αποτέλεσμα να έχουμε 
ένα πρότυπο περιβάλλον που μπορεί να ανιχνεύσει ένα μόνο ραντάρ. Ακόμα τα 
αυτοκίνητα θα έχουν συγκεκριμένη ταυτότητα και το ένα θα μπορεί να 
παρακολουθεί το άλλο. 

Μόλις αναπτυχθεί κάποιο σύστημα αισθητήρων που έχει πολύ αυστηρά κριτήρια 
ώστε να έχει σχεδόν μηδενικό περιθώριο λάθους, μπορεί να εξελιχθεί τεχνολογία 
ειδοποίησης του οδηγού, ακόμα και τεχνολογία ελέγχου σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης. Οι ειδοποιήσεις αυτές μπορεί να είναι ηχητικές dolby surround, ώστε ο 
οδηγός να γνωρίζει προς τα πού βρίσκεται ο κίνδυνος, οπτικές σε μόνιτορ ή και στο 
παρμπρίζ του αυτοκινήτου, μπορεί να είναι δόνηση surround, όταν για παράδειγμα 
βρίσκεται όχημα στο πλάι, στη διπλανή λωρίδα που ο οδηγός δεν έχει δει και πάει 
προς το μέρος του, πάει να αλλάξει λωρίδα ή ανάψει φλάς, να δονείται από την 
κατάλληλη μεριά ώστε να αποφύγει την επικίνδυνη αυτή κίνηση. 

Αναπτύσσονται λοιπόν εφαρμογές που βοηθούν σημαντικά τον οδηγό σε 
συνηθισμένες αλλά και σε πολύ δύσκολες συνθήκες οδήγησης. Αυτές οι εφαρμογές 
είναι: υποβοήθηση σε κυκλοφοριακή συμφόρηση (Traffic Jam Assistant), αποφυγή 
σύγκρουσης με χαμηλή ταχύτητα (Low Speed Collision Avoidance), έκτακτης 
ανάγκης αυτόματη επιβράδυνση (Automatic Emergency Braking), προστασία 
πεζών (Pedestrian Protection),  προειδοποίηση σύγκρουσης κατά την αλλαγή 
λωρίδας κυκλοφορίας (PreCrash Lane Departure Warning), και πολλές άλλες. 

Ακόμα υπάρχει το τεράστιο θέμα του αυτόματου ελέγχου στην οδήγηση που όσο 
περνούν τα χρόνια θα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ευφυέστατα συστήματα 
που θα συμπεριφέρονται υποδειγματικά με σχεδόν μηδενικό χρόνο αντίδρασης σε 
καταστάσεις κινδύνου. 
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Παράρτημα 

Ανάλυση των φακέλων και των αρχείων που 
αποτελούν το λογισμικό της εργασίας  

 

Κατάλογος Lidar Project 

 

Περιέχει αρχεία σχετικά με το Lidar Project που επιτελεί όλη τη διαδικασία 
ανάγνωσης και επεξεργασίας των δεδομένων του σαρωτή λέιζερ και εμφάνισης των 
αποτελεσμάτων. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ishorizontal.m  Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα, 
αν το αντικείμενο που ελέγχει 
έχει οριζόντιο προσανατολισμό, 
διαφορετικά μηδέν. 

ismcar.m  Συνάρτηση  Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα, 
αν το αντικείμενο που ελέγχει 
είναι κινούμενο όχημα. 

ispoint.m  Συνάρτηση  Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα, 
αν το αντικείμενο που ελέγχει 
είναι σημειακό, δηλαδή όλα του τα 
σημεία βρίσκονται πάρα πολύ 
κοντά μεταξύ τους. 
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isvertical.m  Συνάρτηση  Η συνάρτηση αυτή επιστρέφει ένα, 
αν το αντικείμενο που ελέγχει 
έχει κατακόρυφο προσανατολισμό, 
διαφορετικά μηδέν. 

LidarP1  Κατάλογος 

 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει το 
λογισμικό που αποτελεί τη 
διεπαφή του σαρωτή με το 
προγραμματιστικό περιβάλλον που 
λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των 
δεδομένων. 

pfi  Κατάλογος 

 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα 
αρχεία με τα δεδομένα από τα 
σενάρια και τα αντίστοιχα αρχεία 
βίντεο. Επίσης περιέχει και τις 
συναρτήσεις που τα διαβάζουν. 

Road_Borders  Κατάλογος 

 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει τις 
συναρτήσεις και τα scripts που 
χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
εκτίμησης των οδικών ορίων. 

V4_lidar_pfi.m  Script 

 

Το πρόγραμμα αυτό εκτελεί όλη τη 
διαδικασία ανάγνωσης, 
επεξεργασίας και εκτίμησης των 
αντικειμένων των σεναρίων καθώς 
και τα αποτελέσματά τους. 

V44_lidar_pfi.m  Script 

 

Το πρόγραμμα  αυτό (νεότερη 
έκδοση V44) εκτελεί όλη τη 
διαδικασία ανάγνωσης, 
επεξεργασίας και εκτίμησης των 
αντικειμένων των σεναρίων καθώς 
και τα αποτελέσματά τους. 
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Κατάλογος Road_Borders 

 

Περιέχει τις συναρτήσεις που χρειάζονται στην εκτίμηση των οδικών ορίων. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

borderClassification.m Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή επιτελεί τη βασική 
διαδικασία ταξινόμησης των αντικειμένων 
που προορίζονται για υποψήφια οδικά 
όρια. 

calc_matrices.m Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει τις 
παραμέτρους του διανύσματος 
κατάστασης. 

chains.clothoidModel.m Script Το script αυτό υλοποιεί έναν αλγόριθμο 
εκτίμησης clothoid με τη μέθοδο των 
αλυσίδων. 

clothoidestimation.m Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή επιτελεί τη βασική 
διαδικασία εκτίμησης των οδικών ορίων. 

create_RBchain.m Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή δημιουργεί τις 
αλυσίδες των οδικών ορίων. 

dis_ctra4sth.m Συνάρτηση Θεωρητικό μοντέλο ευθύγραμμης κίνησης 
με σταθερή ταχύτητα και στους δυο άξονες 
x και y και με θέση και ταχύτητα στο 
διάνυσμα κατάστασης. 
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rdsort.m Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή ταξινομεί τον πίνακα 
με τα αντικείμενα των οδικών ορίων, κατά 
γραμμές και από το μεγαλύτερο στο 
μικρότερο. 

sort_borders.m Συνάρτηση Η συνάρτηση αυτή ταξινομεί τον πίνακα 
με τα αντικείμενα των οδικών ορίων, με 
βάση τις x-συντεταγμένες. 

veltr_meas.m Συνάρτηση Μοντέλο μέτρησης με μέτρηση της 
ταχύτητας και της γωνιακής ταχύτητας. 

 

 

Κατάλογος pfi 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα αρχεία με τα δεδομένα από πραγματικά σενάρια και 
τα αντίστοιχα αρχεία βίντεο. Επίσης περιέχει και τις συναρτήσεις που τα 
διαβάζουν. 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

070426_PF2__M000002_T000_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T001_L000.pfi  Δεδομένα  Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T003_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
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σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T002_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T004_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T005_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T006_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T007_L000.pfi  Δεδομένα  Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000002_T011_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

070426_PF2__M000004_T000_L000.pfi  Δεδομένα Αποθηκευμένα δεδομένα του 
σαρωτή λέιζερ από πραγματικό 
σενάριο. 

Open_Pfi.m Συνάρτηση  Η συνάρτηση αυτή ανοίγει τα 
αρχεία .pfi. 

Read_Pfi.m Συνάρτηση  Η συνάρτηση αυτή διαβάζει τα 
δεδομένα από τα αρχεία .pfi και 
αποδίδει τις τιμές στα 
αντικείμενα. 
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readPfi.m Συνάρτηση  Η συνάρτηση αυτή διαβάζει τα 
αρχεία .pfi. 

script_p.m Script 

 

Το script αυτό διαβάζει και 
εμφανίζει τα δεδομένα του 
σαρωτή από τα .pfi αρχεία σε 
συγχρονισμό με τα αντίστοιχα 
αρχεία βίντεο. 

SynchroCam_20070426_ 10 58 
50.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

SynchroCam_20070426_ 11 1 
25.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

SynchroCam_20070426_ 11 11 
5.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

SynchroCam_20070426_ 11 14 
56.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

SynchroCam_20070426_ 11 19 
16.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

SynchroCam_20070426_ 11 21 
34.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

SynchroCam_20070426_ 11 24 
1.avi 

Βίντεο Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   
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SynchroCam_20070426_ 11 6 
51.avi 

Βίντεο 

 

Αρχείο βίντεο αντίστοιχο του 
αρχείου δεδομένων .pfi.   

 

 

Κατάλογος LidarP1 

 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει το λογισμικό (κονσόλα C++) που αποτελεί τη διεπαφή 
του σαρωτή σε πραγματικό χρόνο, με το προγραμματιστικό περιβάλλον που 
λαμβάνει χώρα η επεξεργασία των δεδομένων. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Bin Κατάλογος Περιέχει τις απαραίτητα αρχεία 
(βιβλιοθήκες .dll) για την υλοποίηση 
του project. 

Includes Κατάλογος Περιέχει τα απαραίτητα αρχεία 
επικεφαλίδας (αρχεία .h) για την 
υλοποίηση του project. 

IBEO_PF2_070123_M000003_T0
00_L000.asc 

Δεδομένα 

 

Αποθηκευμένα δεδομένα του σαρωτή 
λέιζερ (ascii αρχείο) από πραγματικό 
σενάριο. 
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Lib Κατάλογος Περιέχει τις απαραίτητες 
βιβλιοθήκες (αρχεία .lib) για την 
υλοποίηση του project. 

LidarIfc Κατάλογος Περιέχει τα αρχεία που αποτελούν το 
βασικό project. 

yaw_rate.dbc Can db 
αρχείο 

 

Αρχείο που μέσω του CanLogger 
βλέπουμε γωνιακές ταχύτητες και 
λοιπές πληροφορίες από τα 
δεδομένα. 

yaw_rate.ini .ini αρχείο Αρχείο αρχικοποίησης 
παραμέτρων των αποθηκευμένων 
δεδομένων. 

 

 

 

Κατάλογος Bin 

 

Περιέχει τις απαραίτητα αρχεία (βιβλιοθήκες .dll) για την υλοποίηση του project. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

canlib32.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 
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CanLibrary.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

CANTransm.exe Εκτελέσιμο 
αρχείο 

Εκτελέσιμο αρχείο διασύνδεσης. 

CanLogger.exe Εκτελέσιμο 
αρχείο 

Εκτελέσιμο αρχείο CanLogger 
editor. 

CIL.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

CML.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

Config.ini .ini αρχείο Αρχείο αρχικοποίησης 
παραμέτρων. 

CpL.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

DecModule.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

LdF.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

ntcan.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

SIL.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 
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TeL.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

Utilities.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

vxlapi.dll Αρχείο .dll Αρχείο δυναμικά συνδεδεμένης 
βιβλιοθήκης. 

 

 

 

Κατάλογος Includes 

 

Περιέχει τα απαραίτητα αρχεία επικεφαλίδας (αρχεία .h) για την υλοποίηση του 
project. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CanLibrary.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας με τη βιβλιοθήκη του 
CAN. 

CanPackets.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για τα CAN πακέτα. 

CML.h Αρχείο Αρχείο επικεφαλίδας (μαθηματική 
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επικεφαλίδας  βιβλιοθήκη). 

CIL.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για τη διεπαφή CAN. 

CUtilities.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για βοηθητικά 
προγράμματα. 

DecModule.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας του project. 

LdF.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για λειτουργίες 
αναγνώρισης λωρίδας. 

MtL.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας (μαθηματική 
βιβλιοθήκη). 

ntcan.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας με ορισμούς για τις 
επικεφαλίδες στα πακέτα CAN. 

SensorsInterface.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για τη διεπαφή με 
τους αισθητήρες. 

SIL.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας (βιβλιοθήκη για τη 
διεπαφή με τους αισθητήρες). 

TeL.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας (βιβλιοθήκη 
εκτίμησης τροχιάς). 

vxlapi.h Αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για προγράμματα 
οδήγησης του project. 
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Κατάλογος Lib 

 

Περιέχει τις απαραίτητες βιβλιοθήκες (αρχεία .lib) για την υλοποίηση του project. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

canlib32.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

CanLibrary.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

CML.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

CIL.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

CpL.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

DecModule.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

LdF.lib Αρχείο Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 
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βιβλιοθήκης 

ntcan.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

SIL.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

TeL.lib Αρχείο 
βιβλιοθήκης 

Αρχείο βιβλιοθήκης του project. 

 

 

 

Κατάλογος LidarIfc 

 

Περιέχει τα αρχεία που αποτελούν το βασικό project της διεπαφής του σαρωτή 
λέιζερ (μέσω του διαύλου δεδομένων CAN) με το προγραμματιστικό περιβάλλον 
προς επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

ΤΥΠΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CBlackBoard.cpp Visual C++ 
αρχείο 

Προγραμματιστικά ενδιάμεσος 
ενταμιευτής δεδομένων.  

CBlackBoard.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για το ομώνυμο 
.cpp αρχείο  του project. 
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CPerceptionModule.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για το ομώνυμο 
.cpp αρχείο  του project. 

CPerceptionModule.cpp Visual C++ 
αρχείο 

Αρχείο Visual C++ που λαμβάνει τα 
δεδομένα μέσα σε βαθμίδα της διεπαφής. 

CSLTranslator.cpp Visual C++ 
αρχείο 

Υλοποιεί τη διαδικασία διερμηνείας των 
δεδομένων στα αντικείμενα των κλάσεων 
που έχουν οριστεί στο αυτό αρχείο. 

CSLTranslator.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για το ομώνυμο 
.cpp αρχείο  του project. 

Debug Κατάλογος Κατάλογος αποσφαλμάτωσης του project. 

LidarIfc.cpp Visual C++ 
αρχείο 

Ορίζει το αρχικό προγραμματιστικό 
σημείο εισόδου στο project. 

LidarIfc.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για το ομώνυμο 
.cpp αρχείο  του project. 

LidarIfc.ncb Αρχείο 
Intellisense 
Database 

Αρχείο Intellisense Database του 
project. 

LidarIfc.rc Resource 
Script 

Αρχείο Resource Script του project. 

LidarIfc.sln Solution 
Object 

Αρχείο Solution Object που αποτελεί το 
σημείο έναρξης του LidarIfc project. 

LidarIfc.vcproj Visual C++ 
project 

Αρχείο Visual C++ project του LidarIfc 
project. 
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profusion2.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας profusion2 για το 
project. 

Resource.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας σχετικά με πόρους 
του project. 

stdafx.cpp Visual C++ 
αρχείο 

Αρχείο που περιέχει αρχεία σημαντικά 
που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. 

stdafx.h C++ αρχείο 
επικεφαλίδας  

Αρχείο επικεφαλίδας για το ομώνυμο 
.cpp αρχείο  του project. 
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Συντομογραφίες 

ABS:    Anti-lock Braking System 
ACK:    ACKnowledge  
ALASCA:   Automotive LAserSCAnner 
BAS:    Brake Assistance System 
CA:    Constant Acceleration 
CAN:    Controller Area Network 
CRC:    Cyclic Redundant Check 
CTR:    Constant Turn Rate 
CTRS:   Constant Turn Rate Simplified 
DF:    Data Fusion 
ECU    Electronic Control Unit 
EOF:    End Of Frame 
ESM:    Electronic Support Measures 
ESR:     Electronic Stability Program 
FOV:    Field Of View 
GPS:    General Positioning System 
GUI:    Graphic User Interface 
ID:    Identity 
IDE:    Identifier Extension 
IFS:    Intermission Frame Space 
IMM:    Interacting Multiple Model (Filtering) 
IPDA:   Integrated PDA 
IR:    Infrared 
JPDA:   Joint PDA 
LAN:    Local Area Network 
LIDAR:   LIght Detection And Ranging 
LKF:    Linear Kalman Filter 
LS:    Least Squares 
MHT:   Multiple Hypothesis Tracking 
MTT:    Multiple Target Tracking 
PD:    Probability of Detection 
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PDA:    Probabilistic Data Association 
PDF:    Probability Density Function 
PP:    Path Prediction 
PReVENT:   PReVENTive & Active Safety Applications 
RF:    Radio Frequency 
RMS:    Root Mean Square 
RTR:    Remote Transmission Request 
RTR:    Remote Transmission Request 
SNR:    Signal to Noise Ratio 
SOF:    Start Of Frame 
SRR:    Substitude Remote Request 
STT:    Single Target Tracking 
V2V:     Vehicle To Vehicle 
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Ελληνική Ορολογία 

Αβέβαιο ίχνος:     Tentative Track   
Αντιστάθμισμα:     Offset     
Από κοινού PDA:     Joint PDA   
Αποτίμηση απειλής:    Threat Assessment   
Αρχείο  ιχνών:     Track file   
Διατήρηση ιχνών:     Track Maintenance  
Διαχείριση ιχνών:     Track Management  
Έλεγχος μέσω θύρας:    Gating    
Επεξεργασία εικόνων:    Image processing    
Επιβεβαιωμένο ίχνος:    Confirmed Track   
Ευέλικτη γωνιακή ευκρίνεια:   Flexible Angular Resolution 
Θόρυβος διαδικασίας:    Process noise   
Ιχνηλασία επιπέδου αισθητήρα:   Sensor level tracking  
Ιχνηλασία κεντρικού ή γενικού επιπέδου: Central or global tracking  
Ιχνηλασία μέσω πολλαπλών αισθητήρων: Multiple sensor tracking  
Ιχνηλασία μέσω Πολλαπλών Υποθέσεων: Multiple Hypothesis Tracking  
Ιχνηλασία στόχων:     Target Tracking   
Ιχνηλασία:      Tracking  
Ιχνηλάτης:      Tracker  
Ίχνος προς ίχνος:     Track-to-track   
Ίχνος:       Track   
Ομαδοποίηση:     Clustering   
Όχημα αναφοράς:     Ego Vehicle     
Όχημα προς Όχημα:     Vehicle-to-Vehicle  
Όχημα υποδοχής (του ραντάρ):   Host vehicle  
Παρατήρηση:     Observation 
Πεδίο Παρατήρησης     Field Of View  
Πολυστρωματική τεχνολογία:   Μultilayer Τechnology 
Πρόβλεψη Πορείας:    Path Prediction  
Πρόβλεψη:      Prediction  
Προσανατολισμένη στο ίχνος (ΜΗΤ):  Track oriented   
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Σάρωση:      Scan 
Σαρωτής Λέιζερ για οχήματα   Automotive Laserscanner 
Σειρά Ιχνών:      Track Array  
Συζευγμένο ίχνος:     Fused track 
Σύζευξη δεδομένων:    Data Fusion   
Συνάρτηση διαβάθμισης ίχνους:   Track score function 
Σύνδεση δεδομένων:    Data Association  
Συνδιακύμανση διαδικασίας θορύβου:  Process Noise Covariance  
Συνδιακύμανση:     Covariance 
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Αγγλική Ορολογία 

Automotive Laserscanner:  Σαρωτής Λέιζερ για οχήματα 
Central or global tracking:  Ιχνηλασία κεντρικού ή γενικού επιπέδου 
Clustering:     Ομαδοποίηση 
Confirmed Track:    Επιβεβαιωμένο ίχνος 
Covariance:     Συνδιακύμανση 
Data Association:    Σύνδεση δεδομένων 
Data Fusion:    Σύζευξη δεδομένων 
Ego Vehicle:     Όχημα αναφοράς 
Field Of View:    Πεδίο Παρατήρησης  
Flexible Angular Resolution:  Ευέλικτη γωνιακή ευκρίνεια 
Fused track:     Συζευγμένο ίχνος 
Gating:     Έλεγχος μέσω θύρας 
Host vehicle:     Όχημα υποδοχής (του ραντάρ) 
Image processing :    Επεξεργασία εικόνων 
Joint PDA:     Από κοινού PDA 
Multiple Hypothesis Tracking:  Ιχνηλασία μέσω Πολλαπλών Υποθέσεων 
Multiple sensor tracking:   Ιχνηλασία μέσω πολλαπλών αισθητήρων 
Observation:     Παρατήρηση 
Offset:     Αντιστάθμισμα 
Path Prediction:    Πρόβλεψη Πορείας 
Prediction:     Πρόβλεψη 
Process noise:    Θόρυβος διαδικασίας 
Process Noise Covariance :  Συνδιακύμανση διαδικασίας θορύβου 
Scan:      Σάρωση 
Sensor level tracking:   Ιχνηλασία επιπέδου αισθητήρα 
Target Tracking:    Ιχνηλασία στόχων 
Tentative Track:    Αβέβαιο ίχνος 
Threat Assessment:   Αποτίμηση απειλής 
Track:      Ίχνος 
Track Array:     Σειρά Ιχνών 
Track file:     Αρχείο  ιχνών 
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Track Maintenance:   Διατήρηση ιχνών 
Track Management:   Διαχείριση ιχνών 
Track oriented:    Προσανατολισμένη στο ίχνος (ΜΗΤ) 
Track score function:   Συνάρτηση διαβάθμισης ίχνους 
Tracker:     Ιχνηλάτης 
Tracking:     Ιχνηλασία 
Track-to-track:    Ίχνος προς ίχνος 
Vehicle-to-Vehicle:    Όχημα προς Όχημα  
Μultilayer Τechnology:   Πολυστρωματική τεχνολογία 
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