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Pojazdy samochodowe 
(prywatne, taksówki, car-

sharing, transport na żądanie)

Środki transportu publicznego 
(autobusy, minibusy)

Pojazdy ciężarowe
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Różnica między pojazdem automatycznym (lub 

zautomatyzowanym) a autonomicznym polega na stopniu 

interwencji człowieka. 

Samochód zautomatyzowany nie ma takiego poziomu 

inteligencji ani niezależności jak samochód autonomiczny. 

"bez kierowcy"  = "autonomiczny„

"samojeżdżący"    =  "zautomatyzowany". 

.
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Podział zaakceptowany przez Amerykańską Narodową
Administrację Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA),
amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (SAE) i
inne stowarzyszenia branżowe.

➢ Poziom 0 (brak automatyzacji jazdy)- modele manualne

➢ Poziom 1 (pomoc kierowcy) - pojedynczy zautomatyzowany 

system wspomagający kierowcę, 

➢ Poziom 2 (częściowa automatyzacja jazdy) – istnienie  

zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy,
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➢ Poziom 3 (warunkowa automatyzacja jazdy) - zdolność 

obserwowania otoczenia i możliwość samodzielnego 

podejmowania decyzji przez pojazd, 

➢ Poziom 4 (wysoki poziom autonomii jazdy) – pojazdy mogą 

samodzielnie interweniować (ograniczenie geograficzne miejsc 

podróżowania)

➢ Poziom 5 (samochód w pełni autonomiczny) – pojazdy nie 

wymagają ludzkiej uwagi (brak ograniczenia geograficznych) 

KIEROWANIE                           MONITOROWANIE
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https://innovationatwork.ieee.org/lidr-is-the-latest-game-changing-advancement-for-autonomous-vehicles/
Dostęp:20.03.22

Udział software’u w najbliższym czasie wzrośnie i osiągnie 30-50% 
wartości samochodu.
Szacuje się, że w przypadku samochodów autonomicznych transfer 
danych wynosi od 383 GB do 5,17 TB na godzinę

• kamery wideo
• lidary
• radary
• czujniki 

ultradźwiękowe
• czujniki 

podczerwieni
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• Zwiększenie bezpieczeństwa podróży (wyeliminowanie 

czynnika ludzkiego – kierowcy, ………)

• Zapewnienie komfortu podróży oraz dostępności 
transportu dla osób o ograniczonej sprawności (w tym 

osób starszych)

• Poprawa komfortu życia ludzi (Trzy czwarte osób na 

świecie mieszka w miastach, w związku z czym trzeba im 
dostarczyć rozmaite towary i usługi. Samochody autonomiczne 
idealnie nadają się do realizacji takich zadań).

Korzyści
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• Redukcja kongestii w miastach
• Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

generowanych przez transport (ochrona 
środowiska)

• Nowe miejsca pracy,
• Wzrost gospodarczy.

Korzyści

Wyliczono, że tylko w USA pojawienie się w 

szerszym zakresie pojazdów autonomicznych 

spowodowałoby spadek emisji spalin o 40-

90%, a liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 

32 tys. rocznie.
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(Nie)bezpieczny pojazd autonomiczny

W 1865 r. w Wielkiej Brytanii

wprowadzono prawo czerwonej flagi,

które wymagało, aby przed każdym

pojazdem mechanicznym (w tamtych

czasach nazywanym automobilem)

poruszał się pieszy pilot z czerwoną

flagą i latarnią.



Bezpieczeństwo ruchu drogowego – zdolność systemu
człowiek–pojazd–droga do bezkolizyjnego funkcjonowania,
mierzona np. liczbą ofiar wypadków drogowych (zabici i
ranni) na zarejestrowany pojazd lub na jednostkę długości
drogi /PWN/
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Czy pojazdy autonomiczne są bezpieczne?

𝑷𝒐𝒛𝒊𝒐𝒎 𝑩𝑹𝑫 = 𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, … . . 𝒙𝒏)

X1 czynnik ludzki
X2 czynnik technologiczny
X3 infrastruktura
X4 warunki atmosferyczne
........
Xn
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WYZWANIA
przed AVs

Główne problemy do 
rozwiązania:

1. Technologiczne (pojazd,
infrastruktura)

2. Legislacyjne

3. Społeczne

BRD

• czynnik ludzki

• czynnik technologiczny

• infrastruktura

• warunki atmosferyczne

• inne
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CZYNNIK  TECHNOLOGICZNY

Obecnie największym wyzwaniem  - stworzenie niezawodnych  
systemów sterowania zdolnych do analizy danych sensorycznych w 
celu zapewnienia dokładnego wykrywania innych pojazdów i drogi 
przed nimi. 

Liczba możliwych sytuacji drogowych praktycznie jest nieskończona. 
Trzeba  więc „nauczyć” sztuczny mózg właściwego zachowania się w 
tych wszystkich sytuacjach.



https://www.youtube.com/c/AIDRIVR
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• Technologie informatyczne – software dla pojazdów 
autonomicznych (Identyfikacja otoczenia za pomocą obrazu z kamer, 

budowanie mapy otoczenia na podstawie obrazu, Identyfikacja otoczenia za 
pomocą czujników) 

• Technologie bezprzewodowe (efektywna komunikacja pojazdów 

między sobą oraz pomiędzy pojazdem a infrastrukturą drogową) V2X (vehicle
to everything). 5G to jedna z podstawowych technologii, która umożliwi 
autonomiczną jazdę po drogach publicznych.

CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE
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• Ujednolicenie protokołów i standardów komunikacji V2X

• Pozycjonowanie pojazdów autonomicznych (nawigacja 
satelitarna GNSS, nawigacja inercyjna, nawigacja 
bezprzewodowa) - Technologie lokalizacji i budowy map) 

• Sensoryka pojazdów autonomicznych /hardware/ (Wpływ 
zjawisk atmosferycznych na uzyskanie obrazu sytuacji, wymóg 
odporności na wstrząsy, temperaturę itp.)

• Techniki uczenia maszynowego (jednym z kluczowych 
technologicznych wyzwań jest teraz doskonalenie algorytmów 
głębokiego uczenia, które pozwolą na bezkolizyjną nawigację po 
wyznaczonej trasie).

CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE



https://www.youtube.com/watch?v=wQkXcySUnJk



CZYNNIK LUDZKI

Zachowanie kierowcy w pojazdach zautomatyzowanych -

monitorowanie (uwaga,  nieuwaga i rozproszenie uwagi; 

świadomość      sytuacyjna, obciążenie psychiczne; utrata 

umiejętności;  zaufanie; samozadowolenie)

Według Allianz Center for Technology, 63%
kierowców w Niemczech używa nawigacji
podczas jazdy, 61% szuka stacji radiowych, a
43% przegląda skomplikowane menu w
komputerach pokładowych. Takie
rozpraszanie uwagi jest jedną z
najczęstszych przyczyn wypadków.



Co wpływa na bezpieczne kierowanie pojazdem 
autonomicznym na poziomie  L3?

Transfer kontroli w pojeździe zautomatyzowanym

Jak zaprojektować przejęcie kontroli nad pojazdem przez 
kierowcę? 

Dokładnej analizy wymaga czas reakcji kierowcy i warunki, w jakich on 
jest najkrótszy, forma przekazu informacji przez system oraz struktura 
interfejsu kierowca–pojazd (HMI), za pomocą którego następuje 
przekaz informacji i realizacja adekwatnych działań. 

Poziom automatyzacji jest nierozerwalnie związany z 
problemem delegowania kontroli nad pojazdem i jej 
zakresu w trakcie jazdy. 

Szkolenie kierowców



Interfejs kierowcy w zautomatyzowanych i  autonomicznych pojazdach 
/intuicyjność, czytelność, prostota/

Interfejs 
multimodalny

Antropomorfizm –
interfejsy konwersacyjne

Interfejs zintegrowany
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INFRASTRUKTURA

• Modernizacja i dostosowanie infrastruktury drogowej 

do nowych wymagań.

• Opracowanie specjalistycznych map wielu terenów 

(w tym również terenów wiejskich), po których 

miałyby poruszać się pojazdy.

Miasta obecnie nie są gotowe na wprowadzenie 

pojazdów autonomicznych (systemy autonomiczne  

nie są w stanie prawidłowo funkcjonować w 

chaotycznym otoczeniu w centrum miast).
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WYZWANIA LEGISLACYJNE

Bezpieczeństwo drogowe: 

okres przejściowy - współużytkowanie dróg przez pojazdy 

autonomiczne, pojazdy niezautomatyzowane, pieszych i 

rowerzystów

Ustalenie odpowiednich wymagań bezpieczeństwa oraz 

harmonizacja przepisów ruchu drogowego na szczeblu UE.



Kwestie etyczne: uregulowanie kwestii etycznych.

(co jeśli oprogramowanie pojazdu będzie zmuszone

do wybrania między wieloma złymi scenariuszami –

np. czy narazić pasażerów czy dziecko na drodze?)

Kwestia odpowiedzialności: nowelizacja 

obowiązujących przepisów w dziedzinie 

odpowiedzialności i wyjaśnienie, kto ponosi 

odpowiedzialność w razie wypadków: kierowca czy 

producent?



27

Przetwarzanie danych: działania w celu

zagwarantowania cyberbezpieczeństwa i ochrony

pojazdów autonomicznych przed cyberatakami.

/na szczeblu unijnym/

Uregulowanie zasad pozyskiwania, przetwarzania i 

przechowywania danych przez firmy motoryzacyjne.
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W czerwcu 2020 r. 53 kraje uzgodniły wspólne przepisy 
dotyczące pojazdów autonomicznych poziomu L3. 
Ustawę podpisały państwa:

• Europy, 

• Afryki,

• Azji, 

• wszyscy członkowie UE, 

• Korea Południowa,

• Japonia. 

Wymusza ona na producentach samochodów m.in. 
wyposażanie autonomicznych samochodów w czarne 
skrzynki oraz ograniczenie prędkości pojazdów do 60 
km/h.
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Według raportu „Connected Cars” firmy Ericsson:

„ Za 20 lat co drugie auto w Europie będzie autonomiczne.

W połowie lat 30. XXI wieku blisko co drugi samochód na

europejskich drogach może być pojazdem

autonomicznym”.



Podsumowanie

Najwięcej jest zwolenników idei, że autonomiczne pojazdy mogą
być dopuszczone do ruchu dopiero wtedy, gdy będą całkowicie
bezpieczne.

Tylko że nigdy nie osiągniemy 100 procent pewności. Tak samo
jak w przypadku transportu lotniczego zawsze może się okazać,
że w oprogramowaniu jest błąd, który popełnił... człowiek.

Niechęć do zmian - zmiana mentalności albo nawet zmiana 
pokoleniowa.
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Ekspozycja Futurama na Światowej Wystawie w Nowym Jorku 1939 r. 

Dziękuję za uwagę
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