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Abstrakt

Cieľom tohoto referátu je vývoj a technológie v autonómnych moto-
rových vozidlách značky Tesla. Chceme sa zamerať na konkrétne využitie
umelej inteligencie a strojového učenia v týchto automobiloch.

1 Introduction
Nie je tomu tak dávno, keď najinteligentnejšie auto na ceste bolo to, ktoré
dokázalo udržať stálu rýchlosť bez pomoci vodiča, teda že malo tempomat.
V dnešnej dobe je už tempomat v podstate považovaný za základnu výbavu
a vôbec sa nedá o ňom uvažovať ako o inteligentnej súčasti automobilu.

Dneska je všeobecne považavané auto za inteligentné, ak ma v sebe za-
budovaného autopilota, ktorý dokáže auto obsluhovať autonómne alebo po-
máha osobe za volantom. Lídrom v tomto smere je podľa viacerých ukaza-
teľov spoločnosť Tesla. Jej najnovší autopilot dokáže obsluhovať auto aj v
regulérnej premávke bez akéhokoľvek zásahu šoféra.

1.1 Osnova
Najprv sa pozrieme na vývoj autopilotov ako takých. Čo je už považované
za inteligentné auto a čo je iba jednoduchý systém na pomoc pri riadeni.
Potom si dôkladnejšie rozoberieme najnovšieho autopilota Tesly a pozrieme
sa na technológie, ktoré využíva.
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Na záver sa pokúsime nahliadnúť do systému ako najnovšia Tesla spra-
cováva obrovske množstvo informácií, ktoré prúdia zo všetkých senzorov na
automobile a vďaka čomu je to vôbec možné.

2 Rozdelenie autopilotov
Autopiloti sa dajú rozdeliť do viacerých stupňov podľa toho, čo všetko do-
kážu. Rozdelenie ktorého sa budem držat zadefinovalo SAE international 1.
Momentálne máme zadefinovaných 5 stupňov vyspelosti autopilota, pričom
piaty stupeň je úplne autonómne vozidlo, ktoré dokáže jazdiť bez akéhokoľ-
vek zásahu osoby za volantom.

2.1 Vodič sleduje premávku
Pri týchto autopilotoch je nutné aby ich vodič stále kontroloval premávku,
alebo priamo riadil automobil. Vodič pri nich musí stále riešiť všetky situ-
ácie, ktoré vybočujú mimo štandart.

Nultý stupeň autopilota je najnižší možny. Ide o autopilota, ktorý môže
niekedy zasiahnúť do riadenia automobilu ale neovláda ho dlhodobo. Jedná
sa skôr o systém ktorý by mal pomáhať vodičovi rôznymi systémovými sprá-
vami a upozorneniami.

Pokračovaním je autopilot prvého a druhého stupňa. Títo autopiloti sa
delia o vládu nad automobilom so šoférom. Šofér sa napríklad stará len o
manévrovanie a autopilot ovláda rýchlosť alebo naopak. Šofér má stále plnú
zodpovednosť za automobil. Autopiloti druhého stupňa môžu prebrať vládu
nad autom úplne ale šofér na nich musí stále dávať pozor a byť pripravený
zasiahnuť v prípade, že autopilot nezvládne vyriešiť správne situáciu.

Tento druh autopilota môže byť nebezpečný, pretože šofér si môže mys-
lieť ze má situáciu pod kontrolou ale autopilot môže mať iný názor a zariadí
sa podľa svôjho programu. Môže teda zasiahnúť do jazdy a v lepšom prípade
len vystresovať vodiča.

Na druhej strane tým, že autopilot môže prebrať úplne vládu nad au-
tom, tak sa môže ľahko stať, že vyhodnotí vzniklú situáciu ako neriešiteľnú
a vráti riadenie šoférovi. Toto môže prekvapiť šoféra a on nemusí stihnút
správne zareagovať na vzniklú situáciu na ceste. Napriek tomuto je za auto
zodpovedný stále človek za volantom. Peknú a výstižnú reportáž o tomto
probléme spravil Richard Hammod 2.

1https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_International
2https://drivetribe.com/p/video-pilot-control-almost-made-KWSTh_5JSTepUjIHK6yr7w
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2.2 Autopilot sleduje premávku
Autopiloti od tretieho stupňa už dovolujú vodičovi prestať dávať pozor na
premávku a buď čiastočne alebo úplne vložiť automobil do kontroly auto-
pilota.

Tretí stupeň autopilota je už výrazný posun v autonómnosti. Šofér sa už
nemusí venovať naplno premávke ale môže sa venovať iným veciam, musí ale
byť schopný zareagovať ak ho autopilot požiada aby zasiahol. Časový úsek v
ktorom musí vodič zareagovať sa môže líšiť. Napriek tomu berie vodič stále
plnú zodpovednosť za svôj automobil.

Štvrtý stupeň autopilota už dokáže kompletne ovládať auto v špeciál-
nych, rozumej jednoduchých, podmienkach ako je napríklad na diaľnici alebo
v zápche. Tento autopilot prvýkrát preberá zodpovednosť za ovládanie au-
tomobilu od vodiča. Autopilot musí vedieť vyriešiť aj situácie, keď vodič od-
mietne prebrať kontrolu nad autom. Typicky zastaví na bezpečnom mieste
ak vodič nepreberie kontrolu nad vozidlom.

Posledným stupňom je plne automatický automobil. Autopilot musí ve-
dieť ovládať automobil za každých okolnosti, či už za zlého počasia a hmly
alebo pri klučkovaní v meste. Akonáhle vodič predá riadenie autopilotovi,
môže úplne zabudnúť na akékoľvek povinnosti spojené so šoferovaním auto-
mobilu a autopilot preberá plnú správu nad autom. Rovnako ako aj autopilot
štvrtého stupňa má aj tento autopilot plnú zodpovednosť za automobil.

3 Vývoj autopilota v Tesla
Prvý autopilot bol predstavený už v roku 2014. Bol to polo-autonómny
autopilot, ktorý v podstate bol na nultom stupni rozdelenia podľa SAE
international. Tento autopilot mal v sebe aj asistenta parkovania. V praxi
to znamenalo, že autopilot si zobral volant a snažil sa vmanévrovať auto na
miesto, vodič mal na starosti len brzdu a plyn.

V roku 2015 predstavila Tesla prvého autopilota, ktorý mohol prebrať
ovládanie automobilu. Tento autopilot ale bol stále len druhého stupňa,
potreboval teda aby vodič stále dával pozor na premávku. Toto spôsobylo
niekoľko dopravných nehôd, pretože vodiči vkládali príliž veľa dôvery do
autopilota.

Tesla preto zakázala predávanie riadenia tomuto autopilotovi aby sa vy-
hla ďalším nehodám. Na druhej strane tento autopilot priniesol novinku
v parkovaní, bol schopný vyparkovať a priviezť auto až k vodičovi bez po-
moci. Tento takzvaný "Summon"sa ovláda cez mobilnú aplikáciu v telefóne
a Tesla ho podporuje dodnes.

3



Rok 2016 bol veľký pokrok, pretože sa Tesla dostala cez hranicu od
asistentov riadenia, kde musí človek davať stále pozor na premávku k auto-
pilotom, ktorý dokážu riadiť automobil v jednoduchých prostrediach ako je
napríklad dopravná zápcha. Tento autopilot sa poprvýkrát prestal spoliehať
na kamery a prešiel k rádiovému signálu, ktorý mu dovoloval fungovať aj v
zlom počasí, či dokonca vidieť cez automobil pred sebou.

4 Tesla dnes
Dovolím si tvrdiť, že Tesla má už dneska autopilotov na hranici s piatou
úrovňou. Elon Musk sa nechal počuť, že do dvoch rokov chce mať funkčných
autopilotov, ktorý budú dovolovať vodičovi automobilu sa pokojne zveriť
autopilotovi a uložiť sa k spánku.

Už dneska je Tesla schopná prebrať riadenie auta na dialnici, poprípade
na lokálnych cestách do istej povolenej rýchlosti. Dokážu tiež paralelne a
priečne zaparkovať bez pomoci vodiča. Používa aj rôzne nove technológie
na skenovanie okolia a nový algoritmus pomoci riadenia. Ak chcete zapar-
kovať môžete zapnút "Parkseek modeä vystúpiť si z auta. Váš automobil
si nájde miesto na parkovisku a zaparkuje. Neskôr až budete chcieť zase
nastúpiť si ho môžete jednoducho privolať cez aplikáciu v telefóne.

Tesla ako bonus ponúka pri kúpe takého autopilota, aj možnosť auto-
matického nabíjania na staniciach firmy Supercharger 3. Automobil sa
jednoducho postaví vedla stojanu a ten sa sám pripojí a začne nabíjanie,
ktoré na staniciach Supercharger trvá okolo pol hodiny. Nabíjanie z elektric-
kej siete v dome trvá zväčša niekoľko hodín.

4.1 Technológie na spracovanie okolia
Tesla využíva vela senzorov, ktoré skenujú okolie a neriadia sa len spra-
covaným obrazovým vstupom. Najnovšie modely od firmy Tesla disponujú
ôsmymi kamerami, pričom tri smerujú za automobil, tri pred automobil a
jedna na každú stranu od automobilu. Mimo to disponujú najnovšie modely
radarom, ktorý spracováva priestor pred automobilom a sonarom, ktorý kon-
troluje priestor v okolí automobilu do vzdialenosti 8 metrov.

4.2 Predné kamery a radar
Priestor pred autom spracovávaju tri rôzne kamery, ktoré sú umiestnené
za čelným sklom. Prvá z nich, takzvaná "úzka"(narrow) sa zameriava na

3https://www.tesla.com/en_EU/supercharger
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vzdialený priestor pred automobilom. Maximálny dosah ma až 250 metrov
a má veľkosť zorného uhla približne 30 stupňov. Táto kamera sa používa
hlavne na sledovanie vzdialených objektov pri vysokej rýchlosti.

Druhá špecializovaná kamera sa označuje ako "široká"(wide) a jej hlavné
využitie je na sledovanie blízkych objektov a objektov mimo vozovku, ako sú
napríklad chodci alebo semafóry. Sleduje ale hlavne objekty, ktorých dráha
sa pretína s dráhou automobilu, čo su napríklad chodci prechádzajúci cez
cestu a podobne. Má dosah len 60 metrov ale zorný uhol je až 120 stupňov.

"Hlavná"(main) kamera má dosah asi 150 metrov a so zorným uhlom
asi 40 stupňov je vhodným kompromisom medzi druhými dvomi kamerami.
Nemá špecifické určenie ako ostatné dve, ale s relatívne veľkým dosahom a
veľkým zorným uhlom sa dá využiť v mnohých prípadoch.

Aj napriek kvalitným a výkonným kamerám, ktorými Tesla disponuje,
je jej hlavným zdrojom informacií o prostredí pred automobilom radar.
Tento radar pracuje s vlnovou dĺžkou, ktorá dokáže preniknúť aj cez hustú
hmlu, prach, dážď a sneh. Je dokonca schopný prehľadávať priestor aj za
ostatnými automobilmi, vďaka schopnosti preisť popod ostatné automobily.
Dokáže spracovávať informácie až do vzdialenosti 160 metrov pred autom a
rovnako ako "úzka"kamera má zorný uhol asi 30 stupňov.

4.3 Bočne a zadné kamery
Bočná kamera po každej strane s dosahom okolo 80 metrov a zorným uhlom
90 stupňov, sa stará o bezpečnosť napríklad na diaľnici. Tieto kamery dávajú
pozor, či sa náhodou nesnaží preradiť iné auto do pruhu v ktorom sa práve
automobil nachádza.

Ďalšie dve bočné kamery su umiestnené vpredu po bokoch vozidla, na
každej strane jedna kamera. Tieto kamery smerujú dozadu a monitorujú
slepé miesta popri aute a za autom. Majú dosah okolo 100 metrov a zorný
uhol asi 80 stupňov.

Posledná kamera je umiestnená v zadnej časti auta, donedávna to bola
kamera určená len na využitie vodičom pri parkovaní ako parkovacia ka-
mera, ale v najnovších modeloch ju už vie využiť aj autopilot a to hlavne
pri kompexných parkovacích manévroch. Táto kamera má dosah okolo 50
metrov a zorný uhol približne 100 stupňov.

4.4 Sonar
Posledným zdrojom informácií, avšak rovnako dôležitým je sonar. Jeho do-
sah je relatívne malý, len okolo 8 metrov, ale monitoruje celé okolie auta. To
sa dosiahlo cez 12 rôznych senzorov, ktorých účinný priestor sa navzájom
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prekrýva, a vytvára tak elipsu okolo automobilu. Toto je veľmi užitočné
napríklad pri detekovaní prichádzajúcich áut v tesnej blízkosti z akejkoľ-
vek strany. Poprípade veľmi detailne mapuje blízke okolie automobilu pri
parkovaní.

5 Spracovanie informácií
Mať vela dát z rôznych senzorov je fajn, ale je to zbytočné ak ich nevieme
zpracovať. Prvé modely autopilotov mali základnú jednotku na spracovanie
informácií postavenú na spolupráci firmy Tesla a izraelskej firmy Mobileye 4,
ktorá až do roku 2016 dodávala hardware, na ktorom bežala neurálna sieť
vyvinutá firmou Tesla.

Po ukončení spolupráce s Mobileye, prešla Tesla na spoluprácu s firmou
Nvidia 5, ktorá vyvíja špeciálne pre potreby autonómnych áut sériu počí-
tačov, ktoré podporujú Deep learning. Tieto počítače sú veľmi výkonné a
napríklad séria, ktorú táto firma dodávala pre automobily firmy Tesla, mala
256 výpočetných jadier. To bola druhá generácia týchto výkonných počíta-
čov ešte v roku 2016. Najnovšie modely, ktoré by mohli byť schopné podľa
tvorcov podporovať autopilotov piatej úrovne, majú až 1024 jadier (2x516)
a jedná sa už o tretiu generáciu.

Tieto výkonne palubné počítače využíva vo svojich autopilotoch aj firma
Audi.

5.1 Tesla vision
Tesla vision je set všetkých vyššie popísaných nástrojov. Kombinácia obrazu
zo všetkých strán automobilu, radaru a sonaru, sprostredkovávajú autopi-
lotovi svet, ku ktorému obyčajný vodič nemôže mať prístup, kvôli obrov-
skému množstvu informácií ktoré prúdia z jednotlivých senzorov. Všetky
tieto informácie sú spracovávané cez "deep neural network", ktorú si vyvi-
nula priamo Tesla. Mimo iné Tesla po celú dobu, čo je autopilot zapnutý
ukazuje na monitore palubného počítača všetky prekážky ktoré pred sebou
detekuje.

4https://en.wikipedia.org/wiki/Mobileye
5https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia

6



6 Záver
Aj keď je Tesla podľa môjho názoru lídrom, čo sa týka autonómnych au-
tomobilov (ale aj iných vecí), tak ešte stále má kus cesty pred sebou, kým
dosiahne skutočného autopilota, ktorý bude schopný riešiť každú situáciu,
ktorá môže nastať na ceste.

Autopiloti už spôsobyli niekoľko úmrtí na cestách, často to ale bolo spô-
sobené veľkou dôverou vodiča v autopilota. Vodiči často zabúdajú, že aj
úplne banálne situácie, ktoré prídu človeku lahko riešitelné sa vo svete ume-
lej inteligencie riešia často veľmi obtiažne. Jeden z prvých takýchto zazna-
menaných prípadov, bol nemec na diaľnici, ktorý v ľavom jazdnom pruhu
nabúral to stojaceho auta. Tesla jednoducho nezastavila ale vodič veril, že
zastaví. Aj keď stojaci automobil pred sebou videl tak aj tak nezareagoval.
Táto nehoda síce smrtelná nebola ale iné boli.

Každopádne štatistiky hovoria, že autopiloti sú menej nehodový ako ľu-
dia za volantom. Počet nehôd sposobených autopilotom oproti počtu najaz-
dených kilometrov hovorí v prospech autopilotov. Je to 208 miliónov kilo-
metrov na smrtelnú nehodu pri zapnutom autopilotovi, oproti 150 miliónov
kilometrov na smrtelnú nehodu všetkých automobilov bez autopilota. Kri-
tici vravia, že to nie sú porovnatelné čísla pri relatívne malému počtu au-
tomobilov od firmy Tesla s autopilotom a omnoho väčšiemu počtu všetkých
automobilov bez autopilota.
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