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 הקדמה  .1

לרכב אוטונומי איננו מוגדר דיו.   HD Map  (High Definition Map)  -   באיכות גבוה  מיפויהשימוש במונח   

לצרכי   HD Mapהנדרש לרכבים אוטונומיים.   HD Mapאינם  ,מדויקים ככל שיהיו ,"חומרי מיפוי"–מיפוי 

בדיוק    –  מאפייני הדרך עם הקשרים הלוגיים המתקיימים ביניהם תחבורה אוטונומית הינו מיפוי לוגי של  

המיפוי "חומרי  האוטונומיים.  לרכבים  של  הרגילים   הנדרש  לוגי  לייצור  בסיס  מהווים   "HD Map  ככל  ,

ראשונה למספק  מחקר זה    הלוגית תהיה טובה יותר.  HD Mapכך איכות    –  ו"חומרי המיפוי" יהיו איכותיים 

היטב ביחס לרשימת אובייקטים    ים מוגדר  ,HD Mapאפשריים של  השונים  ה"מוצרים"  השל    ם ת הגדראת  

  נותן כך שיהיה ניתן להגדיר צרכים ע"י המשתמשים תוך כדי הבנת עלויות אפשריות. המחקר גם    ,ברורה

המיפוי"   מ"חומרי  לדרישות  המחקר HD Mapלטובת  דגשים  ובעיקר,  בנוסף    HD Mapמידע    מנגיש  . 

. כהמשך למחקר זה,  רשת הל אובייקטים נדרשים כמקובל בתחום הרכב האוטונומי דרך ברמות שונות ש

)מפ"י( ישראל  למיפוי  תחב  ,המרכז  חכמה  ומנהלת  יוכלו   ורה  התחבורה,  משרד  כמו  רגולטורים  גופים 

על בסיס המחקר, אנו מציעים   .בישראל  בהתאם לדרישות ייעודיות של המשתמשים   HD Map  את   להגדיר

ל למיפוי    השקיעלהמשיך  עדכון  ו/או  השלמות  מבוצעות  כיצד  "חומרי    HD Mapולהגדיר  איסוף  מתוך 

מידע מיפוי   שילובו/או באמצעות    שונות   פלטפורמות מערכות מיפוי מבוססות  שונים של  מיפוי" באמצעים  

 . על כל שטחה HD Mapפוי את מדינת ישראל לראשונה בעולם שמתקדמת למיולהפוך  דינמי

  



3 
 

Advanced Mapping Systems and Solutions Ltd.    High Definition Map 

 צורך בוהו HD Mapהגדרת  .2

HD Map    מסוג זה אין    מיפויל עם נהיגה עצמאית.    רכבים אוטונומיים עבור  במיוחד    ה שנבנ הינו מיפוי

. בדרך משתנה  ודיוק  של פירוט אובייקטים שונות  רמות  לא  א  בשונה מהמיפוי המסורתי,  ולוציה וקנ"מזר

מאופיין  ,  כלל זה  במיוחד  פנימי  דיוק  ע"י  מיפוי  לרמת  גבוה  בין   (הסנטימטר)עד  שנע  חיצוני  ודיוק 

אנו מתקרבים  .  יבסיסה  מיפוי החומרי  הפקה של  האיסוף וה, תלוי בשיטת  סנטימטרים בודדים למטרים 

 .בזמן אמת שינויים כמות רבה של הכיל ליכולת  בעל המרחבית  למציאות נאמן לעידן של מיפוי 

 

,  הנהיגהשיכולים להבין הוראות פשוטות תוך כדי  עד בעיקר לבני אדם והיה מי יפויהשימוש במאם בעבר 

בני רק  לא  אוטונומיים, שבו    רכבים ה. בעידן  טלפונים חכמים ניווט ו  יה דרך מכשירבמיפוי היגם אם שימוש  

  בזמן אמת  לקבל החלטות   ים כצריAI  (Artificial Intelligence  )  בינה מלאכותית עם    ים רובוטאלא    ,אדם 

  ממדי -במרחב התלת כלי רכב  כיצד לתמרן  על    –יותר מבעבר  הוראות מדויקות  עולה הצורך ב  בכבישים 

 .מורכבה

 

אך    ,על יכולות אנושיות   ות יש יכולות מאד גבוהות ובהרבה תחומים הם עול  בינה מלאכותית לשאין ספק  

  , תלת מימדי מורכב ומשתנהנהיגה במרחב  אמת בהחלטות בזמן  הכל מה שקשור לתחום קבלת  בעדיין  

ביישומים של הופך למרכיב קריטי    HD Map. כאן,  הבינה המלאכותיתם עולות על יכולות  ד יכולות בני א

 ( 8)  לקבלת החלטות נכונות בזמן אמת.  וספציפית, בינה מלאכותית   רכבים אוטונומיים ויכולות של מכונות 

אוטונומיות בנהיגה עצמאית   יכולות  ומורכבשל רכב  תהליך השמשת  קורה  אשר    ,הינו תהליך ממושך 

 , אותה ניתן לחלק באופן גס לשישה שלבים: הדרגתיות ב
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לתהליך  היום,   עדים  אוטומטית  בו  אנו  לנהיגה  מתקדמות  -ADAS(Advanced Driver מערכות 

Assistance Systems)   אלו ת  ואך מערכ  ,הנמכרות בשוק לצרכן הרחב  במכוניות   ות נפוצהיות  לת  והופכ  

 זהבתהליך    אחד האתגרים הגדולים ביותר.  כדי להפוך מכוניות אוטונומיות למציאות   ות מספיק  אינן  ןלבד 

 ת קריטיהאבן הדרך  מהווה    HD Map-הכאן    –  רכב בזמן אמתההמיקום המדויק של    קביעתיכולת  הינה  

  .(7) אוטונומיה מלאהלהגיע למכוניות כדי לאפשר לליכולות קבלת החלטות בזמן אמת 

בסיס  ה  –  או במילים אחרות   ,לבדיקות וסימולציה וירטואליות   לבסיס   HD Map-ה הפך    זה, כבר היום מלבד  

באמצעות   הכבישים  לי של מערכת ייצוג וירטואהוא  Digital Twin. (Digital Twin) תאום דיגיטלי ליצירת 

מהוה  אף  וכבישים בעולם האמיתי  הייצוג מתקרב ברמה גבוהה למערכת ה.  Machine learning-שימוש ב

בה ניתן בקלות ליצור סיטואציות מהעולם   –  וירטואליות   הבסביבאך  לבדיקות דומות במציאות    קדים תנאי מ

בעלות   יחסית,  נ האמיתי,  הונותן  מוכה  בעולמות    ביותרהטוב  טכני  הפתרון  את  רכב  הלהתקדמות 

 . (2) אוטונומיה

 HD Map:-ה  על בסיס מיפוי NVIDIAשל חברת   Digital Twinלמוצר  דוגמא
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 .(3) שימוש ברכב אוטונומי בעתיד הקרובה ציה בעולמות רגולו חקיקה זרז ייעל וי HD Map מיפוי בנוסף לכך,

 

 HD Map-ההשפעה של  ה מעגל הייצור ודוגמה ל

 

 

 יםשל מקטע  HD Mapבנושא    ים, ספציפית אוטונומי  ים חכמה ורכבהתחבורה  המחקר זה עוסק בתחום  

מתוך מידע   -  HD Mapלהפקת    השיטהוסקירת  תהליך  ההגדרת  הינה  המחקר    מטרת   .ים משולב  ים עירוני

ודיוק איכות  בדיקות  קיים,  ותמונות  נקודות  טופולוגיות HD Mapשל    ענן  בדיקות  ומתן   איכות בקרת  ,  , 

שני  מחקר זה הינו מעשי ובא לספק  בישראל. מלבד זה,     HD Mapשל  המלצות להמשך קיום תהליך ייצור

משולבבמרחב    HD Mapשל    ים מקטע לציין    ביותר.  מחמירהעולמי  הבסטנדרט    ,עירוני  יש  זאת,  עם 

נעשושתהליך המחקר   בו,  ידי  על בסיס    והפרויקט שמוצג  ישנן    מפ"יחומר מיפוי המסופק על  כן,  ועל 

 .החומר שסופקמאיכות  הנובעות מגבלות 

 HD Map:- מיפוי ה לדוגמא 
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  HD Mapלהפקת מידע הקיימות בשוק שיטות הסקירת  .3

 : הקבוצות הבאות י ת לשלחלק ניתן אותן  HD Map הפקת נכון להיום, קיימות מספר גישות בעולם ל

מיפוי הנאסף בזמן אמת ע"י חיישנים שונים המותקנים על גבי צי    -   בזמן אמת על ידי חיישניםאיסוף  .א

  מקדים. גם בגישה זו,   HD Mapרכבים ושימוש ע"י מייצבים במרחב ולוקליזציה מיידית, ללא הפקת  

. נציגה  שונים וחיצונים   פנימיים   דיוקים   עם   מגוונים   בסנסורים   והשימוש   האיסוף  בגישת   לים בד ה  קיימים 

  אשר לכמעט בלתי רלוונטי,    HD Map-את יצירת ה  הופכתש  Teslaחברת    הינה  זאת   לשיטה מובהקת  

  שימוש אך ורק ב   ודבקת מכ"מים למיניהם    כמובסנסורים מתקדמים    השימוש על ביטול    לאחרונה   הכריזה

ורך  מצ   בעיקר  נובעת   זאת  גישה.  החברהברכבי    AIהמותקנות על הרכבים לצורך תהליכי    המצלמות

  והעברת   אמת  בזמן  עיבוד  יכולת  כגון,  והעיבוד   האיסוף  תהליכי,  עצמן  האיסוף  פלטפורמותהוזלת מחירי  

  בצי   האוטונומיים  הרכבים  להוזלת   מסייעת  –   ובכך,  בהמשך   בנתונים   ושימוש   ארכיון  לצורך  נתונים

 . רכביה

 רכבי  חיישני מכ"ם מדגמילהחלטתם להוריד  מאחורי הסיבה    Teslaשל  תובנות  עוד  בנוסף, קיימות  

Tesla   להסתמך רק על מצלמות ו   עתידיים.  Tesla  זמני במצלמות וברדאר מייצר  -טוענת שהשימוש בו

 לכאלה חיישנים וקבלת החלטות  מה  המידע  שילובמה שהופך את    –  יותר מדי קונפליקטים תפיסתיים 

ששאר  זאת   עם   (6)  .אדיר  משאבימאמץ    ים דורשה נראה   ים רכב  עבור  מידעהתעשיית    שחקני, 

  Mobileye -ו  TomTom, Vexcel, Nokia, ,NavInfo ,HERE Technologies  :ת דוגמכ,  ים אוטונומי

וממשיכים לייצר פלטפורמות   Tesla  עם   ים מסכימלא    Audi-ו     Toyotaלרבות ,  אחרים רכב    וייצרני

  מייצרים  . חיישנים אלהאוטונומיה  רכבה לאיסוף ועיבוד מידע עבור  סנסורים   מגוון על מבוססות  אשר

  סנטימטרים  רמת   לעיתים   גבוהים עם דיוקים פנימיים מאד    ,אמת   בזמן  דינמי   HD Mapמיפוי  בעצם 

חיצוניים    ,בודדים  דיוקים  לה  (לעולם   ביחס)אך  חיישנים ים מטר  10-ל  מעל  עגי שיכולים  זאת,  , עם 

את הקלט להעביר  מבלי    ם מרחקבמהירות עצמים ולפרש  יכולות  המדידות  מבצעים  מכ"מים  כדוגמת  

אינם   ,מצלמהבזמן שכאשר מדובר בנתוני    ,דרך הרבה אלגוריתמים  הפיקסלים המוקלטים עצמם 

, אלגוריתמים מורכבים לפני שהם עוברים עיבוד ראייה ממוחשבת מיקום ואוריינטציה    ם נתונימכילי

אלגוריתמי  AIשל   אמת   –  ופילוח  בזמן  הכרעות  שמעכב  מגלות   המוזכרות חברות  הש  וןהאמ  .מה 

נהיגה הלקדם את הבטיחות של פונקציות    הטכנולוגיהמעידה על פוטנציאל    HD Map-ה  ית בטכנולוגי 

מתכונות  האוטונומית  החל   ,ADAS  (Advanced Driver-Assistance System  ) ועד נמוכה  ברמה 

תכנון והטמעה של    ,חזקים אמת    בזמן  AIזאת נותנת דגש על תהליכי    גישה  .לחלוטין   אוטונומילרכב  

ועיבודם    אגירתם רכב,  ה  כלינתוני החיישנים המשולבים של    קליטת   את המאפשר    ,פתרון קצה לקצה

"י  ע  -  בהתאם   הנתונים   בסיס, ולעדכן את  הנהיגה  ת בצורה מהימנה על מנת לזהות שינויים בסביב

 בשלב ייצורהשנייה,  הגישההחזקה ביותר כנגד  הטענה(6) .אמת  בזמן  לרכב חזרה הנתונים  הזרמת 

המקדים  מפות    יא,  של  עקבי  ועדכון  רשת    HD  Mapשייצור  מיפוי  משמעותיות.  בעלויות  מאופיין 

המהירים   מיינסטרים(    והעיקריים הכבישים  רכב  כלי  עבור  הנדרש  המידה  משתנה    אינו)קנה 
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 אינובודדת    נסיעה  ףמשמעותית פר קילומטר בהתאם לגודל הצי החזוי של יצרן ציוד מקורי, ותערי

  וחזרה  למחלף  הדרך  כלשל    ןעדכומשתנה משמעותית אם מדובר בעדכון קטע מסוים במחלף או  

מפות תסתיים, חלקים ממנה כבר יהיו מיושנים עקב הראשונית של  האצווה  ה  של  ייצורו  וברגע שאות 

הראשונית לכל רכב    ברכישההעלויות המתקבלות    ויידרש מידית עדכון שלה.  –  עבודות כביש וכדומה

  תעשיית מנת שהמיפוי יהיה רווחי, במיוחד בתעשייה כמו    ועל  – הן    גם הנדרש לו, אינן מבוטלות    והציוד 

תכופות    הרכב וסנסורים שמתחדשים  ציוד  וקניית  בלאי  לעומת   –שכוללת  ונהיה משמעותי  הופך 

ללא צורך בעדכונים שוטפים   –שימוש במצלמה בלבד ועדכון האלגוריתם שבסיס עיבוד התמונה שלה  

 ויקרים.

 

  Map HDלייצור    ת ייעודיו פלטפורמות  ע"י  הנאסף  מיפוי  בת  דוגל  -  בשלב מקדים  Map HDייצור   . ב

  הכנת  .ת ביותרהמיקום המדויק  קביעת יכולת  עם    ביותר הטוב  מיפויאת ה  ת מאפשרה,  בשלב מקדים 

ה ל  ת מאפשר  מראשHD Map -תשתית  עיבוד  כוח  יותר  אמת להקצות  בזמן  החלטות  , קבלת 

מהשיטה של האיסף בזמן  אמת. בכך, הכנה מראש של  ביותר    ות הטובהן    וההחלטות שמתקבלות 

 HD  ,בנוסף.  הרכב   של  עצמאית   נהיגהל  אוטונומיה מלאה  שגת לה   משמעותי  מקדם   והומההתשתית  

Map  ליצירת ולבדיקות וסימולציה וירטואליות    בסיס   והומהזה    מסוג  ( תאום דיגיטליDigital Twin )  

עבור   יותר  טובות   תכנות י ה  בדיקות   לבצעולתעשיית הרכבים האוטונומיים    רכביצרניות הל  מאפשרו

עתידית    היאזאת    יכולת של    השפעה  .שלהם   עתידיים ה  ים ימאוטונוה  רכבים ה בראיה  גם  אדירה 

שילובו של   .אוטונומיים   רכב   בכלי  טחוןיבלתת    יכולה ואף    ביטוחים,  והיבטים   רגולציההמשפיעה על  

הנאסף בזמן אמת ע"י חיישנים שונים המותקנים על גבי צי רכבים הנתונים  מיפוי מקדים זה עם מיפוי  

  HD Mapבתצורת  שילוב של מיפוי מקדים  ובכך,  מייצרים מיפוי אולטימטיבי לרכב אוטונומי.  מורחב  

יות של עולם הרכב מרכזהדרישות  ה ומיפוי בזמן אמת מייצרים סינרגיה מושלמת ונותנת מענה לשתי  

בי העולם בוחרות בגישה זאת, חיותר ויותר תעשיות רכב ברוזאת הסיבה שדיוק ועדכניות    ,האוטונומי

  (6)-ו (5)ואחרים. BMW-ו  Daimler, General Motorsביניהן ניתן למצוא את 

 

אנ כ למ  ויום,  גישות    ביןבק  אעדים  ראשונה  -   אלושתי  חברות    ,גישה  ע"י  ומקודמת    טק -הימיוצגת 

אחריות   שירותים ללא  הנגשת ו, תקשורת  גאומרחביים   ם יחניתוטכנולוגיות בינה מלאכותית,  שמקדמות  

 יצרניות ת  י ע"י תעשי  בעיקר  ת גמיוצה  ,הישניהגישה  בעוד    .אוטונומית הנהיגה  השל  תוצאות  הבפועל על  

מלאה  יש  להן    –   רכבה משפטית  בפועלאחריות  גורמיי   אוטונומית הנהיגה  התוצאות  ל  ומוסרית ,  מול 

רגולה אלה  וצרכניחקיקה    טורים,ביטוח,  חברות  מקצועיות  ונתמכ  קצה.  מיפוי  חברות  ע"י  אשר    –ת 

  הגרמנית.3D Mapping  כדוגמת , יהאינפורמצ-גיאוהעולמות הנדסת של הבנה עמוקה מאופיינות ב
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ע"י  מחומרי מיפוי מקדים  HD Mapהפקת מידע השנייה, אך ורק בגישה נתעמק במחקר זה אנו 

 יאוטונומהרכב ה לעולם  HD Map -ה שתספק תשתית  מענהה. התשתית  לייצור ת פלטפורמות ייעודיו

שיטות  הבין  מים הקיי ים כאשר ההבדל  HD Mapשל  ""פירמידת מאסלועל  מבוסס ובסיס גישה זעל 

 מידע הגולמיהבכל אחד משלבי עיבוד   (Mined) נכרים מחומרי מיפוי  HD Mapת שונות להפקה

פירמידת .איסוף בזמן אמת הבכל אחד משלבי סנסורים השל  תם עלהפבמקביל ל  פושיטות לאיסוהו

רכב אוטונומי: עבור הליך השלמת תמידעים ל

 

ידי  הנאספים    גולמיים   םמנתונימורכב    גולמי  מידע  סנסורים על 

 מושפעיםהנתונים    .IMUs-ו  GPS, מצלמות שונות,  LiDAR  כדוגמת 

משימ  מאופן האיסוףתכנון  המידע  ,ת  ואיכות    עצמו   איסוף 

  איכות הנתונים  איסוף הוא קריטי בהשפעתו עלה  . שלבהסנסורים 

  - ה   תהליך ייצורעמוד התווך של  ומהווה    שיבואו  שלבים הבאים השל  

HD Map.    הייצור  התהליך שלבים  למתחלק  גולמי  המידע  של 

תצורה ב  קליטת הנתונים (  3)מיפוי  (  2)תכנון המשימה  (  1)הבאים:  

  .( מעלות  360 בזווית של) וקטורית 

י  אחידגולמי    מידע .  מעובדים הסנסורים  הנתוני  משילוב    ורכבאשר 

נתונים כאשר  ממדי צפוף,  -ענן נקודות תלת יהיה  זה    ,התוצר של שלב

ניתוח נתונים, יצירת ,  תחת סטנדרט אחד   ד וחיואהפשטה  אלו עוברים  

תוך   ,שונים המידע גולמי מסנסורים  השל  שני  ליחס אחד  קישוריות ו

   נתונים.ה ת איכוובקרה על ניהול כידי 
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 י לוגירמידע גיאומטבנוי על  אשר    מידע אובייקטים סמנטיים

סמנטיים   – אובייקטים  הוספת  ידי  לוגית   על  וקישוריות 

להיות  ביניהם  יכולים  סמנטיים  אובייקטים  הגדרת .  ע"פ 

הזמינות  כגון  המערכות  שונים  נתונים  גבולות     :ויכללו 

רמזורים   תמרורים,  חניה,  נקודות  צמתים,   . ועוד נתיבים, 

  –  המשמשים לנהיגה בטוחה   ות סוגי המידעהגדרבהתאם ל

בהתאם למקטע    . אובייקטים אלו מכילים מידע עשיר כגון מהירויות תנועהיקבעו התנאים הספציפיים והצרכים 

חצי אוטומטי או    ,אוטומטימבוצע ע"י חילוץ  תהליך ייצור נתונים סמנטיים    ועוד., הגבלות על שינוי נתיב  הדרך

 HD Mapמייצרים  זכרים לעיל  המותהליכים  השלושת  .הגדרת המערכת בה מתבצע תהליךל  בהתאם ידני,  

 סימולציות ובקרות ל  אלא  רכב אוטונומיא רק להמתאים למידע מדויק וחכם    רציפות   ה,ן תנועוגייעם ה  מקדים

 רכב. הכלי של איכות של מרכיבים שונים 

 

 

 סדר שינוי הרמזורים ה  ,דוגמאל   מידע דינמי ונתוני התנהגות אנושית 

  אורות הלהחלפת , זמני ההמתנה הממוצעים ביום טיפוסי לפי איזורים 

, ע"פ שעות היממהלרכב    מקום חניהל, ההסתברות  שונים הבמרזורים  

רכב   כלי  של  הממוצעות  שונים המהירויות  כביש  . ועוד  בקטעי 

את המידע הזה צורכים    ים של בינה מלאכותית אוטונומים  אלגוריתמי

אשר נקלט בשילוב עם מידע אחר    מקדים   HD Mapעל  אותו  ומלבישים  

 בזמן אמת. 

  

על תנוע הוא    –  בזמן אמת  ה מידע  השכבה העליונה  מידע התנועה 

דינמי   באופן  המתעדכנת  במפה  מידע  וביותר  קים  פק  :כגוןמכילה 

הולכי  אות  של  תנועה  יציאה  )רגל  ונות,  לכבישלדוגמא   ( פתאומית 

לדוגמא עץ או כל )   מכשולים פתאומיים אחרים שמופיעים על הכבישו

הכביש על  שנמצא  אחר  ניתן  (חפץ  בזמן   ףת לש .  הללו  הנתונים  את 

  .אחרים  אמת גם בין צי הרכבים האוטונומיים 
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בפורמט  Map (Object Lists) HD  והצרכים הנדרשים להפקת הגדרת סוגי המידע .4

OpenDrive 

 OpenDrive-ה  פורמט על כללי הסבר

מכיל הגדרות עבור כל האובייקטים הסטטיים של רשת כבישים    OpenDriveפורמט הנתונים של  המפרט  

רכב הנוסעים בכבישים. מטרתו העיקרית היא להקל על חילופי  ההמאפשרים הדמיה מציאותית של כלי  

נתונים בין סימולטורים שונים לנהיגה. שלא כמו פורמטים אחרים של קבצים, התיאור משמש בדרך כלל  

פני  ע מאפייני  כולל  הכביש,  של  המדויקת  הגיאומטריה  את  מתארים  הנתונים  סימולציה.  יישומי  בור 

וכיוונים  כלי  ,  זאת לעומת  .  והחיבוריות ביניהם  השטח, סימון, שילוט ומאפיינים לוגיים כגון סוגי נתיבים 

 .( 3) אינם כלולים בפורמט זה תחבורה למיניהם והולכי רגל

 

   העיר הוד השרון, ישראל קטע עירוני משולב בתוך ב OpenDrive -רמט ה ובפגלם  לחומר דוגמה 

 : )מבט על(
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העיקרון הבסיסי לתיאור קטע בוד כאשר  יאחיד ועוברים עהגולמי  המידע  האחרי שלב    נגזרים מיפוי  ה  נתוני

ייחוס  הגדרת   –תחילה    הואOpenDrive -דרך ב קו מרכז כביש  ,קו  או  עוגן    הצמדת לאחר מכן  רק  ו  קו 

מתקבלת רשת תהליך  הבסופו של  .  דית לאלמנטים שונים של הכבישד הוקישוריות    שונות התכונות  ה

  .דרךהשל תלת מימדיים אלמנטים סמנטיים 

   העיר הוד השרון, ישראל קטע עירוני משולב בתוך ב OpenDrive -רמט ה ודוגמה לחומר בפ

 : (הדרךרשת אלמנטים סמנטיים תלת מימדיים של )

 

 

 

 

דרכים ה רשת  של  אלמנטים  הכלל  למדויק  תיאור    לייצרהינה    OpenDrive  פורמט   המטרה העיקרית של

 יצירת   ע"י  סימולטורים שונים ר  ולייצועד    AD-ו  ADAS-ות הכערמהחל מ  .במערכות שונות שניתן להזין  

גם להפחית את עלות היצירה וההמרה    מאפשרזה  ופשוט  . פורמט סטנדרטי  (Digital Twin)  תאום דיגיטלי

  OpenDriveבפורמט    HD Mapהפקת  .  של ייצור תעשיית הרכבים של קבצים למטרות הפיתוח והבדיקה  

 בטכנולוגיות מיפוי. דורשת התערבות מסיבית של מפעילים מומחים 

 

רשת    OpenDriveפורמט  כאמור,   של  הסטטיים  האובייקטים  כל  את  המאפשרים המכיל  את   כבישים 

פורמטים ללכך ניתן בקלות לחבר תוצר בפורמט זה  , אך בנוסף  רכבהכלי  עבור    Digital Twin  -ל  בסיסה

הדרך,   בצד  סטטיים  אובייקטים  עבור  תיאור  של  ובניינים   כדוגמת נוספים   תריאליסטיבצורה    עצים 

התוכן הסטטי והדינמי של   חיבורובכך מתאפשר    סימולציות נהיגה  לטובת   –תוכן דינמי  ולפורמטים של  

 מלא.Digital Twin -ל ם השונים יישומיה
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נמצא  שהוא תקן  (  1.4גרסה    OpenDrive)י  כחהנו  הפרויקט שנבחר לביצוע    OpenDriveפורמט  הכמו כן,  

פונקציות   המפתחות  רבות  ידועות  וחברות  יצרנים  ידי  על  מדידות    AD-ו  ADASבשימוש  מבצעות  או 

-  Daimler  כמו  בפורמט זה,   משתמשות תעשיות הדי לציין  קינמטיות ברמת דיוק גבוהה ברחבי העולם.  

BMW.   
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 :מבט כללי על נתוני הפרויקט 

 עירוני משולב בתוך עיר הוד השרון:   קטע - מבט על 

 

 

,  עיר הוד השרוןה לקטע עירוני משולב בתוךבפרויקט שלנו    OpenDriveלקובץ בפורמט  נתונים נלווים  

 :ישראל
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ידי המשתמש.  בנקודות חיבור  הפורמט מאורגן   מאפשר  הדבר  שניתן להרחיב עם נתונים מוגדרים על 

יכולת ומצד שני מאפשר    ,סימולציות   ת דוגמכ,  רמה גבוהה של התמחות עבור יישומים בודדים מצד אחד  

 : נתונים בין יישומים שונים די של הד לשילוב ה

 

 

 

דרך ועליו  לאורך קו הייחוס, שהוא החלק המרכזי של כל  תמיד  מעוצבת    OpenDrive  רשת הכבישים של

יחוס מחוברים  היקו    על בסיסווסימני דרך  ות  ישונות כמו אות   אובייקטים המייצגים תכונות הכל  מחוברים  

 / WGS 84, במקרה שלנו  מערכת הקואורדינטות הגלובלית שבה ממוקמת רשת הכבישים ים לנ כל הנתו

UTM zone 36N  . 
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 עיר הוד השרון:הלקטע עירוני משולב בתוך אלמנטים סיכום 

 סיכום מערכת כבישים: .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום נתוני נתיבים:  . ב

  

Road (drivable area) width min in meters 3.19

Road (drivable area) width max in meters 11.47

Driving lane width max in meters 0

Lane layouts (driving_lanes) 0:1,1:1

Driving lane count min 1

Driving lane count max 2

Driving lane count (one direction) min 1

Driving lane count (one direction) max 1

Lane speed min [None]: -

Lane speed max [None]: -

 Lane types included  median,border,none,driving,sidewalk,shoulder,restricted,parking

Road network length in meters 2830

Road count   46

Path count 54

Number of Junctions 15

Junction connections min count 3

Junction connections max count 9

Junction connections avg count 3.6

Length roads in meters 1715.68

Length junction pathes in meters 1111.93

Road length min in meters 0.76

Road length max in meters 456.61

Path length min in meters 8.28

Path length max in meters  40.83

Road radius min in meters 7.95

Road radius max in meters 46.8

Road elevation max in meters 61.95

Road elevation avg in meters 53.7

Road elevation range in meters 15.15
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  נתוני אובייקטים: סיכום   .ג

 

  

count type  subType name attributes geometry (attributes-repeat)

165 barrier na  fence validLength repeat

(s,length,tStart,tEnd,widthStar

t,widthEnd,heightStart,height

End,zOffsetStart,zOffsetEnd)

27 barrier na railing hdg repeat

(s,length,tStart,tEnd,widthStar

t,widthEnd,heightStart,height

End,zOffsetStart,zOffsetEnd)

1 barrier na raisedMedian hdg outlineLocal (-)

6 barrier na trafficIsland hdg outlineLocal (-)

113 barrier na wall hdg outlineLocal (-)

1 gantry na gantryHalf height,hdg,length outlineRoad (-)

30 pole na pole validLength,hdg,height,radius point (-)

66 pole na streetLamp validLength,hdg,height,radius point (-)

64 pole na trafficSign validLength,hdg,height,radius point (-)

20 roadMark na crossWalk hdg outlineLocal (-)

1 roadMark na crossWalk hdg,length,width outlineLocal (-)

6 roadMark na stopLine hdg outlineLocal (-)

410 tree na tree validLength,hdg,height,radius point (-)

1 vegetation na vegetation validLength,hdg,height,radius point (-)

0 Tunnel na Tunnel (-) (-) (-)

0 Bridge na Bridge (-) (-) (-)

911 Total
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 ושלטים )אותות(:נתוני תמרורים  סיכום  . ד 

 

 

  

19

20

10

1

17

27

count type  subType name

1 -1 -1 InformationSigns

7 213 -1 RegulatorySigns

7 214 -1 RegulatorySigns

1 220 -1 RegulatorySigns

1 221 -1 RegulatorySigns

1 226 -1 RegulatorySigns

21 293 -1  Vorschriftzeichen

4 294 -1  Vorschriftzeichen

1 301 -1 PrioritySigns

1 302 -1 PrioritySigns

17 303 -1 PrioritySigns

1 304 -1 PrioritySigns

2 341 -1  Vorschriftzeichen

5 402 -1 ProhibitorySigns 

2 432 -1 ProhibitorySigns 

3 439 -1 ProhibitorySigns 

1 506 -1 PublicTransportSigns

5 618 -1 InformationSigns

13 629 -1 InformationSigns

94 Total

name = InformationSigns

name = PrioritySigns 

name = ProhibitorySigns    

name = PublicTransportSigns

name = RegulatorySigns  

name = Vorschriftzeichen 
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 הוד השרון: בעירוני משולב בין  קטע - על  מבט

 

 

הוד   עירה  באיזורמשולב  העירוני  בין  הבפרוייקט שלנו לקטע    OpenDriveנתונים נלווים לקובץ בפורמט  

 השרון:
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 הוד השרון: עירהבאיזור עירוני משולב בין לקטע סיכום אלמנטים 

  סיכום מערכת כבישים: .א

 

 סיכום נתוני נתיבים:  . ב

 

Road network length in meters 4080

Road count   14

Path count 8

Number of Junctions 4

Junction connections min count 2

Junction connections max count 2

Junction connections avg count 2

Length roads in meters 3994.91

Length junction pathes in meters 80.4

Road length min in meters 62.56

Road length max in meters 1830.69

Path length min in meters 9.98

Path length max in meters  10.15

Road radius min in meters 110.20

Road elevation min in meters 49.47

Road elevation max in meters 84.38

Road elevation avg in meters 65.45

Road elevation range in meters 34.92

Road slope max in degrees 0.02

Road slope avg in degrees 0.01

Road types included : motorway

STATS Road network:

Road (drivable area) width min in meters 4.33

Road (drivable area) width max in meters 13.66

Driving lane width max in meters 0

Lane layouts (driving_lanes) 0:2,0:1,0:3

Driving lane count min 1

Driving lane count max 3

Driving lane count (one direction) min 1

Driving lane count (one direction) max 3

Lane speed min in km/h 110

Lane speed max in km/h 110

 Lane types included border,none,driving,exit,stop,entry,restricted,offRamp,shoulder,roadWorks,onRamp

STATS Lanes:
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  נתוני אובייקטים: סיכום   .ג

 

count type  subType name attributes geometry (attributes-repeat)

13 barrier na  fence validLength repeat

(s,length,tStart,tEnd,widthStar

t,widthEnd,heightStart,height

End,zOffsetStart,zOffsetEnd)

20 barrier na guardRail  hdg repeat

(s,length,tStart,tEnd,widthStar

t,widthEnd,heightStart,height

End,zOffsetStart,zOffsetEnd)

21 barrier na jerseyBarrier hdg outlineLocal

(s,length,tStart,tEnd,widthStar

t,widthEnd,heightStart,height

End,zOffsetStart,zOffsetEnd)

8 barrier na noiseProtection hdg outlineLocal

(s,length,tStart,tEnd,widthStar

t,widthEnd,heightStart,height

End,zOffsetStart,zOffsetEnd)

186 barrier na wall hdg outlineLocal (-)

3 gantry na gantryHalf height,hdg,length outlineRoad (-)

3 gantry na gantryFull height,hdg,length outlineRoad (-)

21 obstacle na unknown height,hdg,length outlineRoad (-)

14 pole na pole validLength,hdg,height,radius point (-)

115 pole na streetLamp validLength,hdg,height,radius point (-)

40 pole na trafficSign validLength,hdg,height,radius point (-)

6 portal na bridge height outlineRoad (-)

5 roadMark na arrowRight hdg,length,width outlineLocal (-)

12 roadMark na arrowStraight hdg,length,width outlineLocal (-)

22 tree na tree validLength,hdg,height,radius point (-)

1 vegetation na vegetation validLength,hdg,height,radius point (-)

0 Tunnel na Tunnel (-) (-) (-)

0 Bridge na Bridge (-) (-) (-)

489 Total

STATS Objects:
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 תמרורים ושלטים )אותות(:נתוני  סיכום  . ד 

 

 

 בין עירוני משולב באיזור עיר הוד השרון: קטע .ה

 

 

1

17

18 name = RegulatorySigns  

2 name = WarningSigns 

count type  subType name

9 -1 -1 InformationSigns

1 -1 -1 AdditionalSigns

1 -1 -1 RegulatorySigns

1 122 -1 WarningSigns 

1 123 -1 WarningSigns 

17 297 -1 RegulatorySigns

2 608 -1 InformationSigns

1 609 -1 InformationSigns

1 609a -1 InformationSigns

1 614 -1 InformationSigns

2 615a -1 InformationSigns

1 629 -1 InformationSigns

38 Total

name = InformationSigns

STATS Signals:

name = AdditionalSigns
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נדרש תכנון מדוקדק של המשימה כדי להגדיר   HD Map-ב  , כדי להמנע מחוסרים של אובייקטים בהתחלה

שימוש  לחלופין  או  תואמים  שימנעו שימוש בסנסורים לא  הטובים ביותר,  איסוף  הביצוע ותהליך  האופן  את  

נדרשת מערכת איסוף אחידה עם סנסורים מספקים   , לא תקין. להשגת תוצאות הטובות ביותר ללא חוסר

של כלל האוקייקטים בכל הנתיבים איסוף  לעליה להיות ערוכה  מערכת איסוף מתאימה  מותקנים עליה.  

- תנאי זה גורם לחוסרים במידע גולמי וכתוצאה מכך לחוסרים בב כשל לעמוד    לכל כיוון.  יעה אחת  סבנ 

HD Map    שיכולות לגרום חוזרות    איסוףנדרשות נסיעות  של נתונים אלה,  השלמתם  ל   -הסופי שייוצר

ם נזק  וגרלוכתוצאה מכך    בפרקי זמן שונים   מסנסורים שונים   ים גולמיהמידע  הבין נתוני  לחוסר התאמה  

 לאיכות תוצר סופי.

  

לפי דרישות ו  ,מזמיןה ע"פ צורך    מכל האובייקטים המוגדרים   100%דיגיטציה של  נדרשת    HD Mapבייצור  

  על ידי מערכת האיסוףבדרך כלל, כל האובייקטים מזוהים    ליו הוא שואף להגיע.  אמוצר  ההמערכת או  
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בשלבי   נשלט  וזה  גבוהה  ובסבירות  איכות  ייצור  מקרים  המוצרניהול  להיות  עשויים  אך  של  ,  בודדים 

חסרים  של    אובייקטים  תוצאה  הנתונים.  שהם  עיבוד  לכךשלב  הגדרת    ,בנוסף  אובייקטים נדרשת 

 ורך של התוצר הסופי.הנדרשים להשלמת הפרוייקט ע"פ דרישת המערכת או צ 

 

להיות מופקים לצרכי    שיכולים    (Object Lists)  סוגי המידערשימה מקסימלית של  במחקר זה אנו מציגים  

HD Map    ת רשימה שנבחרה לתצוגמתוכם  ובכלל  HD Map  בפרומט   בפרויקט שלנו  של מקטע משולב

OpenDrive  .  מאפיינים סטנדרטיים, שהם אובייקטים בסיסיים של  מסומנים  בצבע ירוקOpenDRIVE ,  

למאמץ  מסומנים    הצהובבצבע   המובילים  שונים  אובייקטים/נתיבים  תיאורי  או  אופציונליים  מאפיינים 

מהסטנדרטי יותר)  שונה  נמוך  או  יותר  העיבוד.(  גבוה  "  בשלב    אובייקטים  מסמל  "Mandatoryסימון 

תכונות שניתן להחליף בתיאור פשוט יותר מסמל    "Standard"סימון    ,HD Map  ייצורלשלב  שהינם חובה  

 מסומנים   "x"  מןיס בהאובייקטים  סימון  על ידי    לבחור את המורכבות.וניתן  )רוחב הנתיב, גובה אבן השפה(  

 :לבחירת המזמין יכולים להיות משולבים או לאאובייקטים ש

Standard 

Description of possible user data tags and special 
definitions Optional 

Under Development, not yet 
supported 

      

      

OpenDRIVE Element Remark Selection 

Lane Modell     

Lane widths up to the outer edge of 
the sidewalk (lane Offset if 
necessary) 

  standard 

Lane widths limited up to roadway 
edge (lane Offset if necessary) 

less effort   

Markings (type, width, color)   mandatory 

Speed   x 

Curbstone heights including detailed 
curbstone lowering 

  standard 

Curbstone heights with generalized 
curbstone lowering (0,15 m) 

less effort   

OpenDrive 1.5: coordinates for start 
and end point of each road marking 

additional effort   

      

Geometry (planView, elevation, 
lateralProfile) 

    

Elevation / Superelevation   x 

Shape - profile additional effort   

Shape - true to lane profile additional effort   
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Standard 

Description of possible user data tags and special 
definitions Optional 

Under Development, not yet 
supported 

      

Intersections     

Right of way rules additional effort   

      

Road Signs     

Signs    x 

Traffic lights 
types according to OpenDRIVE Spec 
1.4 

x 

Pedestrian lights 
types according to OpenDRIVE Spec 
1.4 

  

miscellaneous signs (street names, 
private signs, road chainage signs ...) 

additional effort x 

Sign Dimensions additional effort   

OpenDrive 1.5: Sign text     

      

Objects     

Guardrail, concrete divider, noise 
protection wall 

  mandatory 

Street lamps   x 

Road markings (arrows, text, 
symbols) 

  x 

Posts / poles (sign posts, delineators, 
bollards, flag poles, telephone poles, 
traffic light poles…) 

  x 

Tree   x 

Bridge / tunnel portals, sign gantries   x 

Central islands   x 

Outline of stop lines   x 

Buildings additional effort   

Parking lots, single car parking 
spaces 

additional effort   

OpenDrive 1.5: Central islands. 
Detailed description of the individual 
surfaces and heights 

additional effort   

Wall additional effort x 

Fence / Railings additional effort x 

Bush additional effort   

miscellaneous objects - level 1 
(hydrants, benches, power 
distribution boxes, advertising 
columns), bounding boxes 

additional effort   



26 
 

Advanced Mapping Systems and Solutions Ltd.    High Definition Map 

Standard 

Description of possible user data tags and special 
definitions Optional 

Under Development, not yet 
supported 

miscellaneous objects - level 2 
(foundations, boulders, mailboxes, 
art objects), bounding boxes 

additional effort   

pedestrian crossing, pedestrian 
passage, bicycle passage 

additional effort x 

miscellaneous road markings 
(restricted areas / crosswalks) 

additional effort   

CRGs to OpenDRIVE Axes     

CRGs to OpenDRIVE axes (not in 
intersection areas) or point clouds, 
images, panoramic images etc. 
Please refer to separate processing 
calculation table for details. 

  

  

additional effort 

OpenDrive 1.5: CRGs in intersection 
areas 

additional effort   

      

OpenDRIVE 1.5 Features     

OpenDrive 1.5: connectionMaster minor additional effort x 

OpenDrive 1.5: objectReference 
(object -> signal) 

This is a standard feature for 
OpenDrive 1.5. 

  

OpenDrive 1.5: Multiple track 
predecessor / successor 

minor additional effort   

OpenDrive 1.5: Virtual intersections additional effort   

      

Special cases     

Holes in intersection areas closed by 
lane width (VTD) 

additional effort   

Traffic light circuit / traffic light 
interval times (detection of the real 
intervals of all traffic lights per 
intersection) 

additional effort; user specific; 
constraints (no interval time variations 
or dependencies) 
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תחום הרכב  ל  HDבמיפוי    נדרשים  Validation  -ו  -Object Listהגדרת בדיקות טופולוגיות ל .5

 . האטונומי 

  וסיכום של כלל נתוני הפרוייקט    ,קריטריונים של המזמיןהבחירת הנתונים המיוצגים בפרוייקט ע"פ  לאחר  

הקודם פרויקט  במיפוי  ה בסעיף  לעבור  ,המיוצגים  נדרשים  כלל  לסקירה    אנו  וה של  בקרות  הבדיקות 

שסופקו תונים  איסוף הנ איכות  הנתונים. כזכור, בפרוייקט הנוכחי אנו מוגבלים בהנעשים כדי לוודא נכונות  

מרבית  תיקון של  כיוצא מזה גם לא נוכל לבצע  ( וחומר מיפוי המסופק על ידי מפ"יבסיס  )על  לפרוייקט  

דה  יבמלהימנע ממנה  ההגבלה היחידה שכמובן ניתן    המאיכות איסוף החומר וזאת תהיהבעיות הנובעות  

ייצור  ופרוי האיסוף  HD Map-הקט  משלב  תקינה  מתנהל  משלב    ,בצורה  האיסוף החל  משימת  תכנון 

  צוות האיסוף.פלטפורמות וועד הוהתאמת הסנסורים, 

איכות מבוסס על תהליך המקובל בעולם המקצועי הבדיקות  ניתוח כלל הפרמטרים והגדרות המערכות ו

ים בסיסיים טכניתנאי סף  כמה  נציין    ,ובקרות הנתונים ניתוח  שלב הלפני    אך   .(12)-ו   HD Map  (10)ייצור  ל

 : HD Mapנדרשים לייצור אשר 

כבישים ניידים, כאשר  -מיפוילעם יכולות    קליטת ת  ובאמצעות מערכ  נאספים   ם נתוני ה  -  נתונים ה  איסוף .א

מדוייק . מיפוי הקליטה למשימת  מתאימים  ים להרכבה על רכב נות ניתה מפלטפורמות המערכת מורכבת 

 בסיס  על,  שונים ה  תחבורההסוגי נתיבי    כל  את   וכולל  ד בצורה מפורטת מאו  הנעש  ים של מסלולי כביש

פרופילים בשנייה למערכת, כאשר כל    200של    קליטהעם תדירות    ,ברזולוציה גבוהה  , יותר  או אחד   סורק 

מ"מ וסטיית תקן של    0.1קואורדינטות קוטביות של    ,נקודות עם רזולוציית מרחק  10,000פרופיל מכיל עד  

  ת צפיפות רוחבי  של כל רצועה בנקודה שווה   קליטהסוג זה של סורקים מאפשר  מ"מ.    0.5נקודה אחת של  

הפעלת מספר נקודות מבט שונות על   ם ע  ,מטר  100  שלמקסימלי    קליטהלכיוון הנסיעה. מרחק    ת ואורכי

על ידי מכשולים    ים גרמהנ   הסופי  תוצרהואי דיוקים של    הסתרות   ,צללים   ורעמז  מאפשרת הפני הנתיב  

  אתלכלול    ת . קליטת הנתונים חייבמקסימלי  באופןאת צפיפות הפרופיל והמדידה    ים משפרהבקו הראייה,  

כיוון של הצומת, כאשר הקליטה נעשת  לכל מטר 200 לאורך הכביש של צדדיים ה חללים הואבני השפה 

 גבוהה.  ת פוטוגרמטרי ברמהלקביעת אובייקט  צבעוניות  צילום במקביל גם על ידי מערכות 

סטיית התקן עבור המסלולים עשויה לנוע בין  כאשר    מסלולהעיבוד  עיבוד הנתונים, כולל    –  עיבוד נתונים  . ב

ל  0.02 והאלמנטים    0.2-מ'  האובייקטים  כל  מותאמים  מ'.  להיות  האובייקטחייבים  נתוני  ים לקטלוג 

  לא צפיפות פרופיל הסריקה בכיוון הנסיעה  כאשרממדי -תלת  דיוקקביעת  עם  יקט הקיימים במרחב הפרו

 ס"מ.  5-לע יעלה

בהתאם   הפורמט  כל האובייקטים מועברים לפורמט נתונים שלכאשר    –   OpenDRIVEנתונים  פורמט ה .ג

 התקן. לנתוני 
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 : סורקה ניתוח נתוני 

להמיר לפני  אותם יש   WGS84, בדאטום  LAS files  נתונים שהתקבלו בתהליך איסוף הינם בפורמט  -פורמט  

אך   ערכי עוצמה, ערכי צבע ווכוללים  , תקינים Mb 1בגודל מחולקים לקבצים הנתונים  ,. לרובתחילת העבודה

  פגומים ולא ניתנים לצפיה ועבודה.חלק מהקבצים 

 עיר הוד השרון: ה מבט על לקטע עירוני משולב בתוך : LiDAR לנתוני סורק  דוגמא א'

 

 

 עיר הוד השרון: ה לקטע עירוני משולב בתוך  RGBלענן נקודות ושילוב עם : LiDARדוגמא ב' לנתוני סורק 
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 לקטע עירוני משולב בתוך עיר הוד השרון:לענן נקודות : LiDARלנתוני סורק דוגמא ג' 

 

נדרשים לבדוק שלמות הנתו   LiDAR-ט של תוצר הלאחר בדיקת פורמ  –הנתונים    שלמות ים של ענן  נ אנו 

.  (שבמידה ונדר)פעולות האיסוף הנדרשות להשלמת החומר כיוצא מזה את ו ,החומר ומידת שלמות הנקודות 

ואנו לא נבצע השלמות אך בכל מקרה נדרש לתת הערכה ולקבוע  כאמור, במקרה שלנו מדובר בחומר קיים  

 .  HD Mapתקינות החומר להמשך הפקת 

שמיש וניתן להפיק ממנו תוצר איסוף בהוד השרון  הבפרוייקט     LiDAR-ה  מערכת השנקלט מחומר  הספציפית,  

HD Map  ,  החומר  איסוף  חוסר המשכיות  מם  גרמישנ   בחיבורים בצמתים שמקשים  קיימים פערים רבים  אך

גם    , עצים ומכשולים נוספים הסתרות רבות שנגרמות ע"י מכוניות   מעבר לסיום קטע הכביש מעבר לשוליים,

משימת מתכנון לקוי של    ה פערים אלו הם תוצא  ,ככל הנראה  .הם מייצרים קושי נוסף בהפקת תוצר מושלם 

. כמו כן,  לעבר לשוליים הכביש  אי השלמת משימת האיסוףהאיסוף ושימוש לא מספק בסנסורים, במקרה זה  

 לבים עם ציר הראשי ושימוש בסנסור סורק אחד בלבד. ת המשאי איסוף בכבישים 
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 עיר הוד השרון:לקטע עירוני משולב בתוך חוסרים בענן נקודות : LiDARלנתוני סורק דוגמא ד' 

 

לקטע עירוני משולב   כתוצאה מאופי מערכת איסוף חוסרים בענן נקודות : LiDARלנתוני סורק ' ה דוגמא 

 עיר הוד השרון: ה בתוך 
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לקטע עירוני משולב   חוסרים בענן נקודות כתוצאה מאופי מערכת איסוף: LiDARלנתוני סורק ' ודוגמא 

 בתוך עיר הוד השרון: 

 

בתיאום מלא בין נתוני  LiDARסורק    יכולת הפקת קבצי   ת מובנ   HD Mapבמערכות להפקת חומר מיפוי עבור  

סורק  תיאום בין נתוני    ,פרויקט שלנוהסנטימטר בודד. בחומר הנאסף לטובת  על  שונים שלא יעלה  הקבצים  ה

התערבות    סנטימטר ונדרש  2שעולה על  קיימת תופעה של אי תיאום בין קבצים    ,בקבצים שונים   LiDAR-ה

  מפעיל לתיקון התופעה. 

  2מעל  סטייה במקרה של נערך עבור התאמת נתוני סורק חופפים  איזור : LiDARלנתוני סורק ' זדוגמא 

 לקטע עירוני משולב בתוך עיר הוד השרון:  ס"מ
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מיפוי  השנעשה בו שימוש נמצא באיכות גבוהה ועונה על צורך הפקת חומרי  ביחד עם זאת איכות הסנסור  

 : סורקה נתונים של איכות ניתוח צאות , תוHD Map ייצור לטובת 

רעש   ס"מ 8 -  2מרחק פרופיל ~ , ס"מ 1  -מ"מ   1מ'(: ~  5- אזור ליבה של מרחק נקודה )+    - רזולוציה גבוהה

 . מ"מ 2-3ס"מ → רעש ~   5חתך  - נמוך

 

,  JPG-ה  בפורמט  יעבור צילום פנורמ  איסוף הינם הנתונים שהתקבלו בתהליך  ה  -פורמט    -  נתוני וידאוניתוח  

8000 x 4000 x 24BPP  ,  הבודד בפורמטועבור צילום פריים-JPG  ,2048 x 2900 x 24BBP    שלLadybug 

Flir 5+ טובים ומספקים עבור ייצור  עם ערכי חשיפהHD Map.   

 זור לקטע עירוני משולב בתוך עיר הוד השרון: יא: וידאוניתוח נתוני ח' דוגמא 

 

 :מ' 0.15שגיאות ~  עם  מיפוי צבע לענן נקודות אינו נכון - יולכת י קיימת בעי, יחד עם זאת 
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שככל    +Ladybug Flir 5ומערכת צילומית    LiDAR  סורק חומר נאסף ע"י  קיים קושי בתיאום בין    ,מלבד זה

 סנסורים שוניםמהבדלים בתוצאות מיפוי  לא'  זמן שונים. דוגמא    רקיהנראה נאספו במערכות איסוף שונות בפ

ובתמונה משמאל ניתן לראות    הנמצאים בחניה לצידי הכבישמימין ניתן לראות בבירור שני רכבים  בתמונה  )

 כביש(: רכב בודד הנמצא בחניה לצידי הכביש באותו קטע בבירור 

 

ופריים   ם וידאונתונים של ענן הנקודות וצילוהבנוסף לבדיקת שלמות    –  ווקטורים הנתונים  ה ניתוח שלמות  

  . וקטוריות הוישויות הוקליטת נדרשות בדיקות טופולוגיות עבור שלמות הנתונים המתקבלים לאחר זיהוי   בודד 

ואי שלמות נתונים  חוסר  בפרוייקט שלנו קיימת מגמת  ועוד.    עמודים, סימון דרכים, גבולות נתיבים   :לדוגמא

או נתיבים מקבילים  של נתיב האיסוף, ללא מדרכות, שטחים ירוקים  לציר המרכזי    ים מעברבים ות במיוחד בצמ

 :כמה בעיות גובהנתונים וקטוריים מעלים דיקות ב ,מלבד זה לצד הציר המרכזי לנתיב האיסוף.
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כן וגבולות   לחילוץ  HD Mapעבור מיפוי  דיוק נמוך  כך שמתקבל    קיים קושי בחילוץ נתונים   ,כמו  מאפיינים 

 : מ' 0.3שגיאות במיקום עד ~עם  נתיבים 

 

 

 

בין ישויות שונות  גדולים בנושא קישוריות טופולוגית  מעלים פערים   OpenDRIVEבפורמט בדיקות טופולוגיות 

כה  ישדורשים ער,  בהמשכיות גיאומטרית ולוגית של המידעקיימים פערים  ומקשרת בין ישות לישות,  ומידע  

 : המשכיות גאיומטריתדוגמא א' לפערים ל נוספת בזמן ייצור מתקדם, 

 

שגויהקיימת  בנוסף,   נתיב  ורוחב  ,  גיאומטריית  גובה  של  פרופיל  ללא  ומדרכות  שוליים  ללא  נסיעה  נתיבי 

לשימוש   קושי  היישומים.  ברשמהווה  הפערים  בוב  התערבות ה כל  ידי  על  סיננטטי  באופן  לטפל  ניתן  אלו 

אותו ניתן לבצע  י,אך ללא טיפול שורש ,Digital Twin-הבשלב ייצור או  HD Map-הבשלב של ייצור  המפעיל

 . רק על ידי איסוף מחדש של חומרי מיפוי
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 : בסיסי חוסר מידעשנגרמים ממא ב' לפערים המשכיות גאיומטרית דוג

 

המרכזי בתוך   של נתיבדוגמא ג' לפערים המשכיות גאיומטרית שנגרמים מחוסר מידע בסיסי בשוליים 

 : חומרי מיפוי מקוריים
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הליך מת   עות נובמלבד בעיות ש  ,בקרות הנעשים כדי לוודא נכונות הנתונים הבדיקות והכלל    במהלך תהליך

בקרות איכות זיהינו בעיות שנובעות מתהליך לקוי של תכנון המשימה, שימוש לא תקין בסנסורים או חוסר  

מציגים מקרה בודד שיכול  אנו  .  HD Map  מיפוי  נאסף החומר לבין ביצוע תהליך ייצורבו  שינוי הכביש בין הזמן  

כזה יכול להתרחש הכביש. תהליך  תהליך שגרתי של עבודות תיקון  במקרים רבים. מדובר בלקרות בשטח  

גה אוטונומית של כלי רכב  ינה  קריטית עלאך לו השפעה    בודדים בשלב איסוף החומר,  ימים בשעות ספורות או  

איסוף השל מבצע  התמודדות עם מקרה כזה הינו קודם כל ברובד המודעות  בפרט.  איכות המיפוי  בכלל ועל  

זיהוי  חובת  ו מקרה זה, שוב מצביע על הצורך של תחזוקת  בנוסף,    הבעיה.השלמת הנתונים בפועל לאחר 

בכל שלבי חיי  על ידי מפוי משלים ובתמיכה של מידעים להשלמת תהליך עבור רכב אוטונומי HD Mapמיפוי 

 . ה(של מחקר ז 3המוסברים בשלב ) רכב האוטונומי

 : איסוףבזמן ה עבודות בכביש כתוצאה  זמני לנתיב תחבורה חיסור לוב' ' אדוגמא 
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 : עבודות בכביש בזמן האיסוףמכתוצאה שגוי  נתיב תחבורה  - ג'וגמא ד

 

   ,סורקהניתוח נתוני    הכוללים את   ,החומרלבקרת  הנדרשות    ידניות הואוטומטיות  ההרצת כלל הבדיקות  לאחר  

חיבור טופולוגי  יכולת לההקבצים וושלמות  תקינות  ובדיקת  גיאוגרפי,  היחוס  היוים  רפרמטה,  התמונות   ,והווידא

ניתן לעבור   HD Map-בשלות לטובת הפקת העד לרמת    חומרהשלמת התיקונים ללאחר  ושונים  הקבצים  הבין  

קבצי  ייצור  הלשלב   וקבלת  כל    HD Map-העצמו  בין  עם  גאומרחכלל  קישוריות  במרחב    ביים אלמנטים 

   הפרוייקט.

עם קישוריות לוגית בין אלמנטים   1.4גרסה  OpenDriveבפורמט  בץ וקהצגת אלמנט בודד ב -דוגמא א' 

 שונים במרחב: 
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עם קישוריות לוגית בין אלמנטים   1.4גרסה  OpenDriveבפורמט  הצגת אלמנט בודד בקובץ  - דוגמא ב' 

 שונים במרחב: 

 

 

  Digital Twin -ייצור ה ללהפעלת רכב אוטונומי וגם  הפעילות הקשורהלכל  מהווים בסיסאלו  HD Mapקבצי 

בפרוייקט שלנו כולל סימולציה של אובייקטים   Digital Twin -. להלן דוגמאות של ה(Cognata)  של המרחב

 נעים:
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 התהליך של  ניתוח משמעויות כלכליות ו Map HDהפקת  .6

בשנת    כלי רכב אוטונומיים לטובת    HD Map-השוק  מוערך    ,גופים כלכליים מובילים בעולם ע"פ הערכות של  

 CAGRמקדם  עם  ,  2030מיליארד דולר עד    16.9-א צפוי להגיע לוהו  מיליארד דולר  1.4  של  שווילפי    2021

(Compound Annual Growth Rate)    נתח שוק זה כולל גם  .  2030-ל  2021  שנים ה  ביןצמיחה    31.7%של

מסייעים ה  ומערכות עיבוד נתונים וסנסורים אחרים    LiDAR, מצלמות,  לוקליזציהשל    חיישנים שונים פיתוח  

אין ספק שהרבה מאמץ מושקע  .  הנהיגהבמהלך  טובות יותר    בזמן אמת   לרכבים אוטונומיים לקבל החלטות 

מלאכותית, לוקליזציה סימולטנית ומיפוי  הבינה  ה  ,ממוחשבת הראייה  הטכנולוגיה בעולמות  הההתקדמות  ב

תוך מיפוי הסביבה  ,דיוק משמעותי בקביעת המיקום והכיוון של מכשיר ביחס למיקום שלושמאפשרת חזותי 

יספקו גם שירותי פרסום, שיהוו את פלח ההכנסות המרכזי  HD Map צפוי שמפות  בנוסף,  סביב אותו מכשיר.  

 .Map  HD (11)של חברות מפות 

פי   רבים של    ההערכות על  ביותר  כלכלנים  הגדול  השוק  היא  אמריקה  צפון  כלי    HD Map-ל,  רכב  העבור 

נהיגה ה לחוויית  הגובר  מהביקוש  בעיקר  מונע  אמריקה  בצפון  השוק  התחזית.  תקופת  במהלך  אוטונומיים 

של ספקי מפות    גוברת   תחרות ו ,  ים אוטונומי  ים רכבסובבות  עלייה בהשקעה בטכנולוגיית    ,בטוחה, יעילה ונוחה

HD  . ואוטונומיים אוטונומיים  חצי  רכב  לכלי  מתאימה  תשתית  של  והזמינות  הממשלתית  בתמיכה  הגידול 

 באזור. HD Map-ה הניע את צמיחת שוקלהמשיך עשויים ל

  HERE Technologies)הולנד(,    TomTomלרכב אוטונומי הם    HD-חלק מהשחקנים הגדולים בשוק מפת ה

 Dynamic Map)סין(,    Baidu  )גרמניה(,  3D Mapping  )ארה"ב(,  NVIDIA)ארה"ב(,    Waymo)הולנד(,  

Platform    ,)יפן(NavInfo    ,)סין(Zenrin    לשחקנים אלה יש חוזי אספקה .)ארוכי טווח עם יצרני רכב  )ארה"ב

חדשים,  מוצרים  פיתוחי  של  אסטרטגיות  אימצו  אלו  חברות  אוטונומי.  רכב  טכנולוגיות  ומפתחי  מובילים 

- ב  כדי להשיג אחיזהרכישות, הסכמים, שיתופי פעולה, הרחבות, מיזמים משותפים, שותפויות וחוזי אספקה  

HD Map  פית ושיתויו . שותפוגישות שונות לרכישה ואחזקת הנתונים , גם אם בור שוק הרכב האוטונומיעב 

 .(11) אלו פעולה הם האסטרטגיות המאומצות ביותר על ידי שחקנים גדולים 

מרכזי לקידום תחום  תוך הבנה שתחום זה הינו    ,Map  HDבקידום מיפוי  גם בישראל יש התעניינות גדולה  

על פי החלטת הממשלה, בין תפקידי התוכנית הלאומית לתחבורה חכמה:  שראל.  יאוטונומי ברכב  עולם ה

איתור, יצירה והנגשת תשתיות מידע הנדרשות למו"פ ולצמיחת תעשיית התחבורה החכמה בישראל, ובכלל  

פוי  מרכז למי.  זאת מיפוי והנגשת מאגרי מידע בתחום ומיפוי כבישי ישראל או חלק מהם ברזולוציה גבוהה

המיפוי ברזולוציה גבוהה כתשתית מחקר   את פרויקט דמויקומינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה  ישראל

  לאיסוף ניסיון הראשון  הונעשה    פורסם מכרז ראשון בנושא  2018באוגוסט  ותומכת לתחום התחבורה החכמה  

לציבור הרחב    ומאפשר  HD Mapבמעשה מסיים את הייצור של מוצר ברמת  זה  ומחקר    HD Map שלמיפוי  ו

  .נה בישראלושאלר מפורט ואיכותימאגר להשתמש ב
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להפקת   אחד   הכלכליהיבט    במחקר זה אנו סוקרים   אךקיימות שיטות שונות    HD Map  הפקת ל  ,כאמור

HD Map  קיים, בדיקות    מתוך מאגר נתונים שימוש בנתונים  או    מידע ענן נקודות ותמונות קליטת  משלב  ה

איכות  ובקרת  טופולוגיות  בדיקות  ודיוק,  ייצור  איכות  תהליך  קיום  להמשך  המלצות     HD Map-ה  ומתן 

 HDספקי  בתחום  פרוייקטים  ניתוח כלכלי של  יסיון ייצור של החברה וסיכום  משלב נ חלק זה    .בישראל

Map  להםשהצלחנו להגיע למידע הודות  ברמה עולמית.  

 

, דיימלר, ב.מ. וו, פולקסווגןם, כמו בעולות עבור תעשיות רכב מוביל HD Map  ייצור פרוייקטים שלמדובר ב

 . 2022-ל 2004בין שנים ואחרים  הונדה, רנו, אופל, לנד רובר , יגואר, אאודי, פורשה

 

שקיימים  נחזור ונחדד    HD Mapתחילה, לפני ניתוח היבט הכלכלי ותמחור של קליטה וייצור נתונים לרמת  

  רים במפורט בסעיףבסוהמוקיום פורמטים  נתונים  הנתונים, עיבוד  להשגת הכרחיים  הים  הטכניתנאי סף  

 של מחקר זה.  5

 

לציין לייצור  ה,  חשוב  במשתנה    HD Mapתמחור  בגורמים מספר  כתלות  ה.  הגורמים    ,איסוףשלב 

עיבוד  פוליטיים של האיזור ובשלב  -גאוותנאים  אורך קליטה, תנאים סביבתיים  מחיר הינם  על ההמשפיעים  

נתיבים, כמות  מורכבות  ,  סוג המקטע, עירוני או בין עירוניעל המחיר הינם    וייצור, הגורמים המשפיעים 

  .האלמנטים הלוגיים שנדרשים להתייחסותהנתיבים, כמות הצמתים וכמות 

 : HD Mapאיסוף וייצור פרוייקט  תמחור  עם מרכיבילהלן, מטריצה בסיסית 

 

 

  

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3
1 2 3

10 50 100 and Up

50 100 250 and Up

Overhead/Shipping/Calibration of System No effect on price No effect on price No effect on price

Effort Mapping [€] Travel Costs No effect on price No effect on price No effect on price

Mapping No effect on price No effect on price

Total Effort incl. Discount [€]

Basic Effort further products [€]

Effort Full Resolutiuon Point Cloud [€]

Effort 360° Pan. Camera Images [€]

Area [km²]

Track length [km]

Intersection [Count]

Effort Pre-Processing/Homogenisation [€]

Effort OpenDRIVE [€]

Factor
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דולר   1,500- ה כהינ במחקר זה בין עירוני טע קשל מ  ללא איסוף הנתונים  שלב עיבוד וייצורעלות של לדוגמה, 

לק"מ  דולר  9,000-הינה כ שלב עיבוד וייצור ללא איסוף הנתונים של מקטע עירוני במחקר זה עלות לק"מ רץ ו

 רץ.

  או מתוך מאגר נתונים  מידע ענן נקודות ותמונות משלב קליטת    HD Mapלתמחור ייצור  סיכום  להלן טבלא  

 :קיים, בדיקות איכות ודיוק, בדיקות טופולוגיות ובקרת איכות 

 

השקעה  דורש, ק"מ 20,000-לה  מעללאורך להיום   המגיעים  ,הסלולים בישראלחישוב גס של כלל הכבישים  

יום.  של ה  ייצור  במחירי  שראלבי  HD Map-הטובת מיפוי  מיליון דולר ל  200-ליון דולר למ  40שיכולה לנוע בין  

  HD Map-מיפוי הבתחום רזים כ לצאת למיפוי מסיבי ולהוציא מברמה לאומית החלטה עם זאת, ברור שביחד 

היום בשוק.   הקיימים מחירים  האת    ת משמעותי  תוריד ובסופו של דבר  והשקעות בתחום  התפתחות  תביא ל

ראשונה עם  הבשורה  ה  אוטונומי ותשים אות הרכב  גשמת חזון הלעבר ה  ת ישראלקפיץ את מדינ יד זה  עצ

 .  בתחום ביותר מדינות המתקדמות ה

- בכלל ובתחום המחקר ופיתוח, יזמות ותעשייה בתחום התחבורה החכמה בישראל  המדינה  עודד  ככל שת 

HD Map   גם ייצור מיפוי  ייעל  בפרט כך יתHD    הקשורות באופן ישיר או  והחברתיות    תועלות הכלכליות ותושג

ופיתוח נקייה  שמירה על הסביבה  ,  הקטנת הגודש בדרכים ,  רכים בטיחות בד הקיף לתחום זה, החל משיפור  

 תעשייה טכנולוגית בישראל ובסופו של דבר תגרום לתועלת כלכלית עצומה למדינת ישראל לאין שיעור.

בנוסף, נדרש ניתוח מעמיק של הקשרים בין מעגלי השפעה לקידום הרכב אוטונומי בישראל. במסגרת מחקר  

בשאלה זו ובנינו "מפת דרכים" של מעגלי השפעה, גופים המרכיבים את המעגלים אלו  זה התחלנו לעסוק  

וקשרים ביניהם. אנו עוד עתידים לפתח את הנושא ולהכין קרקע לכל התהליכים עבור יישום הרכב האטונומי  

 קיקה דרך מעגלי רגולציה והסמכה למעגל ייצור ויישום. הח בישראל ממעגל

 

 

Phase Collection Processing, production, QA and QC

Highway 1,500 $ - 5,000 $ per kilometer

Urban road 2,000 $ - 10,000 $ per kilometer

500 $ - 2,500 $ per 

kilometer
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 : אוטונומי בישראל ה ב כרה לקידום  בין מעגלי השפעה  הקשריםניתוח 
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 סיכום .7

בנושא    חקרמ אוטונומי  ורכב  חכמה  תחבורה  עוסק בתחום  עירוניים משולבים    HD Mapזה  של מקטעים 

מתוך מידע ענן נקודות ותמונות   ולהפקת   השיטהוסקירת    HD Map-ייצור ה   הגדרת תהליךתה  יהיומטרתו  

 בישראל.   HD Map-התהליך ייצור ב קיים, בדיקות איכות ודיוק, בדיקות טופולוגיות ובקרת איכות 

עירוני משולב  במרחב    HD Map  ברמתשני מקטעים  לראשונה בישראל  ספק  מו, מחקר זה הינו מעשי  בנוסף

כלכלי בהיבט  חישוב  ניתוח וובסיס להייצור, עיבוד ובקרה  , ניתוח של תהליך  ביותר  מחמירהעולמי  ה בסטנדרט  

מרכז  פרוייקט שיזמו  ה  המשך ישיר שלומהווה  ייצור בישראל  למבסס הבנה ויכולת  מחקר    הבאים.לפרוייקטים  

ישראל ותחבורה חכמה    למיפוי  דלקים  תחליפי  גבוהה כתשתית מחקר  לקידום  ומינהלת  המיפוי ברזולוציה 

 . תחום התחבורה החכמהב תומכת הופיתוח 

בע"מ  בין  פעולה  תוףימש  תוצאהכ מתקדמים  מיפוי  ופתרונות  מערכות    3D Mapping  ,ישראלית ה  שיא 

  , HD Mapבנות תהליך ייצור שהחל מייצור  הצלחנו ל  Israel Living Labאיגוד  ו  הישראלית   Cognataהגרמנית,  

ראשונה  דרך  אבן  ווה  ההמ   ת החומר לציבור הרחב בישראל הנגשלעד  ו  Digital Twin  -   תאום דיגיטלייצירת  דרך  

 .אוטונומי בישראלהרכב הבתשתית 

. ביותר  ירים ממחהעולמיים  הבישראל בסטנדרטים    HD Mapמוכיח שניתן לייצר תשתית    מחקר זה   , כאמור

אשר יכול להיות ממריץ מצויין  רכב אוטונומי בישראל  והמשך לקידום    HD Mapתשתית  מוצלחת להתחלה    זאת 

ופרוייקטים רחבי היקף    סיביאמ, מימון ממשלתי  ללא תוכנית מסודרת   ,זאת   ביחד עם .  התחום   להמשך פיתוח

בצורה תנופה שהותנעה  הר  ותעצאוטונומי  הרכב  הבתחום  מהפכה של ממש  אפשר  ת ת לא    HD Mapבתחום  

 .ומינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה מרכז למיפוי ישראלה מוצלחת על ידי הכ
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