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Rozdział 1

Wstęp

Wraz z rozwojem technologii autonomiczne samochody zaczynają być rzeczywistością, a
nie jedynie wizją przyszłości. Technologia ta rozwija się bardzo dynamicznie. Pojazdy au-
tonomiczne na najwyższym poziomie autonomiczności posiadają bardzo pozytywną cechę:
pozwalają kierowcy na nie kierowanie pojazdem. SAE (Society of Automotive Engineers)
definiuje 6 poziomów autonomiczności pojazdów [13].

Najniższym poziomem dla pojazdów autonomicznych jest poziom 0. Charakteryzuje
się on brakiem automatyzacji jazdy. Kierowca w całości kieruje pojazdem, nawet jeśli sa-
mochód wyposażony jest w aktywne systemy bezpieczeństwa. Następny jest poziom 1, są
to systemy wspierające kierowce. Kierowca w całości kieruje pojazdem, lecz elektroniczne
systemy mogą wprowadzać poprawki do jazdy. Przykładami mogą być: adaptacyjny tem-
pomat, utrzymujący bezpieczną odległość między poprzedzającymi pojazdami, systemy
utrzymywania pasa ruchu czy też systemy unikania kolizji. Kolejny jest poziom 2, czyli
częściowa automatyzacja. Kierowca wciąż musi być obecny w pojeździe oraz mieć obie
ręce na kierownicy aby mieć możliwość przejęcia kontroli nad pojazdem w każdym mo-
mencie. Komputer pokładowy potrafi jednocześnie przyspieszać, hamować, oraz skręcać.
Przykładem może być asystent jazdy w korku czy też automatyczne parkowanie samocho-
du. Następujący po nim jest poziom 3 oznaczający warunkową automatyzacje. Samochód
jest w stanie w całości prowadzić do celu ale tylko w idealnych warunkach oraz z pewnymi
limitami. Kierowca już nie musi ciągle trzymać obu rąk na kierownicy jednakże nadal
musi obserwować drogę oraz być gotowy przejąć kontrolę nad pojazdem jeżeli warunki na
drodze spadną poniżej idealnych. Przedostatni jest poziom 4, czyli wysoka automatyza-
cja. Pojazd może w całości prowadzić do celu bez interakcji z człowiekiem. Kierowca ma
możliwość przejęcia kontroli kiedy jest to konieczne, lecz pojazd jest tak zaprojektowany
aby bezpiecznie wyjść z każdej sytuacji bez interwencji użytkownika. Ostatnim poziomem
jest poziom 5 oznaczający całkowitą automatyzacje jazdy. Pojazd w całości prowadzi do
celu w każdych warunkach bez żadnych interakcji z kierowcą, eliminując potrzebę posia-
dania kierownicy czy pedałów. Pojazdy posiadające trzeci poziom autonomiczności są już
widoczne na publicznych drogach, np. autopilot samochodów marki Tesla. Jednym z pod-
stawowych problemów jakie projektanci autonomicznych pojazdów muszą rozwiązać jest
planowanie ścieżki. Już w drugim poziomie autonomiczności istnieje potrzeba rozwiązania
tego problemu.

Problem planowania ruchu dla samochodu autonomicznego jest bardzo złożonym za-
daniem. Rozpoczyna się je od panowania trasy, czyli użytkownik podaje punkt startowy
oraz końcowy, do którego chce dojechać, a algorytm zwraca szczegóły trasy, którą należy
się poruszać. Ta funkcjonalność jest już od dawna szeroko dostępna np. w nawigacjach
samochodowych. Kolejnym etapem planowania ruchu samochodu jest planowanie ścież-
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ki na podstawie trasy, w całości, lub segmentami, trasę dzielimy na punkty kontrolne
i pomiędzy nimi planujemy ścieżki. Następnym elementem jest planowanie trajektorii,
czyli przypisanie zależności od czasu dla ścieżki. Planowanie ścieżki dla pojazdów auto-
nomicznych składa się z wielu etapów. Fundamentalnym zadaniem planowania ruchu jest
wyznaczenie ścieżki pomiędzy konfiguracją startową qS, a końcową qG, unikając kolizji z
obiektami znajdującymi się w przestrzeni C. Ścieżka wytycza krzywą po której samochód
powinien się poruszać i w całości zawiera się w przestrzeni wolnej Cfree tj. przestrzeni,
w której nie występują żadne obiekty. Taka ścieżka musi uwzględniać ograniczenia nieho-
lonomiczne pojazdu jako, że samochód jest obiektem nieholonomicznym. Oznacza to, że
w wybranych kierunkach ruch pojazdu jest zabroniony. Istnieje bardzo wiele algorytmów
planowania ścieżki, każdy z nich skupia się na różnych aspektach. Istnieją dwa podejścia
do planowania ścieżki: podejście klasyczne oraz podejście oparte na sztucznej inteligencji
[15].

W klasycznym podejściu spośród wielu technik wyznaczania ścieżki możemy wyróżnić
kilka algorytmów. Pierwszym z nich jest algorytm Dijkstry. Jest to klasyczny algorytm
najkrótszej ścieżki w grafie skierowanym. Każda krawędź w grafie jest utworzona przez
dwa wierzchołki w uporządkowanej kolejności. Waga krawędzi jest wyliczana na podsta-
wie funkcji wagi. Algorytm posiada dwa zbiory wierzchołków o nazwach Open set i Closed
set. Początkowo zbiór Open set jest pusty. W każdym kroku wierzchołek jest przenoszony
ze zbioru Open set do zbioru Closed set i przypisuje się mu wartość minimalnej sumy
wszystkich wag krawędzi prowadzących do wierzchołka startowego [16].
Rozwinięciem algorytmu Dijkstry jest algorytm A-star, który próbuje zredukować ilość
odwiedzanych stanów poprzez wprowadzenie heurystyki kosztu dotarcia do celu z danego
stanu. Jeżeli heurystyka zostanie zaproponowana poprawnie, algorytm gwarantuje znale-
zienie optymalnej ścieżki [8].
Kolejną techniką są pola sztucznego potencjału. Główną ideą tej metody jest wygenerowa-
nie sztucznego pola potencjału w konfiguracji docelowej, dzięki któremu można zasymulo-
wać przyciąganie robota do celu podobnie jak na przykład w przypadku kuli postawionej
na równi pochyłej, nachylenie zbocza ściąga kulę na sam dół zbocza. Konfiguracja robota
jest przyciągana przez potencjalne pole konfiguracji docelowej oraz odpychana od prze-
szkód. Uzyskana w ten sposób krzywa jest ścieżką robota.
Następną klasyczną techniką jest metoda dekompozycji komórkowej. Głównym pomysłem
metody jest podział przestrzeni konfiguracyjnej C na komórki wolne oraz obszary zajęte
przez przeszkody. Najważniejszym elementem w tej metodzie jest wyznaczenie granic po-
między komórkami. Jeżeli granice są opisane jako funkcje struktury otoczenia, takie, że
dekompozycja jest bezstratna, wtedy metodę nazywamy metodą dokładnej dekompozycji.
Jeżeli jednak granice opisane są jako przybliżenie dokładnej przestrzeni to metodę nazy-
wamy metodą przybliżonej dekompozycji [12]. Istnieją jeszcze probabilistyczne metody
dekompozycyjne.
Metoda oparta na siatce (z ang. Grid Based method) jest kolejną techniką klasyczną, którą
warto wyróżnić. W tej metodzie na przestrzeń roboczą zostaje nałożona siatka i dzieli się
ją na komórki o takim samym wymiarze. Zakłada się, że każda konfiguracja możliwa do
osiągnięcia przez robota mobilnego jest opisana komórką w siatce. Robot może poruszać
się w każdym kierunku z komórki w której się znajduje, dopóki komórka, do której chce
się poruszyć znajduje się w przestrzeni wolnej Cfree(to czy komórka znajduje się w tej
przestrzeni jest testowane przez algorytmy wykrywania kolizji). Podejście to dyskretyzuje
przestrzeń roboczą co pozwala na użycie algorytmów typu A-star do znalezienia ścieżki.
Następną techniką jest metoda probabilistycznych map drogowych (z ang. Probabilistic
Road Map, PRM ). W tej metodzie przestrzeń konfiguracyjna jest losowo próbkowana,
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sprawdza się czy próbka jest w przestrzeni wolnej Cfree, a następnie łączy się spróbko-
wane konfigurację z pobliskimi konfiguracjami w grafie. Do powstałego grafu dodaje się
konfiguracje początkową oraz końcową, a problem wyszukiwania ścieżki zamienia się w
problem wyszukiwania ścieżki w grafie [4].
Kolejną klasyczną techniką jest Rapidly Exploring Random Tree (RRT). Podejście to
przedstawia strukturę danych oraz algorytm zaprojektowane do wydajnego przeszukiwa-
nia wielowymiarowych przestrzeni. Często samo RRT nie jest wystarczające do rozwiąza-
nia problemu, jednakże może być traktowane jako składnik potrzebny do opracowywania
różnych algorytmów [7]. Inne podejście reprezentuje technika otoczki wypukłej (z ang.
Convex Hull). Zastosowanie otoczki wypukłej do otoczenia przeszkody pozwala na lepsze
odwzorowanie kształtu przeszkody w przestrzeni roboczej oraz pomaga w radzeniu sobie
z różnego rodzaju problemami obliczeniowymi, jednakże wymaga większego nakładu pra-
cy przy sprawdzaniu kolizyjności robota z przeszkodami. Żeby uzyskać satysfakcjonujące
działanie algorytmu należy połączyć użycie otoczki wypukłej oraz heurystyki w planowa-
niu ścieżki [15].
Ostatnią z wyróżnianych metod klasycznych jest metoda dziel i rządź. W tej techni-
ce problem znalezienia najkrótszej ścieżki pomiędzy dwoma konfiguracjami, dzieli się na
mniejsze podproblemy, tak długo, aż staną się one możliwe do bezpośredniego rozwiąza-
nia. Zastosowanie tej metody w planowaniu ścieżki zostało opisane przez wielu różnych
badaczy, m. in. przez J. Weavera i S. Derby’ego dla robotów współpracujących [14] oraz
R. Meutha i D. Wunscha dla znajdywania ścieżki w czasie rzeczywistym dla samolotu
stałopłatowego [9].

Natomiast wśród technik sztucznej inteligencji wyróżnić można wiele innowacyjnych
metod. Pierwszą z nich jest metoda oparta na sieciach neuronowych. W sieciach neuro-
nowych zarządzanie danymi czerpie inspiracje z tego jak ludzki mózg zarządzani infor-
macjami. Głównym elementem tego podejścia jest innowacyjna reprezentacja struktury
przetwarzanych danych. Ogromna ilość neuronów zostaje stworzona w celu zajęcia się
poszczególnymi problemami. Sieć neuronowa używana jest do opisu ograniczeń występu-
jącym w przestrzeni roboczej, a energia jest zdefiniowana jako funkcja punktu ścieżki.
Poziom energii zależy od konfiguracji punktu, a robot porusza się w kierunku minimalnej
energii [16].
Zgoła inna jest metoda oparta na logice rozmytej (z ang. Fuzzy Logic). Technika ta uży-
wana jest kiedy istnieje duży stopień niepewności, złożoności i nieliniowości. Główną ideą
jest przetłumaczenie dostarczonych przez człowieka reguł (jeśli–to–wtedy–to) na ich ma-
tematyczne odpowiedniki.
Innymi technikami sztucznej inteligencji są algorytmy genetyczne. Podstawowym pomy-
słem tych technik jest naśladowania idei „przeżyją najsilniejsi”, odwzorowuje procesy ob-
serwowane w naturze – silni mają największą szanse na przeżycie, a słabi największą
szanse na śmierć. Zostają zaimplementowane podstawowe operacje genetyczne: mutacja,
selekcja oraz krzyżowanie. Przy użyciu tych operacji tworzy się kolejną populację.
Następnym typem wartym wyróżnienia są techniki naśladujące zwierzęta. Jednym z nich
jest algorytm mrówkowy. Optymalizacja kolonii mrówkowych używana jest do szeroko
pojętych problemów obliczeniowych, ma ona charakter probabilistyczny oraz można ją
użyć do znajdywania najlepszej ścieżki w grafie. Poruszające się mrówki pozostawiają za
sobą ślad (feromon). Mrówki w celu znalezienia pożywienia wybierają ten szlak, który
ma największą intensywność feromonów. Ta cecha wykorzystywana jest do rozwiązywa-
nia problemu optymalizacji. Kolejną techniką jest metoda optymalizacji za pomocą roju
cząstek (z ang. Particle Swarm Optimization Technique). Jest to technika najczęściej uży-
wana podczas optymalizacji wśród metod sztucznej inteligencji. Bazuje ona na zachowaniu
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Rysunek 1.1: Prosty samochód o trzech stopniach swobody [8]

stada ptaków lub ryb w poszukiwaniu pożywienia. Cząstki, których liczba jest dobierana
losowo, poruszają się w wielowymiarowej przestrzeni szukając idealnej konfiguracji. Naj-
lepsze indywidualne znalezisko motywuje inne cząstki. Algorytm kończy się po wykonaniu
wybranej ilości iteracji lub jeżeli najlepsze znalezione rozwiązanie nie zmieniło się w ciągu
kilku ostatnich iteracji. W wielu pracach naukowych algorytm ten działa skuteczniej niż
algorytmy genetyczne [15], [1], [10]. Następną metodą jest algorytm sztucznej kolonii psz-
czół. Jest to oparty na zachowaniach roju pszczół algorytm metaheurystyczny używany
do rozwiązywania problemów numerycznych. Zainspirowany został przez inteligentne że-
rowanie pszczół miodnych. Trzy podstawowe elementy modelu to: pszczoły bezrobotne i
pracujące oraz źródła pożywienia. Pierwsze dwa elementy wyszukują źródeł pożywienia w
pobliżu ula. Ostatnią wyróżnianą techniką tego typu jest algorytm świetlika. Świetliki w
procesie bioluminescencji emitują światło, które zauważone przez inne świetliki świecące
słabiej przyciąga je. Ta idea stworzyła podstawę działania algorytmu świetlika. Atrakcyj-
ność światła jest proporcjonalna do ich jasności, co zostało użyte do stworzenia funkcji
celu, która jest optymalizowana.

1.1 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest porównanie czterech wybranych algorytmów wyznaczania ścieżki dla
robota mobilnego. Dla uproszczenia problemu przyjęto, że robot jest jedynym ruchomym
obiektem w środowisku. Za robota mobilnego w pracy przyjęto auto poruszające się po
krzywych Reedsa–Sheppa, a parametry opisujące pojazd zostały ukazane na rysunku 1.1.
W tym przypadku najkrótszą ścieżką jest ta, która zajmie minimalną ilość czasu żeby ją
pokonać, przy założeniu, że prędkość pojazdu jest stała. Stan opisujący pozycje robota
przestawiony jest w postaci q = (x, y, θ)T . Równania dynamiki takiego samochodu mają
postać 

ẋ = u1 cos θ
ẏ = u1 sin θ
θ̇ = u1u2

, (1.1)
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gdzie u1 ∈ {−1, 0, 1} u2 ∈< − tan Φmax, tan Φmax >. Φ to promień skrętu. Założono,
że prosty samochód ma ograniczony kąt skrętu Φmax <

π
2 , więc |Φ| ¬ Φmax. Pierwsza

zmienna u1, wybiera bieg, czyli naprzód (u1 = 1), w tył (u1 = −1) lub stój (u1 =
0). Algorytmy zostały zaimplementowane w języku Python z wykorzystaniem bliblioteki
OMPL [5].

1.2 Układ pracy
Rozdział drugi opisuję pojęcie planowania ścieżki oraz zawiera opis samochodu kinema-

tycznego dla którego realizowane było planowanie. W rozdziale trzecim, zostały opisane
algorytmy zaimplementowane na potrzeby pracy oraz algorytmy istniejące już w wykorzy-
stywanej bibliotece OMPL [5], które zostały użyte na potrzeby pracy. Rozdział 4 zawiera
szczegółowe porównanie opisanych wcześniej algorytmów. Ostatni rozdział został poświę-
cony na podsumowanie pracy oraz proponuje kierunki dalszych badań.





Rozdział 2

Planowanie ścieżki

Zadaniem planowania ścieżki jest odnalezienie ciągłej krzywej pomiędzy stanem począt-
kowym qs a stanem końcowym qG, która w całości znajduje się w przestrzeni wolnej i
jednocześnie uwzględnia ograniczenia nieholonomiczne pojazdu, dla którego planowanie
jest realizowane. Konfiguracja może na przykład opisywać pozycję i orientację robota, a
przestrzeń konfiguracyjna C opisuje wszystkie możliwe konfiguracje. W klasycznym podej-
ściu do rozpoczęcia planowania ścieżki potrzebna jest wiedza o otoczeniu w jakim będzie
poruszał się robot mobilny. Otoczenie to składa się z przestrzeni przeszkód Cobs ⊆ C, któ-
ra jest zbiorem wszystkich konfiguracji, do których robot nie może się poruszać. Pozostała
część konfiguracji to przestrzeń wolna, definiowana jako Cfree = C \ Cobs [8].

2.1 Samochód kinematyczny
W pracy do generowania kolejnych punktów ścieżki wykorzystano prosty samochód

kinematyczny (rysunek 1.1). Jest on ciałem sztywnym poruszającym się po mapie. Kon-
figuracja takiego samochodu opisywana jest jako wektor q = (x, y, θ)T , a jego równania
ruchu opisywane są następująco 

ẋ = us cos θ
ẏ = us sin θ
θ̇ = us

L
tanuφ

. (2.1)

Rozważając ograniczenia prędkości oraz kąta skrętu takiego pojazdu możliwych jest kilka
szczególnych przypadków [8]. Jednym z nich jest samochód poruszający się po krzywych
Dubinsa. Zakłada się, że samochód porusza się w przód ze stałą prędkością us = 1 co
upraszcza (2.1) do 

ẋ = cos θ
ẏ = sin θ
θ̇ = u

, (2.2)

gdzie u jest wybierane z U ∈ [− tanφmax, tanφmax]. Drugim ograniczeniem jest mak-
symalny kąt sterowania φmax co skutkuje minimalnym promieniem skrętu ρmin. Wraz z
poruszaniem się samochodu po mapie rozważa się długość krzywej wyznaczanej przez
środek tylnej osi pojazdu (x, y na rysunku 1.1). Zadaniem jest minimalizacja długości
tej krzywej podczas ruchu pojazdu z dowolnego punktu q1 do qG. Przez fakt, że istnie-
je minimalny promień skrętu ρmin problem ten może być klasyfikowany jako problem
najkrótszej ścieżki z ograniczoną krzywizną. Pokazano, że pomiędzy dwoma dowolnymi
konfiguracjami najkrótsza ścieżka może być opisana jako kombinacja nie więcej niż trzech
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podstawowych ruchów [2]. Każdy podstawowy ruch wykonuje sterowanie stałe w czasie.
Ruchy i symbole skojarzone z nimi zostały przedstawione w tabeli 2.1. Ruch S porusza
samochód w przód. Ruchy L i R skręcają najostrzej jak jest to możliwe kolejno w lewo i
w prawo.

Symbol Sterowanie u
S 0
L 1
R -1

Tabela. 2.1: Trzy podstawowe ruchy pozwalające na konstrukcję wszystkich optymalnych
krzywych dla samochodu Dubinsa

W pracy za robota mobilnego przyjęto samochód poruszający się po krzywych Reedsa–
Sheppa. Różnicą między tym pojazdem, a samochodem poruszającym się po krzywych
Dubinsa jest możliwość ruchu w tył. Upraszcza to model ruchu (2.1) do (1.1). Optymali-
zowane jest to samo kryterium co podczas wykorzystania krzywych Dubinsa, tj. odległość
pokonana przez środek tylnej osi pojazdu. Pokazano, że nie ma więcej niż 48 różnych
schematów sterowań opisujących najkrótszą ścieżkę dla samochodu poruszającego się po
krzywych Reedsa-Sheppa [11]. Notacja sterowań z tabeli 2.1 może zostać rozwinięta do
reprezentacji najkrótszych ścieżek. Wprowadzany jest nowy symbol „|”, który oznacza
zmianę kierunku jazdy. Reeds i Shepp pokazali, że najkrótsza ścieżka dla samochodu
poruszającego się po krzywych może zawsze być opisana używając słów podstawowych.
Przykładowa sekwencja reprezentująca ścieżkę została podana jako (2.3).

{C|C|C,CC|C,C|CC,CSC,CCβ|CβC,C|CβCβ|C,
C|Cπ/2SC,CSCπ/2|C,C|Cπ/2SCπ/2|C}. (2.3)

Parametr C (z ang. Curve) oznacza krzywą reprezentującą R lub L. Indeks dolny π/2
oznacza, że krzywa musi być wykonywana przez π/2. Ponadto został zdefiniowany dolny
indeks β oznaczający, że dwie krzywe muszą być wykonywane przez taki sam kąt.
Do zastosowania krzywych Reedsa-Sheppa jako metody planowania lokalnego pojawia się
problem określenia konkretnego słowa podstawowego i jego parametrów dla danego q1 i qG.
Trywialne podejście polega na testowaniu każdego słowa i wybranie najkrótszego z nich,
lecz może to być zbyt kosztowne obliczeniowo. Dla pewnych wartości θ, niektóre słowa są
niemożliwe jako najkrótsze ścieżki, co pozwala na odrzucenie ich ze zbioru, który należy
przejrzeć i w ten sposób można przyspieszyć proces wyszukiwania najkrótszej ścieżki. W
pracy do wyliczania kolejnych punktów ścieżki wykorzystano klasę ReedsSheppStateSpace
istniejącą w bibliotecę OMPL [5].



Rozdział 3

Charakterystyka wybranych
algorytmów

Na potrzeby pracy zostały wybrane cztery algorytmy: A*, RRT, RRT_Connect oraz
EST. Wszystkie algorytmy opierają się na strukturach drzewiastych, lecz zasada ich dzia-
łania jest inna. Algorytm A-star został wybrany z tego powodu, że jako jedyny jest al-
gorytmem dokładnym, więc ścieżka wyznaczona przez ten algorytm może być w pewien
sposób punktem odniesienia do porównania reszty z algorytmów. Algorytmy RRT, EST
oraz RRT_Connect mają element losowości. Dwa pierwsze zostały zaprezentowane w po-
dobnym czasie, a trzeci jest rozwinięciem pierwszego. Porównanie tych algorytmów może
pozwolić sprawdzić, który z zaprezentowanych w podobnym czasie algorytmów jest lepszy,
oraz czy rozwinięcie rzeczywiście podniosło zarówno wydajność jak i jakość algorytmu.

3.1 A*

Algorytm A* (A-star) jest rozwinięciem algorytmu Dijkstry, który próbuje zmniejszyć
całkowitą ilość odwiedzonych konfiguracji poprzez wprowadzanie heurystyki estymującej
koszt dotarcia do celu z wybranej konfiguracji. Pseudokod 1 przedstawia ogólny sposób
działania algorytmu.

Niech C(x) oznacza koszt dotarcia z konfiguracji xI do x, a G(x) oznacza koszt dotar-
cia z konfiguracji x do jakiegoś stanu XG. Funkcja C∗(x) jest wyliczana poprzez technike
programowania dynamicznego, jednakże nie da się znaeźć prawdziwej optymalnej funkcji
kosztu dotarcia, G∗, z góry. W wielu przypadkach istnieje możliwość stworzenia przybliże-
nia z niedomiarem funkcji kosztu dotarcia. Celem jest wyznaczenie takiego przybliżenia,
które jednocześnie jest jak najbliżej rzeczywistej funkcji kosztu dotarcia i gwarantuje, że
nie jest większa od niej. Taką funkcje przybliżającą oznaczamy Ĝ∗(x).

Algorytm ten działa dokładnie w ten sam sposób w jaki działa algorytm Dijkstry. Je-
dyną różnicą jest funkcja używana do sortowania kolejki priorytetowej Q. Q jest zbiorem
wierzchołków „żywych” to znaczy, wierzchołków, które algorytm już napotkał, ale możli-
we, że sąsiadują one z nieodwiedzonymi stanami. Początkowo jedynym „żywym” stanem
jest xI — konfiguracja początkowa. W algorytmie A* używana jest suma C∗(x′) + Ĝ∗(x′),
oznacza to, że kolejka priorytetowa jest sortowana przez oszacowanie optymalnego kosztu
dotarcia z konfiguracji xI do XG. Jeżeli funkcja Ĝ ∗ (x) jest przybliżeniem z niedomiarem
rzeczywistej optymalnej funkcji kosztu dotarcia G∗ dla wszystkich x ∈ X, algorytm A*
gwarantuje znalezienie optymalnej ścieżki. Im lepsze przybliżenie funkcji kosztu dotarcia
tym mniejsza liczba odwiedzonych wierzchołków w porównaniu do algorytmu Dijkstry.
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Algorytm 1: A-star(xinit)
Q.insert(xI)
while Q not empty do

x⇐ Q.pop()
if x ∈ XG then

return SUCCESS
end
forall u ∈ U(x) do

x′ ⇐ C∗(x′) + Ĝ∗(x′)
if x′ not visited then

mark x′ as visited
Q.insert(x′)

else
resolve duplicate x′

end
end

end
return FAILURE

Podejście to wydaje się lepsze, lecz w niektórych przypadkach znalezienie heurystyki, któ-
ra jest jednocześnie wydajna oraz dająca dobre podejście do wyszukiwania jest trudne
lub nawet niemożliwe. Można zauważyć, że gdy funkcja Ĝ∗(x) = 0 dla wszystkich x ∈ X,
algorytm A* degeneruje się do algorytmu Djikstry [8].

3.2 RRT

Rapidly-exploring Random Tree (RRT) jest strukturą danych oraz algorytmem zapro-
jektowanym do efektywnego przeszukiwania niewypukłych, wielowymiarowych przestrze-
ni. Dla danej konfiguracji początkowej xI , konstruowana jest struktura drzewiasta G z K
wierzchołkami w sposób ukazany w pseudokodach 2 i 3.
Pierwszym wierzchołkiem drzewa G jest xI , stan znajdujący się w przestrzeni wolnej. W

Algorytm 2: RRT(xinit)
G.init(xI)
for k = 1 to K do

xrand ⇐ RANDOM_CONF ()
EXTEND(G, xrand)

end
return G

każdej iteracji losowa konfiguracja, xrand, jest wybierana z przestrzeni wolnej Cfree. Funk-
cja NEAREST_NEIGHBOUR(xrand, G) znajduje najbliższy wierzchołek z G do stanu
xrand. W procedurze EXTEND funkcja NEW_CONF (∆x) wybiera nową konfiguracje
xnew poprzez ruch z xnear o odległość ∆x w kierunku xrand jeżeli ruch w tym kierunku
jest możliwy. Następnie wierzchołek xnew dodawany jest do G wraz z nową krawędzią ze
stanu xnear do xnew.
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Algorytm 3: EXTEND(G, xrand)
xnear ⇐ NEAREST_NEIGHBOUR(xrand, G)
xnew ⇐ NEW_CONF (xnear,∆x)
G.add_vertex(xnew)
G.add_edge(xnear, xnew)
if xnew = x then

return Reached
else

return Advanced
end
return Trapped

Eksploracja polega na przeszukiwaniu całej przestrzeni konfiguracyjnej w celu znale-
zienia dobrego rozwiązania, a eksploatacja oznacza przeszukiwanie przestrzeni w okolicy
znalezionego już rozwiązania w celu jego ulepszenia. RRT szybko rozwija się w kierunku
niezbadanych części przestrzeni C, co oznacza, że bliżej jest mu do techniki eksploracji
niż do eksploatacji. Konstrukcja algorytmu jest dość prosta co pozwala na łatwą analizę
wydajności [7].

3.3 RRT–Connect

Algorytm RRT–Connect bazuje na dwóch elementach: heurystyce Connect, która pró-
buje poruszać się na większą odległość oraz rozwoju RRT zarówno z konfiguracji począt-
kowej xI , jak i końcowej, XG. Heurystyka Connect jest zachłanną funkcją, która zamiast,
jak w podstawowym algorytmie RRT, poruszać się w stronę o jeden krok o długości ∆x,
porusza się w stronę xrand tak długo, aż go osiągnie lub natrafi na przeszkodę.
Pseudokody 4 i 5 pokazują ogólny schemat działania algortymu RRT_Connect. Dwa drze-

Algorytm 4: CONNECT(G, x)
repeat

S ⇐ EXTEND(G, x)
until S 6= Advanced

wa Ga i Gb są rozwijane dopóki nie zostanie znalezione rozwiązanie. W każdej z iteracji
jedno z drzew jest powiększane (funkcja EXTEND), a następnie próbuje się połączyć
najbliższy wierzchołek z drugiego z drzew do nowego wierzchołka. Następnie role drzew
zostają odwrócone. Pozwala to obu drzewom na eksplorowanie przestrzeni Cfree przy
jednoczesnym próbowaniu stworzenia połączenia między nimi [6].

3.4 EST

EST (z ang. Expansive configuration spaces) opiera się na rozkładzie prawdopodobień-
stwa, który decyduje o kierunku wzrostu drzewa. Podstawowa zasada działania algorytmu
jest następująca. Brane są pod uwagę konfiguracje: początkowa xI oraz XG. Następnie
przestrzeń konfiguracyjna C jest próbkowana losowo, zachowując jedynie te konfigurację
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Algorytm 5: RRT_Connect(xI , XG)
Ga.init(xI), Gb.init(XG)
for k = 1 to K do

xrand ⇐ RANDOM_CONF ()
if EXTEND(Ga, xrand) 6=Trapped then

if CONNECT(Gb, xnew) = Reached then
return PATH(Ga, Gb)

end
end
SWAP(Ga, Gb)

end
return Failure

które są połączone ścieżką z xI lub XG. W ten sposób tworzone są dwa drzewa zakorze-
nione w tych konfiguracjach. Każdy węzeł drzewa reprezentuje konfigurację należącą do
Cfree połączoną ścieżką z korzeniem. Oba drzewa rozrastają się dopóki nie będzie moż-
liwe ich bezpośrednie połączenie. Algorytm wykonuje iteracyjnie dwa kroki: ekspansje (z
ang. expansion) oraz łączenie (z ang. connection), dopóki ścieżka nie zostanie znaleziona
lub zostanie osiągnięta maksymalna ilość iteracji. Faza ekspansji polega na jednoczesnym
budowaniu dwóch drzew GI oraz GG. Następnie wybierany jest wierzchołek x z jednego z
drzew z prawdopodobieństwem 1

ω(x) , gdzie ω(x) jest funkcją ważącą x. W kolejnym kroku
próbkujemy otoczenie x równomiernie i losowo, zapisując tylko te konfiguracje z najwyż-
szym prawdopodobieństwem. Druga faza odpowiedzialna za łączenie, odpowiedzialna jest
za scalenie dwóch drzew GI i GG [3].



Rozdział 4

Porównanie algorytmów

Do przeprowadzenia porównania algorytmów wykorzystano język programowania Python
oraz bibliotekę OMPL [5]. Rozpatrzono planowanie ścieżki w czterech różnych sceneriach:
wyprowadzenie robota mobilnego z narożnika, przejście przez „cieśninę”, poruszanie się po
labiryncie oraz ruch po mapie z losowo wygenerowanymi obiektami. Zostały one ukaza-
ne odpowiednio na rysunkach 4.1a ÷ 4.1d. Wyznaczone ścieżki zunifikowano do postaci

(a) Narożnik (b) Cieśnina

(c) Labirynt (d) Mapa z losowo wygenerowanymi przeszko-
dami

Rysunek 4.1: Scenerie w których ścieżka jest planowana

listy zawierającej kolejne położenia robota wraz z orientacją, które ma on realizować w
celu prostej wizualizacji ścieżek. W celu porównania algorytmów wprowadzono metrykę,
w której przyjęto trzy kryteria. Do przeprowadzenia symulacji wybrano punkty początko-
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we i końcowe dla poszczególnych map i przeprowadzono planowanie ścieżki między nimi
kilkukrotnie. Przykładowe wyniki planowania ścieżki przedstawiono na rysunku 4.2.

Pierwszym z kryteriów było kryterium czasowe, im krótszy czas działania algorytmu
tym lepiej. Przyjęto to kryterium, ponieważ jest ono jednym z najważniejszych aspek-
tów branych pod uwagę w systemach czasu rzeczywistego. Na przykład w samochodach
autonomicznych, czas planowania ścieżki powinien być jak najkrótszy, by móc w razie
nagłej zmiany sytuacji na drodze, zaplanować ścieżkę na nowo. Czasy wykonywania po-
szczególnych algorytmów w kolejnych sceneriach wraz z ich średnimi wartościami umiesz-
czono w tabelach 4.1 ÷ 4.4. W większości scenerii najlepsze wyniki prezentuje algorym
RRT–Connect, który w porównaniu z algorytmem, na którym bazuje (RRT) daje o rząd
wielkości krótsze czasy wykonywania. Najgorzej w tym kryterium wypada algorytm A*,
którego czas działania w najgorszym wypadku jest o 100 tysięcy razy większy niż czas
działania algorytmu EST.

(a) Plnowanie w narożniku (b) Planowanie w cieśninie

(c) Planowanie w labiryncie (d) Planowanie na mapie z losowo wygenerowa-
nymi przeszkodami

Rysunek 4.2: Przykładowe wyniki planowania w wybranych sceneriach

Za kolejne kryterium wybrano kryterium długości wyznaczonej ścieżki, im krótsza
ścieżka tym lepiej. Powodem przyjęcia tego kryterium jest naturalna chęć dotarcia do celu
w jak najkrótszym czasie oraz minimalizacja zasobów (takich jak paliwo) w celu dotarcia
do punktu końcowego. Za model robota, który realizuje zaplanowaną ścieżkę przyjęto
samochód kinematyczny. Przy założeniu, że pojazd porusza się ze stałą prędkością, im
krótsza ścieżka tym krótszy czas potrzebny na jej pokonanie. Długości ścieżek wyznaczone
przez kolejne algorytmy umieszczono w tabelach 4.5 ÷ 4.8. Zgodnie z teorią algorytm
A* wypada najlepiej w większości przypadków oraz daje powtarzalne wyniki. Pozostałe
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L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 32,796 0,018 0,025 0,001
2 33,283 0,016 0,030 0,002
3 33,406 31,428 0,032 0,003
4 33,185 0,045 0,026 0,009
5 32,365 0,047 0,295 0,007
6 32,674 0,019 0,015 0,004
7 33,025 0,124 0,034 0,006
8 33,318 0,019 0,014 0,003
9 31,948 0,579 0,028 0,004
10 33,431 0,309 0,021 0,003

Średnia 32,943 3,260 0,052 0,004

Tabela. 4.1: Czas wykonywania algorytmów w narożniku w sekundach

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 52,800 0,057 0,002 2,102
2 52,612 9,233 0,015 0,126
3 52,489 1,340 0,001 0,095
4 51,374 0,024 0,002 0,079
5 52,287 0,118 0,017 0,893
6 52,026 0,026 0,014 0,296
7 51,600 1,535 0,001 0,190
8 51,346 0,357 0,001 0,011
9 53,323 0,823 0,226 0,230
10 52,289 0,120 0,026 0,034

Średnia 52,215 1,363 0,031 0,406

Tabela. 4.2: Czas wykonywania algorytmów w cieśninie w sekundach

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 76,489 12,327 4,155 2,838
2 73,120 5,294 3,083 15,404
3 73,126 15123 0,974 126,181
4 71,338 6,441 1,151 6,906
5 72,545 4,878 1,694 44,716
6 77,551 34,382 3,115 48,989
7 74,960 3,246 1059 37,244
8 71,797 10,659 1,457 13,193
9 71,511 8,813 1,049 318,732
10 74,354 11,947 2,412 34,016

Średnia 73,679 11,311 2,015 64,822

Tabela. 4.3: Czas wykonywania algorytmów w labiryncie w sekundach
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L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 24,189 0,094 0,468 0,331
2 25,002 0,355 0,227 0,441
3 27,213 0,394 0,518 0,336
4 26,691 0,65 0,541 0,567
5 24,143 0,586 0,097 0,234
6 25,842 0,475 0,04 0,513
7 72,857 7,421 2,349 42,976
8 23,716 0,702 0,147 0,211
9 24,496 0,91 0,693 0,368
10 25,236 0,77 0,315 0,461

Średnia 29,9385 1,2357 0,5395 4,6438

Tabela. 4.4: Czas wykonywania algorytmów na mapie z losowo wygenerowanymi obiektami
w sekundach

algorytmy dają podobne wyniki, lecz długość wyznaczonej ścieżki potrafi znacząco różnić
się w zależności od badanego algorytmu.

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 89,24 90,70 93,57 93,75
2 90,15 91,13 89,85 94,40
3 90,54 90,70 94,83 91,79
4 89,00 91,96 94,43 106,53
5 90,53 92,25 92,03 92,31
6 90,00 92,75 91,73 90,06
7 90,36 90,75 92,19 94,43
8 89,66 89,52 92,26 90,28
9 89,63 91,17 91,75 92,26
10 90,71 89,12 90,00 93,58

Średnia 89,98 91,01 92,26 93,94

Tabela. 4.5: Długości wyznaczonych ścieżek w narożniku w metrach

Ostatnim wybranym kryterium była liczba zmiana kierunku jazdy. Im mniejsza liczba
zmian tym lepiej. Fizyczny samochód podczas zmiany kierunku jazdy zużywa dużą ilość
energii, więc ścieżka powinna zawierać minimalną ich ilość. Zestawienie wyników pod
względem tego kryterium zostało zebrane w formie tabel 4.9 ÷ 4.12. W tym kryterium
żaden z algorytmów nie okazał się lepszy od innych. Wszystkie algorytmy oprócz A*, mają
w niektórych przypadkach duży rozrzut liczby zmian kierunku ruchu. W planowaniu w
mapie z losowo wygenerowanymi obiektami (tabela 4.12) średnio najmniejszą liczbę zmian
kierunku mają ścieżki wyznaczone przez algorytm RRT.
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L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 101,28 99,45 100,84 102,14
2 102,00 98,80 100,51 101,00
3 101,73 98,48 104,73 103,20
4 102,41 98,65 101,37 100,56
5 101,60 98,99 105,81 102,47
6 101,66 99,15 104,23 100,96
7 101,50 98,71 100,68 104,62
8 101,08 98,29 101,75 100,79
9 103,44 99,19 102,37 101,02
10 102,88 100,74 100,71 100,96

Średnia 101,96 99,04 102,30 101,77

Tabela. 4.6: Długości wyznaczonych ścieżek w cieśninie w metrach

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 187,82 267,51 361,99 272,13
2 186,90 265,66 277,40 309,20
3 188,95 254,98 281,69 257,32
4 187,56 245,54 219,10 283,11
5 193,25 250,04 268,17 283,40
6 187,51 258,29 244,37 291,65
7 194,96 190,79 210,48 301,21
8 188,21 272,63 279,12 262,48
9 189,48 213,67 237,66 296,92
10 187,35 213,32 288,04 271,87

Średnia 189,20 243,24 266,80 282,93

Tabela. 4.7: Długości wyznaczonych ścieżek w labiryncie w metrach

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 108,21 107,97 129,19 141,61
2 107,26 108,96 136,65 129,35
3 107,59 109,83 131,21 129,25
4 107,47 125,50 126,36 132,47
5 107,49 108,84 114,97 142,02
6 108,00 200,90 164,55 178,09
7 107,51 125,51 128,31 132,55
8 107,61 165,90 127,85 110,18
9 108,07 127,51 190,22 158,38
10 107,43 125,70 111,28 133,69

Średnia 107,67 130,66 136,06 138,76

Tabela. 4.8: Długości wyznaczonych ścieżek na mapie z losowo wygenerowanymi obiektami
w metrach
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L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 1 1 2 1
2 1 1 1 0
3 1 1 1 1
4 1 1 1 3
5 1 1 1 1
6 1 0 1 1
7 1 0 1 1
8 1 0 0 1
9 1 0 0 1
10 1 0 1 1

Średnia 1 0,5 0,9 1,1

Tabela. 4.9: Liczba zmian kierunku jazdy w narożniku

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 0 1 1 0
2 0 1 1 0
3 0 1 1 1
4 0 1 1 0
5 0 1 1 0
6 0 1 1 1
7 0 1 1 1
8 0 1 1 1
9 0 1 1 1
10 0 1 1 1

Średnia 0 1 1 0,6

Tabela. 4.10: Liczba zmian kierunku jazdy w cieśninie

L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 0 3 10 11
2 0 0 8 4
3 0 0 6 11
4 0 0 6 4
5 0 0 15 7
6 0 1 7 11
7 2 0 7 8
8 0 1 4 4
9 0 0 6 9
10 0 2 6 8

Średnia 0,2 0,7 7,5 7,7

Tabela. 4.11: Liczba zmian kierunku jazdy w labiryncie
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L.p. A* RRT RRT–Connect EST
1 1 1 1 0
2 1 1 4 0
3 1 0 2 0
4 1 0 0 1
5 1 1 3 3
6 1 0 2 4
7 1 0 1 0
8 1 0 1 1
9 1 0 2 4
10 1 0 1 2

Średnia 1 0,3 1,7 1,5

Tabela. 4.12: Liczba zmian kierunku jazdy na mapie z losowo wygenerowanymi obiektami





Rozdział 5

Podsumowanie

Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z celem i zakresem pracy określonym w
pierwszym rozdziale. Zaimplementowane algorytmy wyznaczają ścieżkę dla robota zgodnie
z teoretycznymi rozważaniami działania algorytmów. Wynikowa ścieżka wyznaczona przez
algorytm A* dla takiej samej konfiguracji początkowej i końcowej powinna za każdym
razem wyglądać tak samo. Nie dzieje się tak, ponieważ funkcja wyliczająca tor ruchu
dla prostego samochodu kinematycznego z biblioteki OMPL nie jest powtarzalna. Widać
to wyraźnie w kryterium długości wyznaczonej ścieżki, z każdym kolejnym wywołaniem
algorytmu długość wyznaczonej ścieżki ulega zmianie.

Do wykorzystania w systemach działających w czasie rzeczywistym takich jak na przy-
kład pojazdy autonomicznie, najlepiej wypada algorytm RRT-Connect, ponieważ średnie
czasy wykonywania tego algorytmu są w większości przypadków najkrótsze co jest czynni-
kiem decydującym w tego typu systemach. Pomimo krótkiego czasu wykonywania średnie
długości wyznaczonych ścieżek nie odbiegają od średnich długości wyznaczonych przez
resztę algorytmów co umacnia jego pozycję w tym zestawieniu. W kategorii długości wy-
znaczonej ścieżki zgodnie z teorią najlepiej prezentuję się algorytm A*. Algorytm ten
mógłby znaleźć zastosowanie w problemach, w których czas wykonywania algorytmu nie
gra dużej roli, ponieważ jego czasy wykonywania są zdecydowanie najgorsze ze wszystkich
prezentowanych algorytmów.

Ścieżki wyznaczone przez algorytm A* są w większości przypadków krótsze niż te
wyznaczone przez algorytm RRT. Działanie tego algorytmu jest powtarzalne, czego nie
można powiedzieć o algorytmie RRT, który w niektórych przypadkach wyznacza ścieżki
różniące się nawet o 40%.
Wadą zaś algorytmu A* względem algorytmu RRT jest to, że bazuje on na mapie zaję-
tości (z ang. grid-based). Powoduje to, że czasem niektóre rozwiązania mogą nie zostać
znalezione. Widać to wyraźnie w tabeli 4.6. Pomimo że algorytm A* wyznaczył optymal-
ne rozwiązanie dla swojej reprezentacji przestrzeni stanów, algorytm RRT znalazł średnio
krótszą ścieżkę, ponieważ korzysta z innej reprezentacji przestrzeni stanów.
Zaletą algorytmu RRT względem algorytmu A* jest to, że przy ograniczeniu czasu wy-
konywania algorytmu zawsze wyznaczy jakąś ścieżkę, nawet jeżeli algorytm nie znajdzie
drogi łączącej punkt początkowy z punktem końcowym w odróżnieniu do algorytmu A*,
który przy ograniczeniu czasu działania może nie znaleźć żadnej ścieżki.

Zaprezentowane w podobnym okresie algorytmy EST oraz RRT mają podobną zasadę
działania, lecz są widoczne różnicę w ścieżkach wyznaczonych przez te algorytmy. W
większości przypadków algorytm RRT znajduję ścieżkę szybciej, a znaleziona ścieżka jest
krótsza niż ta wyznaczona przez algorytm EST.

Algorytmy A* oraz RRT zostały zaimplementowane ze stałym krokiem tj. stałą od-
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ległością między następnymi stanami. Możliwym scenariuszem kontynuowania prac jest
implementacja tych algorytmów w wariancie zmiennokrokowym, a następnie porównanie,
czy taka zmiana spowodowałaby różnicę w porównaniu algorytmów.
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Dodatek

Do pracy załączono płytę CD zawierającą w poszczególnych katalogach:

• /Praca_inzynierska.pdf – wersja cyfrowa pracy,

• /Kod_zrodlowy – kod źródłowy oprogramowania implementującego algorytmy A*,
RRT, scenerie, w których planowane są ścieżki oraz wizualizującego ścieżki wyzna-
czone przez każdy z wykorzystywanych w pracy algorytmów.


