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Abstrakt 

Tato práce se zabývá plánováním cesty robota za pomocí vybraných algoritmů. Jedná se o metody  
RRT (Rapidly-exploring random tree), inkrementální vzorkování, accelerated A*. Teoretická část 
popisuje výše uvedené algoritmy. V praktické části je popis implementace jednotlivých metod pro 
plánování cesty neholonomního robota. 
 
 
 

Abstract 

This research deals with planning of a robot path by using selected algorithms. It is a method of RRT 
(Rapidly-exploring random tree), incremental sampling, accelerated A *. The theoretical part 
describes the above algorithms. The practical part describes the implementation of individual methods 
for path planning of nonholonomic robot. 
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1 Úvod 
 
Tato bakalářská práce se zabývá plánováním cesty robota ve 2D prostoru. Tento obor byl během 
posledních let velice rozvíjen, ať už jde o plánování cesty ve známém prostředí nebo v prostředí 
robotu neznámém. Základním problémem plánování cesty v prostoru je nalezení nekolizní cesty mezi 
překážkami. Problém se může zdát jednoduchý, ale je to výpočetně velice náročná operace, proto se 
snažíme o co největší optimalizaci metod pro hledání cesty a snížení jejich výpočetní náročnosti. 

Plánování cesty se uplatňuje v mnoha oborech jako například automatizace, počítačová 
animace nebo chirurgie (např. plánovač použitý v kloubovém robotu neurochirurgy pro operace 
nádorů na mozku). Z toho vyplývá, že na plánování jsou kladeny různé požadavky vzhledem 
k zaměření. Proto je nutné klást velkou váhu na výběr plánovače. Výběr ovlivňuje například typ 
použitého robota (holonomní, neholonomní) nebo kvalita či optimálnost nalezené cesty. 
 Cílem této práce je analyzovat jednotlivé metody hledání cesty a navrhnout simulační 
program. Na základě implementovaného programu všechny tyto přístupy otestovat a výsledky těchto 
testů zhodnotit a porovnat mezi sebou. 

1.1 Struktura práce 

Druhá kapitola obsahuje vysvětlení základních pojmů, které jsou důležité pro plánování. Ve třetí 
kapitole se budu zabývat jednotlivými metodami vyhledávání cesty. Kapitola čtvrtá se věnuje návrhu 
testovací aplikace a dále její implementaci. V páté kapitole je program popsán a dále je 
zdokumentováno jeho nastavení a parametry. Tato kapitola se také zabývá experimenty nad 
jednotlivými metodami. Poslední šestá kapitola nabízí závěr, v němž budou výsledky experimentů 
zhodnoceny a otevře se diskuze o rozšíření práce. 
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2 Robot a jeho okolní prostředí 

Pod pojmem robot si můžeme představit mechanické zařízení, které je schopno vykonávat úlohy 
s jistou mírou samostatnosti, podle algoritmů definovaných zadavatelem. 

Roboty dělíme na manipulátory a mobilní roboty. Mobilní roboti nejsou fixování na místo, ale 
mohou se pohybovat z místa na místo. Manipulátory jsou fixovány na pevnou pozici (např. 
průmyslová kloubová ruka). 

Nejběžnější mobilní roboti jsou roboti s koly. Další skupiny tvoří chodící roboti, nebo roboti 
létající (např. bezpilotní letadla). Mobilní roboty dělíme na holonomní a neholonomní. Neholonomní 
robot je takový, který podléhá diferenciálním nebo dynamickým omezením. To znamená, že počet 
řiditelných vstupů je menší, než jejich celkový počet. Naopak holonomní robot těmto omezením 
nepodléhá, což v praxi znamená, že může libovolně měnit směr pohybu a rychlost. 

Robot může znát mapu prostředí, ve kterém se pohybuje nebo prostředí musí během svého 
pohybu skenovat. Pokud robot zná prostředí před plánováním, zná svou pozici a proces lokalizace 
před samotným plánováním odpadá, zatímco pokud prostředí nezná, musí nejdříve lokalizovat svou 
pozici a poté může plánovat. 

V této práci se budeme zabývat robotem reprezentujícím letadlo, které zná mapu okolního 
prostředí. 

2.1 Letadlo 
Letadlo patří do skupiny neholonomních objektů. O robotu mluvíme jako o neholonomním pokud je 
počet řiditelných vstupů menší, než celkový počet vstupů. Tzn., že na robota jsou kladená dodatečná 
omezení, jako je například maximální úhel zatočení. Pokud je robot holonomní, těmto omezením 
nepodléhá a může měnit svou rychlost nezávisle ve všech směrech. Počet řiditelných vstupů je zde 
roven celkovému počtu vstupů. Letadlo je neholonomní, protože je omezeno maximálním natočením 
klapek, směrovky a nakloněním křídel. Jelikož uvažujeme o pohybu pouze ve 2D prostoru, natočení 
klapek zanedbáme. Letadlo je ekvivalentní s Dubinsovým autem s výjimkou, že letadlo nemůže v letu 
zastavit [1]. 

2.2 Okolní prostředí 

Jelikož se robot pohybuje v prostoru, který může mít různé reprezentace, musíme si okolní prostředí 
definovat. Může být reprezentováno spojitě nebo diskrétně. 

Spojité prostředí (obr. 1.) je takový prostor, který není rozdělen mřížkou, ale je kontinuální. 
To znamená, že mezi libovolnými dvěma body je nekonečné množství bodů. Výhodou tohoto 
prostředí je, že překážky a pohyb můžeme specifikovat přesněji. Nevýhoda je mnohem vyšší 
náročnost prohledávání. 

Diskrétní prostředí (obr. 2.) se skládá z mřížky, což má za následek omezení při specifikování 
překážek, ale výhodou je nižší náročnost hledání. Buňky mohou mít libovolný tvar, ale povětšinou se 
volí buňky stejné velikosti a stejného tvaru. Vyšší počet buněk zajistí přesnější zobrazení a plánovaní. 
Omezení na buňky znamená, že jejich velikost nesmí být menší, než je velikost robota. 
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Obr. 1 Spojité prostředí [3]. 

 

Obr. 2 Diskrétní prostředí [3]. 

 
Okolní prostor je pro plánování pohybu robota určující, proto si zavedeme několik pojmů, které nám 
usnadňují práci s modelem [11]. 

Pracovní prostor W je prostor, ve kterém se robot pohybuje a vykonává úlohy. Lze ho 
reprezentovat jako n-rozměrný euklidovský prostor [11]. 

 
 W = RN kde N = 2,3  (2.2.1) 
 
N je počet dimenzí, ve kterém se robot pohybuje. V pracovním prostoru se mohou vyskytovat 
neprostupné objekty (překážky viz kapitola 2.3). Pro popis pozice a orientace robota byl zaveden 
konfigurační prostor C. 

Konfigurační prostor byl zaveden, aby bylo možné matematicky definovat natočení a pozici 
robota v pracovním prostoru. Jelikož pro účely plánování můžeme robota chápat jako systém, který se 
vždy nachází v určitém stavu, pak je konfigurační prostor množina všech přípustných stavů robota. 
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Myšlenkou konfiguračního prostoru je reprezentovat robota jako bod v prostoru[11]. Protože 
pracovní prostor v sobě zahrnuje překážky, vymezíme si prostor, ve kterém jsou konfigurace robota 
přípustné. Tento prostor nazýváme volný konfigurační prostor Cfree [11]. Naopak prostor, který je 
obsazen překážkami nazýváme Cobst. 

 
 Cfree = C / Cobst (2.2.2) 
 
Konfiguraci robota značíme q. Je to vektor, jehož složky nám jednoznačně určují polohu robota a 
jeho natočení. Pro robota pracujícího ve dvourozměrném prostoru je tento vektor reprezentován jako: 
 
 q = (x, y, Ɵ)  (2.2.3) 

 
Kde x, y jsou souřadnice a Ɵ je úhel natočení robota. 

2.3 Překážky 

Překážky jsou objekty, které omezují pohyb robota. Jejich reprezentace je určena typem prostředí. Ve 
spojitém prostředí je překážka dána vrcholy a hranami, zatímco v diskrétním prostředí je překážka 
rozdělena na buňky. Rozdíl je názorně vidět v obr 3. 

 

 

Obr. 3 Reprezentace překážek pro diskrétní (vlevo) a spojité prostředí [4]. 

 

Překážky mohou být statické nebo dynamické. Statické, jak už z názvu vyplývá, nemění své 
parametry. Narozdíl od toho dynamické mohou změnit své parametry (tvar, polohu) v čase. Robot u 
dynamických překážek musí zjišťovat jejich vlastnosti v době setkání.  
Z hlediska omezení způsobu pohybu můžeme překážky rozdělit na prostupné a neprostupné. 
Prostupné jsou takové, které lze překonat i jinak než objetím, ale např. přeletem. 
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3 Plánování cesty 
Problematika plánování spočívá ve vytvoření vnitřního modelu prostředí a nalezení posloupnosti akcí 
tak, aby se po jejich provedení robot nacházel v cíli. Tato posloupnost akcí se nazývá plán.  

Plánování cesty spočívá v nalezení postupu, jakým má robot dosáhnout cíle [2]. Pohyb robota 
je omezen překážkami a způsobem reprezentace prostředí. Ve spojitém prostředí není omezen 
rozkladem prostředí na síť buněk, jako je tomu u diskrétního prostředí. Z toho vyplývá, že spojité 
prostředí umožňuje přesnější definici pohybu. 

Jelikož vyhledávání přímo nad spojitou mapou je časově náročné, můžeme náročnost snížit 
vyhledáváním v diskrétně reprezentované mapě. Toho dosáhneme pomocí diskretizace prostoru.  

Pokud se rozhodneme pro plánování přímo nad spojitou mapou, je dílčím výsledkem 
plánovací funkce, která nám poskytuje údaj o přesunutí robota v každém bodě volného prostoru [2]. 

3.1 Rozdělení plánování 

Plánování rozdělujeme podle času, kdy plánování probíhá na globální a lokální. Podle typu použitého 
robota jej rozdělujeme na neholonomní a holonomní.  

3.1.1 Lokální a globální plánování 

Globální plánování se provádí před vykonáním pohybu robota a jeho úkolem je nalézt nekolizní cestu 
z počáteční konfigurace do cílové. Globální plánování vyžaduje mít model prostředí. Lokální 
plánovaní se stará o řízení pohybu robota po nalezené cestě se zohledňováním omezení robota. 

3.1.2 Holonomní a neholonomní plánovaní 

Podle omezení, která jsou kladena na robota, rozlišujeme dva druhy plánovaní: holonomní a 
neholonomní. Holonomní plánovaní je takové, kdy plánujeme pro robota, který nepodléhá 
diferenciálním nebo dynamickým omezením. Tzn., že jeho počet řídicích vstupů je stejný jako 
celkový počet vstupů. Holonomní robot může libovolně měnit směr pohybu nebo rychlost pohybu. 

Neholonomní plánovaní je opak holonomního, a jelikož se tato práce zabývá právě jen 
neholonomním plánováním, je toto podrobněji popsáno v kapitole 3.2. 

3.2 Neholonomní plánování 

O neholonomním plánování mluvíme tehdy, když jsou na robota kladena diferenciální omezení, která 
nejsou plně integrovatelná, to znamená, že nemohou být převedena do omezení nezahrnujících 
derivaci [1]. Musíme zde uvažovat o kinematickém i dynamickém omezení. V praxi to znamená, že 
nejsme schopni libovolně měnit rychlost, kterou se robot pohybuje, nebo jsme omezeni maximálním 
úhlem zatočení, který je dán například natočením kol. 

Neholonomní plánování lze obecně popsat následujícími kroky [1]: 
1. Inicializace: Orientovaný graf G = (V, E), kde V obsahuje počáteční stav xI a všechny 

ostatní možné stavy xfree a E je prázdná množina hran. 
2. Výběr uzlu pro expanzi: Vybereme uzel pro expanzi xcur. Výběr uzlu xcur v kroku 2. již 

záleží na konkrétní metodě. 
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3. Lokální plánovací metoda: Generujeme akci u takovou, kde u(0) = xcur a u(∆t) = xr pro 
xr naleží xfree, které může, ale nemusí být vrcholem v grafu G. Pomocí systémových 
simulátoru a detektorů kolizí zjistíme, zda vzniklá trajektorie obsahuje uzly pouze z 
xfree. Pokud vznikl konflikt, vracíme se zpět na krok 2. 

4. Vložení hrany do grafu: Akci u, která reprezentuje akční trajektorii, vložíme do E. 
Pokud xcur a xr nenaleží V, tak je do V přidáme. Pokud xcur obsahuje některé hrany, je 
nutné tuto hranu rozdělit podle nového uzlu. 

5. Kontrola řešení: Zjistíme, zda graf již neobsahuje řešení, pokud ano, algoritmus 
ukončíme s úspěchem. V některých případech můžeme v trajektorii tolerovat malou 
mezeru (pokud je zadaná tolerance pro dosažení cíle). 

6. Zpět na krok 2: Iterujeme, dokud není nalezena cesta nebo není splněna jiná ukončující 
podmínka. Potom vrátíme neúspěch. 

3.3 Diskretizace prostoru 
Jelikož robot se pohybuje ve spojitém prostoru, ale některé metody pracují s prostorem diskrétním, je 
nutné jim prostor předpřipravit. Tímto problémem se zabývá diskretizace prostoru. Jedná se o akci, 
která probíhá ve fázi takzvaného předzpracování. Vstupem tohoto algoritmu je spojitý prostor a 
výsledkem je převedení tohoto spojitého prostoru na prostor diskrétní, který je rozložen 
s definovanou přesností. 

3.3.1 Plánování na mřížce 

Prostředí je reprezentováno pomocí pravoúhlé mřížky. Buňka mřížky nesmí být menší, než je velikost 
robota, a její velikost nám automaticky definuje přesnost plánování [7]. Buňky jsou označeny, jestli 
reprezentují překážku nebo volný prostor. Variantou jsou pravděpodobnostní mapy, kdy je rozšířena 
informace buňky o hodnoty z intervalu <0, 1>, což nám umožňuje krom hodnot volná/obsazená vložit 
jistou míru neurčitosti jako hodnotu „nevím“, nebo tato hodnota může být interpretována jako stupeň 
blízkosti k překážce. 

3.4 Dubinsovy křivky 

Dubinsovy křivky [1] byly zavedeny z důvodů potřeby hledat nejkratší cestu v prostoru. Jejich tvar by 
se dal znázornit tak, že bychom na střed neholonomního objektu, který se pohybuje pouze vpřed, dali 
tužku a kreslili jeho dráhu. Pokud jsme si definovali konfiguraci robota v rovnici č. 2.2.3., potom 
systém, pokud budeme vycházet z Dubinsova auta [1], může být specifikován jako:  

 

 ẋ = cos Ɵ 
ẏ = sin Ɵ �� 	= u 

(3.4.1) 

 
Kde u je z intervalu: U = [-tanΦmax,  tanΦmax], a Φmax je maximální uhel natočení. 

Nejkratší cesta mezi dvěma konfiguracemi pro Dubinsovo auto muže být vždy vyjádřena 
kombinací maximálně tří primitivních směrů (rovně S, doleva L, doprava R). Pro zjednodušení pro 
primitivní směry byla zavedena tabulka (tab. 1). 
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Směr Řízení: u 

S 0 
L 1 
R -1 

Tab. 1 Primitiva pro optimální plánování cesty. 

 
Sekvenci těchto tří primitiv budeme nazývat slovo. Důležité omezení při pohybech doleva a doprava 
je, že musíme uvážit maximální natočení, tzn., že oblouk vzniklý při zatočení bude mít minimální 
rádius. Žádná dvě stejná primitiva se nemůžou vyskytovat za sebou, jelikož je sloučíme do jednoho. 
Po těchto omezeních Dubins definuje pouze 6 slov, která jsou optimální:  

 
{LRL, RLR, LSL, LSR, RSL, RSR} 

Nejkratší cesta mezi dvěma konfiguracemi je vždy charakterizována jedním z těchto slov. Taková 
cesta se nazývá Dubinsovy křivky. 
 

 
Obr. 4 Příklady Dubinsových křivek [1]. 

 
Abychom mohli určit cestu správně, musí být primitiva přesněji specifikována a to zavedením jejich 
délky. Pro R a L je zaveden celkový úhel, o který se robot otočí a pro S je zavedena celková 
vzdálenost, jakou robot urazí během tohoto primitiva. Po tomto upřesnění slova vypadají následovně:  
 

{LαRβLγ, RαLβRγ, LαSdLγ, LαSdRγ, RαSdLγ, RαSdRγ } 
 
Kde: α,γ ϵ [0, 2π],β ϵ [π, 2π] a d ≥ 0. 
Při tomto plánování nám vznikají dva problémy: 

1. Jaké z těchto slov vyjadřuje nejkratší cestu mezi startovní konfigurací a cílovou konfigurací? 
2. Jaké jsou jednotlivé hodnoty uhlů a vzdálenosti d? 

První problém je vyřešen tak, že vyzkoušíme všech 6 slov a jednoduše vybereme ta nejkratší. Jiný 
způsob nám definuje, jaké slovo je vhodné použít podle oblasti, ve které se cílový uzel vůči 
počátečnímu nachází, jako je zobrazeno na Obr. 5. Více viz [1]. 
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Obr. 5 Výběr slova podle pozice cílové konfigurace [1]. 

3.5 Systematické inkrementální vzorkování 

Systematické inkrementální vzorkování [2] je diskrétní metoda, která pracuje se stromovým grafem, 
který je sestrojován inkrementálně, pomocí systematické expanze. 

Před samotným plánováním je stavový prostor rozdělen do kolekce buněk (viz kap. 3.3). 
Buňky, které jsou obsaženy ve stromovém grafu, jsou označeny jako navštívené. Při inicializaci je 
stromový graf prázdný, to znamená, že jsou všechny buňky označeny jako nenavštívené. Algoritmus 
je popsán následujícími kroky [2]: 

1. Inicializujeme prioritní frontu Q a stromový graf G a vložíme do nich počáteční stav 
xstart. 

2. Pokud je cílový stav xcíl navštívený, ukončíme algoritmus s úspěchem. Pokud je Q = Ø, 
algoritmus ukončíme neúspěchem. 

3. Z fronty Q vyjmeme stav xcur. 
4. Po dobu ∆t na stav xcur aplikujeme akci u. Pokud vzniklá trajektorie neobsahuje žádné 

kolize, pak pro koncový stav xr této trajektorie opakujeme kroky 5 až 8. Tento krok 4 
opakujeme pro všechny přípustné akce. 

5. Pokud je xr navštívené, neděláme nic a pokračujeme další akcí v kroku 4. 
6. Do fronty Q vložíme stav xr. 
7. Do grafu G přidáme xr a hranu podle akce u. 
8. Označíme xr jako navštívené. 
9. Zpět na krok 2. 

 
Pokud se cestu nepodaří nalézt, musíme algoritmus opakovat se zkrácením doby ∆t, což způsobí 
jemnější prohledávání. Musíme ovšem dodržet pravidla, že buňka musí být větší než velikost robota. 
Řazení do prioritní fronty může být řízeno například heuristikou, stejnou jako je použita v algoritmu 
A*, který řadí podle součtu uražené cesty z počátečního stavu do současného a odhadem vzdálenosti 
do cílového stavu.  

3.6 Accelerated A* 

Metoda Accelerated A* [8] (dále jen AA*) patří do kategorie adaptivních algoritmů. Použití této 
úpravy algoritmu A* je vhodné, když potřebujeme prohledávat velké prostředí bez ztráty přesnosti. 
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Metoda odstraňuje kompromis mezi rychlostí a přesností zavedením adaptivního vzorkování. 
Adaptivní parametrizace je řízená použitím základních pohybových vlastností neholonomního robota. 
Funguje to tak, že děláme větší kroky, dokud jsme daleko od překážky, a jak se přibližujeme 
k překážce, kroky zmenšujeme (lze vidět na ilustračním obr. 6). 
 

 
Obr. 6 Příklad adaptivního vzorkování [8]. 

 
Nejmenší vzorkovací mřížka je dána tak, aby nepřeskočil žádnou mezeru, která je mezi překážkami.  

Adaptivní vzorkování v AA* potřebuje jinou definici ověřování identity v seznamech OPEN 
a CLOSE než A*. Je zde zapotřebí test podobnosti. Dva stavy jsou si podobné, když jejich 
Euklidovská vzdálenost a směr vektoru je menší než práh získaný ze vzorkovací parametrizace [8]. 
Jednotlivé kroky algoritmu lze popsat takto [8]: 

1. Ověříme, zda je xstart a xcíl validní (nejsou v překážce, existují, apod.). 
2. Uzel startu xstart identifikujeme pomocí vzorkovací parametrizace. 
3. Inicializace prioritní fronty OPEN a seznamu CLOSED. Do fronty OPEN je vložena 

počáteční konfigurace xstart. 
4. Z fronty OPEN vybereme nejlépe ohodnocený uzel xcur a vložíme ho do seznamu CLOSED. 
5. Jestliže je xcur cílový uzel xcíl, algoritmus ukončíme s úspěchem a vrátíme výslednou cestu, 

kterou zrekonstruujeme pomocí metody zpětného procházení. Nutno cestu vyhladit. Viz níže. 
6. Na uzel xcur aplikujeme akci u. Pro nově vzniklý uzel provedeme kroky 7 – 10. Akci 

opakujeme pro všechny přípustné akce u. 
7. Nový uzel identifikujeme podle vzorkovací parametrizace. 
8. Pokud se nový uzel nachází v seznamu CLOSED jdeme zpět na krok 6. 
9. Pokud nový uzel není validní (ověření se provádí za pomocí geometrické interpolace), jdeme 

zpět na krok 6. 
10. Pokusíme se propojit nový uzel s cílovým uzlem. 
11. Nový uzel je propojen za pomocí Dubinsových křivek (viz kap. 3.4.) a je vložen do fronty 

OPEN. Pokud se již uzel ve frontě OPEN nachází, je nahrazen, pokud nový má lepší 
ohodnocení. 
 

Vzorkovací parametrizace z kroku 2 a kroku 7 připravuje parametrizační n-tici (l, α), kde l je délka 
kroku (buňky) a α je úhel, který v této buňce můžeme zatočit. Hodnoty získáme pomocí rovnic: 
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(3.6.1) 

lmin je přesnost – minimální velikost buňky. 
Vlastní hledání a je tedy řešeno jako „testpoint“ s tím, že všechny překážky musí podporovat 

extrudování (v této práci tento pojem bude znamenat zvětšování překážky všemi směry o danou 
velikost). V případě neomezeného plánovacího prostoru by počet možných a byl neomezený, čili je 
vhodné jej omezit na vhodně velkou hodnotu. 
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(3.6.2) 

Kde rh je minimální poloměr horizontálního zatočení. 
Propojení uzlů probíhá pomocí Dubinsových křivek (viz. 3.4), protože bylo matematicky 

dokázáno, že je to nejkratší propojení dvou konfigurací. Nalezenou cestu je po rekonstrukci ještě 
nutné vyhladit.  

Vyhlazení cesty z kroku 5, probíhá tak, že v cyklu procházíme všechny výsledné uzly a 
zkoušíme, jestli nelze odstranit nepotřebné prostřední uzly. Pokud je můžeme odstranit, provedeme 
nové propojení bez tohoto uzlu.  

3.7 Iterative Accelerated A* 

Iterative Accelerated A* [5] je rozšíření algoritmu AA* obsahující několik vylepšení, díky kterým ve 
většině případů výslednou cestu získáme rychleji, než při použití AA*. Zjednodušeně řečeno tento 
algoritmus používá metodu AA*, kterou spouští pouze s překážkami, s nimiž vznikl konflikt 
v předchozím kroku. 

Pro spuštění algoritmu, si musíme definovat koeficient α, pomocí kterého počítáme omezený 
testovací prostor IS (obr. 7). 

 

 
Obr 7. Příklad testovacího prostoru [5]. 

 
Rádius rsur spočítáme následujícím vzorcem: 



 13

  #>&? = ) ∙ �<AB�CD , CE� (3.7.2) 

 
kde funkce dist vrací euklidovskou vzdálenost mezi dvěma konfiguracemi,  
α náleží intervalu (0, 1). 
Parametr α má razantní vliv na rychlost výpočtu, a proto musíme vždy uvážit jeho vhodnou volbu pro 
typický problém. 

Algoritmus můžeme popsat následujícími kroky: 
1. Ověříme, zda je xstart a xcíl validní (nejsou v překážce, existují, apod.). 
2. Pokusíme se přímo propojit počáteční a cílovou konfiguraci bez zvažování překážek. 

Propojujeme pomocí Dubinsových křivek. 
3. Výslednou cestu otestujeme na konflikt s překážkami. Pokud cesta není v konfliktu se 

žádnou překážkou, ukončíme algoritmus s úspěchem a vrátíme výslednou cestu, jinak 
pokračujeme krokem 4. 

4. Inicializujeme si množinu překážek Otested. 
5. Spočítáme si rádius rsur na výpočet IS a do množiny Otested přidáme všechny překážky, 

které jsou v tomto prostoru. 
6. Do množiny Otested přidáme překážky, které jsou v konfliktu s vypočtenou cestou. 
7. Spustíme algoritmus AA* pro nalezení cesty pouze s omezenou množinou překážek 

Otested. 
8. Pokud cesta nebyla nalezena, ukončíme algoritmus s neúspěchem. 
9. Nalezenou cestu otestujeme na konflikt s překážkami O. Pokud není nalezená cesta v 

konfliktu s překážkami, ukončíme algoritmus a vrátíme nalezenou cestu, v opačném 
případě zpět na krok 6. 

3.8 Rychle rostoucí náhodné stromy 

Myšlenkou metody rychle rostoucích náhodných stromů [9] (dále jen RRT - rapidly-exploring 
random trees) je co nejrychleji a nejrovnoměrněji prohledávat konfigurační prostor. Je to varianta 
metody rapidly-exploring dense trees (RDT), která znamená rychlé prozkoumání konfiguračního 
prostoru pomocí hustého stromu. 

Metoda RRT je stromová struktura, která se rozrůstá za pomoci náhodně vygenerovaných 
vrcholů (konfigurací), a hrany stromu jsou jednotlivé akce robota. 
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Obr 8. Princip RRT [9]. 

 
Jednotlivé kroky algoritmu: 

1. Do grafu G vložíme startovací konfiguraci qinit. 
2. Pro i nabývajících hodnot 1 až K, kde K je počet iterací definován na začátku 

algoritmu, opakujme kroky 3 – 5. 
3. Náhodně vybereme náhodnou konfiguraci qrand, která se nachází v konfiguračním 

prostoru. 
4. Najdeme nejbližší konfiguraci qnear k náhodně vygenerované qrand a vypočteme novou 

konfiguraci qnew za pomoci inkrementálního simulátoru. 
5. Pokud jsme dosáhli cíle, algoritmus ukončíme, jinak pokračujeme v iteracích. 

 
Novou konfiguraci vypočteme, tak že na qnear aplikujeme postupně všechny akce u po čas ∆t a 
vybereme z nich tu, která je nejblíže k qrand. Výslednou konfiguraci vrátíme jako qnew. 

[1] RRT algoritmus je pravděpodobnostně kompletní, to znamená, že pokud existuje cesta 
k cíli, pravděpodobnost, že ji algoritmus najde, konverguje k jedné s počtem iteraci K. 
 

 
Obr 9. Iterace algoritmu RRT [10]. 

 
Na obr 9. je uvedená jedno-stromová varianta, ale existuje i RRT varianta, kde se používají dva 
stromy pro rozrůstání. U dvou stromové varianty jeden strom začíná v qinit a druhý v qgoal. Cesta je 
pak nalezena, pokud se oba stromy setkají. Z toho vyplývá, že algoritmus je nutno rozšířit o pokus 
spojení stromů. Tento pokus se provádí při každém rozšíření stromu, kdy se zkouší nově spočtenou 
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konfiguraci qnew napojit na protější strom. Tento postup sice zvyšuje efektivitu plánovače, ale 
obzvlášť u neholonomního plánování je velký problém napojení stromů na sebe. 

Jelikož se algoritmus rozrůstá na všechny strany rovnoměrně, čili i do míst, kde již víme, že 
to není potřeba (dál od cíle), byly navrženy jeho úpravy. 

3.8.1 RRT – GoalBias 

Úprava GoalBias [9] byla zavedena pro zrychlení konvergence k cíli algoritmu RRT. Toho je 
dosaženo úpravou funkce hledání náhodné konfigurace. Úprava spočívá v definování malé 
pravděpodobnostní hodnoty, že nově vygenerovaná konfigurace bude cílová. Tímto dosáhneme větší 
konvergence stromu k cíli, ale hodnota nesmí být příliš velká, jinak by mohlo dojít k uváznutí stromu. 

3.8.2 RRT – vlastní úprava 

Vlastní úprava algoritmu RRT vychází z úpravy GoalBias a jejího dalšího upřesnění. Při inicializaci 
algoritmu se provede rozdělení prostoru na čtyři kvadranty a při generování nových konfigurací jsou 
zvýhodněny kvadranty, ve kterých se nachází počáteční a cílový stav. Jednotlivé hodnoty budou 
upřesněny v rámci testů, ale zvýhodnění těchto kvadrantů se bude pohybovat okolo 10% oproti 
ostatním. 
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4 Návrh aplikace a implementace 

V bakalářské práci plánování cesty neholonomního robota byly implementovány všechny metody 
popsány v kapitole 3. Jako programovací jazyk byl použit jazyk Java, který byl zvolen mimo jiné i 
díky tomu, že je multiplatformní.  

Aplikace simuluje cestu pro neholonomní objekt typu letadlo. Výsledkem plánovacích 
algoritmů je nalezená nekolizní cesta nebo neúspěch při hledání. Pro editaci stavového prostoru 
aplikace poskytuje editor, ve kterém uživatel může modelovat pracovní prostor. Uživateli je dána 
možnost jednotlivé pracovní prostory ukládat a načítat. To znamená, že robot zná pracovní prostor, 
před samotným plánováním.  

4.1 Návrh aplikace 

Při návrhu aplikace byla snaha, aby ovládání bylo co nejjednodušší, ale přitom uživateli poskytovalo 
velkou míru parametrizace metod. To vedlo k rozdělení aplikace na více obrazovek, které se liší jak 
pro editaci, tak také pro jednotlivé metody. 

Obrazovka byla rozdělena na dvě části. Levá část slouží k výběru jednotlivých metod a jejich 
parametrizace. Kvůli jednoduchosti aplikace lze tuto část přepnout na mód editace. Přepínání je 
realizováno pomocí záložek. Pravá část slouží pro zobrazení prostoru, ve kterém je zobrazen stavový 
prostor. 
 

 
Obr 10. Náhled aplikace. 

 
Z náhledu jde vidět rozložení komponent v jednotlivých sekcích. Možnosti parametrizace jsou pro 
každou metodu různé, tím jak se liší jednotlivé metody a jejich požadavky na vstupní parametry. 
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V části, která je vyhrazena pro pracovní prostor v jejím levém horním rohu se nachází ikonka 
letadla pro představu v jakém měřítku mapa je. Bod start je v mapě vyznačen jako zelená šipka 
s možností určení směru startu a cíl je vyznačen v mapě jako malý červený čtvereček. Promítání do 
pracovního prostoru a zakreslování výsledné trasy je pro každou metodu jiné, ale jednotné jsou 
v barvách, které se používají pro jednotlivé mezivýsledky. Výsledná cesta pak je v každé metodě 
zakreslena žlutou barvou. Překážky jsou reprezentovány jako jednoduché objekty (čtverce, kružnice, 
elipsy, kvádry), které podporují extrudování. 

Editace byla navržena jako list přepínacích tlačítek, které vybírají objekt, jenž bude přidán na 
mapu. Ukázka editačního panelu na Obr. 11. 

 

 
Obr. 11. Editační panel. 

 
Objekt je přidán na mapu levým kliknutím a tahem, kterým definujeme velikost na místo, kde jej 
chceme umístit. Překážky přidané na mapu se mohou překrývat a je možné díky této vlastnosti z nich 
sestavit složitější objekty. Start a cíl může být na mapě pouze jeden a při pokusu opětovného umístění 
se pouze změní jejich pozice na místo posledního kliku. I v editačním režimu zůstává ikonka letadla 
umístěna na mapě, kvůli odhadu při konstrukci překážek.  

Aplikace nabízí i systémové menu, ve kterém může uživatel ukládat, načítat nebo také úplně 
vyprázdnit pracovní prostor.  

4.2 Model prostředí 

Model prostředí je vyřešen jako 2D spojitá oblast, ve které se mohou nacházet překážky. Překážky 
jsou jednoduché objekty kvůli nutnosti podpory extrudování a mají pevně danou pozici svými 
vrcholy (jejich pozice je v čase neměnná). Robot tyto překážky může pouze obcházet, nikoliv jimi 
projít. 2D mapa je omezena svými hranicemi, které robot nesmí překročit. 
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Obr 12. Model implementovaného prostředí. 

 
Reálně nejsme schopní prostředí jako spojité implementovat, ale v implementaci jsem použil přesnost 
datového typu double, který poskytuje dostatečnou přesnost i po přiblížení. Pro naše účely je to 
vhodné, protože nejsme schopni zajistit neomezenou přesnost, jak by bylo potřeba při spojitém 
prostoru, a s větší citlivostí nám Java ani nedovoluje vykreslovat. 

4.3 Model Robota 

Letadlo se může pohybovat pouze dopředu a pohyb do stran je ovlivněn natočením křídel a 
směrovky. Toto natočení ovlivňuje podobně jako u auta natočení kol poloměr, jakým se letadlo otáčí. 
Maximální natočení je parametrizovatelné a jako výchozí hodnota zvoleno 45°. Při parametrizaci jsou 
definovány hranice minimálního a maximálního rozmezí úhlu natočení. Maximum bylo zvoleno na 
60° a minimum na 25°. Bod, podle kterého se určuje pozice letadla v prostoru, byl určen jako jeho 
střed. Reálná rychlost letadla je proměnná, ale pro zjednodušení modelu předpokládejme, že rychlost 
letadla bude konstantní.  

Pohybové rovnice bylo potřeba rozdělit do tří skupin. Pohyb dopředu (rovně po přímce) a do 
stran. Pohyb do stran je řešen jako pohyb po kružnici, který je rozdělen podle směru hodinových 
ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. 

Rovnice bylo potřeba upravit kvůli tomu, že osa y má obrácené hodnoty (čím větší kladná 
hodnota, tím níže se nacházíme). 

 
 � = 	 �́ + �	 ∙ sin	��� 

7 = 	 7́ + 	�	 ∙ cos	��� 
 

(4.3.1) 

 
Kde x̀ a 7̀ jsou souřadnice předchozího bodu (bodu, ze kterého vycházíme), l je uražená vzdálenost a 
ϴ je úhel natočení. 

4.4 Detektor kolizí 

Ne všechny výše uvedené a implementované metody tento detektor používají stejně. Pro diskrétní 
systematický inkrementální simulátor používáme jiný detektor než pro zbylé spojité metody. 
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4.4.1 Systematický inkrementální simulátor 

Jelikož je pracovní prostor reprezentován diskrétně, je detektor jiný než u spojitých metod. Je volán 
již při inicializaci metody v rámci přípravy plánovacího prostoru (nebo při změně velikosti buněk). 
Při inicializaci, kdy je stavový prostor rozdělen do kolekce buněk, se provádí test pro každou buňku, 
zda obsahuje překážku. Na počátku jsou všechny buňky označeny jako volné. Samotné testování 
funguje tak, že pro každou překážku hledáme buňky, ve kterých se nachází, a ty označíme jako 
neprůchozí. Testujeme všechny hrany překážky, takže odhalíme všechny buňky, které může překážka 
zabírat. 

4.4.2 Spojité metody 

Procházíme prostor, ve kterém se nacházejí překážky, proto je zapotřebí detekovat případnou kolizi 
s plánovanou trasou. O tuto funkci se stará detektor kolizí. Překážky podporují extrudování, čili 
detektor je vyřešen tak, že hrany překážek jsou rozšířeny o danou velikost letadla, která je v době 
běhu algoritmu konstantní. Poté se testuje, zda body vzniklé cesty jsou uvnitř těchto zvětšených 
překážek či nikoliv. Za pomoci simulátoru získáme všechny body cesty a nemůže dojít k 
„přeskočení“ překážky z důvodu, kdy by se testoval pouze počáteční a cílový bod. Bohužel kvůli 
zachování této vlastnosti je samotný detektor časově velice náročná část algoritmu. 

4.5 Metoda RRT 

Implementovaný algoritmus RRT používá jedno-stromovou variantu, jelikož při použití dvou- 
stromové je při neholonomním plánovaní problém napojení stromů na sebe navzájem. Jelikož při 
neholonomním plánovaní je v podstatě nemožné cílové konfigurace dosáhnout v rozumném čase, 
byla nastavena tolerance, která je parametrizovatelná a při které vyhodnocujeme, že bylo dosaženo 
cílové konfigurace. To znamená, že pokud mezi qgoal a qnew (viz kap. 3.8) je vzdálenost menší než 
daná tolerance, je toto vyhodnoceno, jako by bylo dosaženo cílové konfigurace. Nalezená cesta se 
vyhledává v obráceném pořadí, od cílové konfigurace ke startovní konfiguraci. V implementaci to je 
zařízené tak, že každý uzel si drží svého „otce“. To je uzel, ze kterého se do současného uzlu dostal. 
Sestavení cílové cesty je pouze projití od cílového uzlu do startovního pomocí těchto předků.  

V algoritmu byl použit generátor náhodných čísel, který je součástí jazyka Java pro 
generování náhodných uzlů. Hlavní částí a výpočetně nejvíce náročnou částí algoritmu je nalezení 
optimálního vstupu u, aby nová konfigurace qnew byla co nejblíže vygenerované konfiguraci qrand. 
Funkce pracuje tak, že letadlo natočí křídla na jednu stranu maximálně a pomocí inkrementálního 
simulátoru zvětšuje vzdálenost, kterou robot uletí s tímto natočením, dokud nedosáhne maximální 
délky hrany. Během tohoto postupného zvětšování vzdálenosti se provádí test na kolize s překážkami 
a také test na nejlepší vzdálenost od náhodně vygenerované konfigurace qrand. Postup opakujeme pro 
zmenšený úhel natočení, až dosáhneme nulového natočení a dráha tvoří přímku. Poté úhel opět 
zvětšujeme, ale na druhou stranu než jsme natočili na začátku. Tímto dosáhneme, aby se robot 
pokusil vydat oběma směry (doleva i doprava). Pokud se nepodaří najít nekolizní akci u, nový uzel 
qnew není vygenerován.  

Aby se algoritmus nerozvíjel do nekonečna, je ukončen po dosažení maximálního počtu 
iterací, což je volitelný parametr, který volíme při spuštění. Při dosažení maximálního počtu iterací je 
algoritmus ukončen neúspěchem. 
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4.6 Metoda RRT GoalBias 

Tato metoda je implementačně velice podobná metodě RRT. Její úprava spočívá pouze ve funkci 
generování náhodné konfigurace. Úprava je z důvodu větší konvergence k cíli, jelikož v klasické 
metodě RRT strom roste rovnoměrně všemi směry. Implementačně bylo pouze potřeba generovat 
navíc jedno náhodné číslo, podle kterého je rozhodnuto, zda cílová konfigurace bude cílová nebo 
náhodná. GoalBias [9] udává, že nejlepší výsledky jsou dosaženy, když pravděpodobnost, že nově 
vygenerovaný uzel je cílový, je 0.1. Pokud by byla zvolená větší pravděpodobnost, hrozí, že metoda 
uvázne.  

4.7 Metoda RRT s vlastní úpravou 

Vlastní úprava metody RRT byla inspirována metodou GoalBias, ale byla dále rozšířena. Rozšíření 
spočívá v rozdělení prostoru na kvadranty, přičermž každý kvadrant ohodnotíme různou 
pravděpodobností, že nově vygenerovaný uzel se bude nacházet uvnitř tohoto kvadrantu. Každému 
kvadrantu se zvyšuje ohodnocení o malou hodnotu, pokud se v kvadrantu nachází počáteční nebo 
cílový uzel (hodnoty v tabulce 2.). Úprava, ve které spočívá metoda GoalBias, byla ponechána, pouze 
pravděpodobnost, že nově vygenerovaný uzel bude cílový, se snížila na 0.07. 
Pravděpodobnostní parametry byly stanoveny empiricky na základě provedených experimentů. 
 

Uzel: Zvýšení pravděpodobnosti: 
Počáteční 0.11 

Cílový 0.11 
Tab. 2. Zvýšení pravděpodobností pro kvadranty. 

4.8 Metoda Accelerated A* 

Během implementace tohoto algoritmu jsem odhalil jeho neoptimálnost, a proto jsem navrhnul jeho 
druhé řešení, které nalezne kratší cestu. Proto bude tato část rozdělená na dvě varianty, a to klasickou 
Accelerated A* (dále jen AA*) a AA* s úplným rozvojem. 

U metody AA* je nejvíce zatíženou částí metoda pro identifikaci uzlu pomocí vzorkovací 
parametrizace (viz kap. 3.6), která počítá velikost vzorku uzlu. Při výpočtu a z rovnice č. 3.6.1. bylo 
využito toho, že překážky nacházející se v pracovním prostoru podporují extrudování, a proto byl 
výpočet realizován jako testpoint. To znamená, že postupně zvětšujeme překážky o danou velikost a 
testujeme, jestli se uzel nachází uvnitř. Pokud se uzel nachází uvnitř cyklu, zvětšování překážek 
ukončíme a vrátíme vypočtenou hodnotu a, podle které vypočteme vzorkovací délku a úhel natočení.  

Rozdíl mezi AA* a AA* s úplným rozvojem je ve funkci expandování uzlu. V AA* funkce 
expand vytvoří maximálně tři nové uzly (dva s maximálním zatočením, jeden ve směru rovno) a to 
pouze pokud nejsou kolizní. AA* s úplným rozvojem tuto funkci rozšiřuje tak, že generuje uzly 
v rozmezí tohoto maximálního natočení. Uzly v rozmezí jsou generovány změnou natočení po 
malých krocích, aby vznikly uzly dostatečně hustě rozložené v tomto rozmezí. Tato úprava ovšem 
výrazně zpomaluje výpočet cesty touto metodou. Je proto důležité opatrně volit velikost kroku pro 
změnu úhlu natočení.  
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Obr. 13. Expanze metody AA* (1), úprava expanze AA* (2). 

4.9 Iterative Accelerated A* 

Metoda ve velkých a ne příliš složitých pracovních prostorech zvyšuje rychlost algoritmu AA*. Je 
nutné při spuštění algoritmu mít definovanou α, která nám definuje velikost inkluzního prostoru. To 
je dočasný pracovní prostor pro robota, ve kterém si definujeme překážky. První krok algoritmu je 
pokus o nekolizní spojení startovní a cílové konfigurace za pomocí Dubinsových křivek (3.4.). Pokud 
nenalezneme nekolizní spojení je zavolán algoritmus AA* s omezenou množinou překážek (pouze ty, 
které se nachází v inkluzním prostoru). Nalezená cesta je testována na kolize a pokud je kolizní, 
množina překážek se zvětší právě o tyto konfliktní překážky. V opačném případě je vrácena nalezená 
cesta. 

4.10 Systematické inkrementální vzorkování 

Jedná se o jedinou diskrétní metodu v této práci. Prostor je nejprve rozdělen do mřížky buněk, kde 
počáteční velikost buňky je nastavena jako dvojnásobek poloměru jakým může robot zatočit. Řazení 
do prioritní fronty je prováděno jako součet délky ze startu a odhadem vzdálenosti do cíle. To 
znamená, že je to stejná heuristika jako je v algoritmu A*. Pokud algoritmus nenalezne cestu k cíli, 
opakuje se s menší velikostí proložené mřížky (jemnější mřížka). Empiricky bylo zjištěno, že 
nejvhodnější zmenšení buňky je o polovinu. 
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5 Ověření metod a experimenty 

5.1 Popis programu 

Navržená aplikace slouží k plánování optimální cesty neholonomního robota ve 2D prostoru 
s překážkami. Prostor je definován v editoru map a k plánování cesty se využívají dříve zmíněné 
algoritmy. 

5.2 Parametry metod 

Každou z plánovacích metod lze specificky nastavit za pomocí vstupních parametrů. Tyto parametry 
se nachází v ovládacím panelu a obměňují se podle zvolené metody. V následujícím textu si tyto 
parametry popíšeme. 

5.2.1 Parametry pro RRT metody 

Tyto parametry jsou společné pro všechny RRT metody (RRT, GoalBias, RRT s vlastní úpravou). 
Rozměry: Rozměry robota (letadla) pro plánování. Jsou zapsány ve formátu délka x šířka. 
Maximální úhel natočení: Úhel zadaný ve stupních, definující maximální úhel zatočení robota 

(maximální úhel, kterým je letadlo schopno zatočit pomocí nakloněním křídel a směrovky). Čím větší 
úhel bude zadaný, tím prudčeji může robot zatáčet. 

Maximální délka hrany: Definuje maximální délku hrany (mezi qnear a qnew viz kap. 3.8). 
Samozřejmě hrana může být i kratší, ale nikdy ne delší než definovaná hodnota. 

Maximální počet iterací: Jelikož RRT je pravděpodobnostně úplná (to znamená, že je úplná 
pokud se počet pokusů blíží nekonečnu), je nutno definovat maximální počet pokusů. Po dosažení 
této hodnoty počtu iterací algoritmus končí neúspěchem. 

Maximální odchylka od cíle: Je to maximální povolená tolerance, že bylo dosaženo cíle (to 
znamená, tolerance mezi nově vygenerovaným uzlem a cílovým stavem). Čím je tato hodnota vyšší, 
tím pravděpodobněji je dosaženo cíle. 

 

 

Obr. 14. Parametry pro metody RRT. 
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5.2.2 Parametry pro Accelerated A* metody 

Parametry, které jsou společné pro obě metody – Accelerated A* i Iterative accelerated A*. 
Rozměry: Rozměry robota (letadla) pro plánování. Jsou zapsány ve formátu délka x šířka. 
Maximální úhel natočení: Úhel zadaný ve stupních, definující maximální úhel zatočení robota 

(maximální úhel, kterým je letadlo schopno zatočit pomocí nakloněním křídel a směrovky). Čím větší 
úhel bude zadaný, tím prudčeji může robot zatáčet. 

Minimální délka: Je to vyhledávací přesnost. Specifikuje minimální vzorkovací délku kroku, 
pro oblasti, které jsou nejblíže k překážkám. Přesnost musí být zvolena tak, aby nebyla přeskočena 
žádná mezera mezi překážkami. 

Maximální odchylka od cíle: Je to maximální povolená tolerance, že bylo dosaženo cíle (to 
znamená, tolerance mezi nově vygenerovaným uzlem a cílovým stavem). Čím je tato hodnota vyšší, 
tím pravděpodobněji je dosaženo cíle. 
 

 
Obr. 15. Parametry pro metody Accelerated A*. 

 
Pro Iterative Accelerated A* je navíc ještě jeden parametr a to: 

Alfa: Definuje velikost inklusivního prostoru, který definuje počáteční pracovní prostor 
s omezenou množinou překážek.  

5.2.3 Parametry pro Systematické inkrementální vzorkování 

Jedná se o jedinou diskrétní metodu a počet volitelných parametrů je nejmenší. Volíme pouze tyto 
parametry: 

Rozměry: Rozměry robota (letadla) pro plánování. Jsou zapsány ve formátu délka x šířka. 
Maximální úhel natočení: Úhel zadaný ve stupních, definující maximální úhel zatočení robota 

(maximální úhel, kterým je letadlo schopno zatočit pomocí nakloněním křídel a směrovky). Čím větší 
úhel bude zadaný, tím prudčeji může robot zatáčet. 

 

 

Obr. 16. Parametry pro Systematické inkrementální vzorkování. 
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5.3 Testování a porovnání metod 

Tato kapitola se zabývá jak porovnáním příbuzných metod mezi sebou, tak všech metod vzájemně. 
Jednotlivé metody jsou porovnány v jejich optimálnosti, úplnosti a jejich časové náročnosti. 
Testování probíhalo nad třemi různými obtížnostmi map. Mapa 1 byla úplně bez překážek, mapa 2 je 
přiměřeně obtížná počtem a rozložením překážek a mapa 3 je velice složitá na počet i rozložení 
překážek (jednotlivé mapy můžeme vidět na obr. 17). Všechny testy byly prováděny na pc 
s konfigurací: Intel Pentium T4300 (2,1 GHz, 800 MHz FSB), 4 GB RAM, ATI mobility Radeon 
HD4570 512 MB pod systémem Windows 7. 

5.3.1 Konfigurace parametrů 

Aby bylo možné metody mezi sebou objektivně srovnat, všem metodám byly nastaveny stejné hlavní 
parametry. Jmenovitě se jedná o:  

• Maximální odchylku od cíle = 10. 

• Rozměry letadla = 30x20. 

• Maximální úhel natočení = 45. 
Takto zvolené parametry jsou vlastně střední hodnoty parametrů, jelikož pro objektivní srovnání je 
vhodné nevolit extrémy. 

5.3.2 Sestavení testovacích prostorů 

Pro otestování jednotlivých metod byly sestaveny tři různě obtížné prostory. Každá mapa je odlišná 
složitostí, kterou jsou sestaveny. Ukázky jednotlivých map jsou na obr. 17. Mapa 1 je sestavena 
s názvem zeď. Je to nejjednodušší prostor, který testuje, jak si jsou algoritmy schopny poradit 
s volným prostorem s jedinou překážkou. Mapa 2 obsahuje 10 překážek a testuje, jak jsou metody 
schopny najít mezeru mezi překážkami a dojít k cíli. Mapa 3 je velice složitá, obsahuje 19 překážek a 
reprezentuje bludiště. 
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Obr. 17. Ukázka testovacích map. 

5.4 Metody RRT 

Následující kapitola porovnává jednotlivé RRT metody mezi sebou. Spuštěné byly se stejnými 
parametry a to: 

• Maximální počet iterací: 10000. 

• Maximální délka hrany: 30. 

Všechny testy u metod RRT musely být provedeny vícekrát a výsledky metod zprůměrovány, 
jelikož metody RRT se rozvíjí náhodně. V této práci byl každý experiment u metody RRT proveden 
10x a výsledek zapsán jako aritmetický průměr výsledků těchto experimentů. 

V tabulce 4 můžeme vidět, že neupravená metoda RRT v jednoduchých mapách hodně 
zaostává za upravenými, protože se rozvíjí všemi směry, i když může konvergovat rychleji k cíli. Ve 
složitější mapě si tento algoritmus vedl lépe než upravené. Upravené algoritmy měly problém, 
protože v bludišti měly velký spád k cíli a uvízly mezi překážkami. RRT ve 40% případů nenalezla 
cestu k cíli, než dosáhla maximálního počtu iterací. Stejně na tom byla RRT s vlastní úpravou, ale 
GoalBias cestu nenašel v 50% případů. V celkovém součtu byla nejúspěšnější metoda RRT s vlastní 
úpravou, která přestože nedosáhla nejlepších výsledků v mapě „bludiště“, v celkovém průměru 
dopadla nejlépe. Její úspěšnost, také není nižší než u ostatních metod.  
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Dále bylo otestováno, jaký vliv na metodu RRT má změna parametru, maximální délka 

hrany. Výsledky testování nad mapou 2 porovnání jsou shrnuté v grafu 1. 
 

 
Graf 1. Porovnání metod RRT na změnu maximální délky hrany. 

 

 Z výsledků můžeme vidět, že maximální délka hrany přímo ovlivňuje počet vygenerovaných 
uzlů. V metodě RRT počet vygenerovaných uzlů sníží o skoro polovinu a v úpravě GoalBias je 
paměťová náročnost snížena 5x. U vlastní úpravy metody RRT rozdíl není tak velký, ale vhodnou 
volbou maximální délky hrany snížíme paměťové nároky o polovinu. 

5.5 Metody Accelerated A* 

Accelerated A* metody byly spuštěny s parametry: 

• Minimální délka: 2 

A iterative AA* navíc s: 

• Alfa: 0.1 

Metody accelerated A* jsou rychlejší a přesnější než metody RRT. AA* je velice rychlá a 
nepotřebuje k nalezení cesty expandovat mnoho uzlů. Bohužel ve složitých mapách nenalezne řešení. 
To je dáno neúplným rozvojem a přeskočením mezery, kterou lze projít. Avšak získaná rychlost je 
větší než u diskrétních algoritmů, bez ztráty přesnosti. AA* s úplným rozvojem nalezlo cestu i 
v bludišti, ale bylo potřeba většího počtu iterací, což jde poznat na rychlosti. Přesto je metoda stále 
mnohem rychlejší než RRT algoritmy. Metoda Iterative AA* v testech dopadla mezi algoritmy AA* 
nejhůře. Je to dané tím, že iterative AA* je dělané pro velké prostory, kde je spousta překážek, které 
jsou i mimo cestu. Tyto překážky algoritmus IAA* nebere v úvahu a šetří tím čas výpočtu. U této 
metody je velice zajímavé pozorovat její výsledky, na základě se měnícího parametru alfa (tab. 3.). 
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Typ Mapy: Alfa: Počet překážek v IS: Počet iterací: Počet vygenerovaných 

uzlů 

Mapa 1 0,1 1 1 21 

0,3 1 1 21 

0,5 1 1 21 

Mapa 2 0,1 2 2 28 

0,3 8 1 18 

0,5 11 1 16 

Mapa 3 0,1 6 5 15621 

0,3 10 2 7628 

0,5 16 2 4404 

Tab. 3. Porovnání různých výsledků Iterative AA* na základě vstupních parametrů. 

 
Alfa mění počáteční inklusivní prostor, čili ovlivňuje nutný počet iterací v mapách, které mají 

složitou strukturu rozložení překážek, zatímco jak lze vidět v mapě 1 (zeď), tento rozdíl není znát 
vůbec. Ale ve velkých mapách, je nutno dát pozor, aby inklusivní prostor nebyl příliš velký a 
abychom neztratili přínos této metody, jelikož při velkém inklusivním prostoru by algoritmus bral 
v úvahu skoro všechny překážky. 

Testován byl také vliv parametru rozměry letadla na metody AA* nad mapou 2 a výsledky 
tohoto porovnání jsou shrnuty v grafech 2, 3. 

 

 
Graf 2. Závislost počtu vygenerovaných uzlů na rozměrech letadla. 
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Graf 3. Závislost počtu vygenerovaných uzlů na rozměrech letadla. 

 

Z výsledků je patrno, že rozměry letadla ovlivňují časovou a paměťovou náročnost metod, především 
metoda AA* na zvětšení rozměrů letadla reaguje vyšší časovou náročností, což je dáno tím, že letadlo 
se při větších rozměrech nevejde do malé mezery mezi překážkami, kde při větších rozměrech počet 
iterací vzrostl dvojnásobně. U metody AA* se zvýšená časová náročnost tolik neprojevuje díky 
úplnému rozvoji uzlu. 
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5.6 Shrnutí výsledků 

Pro jednoduché srovnání všech metod byly všechny výsledky sjednoceny do společné tabulky. 
Celkové zhodnocení se nachází v kapitole 6. 

 

Algoritmus: Typ mapy: Počet vygenerovaných 
uzlů: 

Počet iterací: Úspěšnost: 

RRT Mapa 1 14985 999 100% 

Mapa 2 28850 1923 100% 

Mapa 3 48652 3244 60% 

RRT s GoalBias Mapa 1 9090 606 100% 

Mapa 2 11034 736 100% 

Mapa 3 61911 4128 50% 

RRT s vlastní 
úpravou 

Mapa 1 4412 294 100% 

Mapa 2 5760 384 100% 

Mapa 3 64984 4333 60% 

Accelerated A* Mapa 1 7 3 100% 

Mapa 2 8 5 100% 

Mapa 3 X X Nenalezeno 

Accelerated A* 
s vlastní úpravou 

Mapa 1 21 3 100% 

Mapa 2 16 3 100% 

Mapa 3 2238 1686 100% 

Iterative Accelerated 
A* 

Mapa 1 21 3/1 * 100% 

Mapa 2 28 6/2 * 100% 

Mapa 3 15621 8191/5 * 100% 

Systematické 
inkrementální 
vzorkování 

Mapa 1 18 15 100% 

Mapa 2 23 20 100% 

Mapa 3 93 83 100% 

Tab. 4. Celkové shrnutí metod. 

*) u metody Iterrative Accelerated A* je uváděn počet iterací jako 

celkový_součet_počtu_iterací_AA*/počet_iterací_IterrativeAA* 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat přístupy plánování cesty neholonomního robota ve 2D prostoru, 
implementovat a dále provést srovnávací experimenty mezi algoritmy. 

Z výsledků experimentů vyplývá, že systematické inkrementální vzorkování jako diskrétní 
metoda dosahuje největší rychlosti, bohužel díky tomu ztrácí na přesnosti, které dosahujeme u 
spojitých metod. Taky jsem při testování zjistil, že může nastat situace, kdy se nepodaří nalézt mezeru 
mezi překážkami potřebnou k průchodu, i když se zde taková mezera nachází. Je to způsobeno tím, 
když se překážky nachází na hranicích dvou buněk, tak aby po diskretizaci prostoru zaujímaly dvě či 
více buněk, i když jejich skutečný rozměr není větší, než rozměr jedné buňky. Takto může dojít ke 
spojení překážek, i když ve skutečnosti spojené nejsou a je mezi nimi velká mezera. 

Vynikající výsledky, které se týkají rychlosti, podaly i metody AA*. Jako jediné spojité 
metody jsou schopny v rychlosti konkurovat diskrétním metodám, ale neztrácí na přesnosti. Při 
experimentování bylo zjištěno, že standardní metoda AA* není úplná, ani optimální. Proto jsem 
implementoval také úpravu této metody (AA* s úplným rozvojem), která je za cenu vyšší časové 
náročnosti schopna snížit délku cesty. I když je takto časová náročnost zvýšena, stále je metoda mezi 
spojitýma hodnocena jako velice rychlá. 

Iterrative AA* v experimentech nedosahovala dobrých výsledků a dopadla mnohem hůře než 
výše zmíněné metody AA*. To bylo způsobeno tím, že mapy, na kterých byla testována, 
nedosahovaly takových rozměrů, aby se projevila výhoda této metody. Experimenty byly postavené 
tak, aby co nejvíce zatížily výpočet všech algoritmů, čili přínos této metody (neuvažování všech 
překážek) nebyl takový, jak se očekávalo z teoretického základu. 

Jako nejméně rychlé z testovaných metod bych hodnotil metody RRT, jejichž princip spočívá 
v náhodném prohledávání stavového prostoru. Jsou to jediné metody v této práci, které jsou založeny 
na náhodnosti. Všechny RRT metody dopadly mnohem hůře než ostatní metody jak z hlediska časové 
náročnosti, tak nároků na paměť, nemá cenu je porovnávat s ostatními metodami, ale pouze mezi 
sebou. Základní metoda RRT v mapě 1 – zeď, a v mapě 2 dopadla mnohem hůře než upravené 
metody, což bylo způsobeno rovnoměrným rozvojem po konfiguračním prostoru. Za zmínku stojí, že 
v mapě 3, která byla sestavena jako bludiště, tato metoda dopadla z RRT nejlépe. Úspěšnost, že 
nalezne cestu, měla stejnou, jako RRT s vlastní úpravou, ale cestu dokázala najít na menší počet 
iterací. Tzn., že rovnoměrné rozvíjení v prostoru u složitější mapy bylo naopak žádoucí. Obě 
upravené metody RRT spočívaly ve zvětšení konvergence k cíli. Jako lepší ve všech ohledech se 
ukázala vlastní úprava, která nejen snížila časovou náročnost, ale taky úspěšnost, že nalezne řešení 
cesty k cíli, byla větší. 

Práci by bylo možné rozvinout v implementačním základu, kdy by bylo možné algoritmy 
implementovat do skutečného robota a řídit jej pomocí výsledků těchto algoritmů. 

Dále vlastní úprava algoritmu RRT by šla rozvinout zavedením adaptivní parametrizace, 
například, že by se počtem iterací zvyšovala pravděpodobnost, že náhodně vygenerovaný uzel bude 
v cílovém kvadrantu. 
 



 31

Literatura 

[1] LAVALLE, Steven Michael. Planning algorithms. 1st ed. New York: Cambridge University 
Press, 2006, xvi, 826 s. ISBN 05-218-6205-1. 

[2] KRČEK, Petr. Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení: 

Autonomous locomotive robot path planning on the basis of machine learning. Brno, 2010. 107 s. 
Disertační práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ.  

[3] SEDLÁK, Václav. Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů. Brno, 2009. Bakalářská 
práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. 

[4] GROSS, Tomáš. Plánování cesty mobilního robota: Mobile robot path planning. Brno: Vysoké 
učení technické, Fakulta strojního inženýrství, 2007. Diplomová práce. VYSOKÉ UČENÍ 
TECHNICKÉ V BRNĚ. 

[5] KOPŘIVA, Štěpán, David ŠIŠLÁK a Michal PĚCHOUČEK. Iterative Accelerated A* Path 
Planning. In: SOCIETY, IEEE Control Systems. 49th IEEE Conference on Decision and Control 

proceedings Hilton Atlanta Hotel, December 15-17, 2010, Atlanta, Ga., USA. Piscataway, N.J: 
Institute of Electrical and Electronic[s] Engineers, 2010, s. 1201-1206. ISBN 978-1-4244-7744-9. 

[6] SHANMUGAVEL, Madhavan , Antonios Tsourdos, Brian White, Rafał Żbikowski, Co-operative 
path planning of multiple UAVs using Dubins paths with clothoidarcs, Control Engineering 
Practice, Volume 18, Issue 9, September 2010, s. 1084-1092, ISSN 0967-0661, 
10.1016/j.conengprac.2009.02.010. Dostupné z: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066109000379. 

[7] WINKLER, Zbyněk. Plánování na mřížce. HAVEL, Ivan M. Robotika [online]. 2003 [cit. 2013-
02-30]. Dostupné z: http://robotika.cz/guide/gridplan/cs  

[8] ŠIŠLÁK, David, Přemysl Volf a Michal Pěchouček. Flight trajectory path planning,  Proceedings 
of the 19th International Conference on Automated Planning & Scheduling (ICAPS), s. 76–83. 
AAAI Press, 2009.  

[9] LAVALLE, Steven, Kuffner, J. 2001. Rapidly-exploring random trees: Progress and prospects. In 
Proc. Int.Workshop Alg. Found. Robot. (WAFR). Dostupné z: 

http://msl.cs.uiuc.edu/~lavalle/papers/LavKuf01.pdf. 
[10] KAVRAKI, L. Robotic Path Planning and Protein Modeling [online]. 2007 [cit. 2013-03-02]. 

Dostupné z: http://cnx.org/content/m11457/1.22/. 
[11] SVIDENSKÁ, Aneta. RRT plánování pohybu robota aplikovaná ve 2D (3D) prostoru: RRT 

method for robot motion planning applied in 2D (and 3D) space. Brno: VUT FSI, 2007. 
Bakalářská práce. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. 

 



 32

Seznam příloh 
Příloha č 1. – Přiložené médium CD-R obsahující: 

• Tento dokument v elektronické podobě 

• Zkompilovanou aplikaci 

• Zdrojové kódy aplikace 
 

 
 
 

 


