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Streszczenie 
W niniejszej pracy zawarty jest opis metody szybkiego planowania 

optymalnej trajektorii robota mobilnego typu samochód, uwzględniającej jego 

więzy nieholonomiczne. Istniejące do tej pory metody albo nie znajdują 

trajektorii optymalnej, albo nie uwzględniają ograniczenia promienia skrętu, 

albo są tak wolne, że nie można ich wykorzystać do sterowania w czasie 

rzeczywistym. Przedstawiona metoda jest metodą przeszukiwania grafu. 

Wierzchołkami grafu są konfiguracje robota w zdyskretyzowanej przestrzeni 

konfiguracyjnej a jego łuki są wyznaczone przez jednostkowe przemieszczenia 

robota uwzględniające jego więzy nieholonomiczne. Graf jest przeszukiwany za 

pomocą algorytmu znajdywania najtańszej drogi A* z kosztem heurystycznym 

wyznaczonym metodą propagacji kosztu. Dodatkowo metoda została 

wyposażona w procedurę szybkiej zmiany trasy po wykryciu zmian w 

przestrzeni roboczej. Szybkość działania tej procedury wynika z wykorzystania 

części utworzonego wcześniej grafu, skorygowanego przy uwzględnieniu zmian. 

Nowa trasa jest również optymalna, oczywiście dla aktualnego stanu wiedzy o 

przestrzeni roboczej. W pracy przedstawiono również analizę czasochłonności 

algorytmu oraz wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych. 
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Wykaz ważniejszych pojęć i oznaczeń  
 

A – robot mobilny 

A* - metoda przeszukiwania grafu 

b – długość boku rastra 

bwez – węzeł odpowiadający bieżącemu położeniu robota 

c – długość boku konfiguracji dyskretnej 

CBmax – mapa rastrowa z przeszkodami powiększonymi o rmax 

CBmin – mapa rastrowa z przeszkodami powiększonymi o rmin 

cel – węzeł odpowiadający docelowemu położeniu robota 

D – dendryt rozpinający grafu G 

f(w), g(w), h(w), h’(w) – funkcje kosztu wykorzystywane w A* 

G – graf budowany przez generator ścieżki 

gskok – koszt skoku 

gtył,, gnaw, gbli gs – współczynniki uwzględniające preferencje operatora 

hopt, hglob – współczynniki używane przy określaniu kosztu heurystycznego 

distT(w, bwez) – transformata odległości (odległość z omijaniem 

przeszkód) 

jest_przej, zmiana, jedzie, ścieżka – zmienne sterujące w programie 

k – liczba dyskretnych położeń kątowych 

k1 – liczba dyskretnych wartości kąta 2 

K – krzywizna toru ruchu  

Kmax – maksymalna krzywizna toru ruchu 

L – odległość między osiami kół robota 

n – ilość iteracji głównej pętli procedury BudujGraf() 

n – wymiar przestrzeni konfiguracyjnej 

n0 – liczba konfiguracji dyskretnych na jednostkę powierzchni 

nc - maksymalna ilość wszystkich węzłów 

nm – ograniczenie górne liczby iteracji 

nop – długość listy OP 

O – punkt charakterystyczny robota 

OP – lista utworzonych węzłów nie mających jeszcze następników 

OR – kartezjański układ współrzędnych związany z A 

OW – kartezjański układ współrzędnych związany z W 

q – konfiguracja robota 

q  - wektor pochodnych zmiennych konfiguracyjnych 

qd – konfiguracja dyskretna 
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r – promień skrętu robota 

rmax – promień koła opisanego na robocie 

rmin - promień koła wpisanego w obrys robota 

t – czas 

v – chwilowa prędkość punktu O 

v0t – długość skoku 

VIS – tablica odzwierciedlająca dyskretną przestrzeń konfiguracyjną 

W – przestrzeń robocza 

w- wierzchołek grafu 

w’ – następnik wierzchołka w 

ww – współczynnik gęstości wypełnienia obszaru poszukiwań 

x,y – współrzędne punktu O robota w OW 

 - kąt skręcenia koła sterującego 

max – maksymalny kąt skręcenia koła sterującego 

 - orientacja robota 

  - prędkość kątowa robota 

2- kat skręcenia przyczepy względem samochodu 

 

Przestrzeń robocza - dwuwymiarowa przestrzeń R2 zawierająca nieruchome 

przeszkody. 

Robot mobilny - obiekt składający się z jednego lub więcej sztywnych członów 

poruszający się w przestrzeni roboczej.  

Robot punktowy - robot mobilny o rozmiarach tak małych (w porównaniu z 

wymiarami przestrzeni roboczej i przeszkód), że zostały one pominięte. 

Robot typu samochód - robot mobilny jednoczłonowy o kinematyce 

odpowiadającej kinematyce samochodu, O- punkt charakterystyczny 

robota. 

O

 
Robot typu samochód z przyczepą - dwuczłonowy robot mobilny o 

kinematyce odpowiadającej kinematyce samochodu z przyczepą 

jednoosiową. 

  

O

 
Konfiguracja robota – określenie położenia robota względem nieruchomego 

układu współrzędnych za pomocą niezależnych zmiennych 
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konfiguracyjnych: dla robota typu samochód są to współrzędne x, y 

punktu charakterystycznego O robota oraz jego orientacja , dla robota 

typu samochód z przyczepą są to współrzędne x, y punktu 

charakterystycznego O, orientacja  tego robota i kąt 2 skręcenia 

przyczepy. 

Przestrzeń konfiguracyjna - zbiór wszystkich możliwych konfiguracji robota. 

Dla robota punktowego pokrywa się z przestrzenią roboczą.  

Wolna przestrzeń konfiguracyjna - zbiór wszystkich konfiguracji robota, w 

których nie ma on kontaktu z przeszkodami. 

Dyskretna przestrzeń konfiguracyjna - Macierz komórek powstała przez 

podział zakresu zmienności zmiennych konfiguracyjnych na przedziały. 

Więzy nieholonomiczne – niecałkowalne (nie dające się sprowadzić do więzów 

geometrycznych) zależności wiążące współrzędne konfiguracyjne i ich 

pochodne. Dla robota typu samochód istnieją dwa typy takich więzów: 

 więzy dwustronne (wektor prędkości chwilowej punktu O jest zawsze 

skierowany wzdłuż osi robota) wyrażone równaniem: 

 0cossin   yx   

 więzy jednostronne (krzywizna toru ruchu jest co do modułu 

ograniczona) wyrażone nierównością: 

 0
2
max

2
22 

K
yx


  

Ścieżka - ciągłe odwzorowanie odcinka w przestrzeń konfiguracyjną. Jeżeli 

dziedziną odwzorowania jest czas to ścieżka jest nazywana trajektorią. 

Ścieżka może być również przedstawiona w sposób przybliżony, w postaci 

sekwencji kolejnych konfiguracji robota tzw. kamieni milowych. Dla 

prostoty zapisu pojęcie ścieżki będzie utożsamiane z jej obrazem bądź 

wykresem. 

Problem planowania ścieżki - mając początkową i docelową konfigurację 

robota mobilnego w przestrzeni roboczej należy znaleźć ścieżkę łączącą te 

konfiguracje i przechodzącą przez wolną przestrzeń konfiguracyjną.  

Ścieżka optymalna – takie rozwiązanie problemu planowania ścieżki, które 

minimalizuje wartość funkcji kosztu (wskaźnik jakości). W pracy za 

podstawę kosztu jest przyjęta długość ścieżki. Funkcja ta może jednak 

uwzględniać dodatkowe preferencje operatora robota zwiększające wartość 

tego kosztu w przypadku jazdy do tyłu, zmiany kierunku ruchu, jazdy 

blisko przeszkody lub zmiany promienia skrętu: W efekcie ścieżka 

optymalna może być ścieżką najkrótszą, o najkrótszym czasie przejazdu lub 

najmniejszej ilości energii potrzebnej do jej pokonania. 
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1. Wstęp 
Ze względu na coraz większy rozwój robotyki i coraz szersze jej 

zastosowanie problem planowania trajektorii ruchu robotów nabiera coraz 

większego znaczenia. Dawniej roboty były wykorzystywane przede wszystkim 

do wykonywania tej samej czynności w sposób powtarzalny i programowane 

były ręcznie (bez wspomagania informatycznego). W związku z tym były 

opłacalne tylko przy pracach długoseryjnych. Wystarczy wspomnieć, że przy 

użyciu klasycznych metod, średni czas programowania jednej minuty pracy 

robota spawalniczego wynosi około jednej godziny. Obecnie rozwój techniki 

dąży do produkcji w seriach bardzo krótkich a nawet jednostkowej, 

ukierunkowanej na konkretne zapotrzebowanie klienta. Elastyczne systemy 

wytwarzania dają możliwość takiej produkcji, jednak istnieją pewne 

ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń jest czas programowania obrabiarek i 

robotów. Istnieją już zarówno profesjonalne systemy projektowania CAD-CAM 

z wbudowanymi procedurami do programowania obrabiarek jak i programy 

specjalizowane do konkretnych zadań [93]. Procesy automatycznego 

programowania robotów są jednak znacznie mniej rozwinięte, zwłaszcza w 

zakresie planowania trajektorii z omijaniem przeszkód. By rozwiązać ten 

problem prowadzi się bardzo dużo prac naukowych [6, 36, 59, 79, 80, 110, 130, 

132]. Bardzo zbliżonym do planowania trajektorii zagadnieniem jest planowanie 

montażu różnych urządzeń [25, 29, 30]. Typowym przykładem jest sprawdzenie, 

czy boczne drzwi samochodu są zaprojektowane tak, by można było włożyć w 

nie szybę [79].  W związku z tym, że planowanie to jest wykonywane zazwyczaj 

„off-line” czas pracy takich procedur nie jest bardzo istotny. Wyjątkiem są 

niektóre systemy pracujące w czasie rzeczywistym i reagujące na chwilową 

konfigurację stanowiska montażowego [80]. Systemy te jednak wykorzystują 

wcześniej wprowadzoną bazę wiedzy co znacznie skraca czas reakcji. 

Nieco inna jest specyfika planowania trajektorii robotów mobilnych. 

Proces planowania jest zwykle nieco prostszy gdyż przestrzeń robocza jest 

dwuwymiarowa, a co za tym idzie przestrzeń konfiguracyjna jest trójwymiarowa 

(czterowymiarowa dla robota z przyczepą). Z drugiej strony procedury 

planowania trajektorii powinny działać znacznie szybciej ze względu na 

specyfikę zastosowań robotów mobilnych.  

Zintegrowane komputerowo systemy wytwarzania (CIM) wymagają 

zastosowania zautomatyzowanego transportu przedmiotów obrabianych oraz 

narzędzi używanych do ich wytwarzania pomiędzy poszczególnymi 

stanowiskami pracy i magazynowania. Dotychczas stosowane środki transportu 
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używają systemów sterowania wymagających sprzętowego przygotowania 

planowanych tras ruchu (linie sterowania indukcyjnego, trasy szynowe itp.) [47, 

63, 139]. Powoduje to poważne ograniczenie elastyczności transportu, 

wrażliwość na blokowanie trasy oraz wysokie koszty przygotowania tras. 

Alternatywą dla takiego sterowania jest programowe planowanie trajektorii 

ruchu w oparciu o system percepcji wykrywający wszystkie zmiany przestrzeni 

roboczej oraz określający położenie robota. Takie planowanie trajektorii ruchu 

robotów mobilnych ma również zastosowanie w wielu innych dziedzinach ich 

zastosowań jak automatyczne urządzenia sprzątające (np. w stacjach metra), 

roboty serwisowe działające wśród ludzi [60], wózki inwalidzkie dla osób 

mocno upośledzonych, badania eksploracyjne na ziemi lub w kosmosie, prace w 

warunkach niebezpiecznych dla zdrowia (sytuacje awaryjne w elektrowniach 

atomowych i zakładach chemicznych) [81], prace rolnicze, robot-strażnik w 

fabryce, bezobsługowe pojazdy militarne i rozminowujące [89]. We wszystkich 

tych sytuacjach mamy do czynienia ze wstępnie znaną przestrzenią roboczą np. 

z planów budynków, zdjęć satelitarnych lub z ostatniego przejazdu robota. Na 

skutek interwencji człowieka lub w wyniku awarii przestrzeń robocza może 

jednak zmienić swój kształt w stosunku do zachowanej w pamięci. Robot po 

wykryciu tych zmian za pomocą swojego systemu percepcji musi na nie 

odpowiednio zareagować. Tak określona przestrzeń robocza jest nazywana 

częściowo znaną (lub zmienną) przestrzenią roboczą [5, 37, 73, 84, 112, 114, 

128, 135]. Osobnym i znacznie bardziej skomplikowanym zagadnieniem jest 

planowanie trajektorii w przestrzeni z poruszającymi się przeszkodami. Podjęto 

wiele prac w kierunku jego rozwiązania [39, 40, 41, 42, 54, 55, 56, 68, 86, 113] 

jednak ich wyniki nie są w pełni zadawalające, głównie ze względu na 

zakładaną znajomość trasy poruszających się przeszkód (np. ludzi, innych 

robotów).  

W częściowo znanej przestrzeni roboczej najistotniejszym parametrem 

jest czas procesu planowania trajektorii. W przypadku zbyt wolnych procedur 

nie będzie możliwa praca w czasie rzeczywistym i ciągłość ruchu nie będzie 

zachowana (cykl: percepcja - planowanie ruchu - ruch - zatrzymanie). Dla 

robotów nie posiadających więzów nieholonomicznych problem ten został już 

rozwiązany. Powstało wiele metod uwzględniających różne stopnie 

skomplikowania przestrzeni roboczej, jej reprezentacji oraz kształt robota. 

Większość tych metod została przedstawiona i sklasyfikowana w monografii 

[71] i będzie również opisana w następnym rozdziale. Znacznie bardziej 

skomplikowana jest sytuacja w przypadku robotów posiadających więzy 

nieholonomiczne (czasami nazywane w Polsce jako nonholonomiczne), na 

przykład analogiczne jak w samochodzie (chwilowa prędkość skierowana 
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zawsze wzdłuż osi robota i ograniczony promień skrętu). Więzy te są opisane 

niecałkowalnymi (nie dającymi się przedstawić w postaci więzów 

geometrycznych) równaniami zawierającymi pochodne parametrów 

konfiguracyjnych [72, 87]. Istniejące metody planowania trajektorii 

uwzględniające więzy nieholonomiczne i możliwość wykonywania manewrów 

można podzielić na trzy grupy: metody nie uwzględniające całej przestrzeni 

roboczej (lokalne), metody globalne które znajdują trajektorię optymalną ale są 

bardzo wolne i metody probabilistyczne działające szybciej od globalnych ale 

nie gwarantujące optymalności rozwiązania. Istnieje zatem zapotrzebowanie na 

opracowanie metody szybkiego planowania optymalnej trajektorii 

uwzględniającej więzy nieholonomiczne robota oraz jego możliwości 

manewrowe. W niniejszej pracy taka metoda zostanie przedstawiona. Niektóre 

jej fragmenty były już wcześniej publikowane [98, 99, 100, 101, 102, 103] lub 

są w druku [104]. Pewne idee zostały również wykorzystane przez innych 

autorów [64, 65]. Metoda ta jest metodą przeszukiwania grafu. Wierzchołkami 

grafu są konfiguracje robota w dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej a jego 

łuki są wyznaczone przez jednostkowe przemieszczenia robota uwzględniające 

jego ograniczenia. Graf jest przeszukiwany algorytmem A* z kosztem 

heurystycznym wyznaczonym metodą propagacji kosztu (czyli koszt 

heurystyczny danego węzła jest równy długości drogi od tego węzła do startu 

przy omijaniu przeszkód i bez manewrów). Dodatkowo metoda została 

wyposażona w procedurę szybkiej zmiany trasy po wykryciu zmian w 

przestrzeni roboczej. Szybkość działania tej procedury wynika z wykorzystania 

części utworzonego wcześniej grafu, skorygowanego przy uwzględnieniu zmian. 

Nowa trasa jest również optymalna, oczywiście dla aktualnego stanu wiedzy o 

przestrzeni roboczej. 

Przed przystąpieniem do szczegółowego opisu tej metody będą 

przedstawione wspomniane wcześniej istniejące rozwiązania. 
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2. Opis istniejących metod planowania ścieżki robota 

mobilnego 
Podstawową rzeczą, jaką należy zauważyć jest to, że prawie wszyscy 

autorzy opisujący proces sterowania robotem mobilnym dzielą proces 

planowania ścieżki na dwa [44, 52, 56, 112] (rys. 2.1) lub trzy [15, 18, 19, 32, 

38, 40, 58, 91, 111, 127, 129] (rys. 2.2) poziomy pracujące równolegle w sposób 

hierarchiczny. Poziom najwyższy zwany generatorem ścieżki planuje ścieżkę w 

postaci sekwencji kolejnych położeń robota (nazywanych czasami kamieniami 

milowymi), a poziom najniższy zwany pilotem generuje parametry sterujące 

silnikami robota na podstawie danych z wyższych poziomów oraz aktualnego 

położenia robota.  

I poziom

II poziom

Generator

ścieżki

Czujniki

Pilot Napędy

Mapa przestrzeni roboczej, cel

ścieżka

dv

dt

d

dt
,


x,y,

mapa  

Rys.  2.1. Dwupoziomowy proces sterowania robotem 

Zazwyczaj występuje również poziom pośredni zwany nawigatorem, 

który generuje cel tymczasowy na drodze do najbliższego „kamienia 

milowego”, biorąc pod uwagę położenie przeszkód w najbliższym otoczeniu 

robota oraz jego możliwości manewrowe (rys. 2.3). Wielu autorów przedstawia 

algorytmy lokalnego planowania trasy, które mogą być zastosowane właśnie 

jako nawigator w trzypoziomowym systemie sterowania [2, 3, 16, 58, 66, 91, 

119, 127] bądź też jako pilot [14, 21, 53, 78, 85, 95, 106, 118]. Oprócz procesu 

planowania ścieżki występują jeszcze zwykle procesy związane z obsługą 

czujników badających otoczenie robota i tworzące mapę tego otoczenia [4, 24, 
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31, 74, 108, 119, 124, 131], procesy określające położenie robota [38, 58, 107] 

oraz kontaktu z operatorem [76]. 

I poziom

II poziom

III poziom

Generator

ścieżki

Czujniki

Pilot Napędy

Mapa przestrzeni roboczej, cel

kamienie

milowe

dv

dt

d

dt
,


x,y,

mapa

Nawigator Cel tymczasowy

 

Rys.  2.2. Trzypoziomowy proces sterowania robotem [19] 

Kamienie milowe

Cel tymczasowy Cel

 

Rys.  2.3. Podział zadań w trzypoziomowym procesie sterowania robotem [19] 

W pracach [15, 18, 19 i innych] podział planowania ścieżki na trzy 
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poziomy jest związany z czasem pracy poszczególnych procedur, a co za tym 

idzie z możliwością reakcji na zmiany wyglądu przestrzeni roboczej. Czas 

jednego cyklu generatora ścieżki wynosi kilka do kilkudziesięciu sekund a w 

przypadku robotów z więzami nieholonomicznymi nawet kilkanaście minut. W 

pracy [111] w celu skrócenia czasu pracy generatora ścieżki więzy 

nieholonomiczne robota są pomijane w procesie planowania ścieżki. Dopiero 

drugi poziom - nawigator uwzględnia możliwości manewrowe. Wykorzystuje 

on metody lokalnego planowania trasy, dzięki czemu jego czas pracy jest krótki 

i może on reagować w czasie rzeczywistym na nowo wykryte przeszkody. Jak 

łatwo wydedukować, przy takiej organizacji sterowania robotem możliwe są 

błędy np. dwa kolejne kamienie milowe są ustawione tak, że robot nie może 

między nimi wykręcić, lub ilość manewrów by to uczynić jest tak duża, że trasa 

jest nieoptymalna.  

Znane i dotychczas stosowane metody planujące trajektorię ruchu, 

wykorzystywane przez generator ścieżki można zasadniczo podzielić na dwie 

kategorie [71]: metody przeszukiwania grafu i metody potencjalne. Metody 

przeszukiwania grafu i niektóre z metod potencjalnych są metodami globalnymi, 

to znaczy biorą pod uwagę całą przestrzeń roboczą, natomiast podstawowe 

wersje metod potencjalnych są metodami lokalnymi, tzn. uwzględniają tylko 

przeszkody w bezpośrednim otoczeniu robota. Podstawową cechą rozróżniającą 

metody przeszukiwania grafu jest sposób tworzenia grafu: określenie jego 

wierzchołków i krawędzi. Wyróżniamy tu metody z grupy mapy dróg, 

dokładnego i przybliżonego podziału przestrzeni konfiguracyjnej oraz metody  

probabilistyczne. Drugą ważną cechą opisującą te metody jest sposób 

przeszukiwania grafu.  

W dalszej części będą krótko przedstawione metody tworzenia grafu przy 

planowaniu ścieżki robotów bez uwzględniania więzów nieholonomicznych. 

Metody z grupy mapy dróg polegają na przedstawieniu wolnej 

dwuwymiarowej przestrzeni konfiguracyjnej robota w postaci sieci 

jednowymiarowych krzywych zawierających się w tej wolnej przestrzeni 

konfiguracyjnej. Jedną z najstarszych metod z tej grupy jest metoda zwana 

grafem widoczności [17, 51, 49, 94]. Jest ona stosowana dla robota punktowego 

w dwuwymiarowej przestrzeni roboczej z przeszkodami w postaci wieloboków. 

Wierzchołkami grafu są konfiguracje startu i celu oraz wszystkie wypukłe 

wierzchołki przeszkód a krawędziami grafu są odcinki proste łączące wszystkie 

wierzchołki i nie przecinające wnętrza przeszkód (rys. 2.4). Inna metoda z tej 

grupy to diagram Voroni’ego [22, 51, 77, 88, 109]. Krawędzie w tej metodzie są 

tworzone z odcinków i fragmentów parabol będących zbiorem punktów równo 

odległych od sąsiadujących przeszkód (rys 2.5).  
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Rys.  2.4. Graf widoczności [71] 

 

Rys.  2.5. Diagram Voroni’ego [71] 

Z kolei metoda autostrad polega na podziale wolnej przestrzeni roboczej 

na prostokątne lub trapezowe częściowo pokrywające się obszary [43, 44, 120, 

133, 134]. O ile ich szerokość jest większa niż szerokość robota tworzą one 
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krawędzie grafu. Istnieje jeszcze wiele innych metod z grupy mapy dróg, 

wszystkie one jednak nadają się do robotów nie posiadających więzów 

nieholonomicznych gdyż nie uwzględniają manewrowania.  

W metodach z grupy dokładnego podziału przestrzeni konfiguracyjnej 

dzieli się wolną przestrzeń konfiguracyjną na trójkątne lub wielokątne wypukłe, 

niepokrywające się obszary [51, 67, 111]. Ponieważ metody te stosuje się 

zwykle dla robota punktowego więc wolna przestrzeń konfiguracyjna jest 

tożsama z wolną przestrzenią roboczą. Każdy taki obszar jest wierzchołkiem 

grafu. Dwa wierzchołki są połączone krawędzią jeżeli odpowiadające im 

obszary przylegają do siebie.  

 

Rys.  2.6. Metoda podziału na poczwórne drzewo [71] 

Najczęściej spotykane metody przybliżonego podziału przestrzeni 

konfiguracyjnej to metody podziału równomiernego i podziału na poczwórne 

drzewo. Metody podziału równomiernego dzielą przestrzeń konfiguracyjną na 

dwuwymiarową macierz jednakowych kwadratowych obszarów – komórek lub, 

jeżeli uwzględniają orientację robota, na macierz trójwymiarową. Każda 

komórka jest wierzchołkiem grafu. Jeżeli nie uwzględnia się więzów 

nieholonomicznych, to dwa wierzchołki są połączone ze sobą jeżeli 

odpowiadające im obszary sąsiadują ze sobą (rys. 2.6) [7, 11, 12, 20]. Przy 

metodzie podziału na poczwórne drzewo całą przestrzeń roboczą (zwykle 

kwadratową) dzieli się na cztery kwadratowe komórki [92, 132]. Sprawdza się 

następnie każdą z nich, czy jest pusta, cała zajęta przez przeszkody czy też 

mieszana (zawiera przeszkody i miejsca wolne). W przypadku komórek 
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mieszanych ponawia się podział, w pozostałych przypadkach zaprzestaje się go. 

Podziały te dokonuje się zwykle do 6 lub 8 poziomu tworząc drzewo, którego 

każdy wierzchołek jest wierzchołkiem przeszukiwanego grafu. Dzięki szybkim 

procedurom określania czy dwie komórki sąsiadują ze sobą można przyspieszyć 

proces planowania ścieżki .  

Graf utworzony jedną z powyżej opisanych metod jest następnie 

przeszukiwany w celu znalezienia połączenia (najczęściej najkrótszego) 

pomiędzy wierzchołkami startu i celu. Podstawową jest tu metoda A*, lecz 

stosowana jest jeszcze metoda „najlepszy najpierw” (best first) oraz algorytm 

Dijkstra.  

Metody przeszukiwania grafu są bardzo dobrze opisane w literaturze [17, 

71, 90] więc ich opis w tym miejscu będzie bardzo skrócony. W metodzie A* 

każdy sprawdzony wierzchołek w ma określonego swojego poprzednika oraz 

koszt f(w)=g(w)+h(w). Koszt g(w) jest liczonym rekurencyjnie kosztem 

rzeczywistym drogi pomiędzy wierzchołkiem początkowym START a 

wierzchołkiem w (g(NStart)=0). W większości przypadków za koszt krawędzi 

łączącej dwa wierzchołki przyjmuje się jej długość. Koszt h(w) jest 

heurystycznym przybliżeniem rzeczywistego kosztu h’(w) drogi pomiędzy 

wierzchołkiem w i wierzchołkiem końcowym CEL. Zwykle jest on równy 

odległości euklidesowej pomiędzy w i CEL. W metodzie tej tworzy się dwie 

struktury danych: posortowaną względem kosztu f listę OPEN wierzchołków, 

których następniki nie zostały jeszcze sprawdzone i tablicę VISITED 

wszystkich sprawdzonych wierzchołków. Na początku wstawia się do OPEN 

wierzchołek START. Później, dopóki lista OPEN nie okaże się pusta znajduje 

się na niej wierzchołek w o najniższym koszcie f . Jeżeli jest to CEL kończy się 

poszukiwania i ścieżkę wyznacza się przez znajdywanie kolejnych 

poprzedników CELu. Jeśli nie, to dla każdego wierzchołka w’ połączonego z w 

krawędzią sprawdza się czy jest on w tablicy VISITED. Jeśli nie to się go do 

niej wstawia, zaznacza się że w jest jego poprzednikiem, wylicza się jego koszt f 

i g i wstawia się go do listy OPEN. Jeśli w’ jest w tablicy VISITED to sprawdza 

się czy nowy koszt g jest niższy od poprzednio znalezionego. Jeśli tak to 

zmienia się poprzednika w’ na w i wstawia się w’ do listy OPEN. Jeżeli w 

którymś momencie lista OPEN będzie pusta to oznacza, że START i CEL nie są 

połączone w grafie. Metoda gwarantuje otrzymanie rozwiązania optymalnego 

(mającego najniższy koszt g(NCEL) ze wszystkich ścieżek możliwych do 

utworzenia w tym grafie) jeżeli dla każdego wierzchołka w koszt h(w)h’(w). 

Natomiast im koszt h jest bliższy h’ tym mniejsza liczba wierzchołków będzie 

przeszukana, a co za tym idzie czas poszukiwań ścieżki będzie krótszy.  

Algorytm Dijkstra różni się od algorytmu A* tym, że nie uwzględnia 
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kosztu heurystycznego. Rezultatem tego jest przeszukiwanie grafu we 

wszystkich kierunkach, a nie tylko w kierunku celu. Wydłuża to znacznie czas 

poszukiwania ścieżki. Z kolei algorytm „najlepszy najpierw” przeszukuje graf 

opierając się na samym koszcie h. W wielu (ale nie we wszystkich) przypadkach 

skraca to czas poszukiwań ale nie pozwala uzyskać ścieżki optymalnej.  

a) b)

c) d)

f)e)

 

Rys.  2.7. Zasada działania metod potencjalnych: a) kształt mapy przeszkód,      

b) potencjał przyciągający do celu, c) potencjał wypadkowy, e) warstwice pola 

potencjalnego i znaleziona ścieżka, f) kierunki wektorów gradientu 

potencjału[71] 

Metody potencjalne bazują na zupełnie innej zasadzie działania [3, 16, 45 

75, 83, 119]. Zakłada się w nich, że cel przyciąga robota z pewną siłą, a 

przeszkody odpychają go z siłą zależną od odległości robota od tej przeszkody. 

Robot porusza się wzdłuż linii gradientu powstałego w ten sposób pola 
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potencjalnego (rys. 2.7). Metoda ta, choć szybka, nie uwzględnia jednak całej 

przestrzeni roboczej, co powoduje niemożliwość znalezienia ścieżki w 

przypadkach ślepych zaułków lub labiryntów (takie pole potencjalne ma wiele 

minimów). Szczegółowa krytyka tych metod została opisana w [61]. Niektórzy 

autorzy podjęli próbę stworzenia pola potencjalnego nie posiadającego 

minimów lokalnych za pomocą tzw. metod dyfuzyjnych. W pracach [7, 11, 12, 

33, 138] zastosowano metodę propagacji czterokierunkowej w celu stworzenia 

takiego pola. Dzieli się w niej przestrzeń roboczą na kwadratowe obszary – 

komórki i określa się dla nich wartość potencjału nieskończoność (w praktyce 

wartość dostatecznie dużą), dla komórki zaś, w której znajduje się cel 0. 

Następnie dla sąsiadujących z nią czterech komórek określa się potencjał o 1 

większy, chyba że znajdują się w przeszkodzie lub wpisana tam wartość jest 

mniejsza. Postępuje się tak w sposób cykliczny ze świeżo określonymi 

komórkami aż do wypełnienia całej przestrzeni roboczej. Analogiczny jest 

sposób postępowania przy metodzie propagacji ośmiokierunkowej [33, 69, 70, 

137, 138]. Uwzględnia się wtedy osiem sąsiadujących komórek, przy czym w 

kierunkach ortogonalnych zwiększa się koszt o 1 a po przekątnej o 2 . Aby 

osiągnąć cel robot śledzi gradient potencjału. Podobna jest też zasada działania 

metod zwanych „front fali” [57] czy też opartych na neuronowych sieciach 

komórkowych [82, 115, 116].  

Interesujące podejście do planowania ścieżki robota o trzech stopniach 

swobody bez więzów nieholonomicznych zostało przedstawione w [11, 12]. 

Przestrzeń konfiguracyjną zdyskretyzowano jak w metodach podziału 

równomiernego. Każda komórka była wierzchołkiem grafu. Dwie komórki były 

połączone krawędzią, jeżeli co najwyżej jeden ich parametr konfiguracyjny 

różnił się co najwyżej o jeden. Tworzony w ten sposób graf przeszukiwano 

metodą najlepszy najpierw. Jako koszt heurystyczny przyjęto wartości pola 

potencjalnego utworzonego metodą propagacji czterokierunkowej. Potencjał 

propagowano wychodząc z celu (ten sposób określania kosztu heurystycznego 

jest nazywany transformacją odległości). W przypadku natrafienia na minimum 

lokalne generator ścieżki  wykonywał serię ruchów w losowo wybranych 

kierunkach, aż do ominięcia tego minimum lokalnego. Po dotarciu do celu 

utworzona w ten sposób ścieżka była wygładzana. Dzięki wykorzystaniu funkcji 

potencjału sterującego oraz technik losowych czas poszukiwania ścieżki 

wynosił dla robota bez więzów nieholonomicznych od jednej do kilku sekund.  

Inny sposób planowania ścieżki dla robota nie posiadającego więzów 

nieholonomicznych został przedstawiony w [137]. Określone zostały tam dwa 

punkty w obrysie robota i zostały utworzone metodą propagacji 

ośmiokierunkowej dwa pola potencjalne osobno dla każdego punktu. 
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Utworzono graf w którym łukami były jednostkowe przemieszczenia tych 

punktów, takie, że ich odległość była stała. Graf przeszukiwano metodą A* z 

kosztem heurystycznym będącym kombinacją wartości pola potencjalnego dla 

obydwu punktów.  

Wszystkie przedstawione do tego momentu metody obliczeniowe 

stosowane do generatora ścieżki mają tę podstawową wadę, że nie uwzględniają 

więzów nieholonomicznych. W związku z tym ich zakres zastosowań ogranicza 

się do robotów nie posiadających takich więzów lub o promieniu skrętu małym 

w porównaniu z wymiarami obszarów wolnych przestrzeni roboczej. Niestety, 

w wielu przypadkach warunki te nie są spełnione i koniecznym jest opracowanie 

generatora ścieżki uwzględniającego więzy nieholonomiczne.  

Jedno z możliwych podejść do tego problemu zaprezentowano w [9, 71]. 

Wykorzystuje się tam twierdzenie, że dla robota typu samochód, jeżeli istnieje 

trajektoria łącząca start z celem, to optymalna trajektoria (najkrótsza) składa się 

z łuków o promieniu równym minimalnemu promieniowi skrętu oraz odcinków. 

W związku z tym przyjęto, że z każdego wierzchołka grafu wychodzi co 

najwyżej sześć krawędzi o stałej długości: po trzy do przodu i do tyłu (skręt w 

prawo, jazda prosto , skręt w lewo). Długość skoku przyjęto tak, by otrzymać 

gwarancję przeskoczenia do sąsiedniej komórki w przestrzeni konfiguracyjnej 

(zdyskretyzowanej jak w metodach podziału równomiernego). Rozpoczynając w 

starcie tworzono graf, który był przeszukiwany za pomocą algorytmu Dijkstry z 

ilością manewrów jako funkcją kosztu. Metoda ta, choć bardzo dobra pod 

względem optymalności trasy z uwagi na wybrane kryterium, ma zasadniczą 

wadę w postaci czasu poszukiwania trasy. Dla stosunkowo prostych 

przypadków (parkowanie równoległe) czas poszukiwania wynosił 30 sekund, a 

w bardziej skomplikowanych sytuacjach liczony był w minutach. Dodatkowo, w 

przypadku wykrycia zmian przestrzeni roboczej proces poszukiwania powinien 

być ponowiony. Eliminuje to tę metodę z zastosowań w zmiennej przestrzeni 

roboczej. W [10] przedstawiono rozszerzenie tej metody na roboty 

wieloczłonowe.  

Istnieją również metody probabilistyczne znajdywania ścieżki robotów 

typu samochód [8, 96, 111, 121]. W pierwszej fazie w sposób probabilistyczny 

wybiera się określoną liczbę konfiguracji i tworzy się graf przez wyznaczenie 

łuków łączących leżące blisko siebie konfiguracje. W fazie drugiej znajduje się 

połączenie pomiędzy startem i celem w tak określonym grafie. Niestety, tak 

określona trajektoria może być daleka od optymalnej przy zbyt małej liczbie 

wierzchołków włączonych do grafu w pierwszej fazie. Szczególnie może to 

wpłynąć na liczbę niepotrzebnych manewrów. Z drugiej strony, liczba 

wierzchołków koniecznych do włączenia do grafu w pierwszej fazie 
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koniecznych by znaleźć trasę bliską optymalnej, zależy od skomplikowania 

przestrzeni roboczej. Drugą wadą tej metody jest czas trwania pierwszej fazy - 

do 10 s. Eliminuje to tę metodę z zastosowań w zmiennej przestrzeni roboczej. 

 

Rys.  2.8. Przykłady działania metody „punkt z ograniczonym promieniem 

skrętu” [71] 

Trzecim podejściem uwzględniającym więzy nieholonomiczne jest 

podejście zwane „punkt z ograniczonym promieniem skrętu” (rys. 2.8) [13, 28, 

50, 71]. Założeniem w tym podejściu jest robot punktowy i przeszkody w 

postaci wieloboków. W miejscu każdego wierzchołka przeszkody ustala się tyle 

wierzchołków ile jest przyjętych dyskretnych położeń kątowych robota. 

Dodatkowo start i cel są wierzchołkami przeszukiwanego grafu. Łuk grafu 

łączący dwa wierzchołki składa się z dwóch łuków wychodzących z 

wierzchołków i odcinka łączącego te łuki i stycznego do nich. Jak łatwo 

zauważyć możliwych takich łuków grafu jest osiem. Po utworzeniu grafu przez 

połączenie wszystkimi możliwymi łukami wierzchołków jest on przeszukiwany 

metodą A* z odległością od celu jako kosztem heurystycznym. Czasochłonność 

tej metody, dla danej liczby wierzchołków, jest większa niż metod poprzednio 

wymienionych, jednak ograniczona liczba wierzchołków powoduje, że w wielu 

sytuacjach czas obliczeń może być krótszy. Podstawową jednak wadą tej 

metody jest założony kształt robota i przeszkód, co w praktyce uniemożliwia jej 

zastosowanie. Także w przypadku robota walcowego metoda nie ma 

zastosowania, gdyż powiększenie izotropiczne przeszkód o promień robota 

powoduje brak wierzchołków przeszkód.  

Jak to już zostało wspomniane na początku tego rozdziału, wybór 
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algorytmu działania procedury generatora ścieżki jak i podział sterowania 

robotem na poszczególne poziomy (generator ścieżki, nawigator i pilot) 

bezpośrednio wiąże się z możliwością reakcji w czasie rzeczywistym na nowo 

pojawiające się przeszkody czyli z pracą robota w częściowo znanej przestrzeni 

roboczej. W przedstawionych poniżej pracach autorzy prezentują możliwe 

rozwiązania tego problemu. 

W pracach [37, 45] przedstawiono testy szybkiego generatora ścieżki w 

sytuacjach z częściowo znaną przestrzenią roboczą. Wadą tych rozwiązań było 

jednak nieuwzględnienie więzów nieholonomicznych jak i całej mapy 

przestrzeni roboczej – były to potencjalne metody lokalne.  

W pracach [69, 70] wykorzystano w generatorze ścieżki metodę 

potencjalną nie posiadającą minimów lokalnych i uwzględniającą całą 

przestrzeń roboczą a w pracach [112, 114, 135] algorytmy analizy grafu. W 

pracach tych więzy nieholonomiczne były brane pod uwagę dopiero w 

procedurze nawigatora. Dzięki temu czas pracy poszczególnych procedur był na 

tyle szybki, że można było reagować w czasie rzeczywistym na zmiany 

przestrzeni roboczej. Wadą tych rozwiązań była możliwość wygenerowania 

niewykonalnej ścieżki, zwłaszcza w przestrzeniach roboczych z ciasnymi 

przejściami. 

W pracach [41, 42] zaproponowano podejście, w którym generator 

ścieżki znajduje ścieżkę uwzględniając więzy nieholonomiczne ale nie działa w 

pętli. Nawigator steruje robotem wzdłuż znalezionej ścieżki i w chwili wykrycia 

nieprzewidzianych przeszkód dokonuje lokalnej korekty trajektorii. W tym celu 

koryguje prędkość robota by przepuścić przeszkody ruchome lub steruje 

robotem wzdłuż sąsiedniej ścieżki równoległej do pierwotnie zaplanowanej ale 

omijającej przeszkody. Jak łatwo zauważyć przy takim sterowaniu możliwe jest, 

że sąsiednia ścieżka nie istnieje bądź nie spełnia więzów nieholonomicznych. 

Obecnie coraz więcej autorów planuje ścieżkę robota opierając się na 

prawdopodobieństwie występowania pewnych zdarzeń, jak na przykład 

prawdopodobieństwie otwarcia bądź zamknięcia pewnych przejść jak również 

uwzględniając niepewność obserwacji. Przedstawione w pracach [73, 84] 

generatory ścieżki znajdują ścieżkę o najwyższym prawdopodobieństwie 

otwarcia, a w chwili wykrycia że ścieżka ta jest jednak zamknięta znajdują inną, 

znowu o najwyższym prawdopodobieństwie otwarcia. Niestety te generatory 

ścieżki nie uwzględniają więzów nieholonomicznych 

Z przedstawionej analizy literatury wynika, że nie została jeszcze 

opracowana metoda optymalnego sterowania robotami mobilnymi 

uwzględniająca ich więzy nieholonomiczne i działająca wystarczająco 

szybko by móc reagować na wykryte przez czujniki zmiany przestrzeni 
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roboczej. 

Z tego powodu w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn 

Politechniki Łódzkiej były prowadzone badania nad nową metodą planowania 

trajektorii robotów mobilnych. Metoda ta miała sprostać następującym trzem 

podstawowym zadaniom: uwzględniać więzy nieholonomiczne robota, 

planować trajektorię optymalną z punktu widzenia użytkownika i reagować w 

czasie rzeczywistym na zmiany kształtu przestrzeni roboczej.  

Pierwszym etapem było takie opracowanie opisu więzów 

nieholonomicznych, by można było uogólnić typowe metody budowy grafu 

(przedstawione w [9, 71]) na jak największą liczbę robotów [98, 99, 101]. 

Następnym etapem było opracowanie nowej generacji metody przeszukiwania 

grafu.  

Metody potencjalne. Metody

przeszukiwania grafu

Graf przeszukiwany metodą A*
z kosztem heurystycznym

będącym euklidesową

odległością od celu

Potencjał proporcjonalny do

euklidesowej odległości od celu

Graf przeszukiwany metodą

Dijkstry

Potencjał będący transformatą
odległości uwzględniającą

położenie przeszkód

Graf przeszukiwany metodą A*

z kosztem heurystycznym

będącym transformatą
odległości uwzględniającą

położenie przeszkód
 

Rys.  2.9. Podział metod planowania ścieżki na trzy generacje.  

Z przedstawionego wcześniej zestawienia widać, że generalnie metody 

planowania ścieżki można podzielić na metody potencjalne i metody 

przeszukiwania grafu (rys. 2.9). W pierwszej generacji metod potencjalnych 

korzystano z potencjału bazującego na odległości euklidesowej do celu [3, 16, 

45 75, 83, 119], a w drugiej z potencjału będącego transformatą odległości od 
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celu uwzględniającą położenie przeszkód [7, 11, 12, 33, 69, 70, 137, 138]. W 

metodach przeszukiwania grafu pierwotnie korzystano z algorytmu Dijkstry [9, 

71], co powodowało, że graf rozrastał się równomiernie we wszystkie strony. W 

drugiej generacji metod przeszukiwania grafu zaczęto stosować algorytm A* z 

kosztem heurystycznym będącym euklidesową odległością od celu, co 

powodowało, że graf rozrastał się w kierunku celu, nawet, jeżeli wchodził w ten 

sposób w ślepe zaułki. Można powiedzieć, że w tych metodach rozbudowa grafu 

była sterowana potencjałem z pierwszej generacji metod potencjalnych.  

Algorytm przeszukiwania grafu opracowany w IOiTBM i opisany w [98, 

100, 104] można zaliczyć do nowej generacji metod przeszukiwania grafu, gdyż 

wykorzystuje w algorytmie A* jako koszt heurystyczny transformatę odległości 

uwzględniającą położenie przeszkód. Można powiedzieć, że w tej metodzie 

rozbudowa grafu jest sterowana potencjałem z drugiej generacji metod 

potencjalnych. Kolejnym etapem prac prowadzonych w IOiTBM było 

stworzenie procedury reakcji na zmianę ułożenia przeszkód [102, 103]. Dzięki 

temu, że graf jest rozbudowywany z celu (a nie ze startu jak u większości 

autorów) wykorzystuje ona wyniki wcześniejszych obliczeń, co decyduje o jej 

szybkości. W metodzie tej wykorzystuje się generowanie łuków grafu 

analogiczne jak w [9] ale możliwe jest również zastosowanie budowy grafu z 

metod „punkt z ograniczonym promieniem skrętu” [13, 28, 50]. Szerszy opis i 

analiza nowej metody przeszukiwania grafu jak i procedury reakcji na zmianę 

ułożenia przeszkód znajduje się w niniejszym opracowaniu.  
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3. Teza, cel i zakres pracy 
Jak wynika z poprzedniego rozdziału w teorii sterowania robotami 

mobilnymi występuje luka w postaci braku możliwości planowania optymalnej 

trasy robotów z uwzględnieniem ich więzów nieholonomicznych w czasie na 

tyle krótkim by można było sterować robotami w czasie rzeczywistym. Celem 

niniejszej pracy jest zapełnienie tej luki, tzn. przedstawienie nowej metody 

szybkiego planowania optymalnej trasy dla robotów z więzami 

nieholonomicznymi. Zakres pracy obejmuje opracowanie algorytmów 

stosowanych we wspomnianej metodzie w wersji dla robota typu samochód i 

samochód z przyczepą, ich implementację w wersji dla robota typu samochód, 

opracowanie metody propagacji szesnastokierunkowej, opis badań 

symulacyjnych i doświadczalnych oraz opis programu i analizę jego 

czasochłonności. W pracy będzie udowodniona następująca dwuczęściowa teza:  

Dla  przestrzeni roboczej zawierającej przeszkody, zastosowanie w 

metodzie A* jako kosztu heurystycznego mapy kosztu utworzonej metodą 

propagacji szesnastokierunkowej skraca czas obliczeń. 

Czas poszukiwania ścieżki skorygowanej z uwagi na wykryte zmiany 

przestrzeni roboczej jest krótszy dzięki budowaniu grafu od celu w 

kierunku bieżącego położenia robota i wykorzystaniu części utworzonego 

wcześniej grafu.  

Z uwagi na brak możliwości dowiedzenia tezy wprost czasy pracy 

algorytmów będą oszacowane i zweryfikowane badaniami symulacyjnymi i 

doświadczalnymi.  
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4. Podstawy teoretyczne i analiza więzów 

nieholonomicznych robotów mobilnych 
Podstawy teoretyczne sterowania z więzami nieholonomicznymi zostały 

obszernie opisane w publikacjach [9, 71, 87], dlatego też ich opis będzie w tym 

miejscu mocno skrócony i ukierunkowany na potrzeby tej pracy. Niech A 

oznacza robota mobilnego natomiast W jego przestrzeń roboczą. Niech OW 

będzie kartezjańskim układem współrzędnych związanym z W. Konfiguracja q 

robota A w przestrzeni roboczej W jest to określenie jego położenia względem 

OW. Konfiguracja jest opisana za pomocą wektora niezależnych zmiennych 

konfiguracyjnych (q1, q2, ... qn), nN. Przestrzeń konfiguracyjna robota A 

jest to zbiór wszystkich jego możliwych konfiguracji. Przestrzeń ta ma wymiar 

n. Wektor prędkości q  jest to wektor pochodnych zmiennych 

konfiguracyjnych  nqqq  ,..., 21  a zbiór wszystkich jego możliwych wartości jest 

przestrzenią prędkości. Przestrzeń ta w ogólnym przypadku ma wymiar n. 

W praktyce, w większości zastosowań, przestrzeń robocza jest 

ograniczona, co ogranicza również przestrzeń konfiguracyjną. Niech zakres 

zmienności każdej zmiennej konfiguracyjnej (q1, q2, ... qn) tak ograniczonej 

przestrzeni konfiguracyjnej będzie równomiernie podzielony na skończoną 

liczbę zakresów. Jedna powstała w ten sposób komórka (prostopadłościan) 

będzie nazywana konfiguracją dyskretną qd a cała macierz komórek będzie 

nazywana dyskretną przestrzenią konfiguracyjną. Będzie zatem można 

twierdzić, że konfiguracja q zawiera się w konfiguracji dyskretnej qd jeżeli 

wartości zmiennych konfiguracyjnych będą się mieściły w odpowiednich 

zakresach. 

Robot A jest typem robota poruszającego się swobodnie jeżeli, przy 

założeniu braku przeszkód, w każdej konfiguracji q każdy wektor prędkości q  

ma sens. Niestety, w wielu przypadkach robot ze względu na swoją konstrukcję 

ma narzucone pewne więzy. Narzucenie na układ więzów powoduje, że wartości 

jakie mogą przyjmować zmienne konfiguracyjne i ich pochodne podlegają 

ograniczeniom. Więzy są podzielone na kilka kategorii [9, 71, 87]. Jeśli 

równanie więzów można przedstawić w postaci 

   0, tqF  (4.1) 

gdzie F jest dowolną funkcją gładką z niezerową pierwszą pochodną a t 

oznacza czas, to takie więzy są nazywane geometrycznymi więzami 

dwustronnymi. Łatwo zauważyć, że mając takie więzy można wyeliminować 

jedną ze zmiennych konfiguracyjnych, co w rezultacie zmniejsza wymiar 
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przestrzeni konfiguracyjnej. Jeżeli równanie więzów ma postać 

   0, tqF  lub   0, tqF  (4.2) 

to są one nazywane geometrycznymi więzami jednostronnymi. Typowym 

przykładem takiego ograniczenia są przeszkody lub mechaniczne ograniczenia 

zakresu ruchów. Takie ograniczenie nie zmniejsza wymiaru przestrzeni 

konfiguracyjnej, a jedynie definiuje pewien jej podzbiór. Więzy dane 

równaniami (4.1) i (4.2) są nazywane holonomicznymi.  

 Jeżeli równanie więzów ma postać  

   0,, tqqG   (4.3) 

i równanie to jest niecałkowalne, czyli nie da się przedstawić w postaci 

(4.1) to takie więzy są nazywane nieholonomicznymi więzami dwustronnymi. 

Jak zostało wykazane w [9, 71] więzy takie zmniejszają o jeden wymiar 

przestrzeni prędkości osiągalnej w danej konfiguracji q, nie ograniczają 

natomiast przestrzeni konfiguracyjnej. Jeśli równanie więzów ma postać 

   0,, tqqG   lub   0,, tqqG   (4.4) 

i nie da się go przedstawić w postaci (4.2), to takie więzy są nazywane 

nieholonomicznymi więzami jednostronnymi. Ograniczają one przestrzeń 

prędkości jednakże nie zmniejszają jej wymiaru.  

Następujący przykład zilustruje te więzy. Niech A będzie robotem 

mobilnym typu samochód: sztywnym, dwuwymiarowym ciałem poruszającym 

się w płaskiej przestrzeni roboczej R2. Robot taki ma dwa koła tylne o osi 

równoległej do osi robota i dwa koła przednie sterowane, o zmiennym kącie 

ustawienia względem osi robota (rys. 4.1). Przy założeniu braku poślizgu 

kinematyka takiego robota jest identyczna jak robota trójkołowego - z jednym 

kołem sterowanym. Dla większej przejrzystości wzorów w dalszej części pracy 

będzie wykorzystywany właśnie taki model trójkołowy (rys. 4.2). Niech punkt 

charakterystyczny O robota będzie to tzw. punkt dyferencjału czyli punkt leżący 

pośrodku osi kół tylnych. Niech OR będzie kartezjańskim układem 

współrzędnych związanym z robotem A, o środku w punkcie 

charakterystycznym robota O i osi OX skierowanej wzdłuż osi robota. Każdy 

punkt robota ma określone swoje położenie w OR. Zmiennymi konfiguracyjnymi 

tego robota określającymi jego konfigurację niech będą współrzędne 

kartezjańskie x,y punktu charakterystycznego O robota A w układzie OW oraz kąt 

 określający orientację robota (kierunek pomiędzy osiami OX w układach 

współrzędnych OW i OR). Przestrzeń konfiguracyjna takiego robota jest równa 

 2,02 R  a jej wymiar n jest równy 3. 

Założenie braku poślizgu nakłada na robota pewne ograniczenia. Wiążą 

się one z tym, że chwilowa prędkość koła w punkcie styku z podłożem jest 



28 

równa zero. W związku z tym prędkość chwilowa robota w tym miejscu musi 

być prostopadła do osi koła. Ponieważ oś dwóch tylnych kół jest prostopadła do 

osi robota to prędkość punktu charakterystycznego O jest równoległa do osi 

robota. Przyjmując za v prędkość chwilową punktu charakterystycznego O 

można zapisać: 

  sin,cos vyvx    (4.5) 

co po przekształceniu daje: 

 0cossin   yx   (4.6) 

Jak łatwo zauważyć powyższe równanie ma postać (4.3) i nie da się 

przedstawić w postaci (4.1), czyli opisuje nieholonomiczne więzy dwustronne.  

L

y

OW
xWx

yW

O

yR

xR





r

S

 

Rys.  4.1. Model czterokołowy i schemat oznaczeń robota typu samochód 

Idąc dalej tym tokiem rozumowania łatwo zauważyć, że chwilowy środek 
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obrotu robota znajduje się w punkcie S na przecięciu osi przedniego i tylnego 

koła. Stąd, przy oznaczeniu przez  kąta skręcenia koła sterującego oraz przez L 

odległości pomiędzy osiami, promień skrętu r oblicza się z następującego 

wzoru: 

 
tg

L
r   (4.7) 

i analogicznie krzywiznę K toru ruchu punktu charakterystycznego O ze 

wzoru 

 
L

K
tg

  (4.8) 

Korzystając z tych oznaczeń można określić prędkość kątową robota ze 

wzoru: 

 vK  (4.9) 
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Rys.  4.2. Model trójkołowy i schemat oznaczeń robota typu samochód  
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W większości pojazdów typu samochód kąt skręcenia koła sterującego 

jest ograniczony co do modułu przez max:  

 
2

max


   (4.10) 

czyli 

 maxKK   (4.11) 

gdzie Kmax jest maksymalną krzywizną wyrażoną wzorem 

 
L

K max
max

tg
   (4.12) 

Po podstawieniu (4.9) i przekształceniu równanie (4.11) przyjmuje postać 

 0max  Kv  (4.13) 

a po dalszych przekształceniach postać 

   02222
max   yxK  (4.14) 

Jak widać równanie (4.11) przyjęło postać (4.4) czyli opisuje 

nieholonomiczne więzy jednostronne.  

Drugimi takimi więzami jest ograniczenie prędkości maksymalnej.  

 maxvv   (4.15) 

Chociaż w niektórych przypadkach roboty mają różną prędkość 

maksymalną przy jeździe do przodu i do tyłu, to do dalszych rozważań przyjęto, 

że ograniczenie to jest symetryczne. Nie będzie to miało wpływu na 

ograniczenie zakresu stosowania wyników tej pracy ponieważ planowanie 

ścieżki odbywa się w sposób geometryczny, czyli nie w dziedzinie czasu. 

Podsumowując, na robota typu samochód są nałożone więzy 

nieholonomiczne jednostronne i dwustronne. W związku z tym jego przestrzeń 

prędkości została ograniczona z trójwymiarowej do dwuwymiarowej. W dalszej 

części pracy przyjęto, że zmiennymi opisującymi tę przestrzeń są prędkość v i 

krzywizna toru ruchu K. Zmienne te będą nazywane zmiennymi sterującymi a 

przestrzeń przez nie opisana przestrzenią sterowania.  

Drugim rozważanym typem robota mobilnego jest robot typu samochód z 

przyczepą. Robot taki składa się z dwóch sztywnych członów połączonych 

przegubem (rys. 4.3). Pierwszy człon ma wszystkie cechy omawianego 

wcześniej robota typu samochód, a drugi jest przyczepą jednoosiową. Niech Op 

oznacza układ współrzędnych związany z przyczepą o środku w punkcie 

dyferencjału przyczepy, to jest pośrodku pomiędzy kołami. Niech x1 i y1 

oznaczają współrzędne środka układu Op w układzie Ow a 1 kąt obrotu tych 
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układów współrzędnych względem siebie. Niech L1 oznacza odległość od 

punktu dyferencjału samochodu do przegubu a L2 odległość od przegubu do 

punktu dyferencjału przyczepy. Gdyby przegub nie istniał wymiar przestrzeni 

konfiguracyjnej n byłby równy sześć (n=6). W związku z istnieniem przegubu 

pojawiają się więzy holonomiczne, mówiące, że układy współrzędnych Op i OR 

są ze sobą związane. 

  coscos 1121 LxLx   (4.16) 

  sinsin 1121 LyLy   (4.17) 
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Rys.  4.3. Model i schemat oznaczeń robota typu samochód z przyczepą 

W związku z tym przestrzeń konfiguracyjna ma wymiar n=4. Za zmienne 

konfiguracyjne przyjęto współrzędne x, y punktu dyferencjału samochodu, 

orientację kątową samochodu  oraz kąt skręcenia 2 przyczepy względem 
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samochodu. Na takiego robota są nałożone dodatkowo więzy holonomiczne 

jednostronne wyrażone następującą nierównością: 

 max22    (4.18) 

wynikające z jego konstrukcji. Oprócz więzów nieholonomicznych (4.6) 

występują jeszcze więzy nieholonomiczne wynikające z kontaktu tocznego kół 

przyczepy z podłożem. Można je przedstawić w postaci: 

 







 2

2

1
2

2
2 cos1sin 

L

L

L

v   (4.19) 

W związku z tymi dwoma nieholonomicznymi więzami dwustronnymi 

(4.6) (4.19) przestrzeń prędkości takiego robota jest dwuwymiarowa i można 

zastosować takie same zmienne sterujące robota i tę samą przestrzeń sterowania.  

Rozważania na temat kinematyki i więzów innych typów robotów 

przeprowadza się w sposób analogiczny. Niektóre przykłady można znaleźć w 

[10, 27, 46, 99, 111, 117, 136]. 
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5. Organizacja sterowania robotem mobilnym 
Współczesne roboty tzw. inteligentne są urządzeniami bardzo 

skomplikowanymi, wyposażonymi w różnorakie czujniki, systemy napędowe i 

organy wykonawcze. W odniesieniu do robotów przemysłowych klasycznym 

jest podział struktury funkcjonalnej na trzy systemy: system percepcji, system 

reprezentacji wiedzy i system planowania i wykonywania działań [48, 110]. 

Pomiędzy poszczególnymi systemami przepływa strumień informacji. W 

robotach mobilnych podział ten może być analogiczny, jednakże musi 

uwzględniać dwa poziomy działania robota: jego funkcje związane z 

przemieszczaniem oraz z wykonywaniem zadań. W rozdziale 5.1 będą krótko 

opisane systemy robotów mobilnych związane z ich funkcją przemieszczania się 

a w rozdziałach 5.2 do 5.5 różne koncepcje systemu planowania przemieszczeń 

robota.  

5.1. Podstawowe systemy robotów mobilnych 

Do systemu percepcji robotów mobilnych należy zaliczyć system 

identyfikacji przeszkód oraz system określania położenia robota. 

System identyfikacji przeszkód jest to zespół czujników do wykrywania 

przeszkód znajdujących się na drodze robota [4, 24, 31, 34, 74, 108, 119, 124, 

131]. Czujniki takie mogą być różnego rodzaju. Najprostsze są to czujniki 

kontaktowe stosowane w robotach poruszających się wolno i po stałych trasach. 

W momencie dotknięcia elastycznym zderzakiem do przeszkody następuje 

awaryjne wyhamowanie robota. Drugą grupą czujników są czujniki 

ultradźwiękowe. Mają one większy zasięg działania (do kilku metrów) a także, 

przy zastosowaniu czujników kierunkowych, możliwość określania kierunku w 

jakim znajduje się przeszkoda. Kolejną możliwością jest zastosowanie 

czujników optycznych, których zasada działania polega na pomiarze czasu, jaki 

potrzebuje światło na przebycie od czujnika do przeszkody i z powrotem. W 

typowych rozwiązaniach stosuje się spójne (laserowe) światło podczerwone. 

Tak skonstruowane czujniki zapewniają bardzo dużą dokładność pomiaru 

odległości (1cm), zasięg do 80m i rozdzielczość kątową do 0,25. Pewnym 

problemem może być jedynie wykrywanie bardzo małych przeszkód z dużej 

odległości - przeszkody takie mogą znaleźć się pomiędzy dwoma wysłanymi 

promieniami. Innym powszechnie stosowanym systemem wykrywania 

przeszkód jest układ kamer do stereoskopowego patrzenia lub nieruchome 

kamery obserwujące z góry obszar roboczy. W praktyce stosuje się zwykle kilka 

typów czujników. Efektem działania czujników jest pewien mniej lub bardziej 
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dokładny obraz otoczenia robota.  

Następny bardzo istotny system jest to system określania położenia robota 

[1, 32, 38, 58, 107]. Jeżeli znamy położenie początkowe robota to można 

określić jego położenie aktualne na podstawie sygnałów z czujników 

przemieszczenia umieszczonych na silnikach. Niestety, ze względu na poślizgi 

występujące pomiędzy kołami a podłożem bardzo szybko powiększa się błąd i 

takie określanie położenia może mieć zastosowanie tylko na bardzo krótkich 

odcinkach. Wspomagane jest ono zwykle innymi metodami: można, na 

przykład, na ścianach pomieszczeń, w których porusza się robot przykleić kody 

paskowe, a na robocie umieścić czujnik laserowy do odczytu tych kodów. Na 

podstawie kierunków, w których nastąpił odczyt robot określa swoje położenie. 

Gęstość rozmieszczenia kodów musi być taka, by robot w każdym położeniu 

mógł odczytać przynajmniej trzy. Wadą takiego rozwiązania jest możliwość 

stosowania go tylko we wcześniej przygotowanych pomieszczeniach. Podobną 

wadę ma określanie położenia robota na podstawie obrazu z nieruchomych 

kamer umieszczonych nad obszarem roboczym. Można również określać 

położenie robota na podstawie czujników żyroskopowych i bezwładnościowych, 

lub w sposób przybliżony na podstawie łączności satelitarnej (GPS). Jeszcze 

inną metodą jest porównywanie aktualnego obrazu przeszkód z mapą, jaką robot 

ma w pamięci i określanie położenia robota względem przeszkód.  

W systemie reprezentacji wiedzy znajdują się informacje o otoczeniu 

robota oraz o jego celach. System ten jest również odpowiedzialny za 

komunikację z użytkownikiem. Zwykle robot posiada w pamięci mapę otoczenia 

wprowadzoną podczas oprogramowywania oraz informacje z poprzednich 

przejazdów. Do zadań procedur obsługi systemu reprezentacji wiedzy należy 

weryfikacja danych otrzymanych z systemu percepcji i dostarczanie do systemu 

planowania i wykonywania działań mapy otoczenia zgodnej z aktualnym stanem 

wiedzy robota jak i informacji o jego położeniu i celu. 

System planowania i wykonywania działań składa się ze swobodnego 

systemu napędowego, systemu wykonawczego oraz sterownika ruchu.  

Podstawowym systemem, upoważniającym nas do nazywania robota 

robotem mobilnym jest swobodny system napędowy. Umożliwia on 

przemieszczanie się robota po podłożu bez korzystania z wcześniej 

przygotowanych tras. System ten jest zazwyczaj oparty o napędy kołowe, 

rzadziej o gąsienicowe czy kroczące. Powstało bardzo wiele konstrukcji z 

różnymi układami kół jezdnych [47, 63, 139]. Głównym powodem tworzenia 

nowych konstrukcji jest zwiększenie zdolności manewrowych robota i 

wyeliminowanie więzów nieholonomicznych. Najbardziej podstawowy jest 

jednak układ kół analogiczny do istniejącego w samochodzie, gdyż jest dość 
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prosty w konstrukcji i zapewnia zdolność manewrową w wielu wypadkach 

wystarczającą. Wyposażony jest on w dwa silniki: jeden napędowy, drugi do 

obrotu kołami sterującymi. Silniki są zwykle silnikami prądu stałego, zasilanymi 

z akumulatorów za pośrednictwem sterowników umożliwiających ciągłą zmianę 

prędkości. Sygnałem sterującym tymi silnikami może być prędkość obrotowa 

lub położenie kątowe. Silniki te są zwykle wyposażone w czujniki określające 

chwilowe położenie kątowe silnika. 

Największa różnorodność występuje wśród systemów wykonawczych 

robotów. Zależą one przede wszystkim od funkcji jaką robot ma spełniać. Mogą 

być to różnego rodzaju manipulatory, platformy transportowe lub narzędzia. 

Systemy wykonawcze mogą wykonywać swą pracę po zatrzymaniu robota lub w 

trakcie jego ruchu.  

5.2. Podział i zadania sterownika ruchu 

Sterownik ruchu jest systemem komputerowym, który ma za zadanie 

planować i kontrolować ruch robota. Aby mógł robić to poprawnie musi 

współpracować z innymi systemami. Przede wszystkim sterownik ruchu 

powinien znać cel do którego robot ma dotrzeć. Zasada działania systemu 

wykonawczego decyduje o dokładności, z jaką ten cel ma być osiągnięty. Z 

systemu określania położenia robota sterownik ruchu otrzymuje informacje o 

aktualnym położeniu robota, a z systemu reprezentacji wiedzy informacje o 

aktualnym stanie wiedzy na temat otoczenia. Na tej podstawie wyznacza 

optymalną i bezkolizyjną ścieżkę do celu i wysyła do systemu napędowego 

sygnały sterujące tak, by robot jechał po wyznaczonej ścieżce. W przypadku 

wykrycia nowych przeszkód sterownik ruchu modyfikuje ścieżkę tak, by znów 

była optymalna i bezkolizyjna [5, 34, 37, 73, 112, 134].  

W dalszej części będzie przedstawiona koncepcja sterownika ruchu 

robota mobilnego, która spełnia następujące założenia: 

- planuje ścieżkę uwzględniając więzy nieholonomiczne robota, 

- wyznaczona ścieżka jest optymalna z uwagi na założone kryteria, 

- działa w dowolnie skomplikowanej przestrzeni roboczej z elementami typu 

ślepe zaułki, korytarze, labirynty, 

- czas planowania ścieżki jest relatywnie niski, 

- czas korekty ścieżki w przypadku wykrycia zmian w przestrzeni roboczej jest 

wystarczająco krótki by można było sterować robotem w czasie rzeczywistym 

bez konieczności zatrzymywania robota.  

Aby zrealizować przedstawione tu założenia ze sterownika ruchu zostały 

wydzielone dwa poziomy pracujące równolegle: generator ścieżki i pilot (rys. 

5.1).  
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Generator ścieżki (wyższa warstwa sterownika ruchu) służy do 

planowania trasy robota. Jego sygnałami wejściowymi są: bieżące położenie 

robota, położenie celu oraz układ (mapa) przeszkód. Sygnałem wyjściowym 

(zmienną decyzyjną) generatora ścieżki jest ścieżka łącząca bieżące położenie z 

celem. Ścieżka ta jest przedstawiona w postaci sekwencji kolejnych konfiguracji 

robota, przez które powinien przejechać by znaleźć się w celu. Ścieżka jest 

wyznaczana przy uwzględnieniu więzów nieholonomicznych robota jest więc 

kinematycznie realizowalna. Podczas wyznaczania ścieżki generator ścieżki 

minimalizuje funkcję kosztu (wskaźnik jakości) czyli wyznacza ścieżkę 

optymalną. W dalszej części pracy za podstawę kosztu jest przyjęta długość 

ścieżki. Funkcja kosztu może jednak uwzględniać dodatkowe preferencje 

operatora robota zwiększające wartość tego kosztu np. w przypadku jazdy do 

tyłu, zmiany kierunku ruchu, jazdy blisko przeszkody lub zmiany promienia 

skrętu: W efekcie ścieżka optymalna może być ścieżką najkrótszą, o 

najkrótszym czasie przejazdu lub najmniejszej ilości energii potrzebnej do jej 

pokonania. 
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Rys.  5.1. Przepływ informacji w robocie mobilnym  
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Niższą warstwą sterownika ruchu jest pilot. Jego sygnałami wejściowymi 

są ścieżka z generatora ścieżki i bieżące położenie robota. Sygnałami 

wyjściowymi są przyspieszenie robota dv/dt i prędkość dK/dt zmiany krzywizny 

toru ruchu punktu charakterystycznego robota. Pilot, biorąc pod uwagę 

ograniczenia dynamiczne napędów, tak ustala wartości sygnałów wyjściowych, 

by robot jak najdokładniej przemieszczał się wzdłuż ścieżki. Dodatkową funkcją 

pilota jest zatrzymanie robota w sytuacji, gdy generator ścieżki koryguje trasę 

na tyle długo, że dalsza jazda grozi kolizją. 

Najniższą warstwą sterowania robotem są elektroniczne sterowniki 

poszczególnych napędów, których sygnałami wejściowymi są odpowiednio 

przeliczone sygnały z pilota. 

Podział sterownika ruchu na generator ścieżki i pilota jest analogiczny do 

tego, jaki występuje u kierowcy prowadzącego samochód. generator ścieżki jest 

odpowiednikiem świadomego procesu myślenia, w którym planowana jest cała 

droga samochodu. Pilot jest odpowiednikiem odruchów. Pierwszy z tych 

odruchów to taka praca pedałami i kierownicą aby realizować drogę świadomie 

wcześniej wymyśloną. Drugi odruch to odruch awaryjny: jeśli nagle ktoś 

wybiegnie przed samochód lub za zakrętem będą roboty drogowe to należy 

szybko zahamować lub skręcić w taki sposób by uniknąć kolizji. Ten drugi 

odruch jest wykorzystywany tylko wtedy gdy nie ma czasu na świadome 

myślenie, w przeciwnym wypadku kierowca obmyśla nową trasę i kieruje na nią 

samochód.  

Jak wynika z tego podziału generator ścieżki jest odpowiedzialny nie 

tylko za pierwsze zaplanowanie ścieżki, ale także za jej powtórne planowanie 

przy zmianach przestrzeni roboczej. Zwłaszcza konieczność powtórnego 

planowania stawia przed generatorem ścieżki wymagania niskiej 

czasochłonności.  

By skrócić czas obliczeń wielu autorów [33, 37, 39, 40, 51, 58] znajduje 

najpierw ścieżkę nie uwzględniając więzów nieholonomicznych, a następnie 

wygładza ją biorąc je pod uwagę. W większości przypadków wygładzanie 

ścieżki odbywa się na poziomie nawigatora lub pilota. W proponowanym tu 

generatorze ścieżki problem poszukiwania ścieżki również jest rozwiązywany 

najpierw bez uwzględniania ograniczeń nieholonomicznych, ale wynikiem 

poszukiwania nie jest jedna konkretna ścieżka, lecz mapa będąca jakby zbiorem 

drogowskazów w jakich kierunkach należy szukać drogi do celu. Mapa ta, 

nazywana dalej mapą kosztu heurystycznego jest tworzona metodą propagacji 

szesnastokierunkowej opisaną w rozdziale 6.1. Drugim etapem jest tworzenie 

grafu dróg, którego wierzchołkami są konfiguracje robota, a krawędziami 

krótkie fragmenty drogi robota po łuku lub wzdłuż prostej. Graf taki tworzy się 
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startując z jednego wierzchołka i znajdując kolejnych jego następników. Taki 

graf jest nazywany dendrytem, a początkowy wierzchołek korzeniem tego 

dendrytu.  

Podczas budowy grafu należy uwzględnić więzy nieholonomiczne robota. 

Jak wynika z analizy literatury istnieją dwa podstawowe sposoby tworzenia 

krawędzi i węzłów grafu. Pierwszy z nich [9] zakłada, że krawędzie są krótkimi 

skokami o stałej długości i stałych wartościach zmiennych sterujących. Drugi 

[13, 28, 50, 71] tworzy długie krawędzie składające się z wzajemnie stycznych 

odcinków i łuków łączące charakterystyczne konfiguracje (znajdujące się w 

wierzchołkach przeszkód). Z uwagi na to, że w drugim sposobie konieczne jest 

zapisanie mapy przeszkód w postaci wieloboków zdecydowano się na pierwsze 

rozwiązanie (z przestrzenią roboczą zapisaną w postaci mapy rastrowej). 

Dzięki wprowadzeniu mapy kosztu heurystycznego tworzony dendryt ma 

znacznie mniej węzłów a co za tym idzie czas poszukiwania ścieżki jest zacznie 

krótszy niż w rozwiązaniu [9] gdzie analogiczny graf jest przeszukiwany bez 

uwzględnienia kosztu heurystycznego. Wynikiem działania generatora ścieżki 

jest ścieżka łącząca bieżące położenie robota z celem przedstawiona w postaci 

sekwencji bezpośrednio następujących po sobie konfiguracji robota (węzłów). 

Dla poprawnej pracy sterownika ruchu istotna jest właściwa organizacja 

współpracy generatora ścieżki, pilota i czujników. Zostały opracowane trzy 

wersje sterownika ruchu. Pierwsze dwie, które są przedstawione w rozdziałach 

5.3 i 5.4, nie dały pozytywnych rezultatów. Dopiero wersja przedstawiona w 

rozdziale 5.5 nazwana inteligentnym sterownikiem ruchu pozwoliła na 

sterowanie robotem w czasie rzeczywistym. 

5.3. Sterownik ruchu z ciągłą pętlą generatora ścieżki 

Pierwsza wersja sterownika ruchu uruchamiała generator ścieżki w pętli 

ciągłej, za każdym razem biorąc pod uwagę uaktualnioną mapę i bieżącą 

konfigurację jako punkt startowy robota (rys. 5.2). Po pierwszym znalezieniu 

ścieżki pilot steruje robotem wzdłuż znalezionej ścieżki. W tym czasie 

generator ścieżki od nowa poszukuje ścieżki. Wadą tego rozwiązania jest to, że 

w chwili znalezienia nowej ścieżki jest ona już nieaktualna gdyż w czasie 

wykonywania obliczeń (np. dwie sekundy) robot przejechał już w inną pozycję, 

która może znajdować się daleko od nowej ścieżki. Podczas prób na 

symulatorze ta wersja wykazała dużą niestabilność pracy. Jak widać z tego 

metoda nadaje się tylko do bardzo szybkich, nie biorących pod uwagę więzów 

nieholonomicznych generatorów ścieżki. 
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5.4. Sterownik ruchu z zatrzymywaniem robota 

Algorytm działania tej wersji sterownika ruchu polega na uruchomieniu 
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Rys.  5.2. Sterownik ruchu z ciągłą pętlą generatora ścieżki 
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Rys.  5.3. Sterownik ruchu z zatrzymywaniem robota 

generatora ścieżki a potem sterowaniu robotem wzdłuż znalezionej ścieżki. W 
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chwili wykrycia na ścieżce nowych przeszkód robot zatrzymuje się i generator 

ścieżki na nowo wyznacza ścieżkę (rys. 5.3). Wadą tej metody jest częste 

zatrzymywanie robota w przypadku jazdy w słabo znanej przestrzeni roboczej. 

Również drobne zmiany kształtu wolnej przestrzeni roboczej wynikające z 

niezbyt dokładnych czujników powodują zatrzymywanie robota. W praktyce ta 

wersja sterownika ruchu nadaje się jedynie do znanej i niezmiennej przestrzeni 

roboczej i bardzo dokładnych czujników. 

5.5. Nowy inteligentny sterownik ruchu 

Przedstawione w rozdziałach 5.3 i 5.4 sterowniki ruchu nie działały 

prawidłowo z powodu zbyt długiego czasu powtórnego planowania ścieżki. By 

skrócić ten czas powstała idea wykorzystania przez generator ścieżki informacji 

z poprzedniego planowania ścieżki. Wiąże się to jednak ze zmianą sposobu 

budowania grafu przez generator ścieżki.  
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Rys.  5.4. Inteligentny sterownik ruchu 

Większość autorów [9, 10, 11, 12, 13, 71 i inni] tworzy taki graf 

wychodząc z wierzchołka będącego konfiguracją startu, a kończy budowę grafu 

gdy któryś z wierzchołków znajdzie się w tej samej konfiguracji dyskretnej co 

cel. Wadą tego rozwiązania jest konieczność budowy całego grafu od początku 
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gdy robot, po przejechaniu kawałka trasy, wykryje nowe przeszkody. Drugą 

wadą jest to, że cel jest osiągany z dokładnością odpowiadającą podziałce 

dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej, co w wielu przypadkach może być 

niewystarczające.  

W proponowanym tu inteligentnym sterowniku ruchu (rys. 5.4) 

wyeliminowano te wady przez budowanie grafu startując z konfiguracji celu, 

oraz przez zapamiętywanie wszystkich połączeń w grafie, a nie tylko tych 

potrzebnych do utworzenia dendrytu. Dzięki temu cel jest osiągany ze znacznie 

większą dokładnością a w przypadku natrafienia na dodatkowe przeszkody jest 

przebudowywana istniejąca część grafu i dobudowywana kolejna, co skutkuje 

znacznym skróceniem czasu powtórnego planowania ścieżki. Zbliżone podejście 

do planowania ścieżki w częściowo znanej przestrzeni roboczej, ale dla robotów 

bez ograniczeń nieholonomicznych zostało przedstawione w [35, 134]. Mogą 

oczywiście zaistnieć sytuacje kiedy, mimo takiej budowy sterownika ruchu, 

czas powtórnego planowania trajektorii jest jeszcze za długi. Wówczas, jeśli 

będzie on dłuższy niż np. 0,4 sekundy pilot zatrzyma robota i będzie czekał na 

zaplanowanie nowej ścieżki.  

Ten właśnie inteligentny sterownik ruchu będzie opisany w dalszej części 

tej pracy. W rozdziale 5.6 będzie opisana procedura pilota a w rozdziale 6 

generatora ścieżki. W rozdziale 7 będzie przedstawiona analiza czasochłonności 

generatora ścieżki i przykłady jego działania na symulatorze natomiast w 

rozdziale 8 przykłady sterowania rzeczywistym robotem. 

5.6. Pilot 

Jak to zostało opisane w rozdziale 5.2 pilot jest procedurą odpowiedzialną 

za sterowanie robotem wzdłuż ścieżki wyznaczonej przez generator ścieżki. 

Procedury sterowania robotem spełniające funkcje pilota są opisane w 

literaturze bardzo szeroko [14, 53, 78, 85, 106, 118]. Biorą one pod uwagę 

więzy nieholonomiczne, rozmieszczenie przeszkód oraz konfigurację bieżącą 

robota. W przypadku robota typu samochód i prezentowanej wersji generatora 

ścieżki może być wykorzystana stosunkowo prosta procedura, gdyż punkty 

wyznaczające ścieżkę są umieszczone dość gęsto i uwzględniają więzy 

nieholonomiczne robota. Procedura pilota wyznacza zmiany dv/dt i dK/dt 

parametrów sterowania robotem w oparciu o jego bieżącą konfigurację oraz o 

ścieżkę znalezioną przez generator ścieżki. Jej algorytm jest następujący: 

 Wyznaczyć najbliższy węzeł ścieżki znajdujący się przed robotem. 

 Przekształcić współrzędne kilku (3-7) węzłów przed robotem do układu 

współrzędnych xR, yR związanego z robotem. 

 Zastąpić każdy z węzłów przez dwa leżące blisko siebie punkty leżące 
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wzdłuż prostej będącej osią robota w tym węźle.  

 Używając metody najmniejszej sumy kwadratów wyznaczyć krzywą 

parametryczną postaci: 
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przechodzącą przez chwilowe położenie punktu charakterystycznego robota i 

mającą pierwszą pochodną w tym punkcie odpowiadającą chwilowej 

wartości kąta  i drugą pochodną w tym punkcie odpowiadającą chwilowej 

wartości krzywizny K i przechodzącą jak najbliżej wyznaczonych punktów 

(rys. 5.4). 

 Wyznaczyć pochodną krzywizny dK/dt, która jest proporcjonalna do trzeciej 

pochodnej  0
d

d
3

3

x

y
 wyznaczonej krzywej i dodatkowo ograniczona co do 

modułu z uwagi na ograniczoną szybkość skręcania koła sterującego.  

 W przypadku dojeżdżania do punktu nawrotu lub celu sprawdzić czy tak 

określone dK/dt zapewnia osiągnięcie odpowiedniej orientacji w punkcie 

nawrotu. Jeżeli nie to skorygować wartość dK/dt tak, by robot osiągnął 

właściwą orientację, nawet kosztem niedokładnego osiągnięcia położenia. 

 Sprawdzić czy wzdłuż wyznaczonej krzywej na długości odpowiadającej 

długości drogi hamowania nie ma przeszkód mogących kolidować z robotem. 

Jeśli są takie przeszkody lub jeśli czas szukania ścieżki przez generator 

ścieżki jest dłuższy niż 0,4 sekundy rozpocząć hamowanie. W przeciwnym 

wypadku wyznaczyć przyśpieszenie dv/dt na podstawie odległości do 

najbliższego punktu nawrotu.  

yR

xR

 

Rys.  5.5. Aproksymacja ścieżki przez pilota 
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Działający według tego algorytmu pilot bardzo dobrze współpracuje z 

generatorem ścieżki przez co trajektoria robota jest pozbawiona oscylacji. 

Szósty punkt tego algorytmu został podyktowany analizą działania 

rzeczywistego robota i wynika z niedokładności systemu percepcji. 

W przypadku robota typu samochód z przyczepą algorytm pilota musi 

dodatkowo zapewnić sprzężenie zwrotne uwzględniające kąt skręcenia 

przyczepy. Rozwiązania spełniające ten postulat zostały przedstawione w [21, 

125, 126]. 
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6. Generator ścieżki robotów z więzami 

nieholonomicznymi 
W tym rozdziale będzie przedstawiony algorytm działania generatora 

ścieżki. Z uwagi na znaczne skomplikowanie tego programu niektóre procedury 

w nim wykorzystywane zostały przedstawione osobno: procedura propagacji 

szesnastokierunkowej (rozdz. 6.1) i procedura sprawdzania kolizyjności (rozdz. 

6.3). Budowa grafu wykorzystywanego przez generator ścieżki i sposób 

uwzględnienia więzów nieholonomicznych zostały opisane w rozdziale 6.2. Na 

zakończenie rozdziału 6 zostały przedstawione algorytmy tworzenia (rozdz. 6.4) 

i przebudowy (rozdz. 6.5) grafu. 

6.1. Metoda propagacji szesnastokierunkowej 

Metoda ta, choć nowa i znacznie mniej czasochłonna, jest zbliżona w 

swym podejściu do metody propagacji czterokierunkowej i ośmiokierunkowej 

[7, 11, 12, 33, 69, 70, 137, 138] czy innych metod dyfuzyjnych. Jest ona 

komputerowym przybliżeniem opisanej sytuacji: w przestrzeni roboczej 

zawierającej różnorakie przeszkody, w pewnym miejscu, zwanym dalej 

źródłem, wylewa się wodę. Załóżmy, że prędkość propagacji z jaką pokrywane 

są wodą coraz to nowe obszary (prędkość czoła fali) jest stała i równa jeden. 

Jeżeli każdemu punktowi przypisze się wartość czasu, po jakim dotarła do niego 

woda, to wartości tak otrzymanej funkcji będą odpowiadały odległościom tych 

punktów od źródła przy założeniu omijania przeszkód. Będą one zarazem równe 

najkrótszej drodze jaką musiałby pokonać robot punktowy by z danego punktu 

dotrzeć do źródła. Jeżeli wszystkie przeszkody powiększymy izotropicznie o rmin 

to wówczas wartości tej funkcji będą odpowiadały najkrótszej drodze robota o 

kształcie cylindra (lub koła) o promieniu rmin. Takie izotropiczne powiększenie 

wyeliminuje wszystkie zbyt wąskie dla takiego robota przejścia. Jeżeli robot jest 

robotem typu samochód (a więc z ograniczeniami nieholonomicznymi) o 

dowolnym kształcie, takim, że można w jego obrys wpisać okrąg o promieniu 

rmin, to najkrótsza jego droga z dowolnego punktu do źródła będzie co najmniej 

równa opisanym wartościom. Stąd też funkcja ta (a dokładniej jej komputerowa 

implementacja) będzie dalej nazywana heurystycznym przybliżeniem drogi do 

źródła lub też funkcją kosztu heurystycznego. 

Niech teraz przestrzeń robocza W jest przedstawiona w postaci mapy 

rastrowej o rastrach kwadratowych o boku długości b. Możemy zatem ocenić 

czy w danym punkcie jest przeszkoda czy nie z dokładnością do jednego rastra. 

Taka sama dokładność została przyjęta przy tworzeniu funkcji drogi 
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heurystycznej. Należy zauważyć, że dyskretna reprezentacja przestrzeni 

roboczej powoduje pewne problemy z powiększaniem izotropicznym przeszkód 

o promień rmin. Jeżeli przeszkody są powiększane w oparciu o informacje o nich 

zawarte w mapie rastrowej, to z konieczności powiększenie takie jest 

przybliżone i nie jest w pełni izotropiczne. Niech CBmin oznacza mapę rastrową 

opisującą przestrzeń roboczą z przeszkodami powiększonymi o rmin.  

Dyskretne przybliżenie rozlewania się wody zwane dalej metodą 

szesnastokierunkowej propagacji kosztu jest oparte o dwa typy danych. 

Pierwszy to tablica o wielkości odpowiadającej CBmin przyporządkowująca 

każdemu rastrowi mapy kierunek propagacji z jakiego dotarliśmy do tego rastra 

oraz wartość drogi heurystycznej (nazywaną również kosztem heurystycznym). 

Drugi typ danych to lista adresów wszystkich tych rastrów do których dotarła 

propagacja ale z których koszt jeszcze nie był propagowany. 

Algorytm propagacji jest iteracyjny. Najpierw wypełnia się całą tablicę 

wartościami kosztu równymi nieskończoność (w praktyce liczbą dostatecznie 

dużą). W pierwszym kroku iteracyjnym wstawia się na początek listy raster w 

którym znajduje się źródło oraz w tablicy przyporządkowuje się temu rastrowi 

wartość kosztu zero. Następnie pobiera się z początku listy adres rastra Pi i 

przesuwa się początek listy na następną pozycję. Dla każdego rastra Pi+1 

będącego sąsiadem rastra Pi sprawdza się czy nie jest zajęty na mapie CBmin i 

jeśli nie, to wyznacza się dla niego wartość kosztu przez dodanie do kosztu Pi 

odpowiedniej wartości. Sprawdza się następnie czy raster Pi+1 ma wpisaną w 

tablicy wartość kosztu mniejszą od właśnie wyliczonej. Jeśli nie to wpisuje się 

na koniec listy jej adres a do tablicy kierunek propagacji i wyliczoną wartość 

kosztu. Postępuje się tak dopóki lista nie będzie pusta, czyli dopóki koniec nie 

pokryje się z początkiem. O szybkości metody oraz o tym, że istnieje szesnaście 

kierunków propagacji decyduje określenie sąsiadów do których propagujemy 

koszt oraz wartości o jakie powiększamy koszt.  

Każda cela w mapie rastrowej ma ośmiu sąsiadów. Można zatem przyjąć, 

że istnieje osiem podstawowych kierunków propagacji. Kolejną rzeczą jaką 

należy zauważyć jest fakt, że jeżeli rmin jest większe od b 2  (a w większości 

przypadków tak należy ustalić wartość b by zachować odpowiednie proporcje 

podczas sprawdzania kolizyjności) to kierunek propagacji czoła fali może się 

zmienić przy przechodzeniu z jednego rastra do następnego co najwyżej na 

sąsiedni. Wynika z tego, że z każdego rastra należy propagować koszt tylko do 

trzech z sąsiadujących rastrów. Wyjątkiem jest tu raster, w którym znajduje się 

źródło, z niego bowiem propaguje się koszt do wszystkich ośmiu sąsiadów. Z 

definicji wartość funkcji dla tego rastra jest równa zero. Przy propagowaniu z 

tego rastra w kierunkach ortogonalnych wartość kosztu należy zwiększać o 1, a 
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w pozostałych o 2  (dla uproszczenia przyjmuję w dalszej części pracy, że b 

jest równe 1). Później, gdy z każdego rastra Pi propaguje się już tylko w trzech 

kierunkach (są to kierunki sąsiednie do zapisanego w tablicy kierunku z którego 

dotarliśmy do rastra Pi), wartość o jaką zwiększa się koszt zależy od tego czy 

kierunek propagacji się zmienia czy nie. Jeśli się nie zmienia to wartości te 

wynoszą 1 i 2  dla kierunków odpowiednio ortogonalnych i pozostałych.  
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Rys.  6.1. Przykład szesnastokierunkowej propagacji kosztu dla mapy 20x20 

Zmiana kierunku propagacji oznacza, że odległość do danego rastra Pi+1 

od rastra Pi-1 z której propagacja dotarła do Pi jest równa 5 . W takich 
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sytuacjach, jeżeli przy propagacji z  Pi-1 do Pi zwiększano wartość kosztu o 1 lub 

2 , należy zwiększyć koszt o wartości  25   i  15   dla kierunków 

ortogonalnych i pozostałych odpowiednio.  

W praktyce programy komputerowe działają znacznie szybciej dla 

zmiennych całkowitych niż zmiennoprzecinkowych. Z tego powodu wygodnie 

jest zastąpić liczby 1, 2  i 5  przez liczby 17, 24 i 38 a stałą 17 uwzględnić 

dopiero w dalszych obliczeniach.  

Na rysunku 6.1 przedstawiony jest wynik propagacji (mapa kosztu 

heurystycznego hmap) dla mapy o wymiarach 20x20. Przyjęty promień rmin 

wynosi 1. Na mapie przedstawiono dwie przeszkody zaznaczone kolorem 

czarnym oraz ich powiększenie jak i przesunięcie granic mapy kolorem szarym. 

W rastrze o współrzędnych (6,8) znajduje się źródło. Czas tworzenia takiej 

mapy jest proporcjonalny do ilości wolnych rastrów. Komputerowa 

implementacja tego algorytmu na komputerze Pentium 130MHz potrzebowała 

11 ms na wypełnienie mapy 100x100. 

6.2. Budowa grafu i metoda tworzenia jego łuków 

W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój teorii grafów. 

Przyczyną tego był rozwój technik komputerowych, gdzie znalazły one duże 

zastosowanie. Niestety, nomenklatura dotycząca grafów nie jest jeszcze 

jednolita. Z tego powodu niektóre z pojęć używanych w teorii grafów należy 

usystematyzować pod kątem zastosowania w niniejszej pracy. Według [26, 62, 

123] graf G=(V,E) składa się ze skończonego zbioru wierzchołków 

V={v1,v2,...,vn} i skończonego zbioru krawędzi E={e1,e2,...,em}. Każdej krawędzi 

e odpowiada para wierzchołków (u,v). Jeżeli każda para wierzchołków (u,v) jest 

parą nieuporządkowaną to taki graf jest nazywany grafem nieskierowanym. 

Jeżeli każda para wierzchołków (u,v) jest parą uporządkowaną to taki graf 

nazywa się grafem skierowanym a jego krawędzie łukami. W takim przypadku u 

jest nazywane poprzednikiem v a v jest nazywane następnikiem u. Jeżeli dwa 

łuki mają taką samą uporządkowaną parę wierzchołków to są nazywane 

równoległymi. Jeżeli łukowi odpowiada para wierzchołków (u,u) to taki łuk jest 

nazywany pętlą. Drogą z wierzchołka v1 do wierzchołka vk jest taki ciąg 

wierzchołków i łączących je krawędzi v1,e1,v2,e2...ek-1,vk., w którym wszystkie 

krawędzie są różne. Cyklem jest nazywana taka droga, że v1=vk. Graf 

skierowany jest nazywany spójnym jeżeli w otrzymanym z niego, przez 

pozbycie się orientacji łuków, grafie nieskierowanym każde dwa wierzchołki są 

połączone drogą. Podgrafem grafu G jest taki graf, którego wierzchołki i łuki 

należą do G. 
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Drzewem jest nazywany spójny graf nieskierowany bez cykli. Drzewo 

rozpinające (karkas) spójnego nieskierowanego grafu G jest to drzewo będące 

podgrafem grafu G i zawierające wszystkie jego wierzchołki. Dendrytem 

nazywany jest taki spójny graf skierowany bez pętli, że jeden z jego 

wierzchołków zwany korzeniem nie ma poprzednika a wszystkie pozostałe mają 

tylko po jednym poprzedniku. Analogicznie, dendrytem rozpinającym D 

spójnego grafu skierowanego G jest dendryt będący podgrafem grafu G i 

zawierający wszystkie jego wierzchołki.  

Graf G budowany przez generator ścieżki jest spójnym grafem 

skierowanym bez pętli i łuków równoległych, z którego jest wydzielony, w 

sposób szczególny, jego dendryt rozpinający D. Przy opisie grafu G 

wykorzystane są wprowadzone w rozdziale 4 pojęcia: konfiguracji, przestrzeni 

konfiguracyjnej, dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej oraz przestrzeni 

sterowania. Wierzchołkami grafu G są niektóre z konfiguracji robota. 

Korzeniem dendrytu D jest konfiguracja celu, z której tworzone są kolejne łuki i 

wierzchołki grafu. Przyjęto, że w jednej konfiguracji dyskretnej robota może się 

zawierać co najwyżej jeden wierzchołek. Łukami grafu G są elementarne 

przemieszczenia robota (uwzględniające jego więzy nieholonomiczne). Będą 

one dalej nazywane skokami.  

Przed przystąpieniem do procesu tworzenia grafu ustala się podział 

przestrzeni konfiguracyjnej na dyskretną przestrzeń konfiguracyjną. Sposób 

podziału jest bardzo istotny ze względu na narzucony warunek, że w jednej 

konfiguracji dyskretnej zawiera się co najwyżej jeden wierzchołek. Warunek 

taki jest konieczny dla ograniczenia czasochłonności metody. Konsekwencją 

tego jest jednak fakt, że znaleziona ścieżka nie będzie optymalna, lecz jedynie 

bliska optymalnej [9]. Im gęstszy będzie podział tym bliższa optymalnej będzie 

znaleziona ścieżka, lecz czas jej poszukiwania się wydłuży. Należy jednak 

zauważyć, że przy planowaniu ścieżki metodami numerycznymi nigdy nie 

można mówić o osiągnięciu „absolutnej optymalności”. Wynika to z samej 

istoty metod numerycznych, czyli z tego że operują one na skończonych 

zbiorach dyskretnych. Spotyka się również określenie, że ścieżka jest optymalna 

w grafie G, co oznacza że jest ona najkrótsza ze wszystkich możliwych do 

utworzenia w tym grafie. W związku z tym pojęcie optymalnej ścieżki będzie 

dalej rozumiane jako ścieżka optymalna dla danego podziału przestrzeni 

konfiguracyjnej. Dalej przyjęto, że podział na dyskretną przestrzeń 

konfiguracyjną jest taki, że długość boku każdej konfiguracji dyskretnej wzdłuż 

osi x i y wynosi c a ilość dyskretnych położeń kątowych robota typu samochód 

wynosi k. W przypadku robota typu samochód z przyczepą ilość dyskretnych 

wartości kąta skręcenia przyczepy względem samochodu jest równa k1.  



 49 

Przyjęto, że podczas skoku zmienne sterujące robota są stałe, a czas t 

trwania każdego skoku jest taki sam. Ponieważ przestrzeń sterowania jest ciągła 

więc teoretycznie z każdej konfiguracji można by było wykonać skok do 

nieskończenie wielu konfiguracji. By tego uniknąć należy wybrać niektóre z 

wartości zmiennych sterujących i skoki wykonywać dla tych wartości. Jedną ze 

zmiennych sterujących jest krzywizna toru ruchu K. W publikacjach [9, 71] 

wykazano, że jeżeli istnieje ścieżka łącząca konfiguracje startu i celu a 

przeszkody mają kształt wieloboków to najkrótsza ścieżka składa się z 

odcinków oraz łuków o maksymalnej krzywiźnie. Naturalnym jest w związku z 

tym przyjęcie trzech możliwych wartości krzywizny odpowiadających jeździe 

prosto i skrętom w lewo i prawo z maksymalną krzywizną toru ruchu. Drugą 

zmienną sterującą jest prędkość v. Generator ścieżki planuje ścieżkę robota w 

sposób geometryczny, czyli nie bierze pod uwagę czasu. Można zatem przyjąć, 

że w procesie planowania istotny jest jedynie znak prędkości a nie jej wartość. 

Dlatego też przyjęto dwie możliwe wartości prędkości: v0 i -v0. Dzięki takiemu 

wyborowi niektórych wartości zmiennych sterujących utworzona została 

następująca sześcioelementowa dyskretna przestrzeń sterowania: 

      maxmax00 ,0,,, KKvvKv   (6.1) 

gdzie . 

Aby wyznaczyć przemieszczenie robota podczas skoku należy scałkować 

równania (4.5) i (4.9) wykorzystując jednocześnie fakt, że podczas skoku 

wartości zmiennych sterujących są stałe. Po scałkowaniu równania te przyjmują 

postać: 
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W przypadku robota typu samochód z przyczepą należy również 

wyznaczyć kąt 2 na podstawie rozwiązania równania (4.19). W [9, 71] 

stwierdzono, że równanie to jest niecałkowalne i rozwiązywano je za pomocą 

metody Runge-Kutta. W [122] przedstawiono rozwiązanie analityczne tego 

równania przy założeniu , że L1 jest równe zero. Istnieje jednak rozwiązanie 
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dokładne tego równania (dla stałych parametrów K i v) które ma postać 
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Z uwagi na ograniczenie (4.18) należy sprawdzić czy nie została 

przekroczona wartość 2MAX.  

Podstawiając wartości zmiennych sterujących z sześcioelementowej 

dyskretnej przestrzeni sterowania można wygenerować sześć następników z 

każdego wierzchołka (rys.6.2).  

Należy zwrócić uwagę, że we wzorach (6.2), (6.3), (6.4), (6.5) i (6.6) 

zmienne v i t a co za tym idzie v0 i t występują zawsze razem w formie 

iloczynu, czyli jako długość skoku v0t. Dobór długości skoku jest w ścisły 

sposób związany ze sposobem podziału przestrzeni konfiguracyjnej na 

dyskretną przestrzeń konfiguracyjną. Z uwagi na szybkość obliczeń wartości 

zmian zmiennych konfiguracyjnych podczas skoków należy ztablicować dla 

poszczególnych położeń kątowych. Koniecznym jest do tego, aby położenia 

kątowe robota znajdowały się zawsze w środku przedziału dyskretyzacji 

dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej. Długość skoku v0t jest zatem dobierana 

tak, by robot zmienił swoją orientację kątową podczas skoku z maksymalną 

krzywizną do sąsiedniego położenia kątowego w dyskretnej przestrzeni 

konfiguracyjnej: 
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  (6.7) 
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Rys.  6.2. Przykład generowania następników dla sześcioelementowej 

dyskretnej przestrzeni sterowania 

Drugie ograniczenie jakie musi spełniać długość skoku wynika z 

warunku, że tworzony graf jest grafem bez pętli. Wynika z tego, że każdy 

wierzchołek musi znajdować się w innej konfiguracji dyskretnej niż jego 

następniki. W przeciwnym wypadku należałoby usunąć z tej konfiguracji albo 

ten wierzchołek albo jego następnik gdyż dwa wierzchołki nie mogą się 

znajdować w tej samej konfiguracji dyskretnej. Podczas skoków ze zmianą 

orientacji kątowej warunek przejścia do innej konfiguracji dyskretnej jest 

spełniony automatycznie. Podczas skoków na wprost najmniej korzystna jest 

sytuacja gdy skok jest wykonywany wzdłuż przekątnej konfiguracji dyskretnej i 

zaczyna się w jej rogu. Wynika z tego, że długość skoku musi być co najmniej 

równa długości przekątnej konfiguracji dyskretnej: 

 ctv  20   (6.8) 

Na podstawie tej nierówności należy ustalić wartość c długości boku 

każdej konfiguracji dyskretnej. Ze względu na szybkość obliczeń powinna być 

ona jak największa czyli równa  

 
2

0 tv
c


  (6.9) 

Niestety, w wielu przypadkach (zwłaszcza dla robotów o małym 

promieniu skrętu), wartość ta jest jeszcze za mała i zwiększając liczbę 

konfiguracji dyskretnych wydłuża czas obliczeń. Można wówczas zastosować 

dziesięcioelementową dyskretną przestrzeń sterowania: 
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gdzie długość skoku jest dwa razy większa: 

 
max

0

4

Kk
tv





  (6.11) 

Jak widać z zapisu (6.10) przy dziesięcioelementowej dyskretnej 

przestrzeni sterowania występują skoki o krzywiźnie równej połowie krzywizny 

maksymalnej. Zgodnie z wcześniej wspomnianą zasadą, że najkrótsza ścieżka 

składa się z odcinków i łuków o maksymalnej krzywiźnie, ścieżka zawierająca 

takie skoki nie jest optymalna, co najwyżej bliska optymalnej. Można jednak 

wówczas zastosować dwa razy większą długość c co spowoduje zmniejszenie 

ilości konfiguracji dyskretnych. Efektem tego będzie skrócenie czasu obliczeń 

co uzasadnia w niektórych przypadkach zastosowanie dziesięcioelementowej 

przestrzeni sterowania.  

6.3. Sprawdzanie kolizyjności 

Aby algorytm planowania ścieżki zapewniał krótki czas planowania musi 

być wyposażony w procedurę bardzo szybkiego sprawdzania, czy w danej 

konfiguracji robot koliduje z przeszkodami czy nie (sprawdzania kolizyjności). 

Zapisanie obrazu przestrzeni roboczej W w postaci mapy rastrowej umożliwia 

utworzenie takiej procedury. Ponieważ opis taką mapą zapewnia dokładność 

równą wielkości rastra więc również w procedurze sprawdzania kolizyjności 

została przyjęta taka sama dokładność. Szybkość przedstawionej tu procedury 

wynika z wykorzystania faktu, że w niektórych obszarach przestrzeni roboczej 

robot niezależnie od swej orientacji kątowej nie koliduje z przeszkodami, a w 

innych zawsze koliduje. Obszary te są opisane przez dwie mapy rastrowe: 

CBmax i CBmin (rys. 6.3). Zbieżność nazwy mapy CBmin z nazwą mapy 

rastrowej używanej w metodzie propagacji szesnastokierunkowej nie jest 

przypadkowa: jest to jedna i ta sama mapa. Procedura sprawdza kolizyjność 

robota jednoczłonowego, w przypadku robotów wieloczłonowych należy 

zastosować ją po kolei do każdego z członów. Procedura składa się z dwóch 

części: pierwsza jest wykonywana tylko raz dla danej mapy przestrzeni roboczej 

a druga za każdym razem przy sprawdzaniu kolizyjności danej konfiguracji 

robota. Najpierw należy znaleźć punkt w obrysie robota, taki że promień rmax 

koła opisanego na obrysie robota o środku w tym punkcie jest najmniejszy a 

promień rmin koła wpisanego w obrys robota jest jak największy. Punkt ten 

będzie nazywany dalej środkiem robota gdyż dla typowego prostokątnego 

kształtu robota pokrywa się on ze środkiem prostokąta. Mapę CBmax tworzy się 
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powiększając izotropicznie wszystkie przeszkody przestrzeni roboczej W o 

promień rmax . W przypadku, gdy powiększenie nie obejmuje całej powierzchni 

rastra należy go mimo wszystko zaznaczyć. Analogicznie, podczas tworzenia 

mapy CBmin powiększa się przeszkody o promień rmin a gdy powiększenie nie 

obejmuje całej powierzchni rastra to raster ten zostawia się jako wolny. Podczas 

sprawdzania kolizyjności położenie środka robota w danej konfiguracji 

zaokrągla się do środka rastra w którym środek robota się znajduje. Podczas 

sprawdzania kolizyjności konkretnej konfiguracji w drugiej części procedury 

mapy CBmin i CBmax wykorzystuje się w następujący sposób: jeżeli raster w 

którym znajduje się środek robota jest wolny na mapie CBmax to robot na 

pewno nie koliduje z przeszkodami, jeżeli raster w którym znajduje się środek 

robota jest zajęty na mapie CBmin to robot na pewno koliduje z przeszkodami, 

w pozostałych przypadkach należy sprawdzić dokładniej, wykorzystując 

orientację robota. W tym celu wcześniej, w pierwszej części procedury należy 

stworzyć odpowiednie mapy rastrowe, które znacznie przyspieszą tę procedurę. 

Ponieważ kolizyjność sprawdza się dla konfiguracji będących węzłami grafu to 

możliwych orientacji kątowych robota w tych konfiguracjach jest k - tyle co 

orientacji kątowych w dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej. Dla każdej z tych 

orientacji kątowych buduje się mapę rastrów zajętych przez robota (rys. 6.4). 

Później, w drugiej części procedury, wykonuje się operację logiczną AND na 

wszystkich rastrach jednej z map robota (odpowiadającej jego orientacji) oraz 

rastrach odpowiedniego fragmentu mapy przestrzeni roboczej. Jeżeli dla 

każdego z rastrów wynik jest równy zero to nie ma kolizji, w przeciwnym 

wypadku jest. Zarówno mapę przestrzeni roboczej jak i mapy robota należy 

zapisać w postaci słów dwubajtowych (lub czterobajtowych w zależności od 

wielkości robota) tak, by każdy bit odpowiadał jednemu rastrowi mapy. 

Wówczas operację AND wykonuje się na raz na szesnastu (trzydziestu dwu) 

bitach co znacznie skraca czas procedury. W przypadku długich skoków 

procedurę należy zmodyfikować tak, by kolizyjność była sprawdzana dla całych 

łuków grafu a nie tylko dla węzłów. W tym celu należy stworzyć odpowiednio 

więcej (6k lub 10k w zależności od wielkości dyskretnej przestrzeni sterowania) 

map rastrowych przedstawiających wszystkie możliwe kształty łuków grafu.  
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cele zajęte

CBmax-

cele wolne

Obszar

niepewny

 

Rys.  6.3. Przykład map CBmin i CBmax dla rmin=1 i rmax=2 

cele zajęte

cele wolne

 

Rys.  6.4. Przykłady map rastrowych robota 

Reasumując algorytm postępowania w procedurze sprawdzania 

kolizyjności jest następujący: 

Część I - przed rozpoczęciem poszukiwania ścieżki: 

1. Zapisać mapę przestrzeni roboczej w postaci słów dwubajtowych tak, by 
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każdy bit odpowiadał jednemu rastrowi mapy. 

2. Zapisać w słowach dwubajtowych k map rastrowych 16x16 

przedstawiających robota w każdej z k orientacji kątowych. Wielkość 

każdego rastra jest taka sama jak rastrów mapy przestrzeni roboczej. 

3. Wyznaczyć minimalną (rmin) i maksymalną (rmax) odległość pomiędzy 

środkiem robota a punktami na jego obrysie. 

4. Zbudować przez powiększenie izotropiczne przeszkód o rmin mapę CBmin 

rastrów na pewno zajętych. 

5. Zbudować przez powiększenie izotropiczne przeszkód o rmax mapę CBmax 

rastrów na pewno wolnych. 

Część II - przy sprawdzaniu kolizyjności konkretnej konfiguracji: 

1. Sprawdzić w mapie CBmin czy raster odpowiadający środkowi robota jest 

zajęty: 

A. jeśli tak jest kolizja, 

B. jeśli nie przejdź do następnego kroku. 

2. Sprawdzić w mapie CBmax czy ten raster jest wolny: 

A. jeśli tak nie ma kolizji, 

B. jeśli nie przejdź do następnego kroku. 

3. Wykonać operację logiczną AND na odpowiednim fragmencie mapy z 

punktu I.1 i jednej z map z punktu I.2 : 

A. jeżeli wynik jest równy 0 nie ma kolizji, 

B. jeżeli wynik jest różny od 0 jest kolizja. 

6.4. Podstawowe typy danych i algorytm tworzenia grafu 

Algorytm tworzenia grafu jest, jak to już zostało zaznaczone, analogiczny 

w swej idei do algorytmu A*. Istnieją jednak dosyć znaczne różnice w 

porównaniu do klasycznej jego wersji, wynikające przede wszystkim z 

konieczności rozbudowy bazy danych tak, by można było w prosty sposób 

przebudowywać graf w chwili wykrycia zmian przestrzeni roboczej. Program 

realizujący ten algorytm ma strukturę obiektową. Podstawowym obiektem 

(typem danej) jest węzeł. Każdy węzeł reprezentuje jeden wierzchołek grafu. 

Zawiera on w sobie informacje o parametrach konfiguracyjnych robota, 

wartości kosztów f i g które będą omówione później, wskaźnik oj do węzła 

będącego jego najtańszym poprzednikiem w grafie G oraz listę SUC 

wskaźników do wszystkich jego następników w grafie G i listę PRE 

wskaźników do wszystkich jego poprzedników. Struktura grafu G (zbiór jego 

krawędzi) jest przedstawiona właśnie za pomocą tych list poprzedników PRE i 

następników SUC, a struktura jego dendrytu rozpinającego D za pomocą 

wskaźników oj. Korzeniem dendrytu D jest węzeł celu cel, który nie posiada 
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poprzednika oj. Dla każdego węzła w określone są trzy funkcje kosztu: 

g(w) - rzeczywisty koszt drogi pomiędzy celem a węzłem w,  

h(w) - heurystyczne przybliżenie rzeczywistego kosztu h’(w) optymalnej 

(najtańszej) drogi pomiędzy węzłem w a węzłem bwez reprezentującym 

bieżące położenie robota, 

f(w) - koszt będący przybliżeniem rzeczywistego kosztu drogi przechodzącej od 

startu do celu przez węzeł w. 

Koszt g(w) jest liczony rekurencyjnie przez dodanie kosztu skoku gskok do 

wartości kosztu g dla najtańszego poprzednika w.oj, wartość kosztu g dla celu 

jest równa 0.  

 g(w)=g(w.oj)+ gskok,  g(cel)=0 (6.12) 

Funkcja kosztu g jest w bezpośredni sposób związana z kryteriami 

optymalności ścieżki. Prezentowany algorytm tworzenia grafu znajduje ścieżkę 

optymalną, czyli taką która ma najniższy możliwy koszt g. Jeżeli istnieje wiele 

takich ścieżek, algorytm znajduje jedną z nich. Najczęstszym kryterium 

optymalności jest długość ścieżki. Jeżeli byłoby to jedyne kryterium, to koszt 

można by utożsamiać z długością ścieżki, a co za tym idzie koszt skoku z jego 

długością: 

 gskok =vdt (6.13) 

W prezentowanym algorytmie długość ścieżki jest przyjęta za podstawę 

kosztu. Zostały jednak wprowadzone współczynniki gtył, gnaw, gbli, gs 

zwiększające wartość tego kosztu w przypadku jazdy do tyłu, zmiany kierunku 

ruchu, jazdy blisko przeszkody lub zmiany promienia skrętu: 

 gskok = v0dt (1+ gtył,(jeżeli jazda do tyłu) (6.14) 

 + gnaw,(jeżeli zmiana kierunku ruchu) 

 + gbli(jeżeli w pobliżu są przeszkody) 

 + gs(jeżeli zmiana promienia skrętu)) 

Wstawiając odpowiednie wartości tych współczynników operator robota 

może wprowadzić swoje preferencje dotyczące unikania jazdy tyłem (gtył), 

minimalizacji liczby nawrotów (gnaw), jazdy w pewnej odległości od przeszkód 

(gbli) czy też unikania „wężykowania” robota (gs). Możliwe jest również 

wprowadzenie innych współczynników uwzględniających inne preferencje 

operatora. 

Koszt h(w) jest obliczany na podstawie mapy kosztu heurystycznego. 

Mapa ta jest tworzona metodą propagacji szesnastokierunkowej (opisaną w 

rozdziale 6.1) ze źródłem w bieżącym położeniu robota bwez. Aby algorytm A* 

poszukiwania ścieżki gwarantował znalezienie ścieżki optymalnej musi być 

spełniony warunek, że dla każdego węzła heurystyczne przybliżenie kosztu nie 

może być większe od kosztu rzeczywistego [71]: 
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    whwh
w

'  (6.15) 

Mówi się wówczas, że koszt h(w) jest dopuszczalny [71].  

Wartość kosztu rzeczywistego h’(w) jest zawsze nie mniejsza od 

transformaty odległości distT(w) (odległości przy omijaniu przeszkód) węzła w 

od bieżącego położenia robota bwez: 

    whwdistT

w
'  (6.16) 

Dzięki wykorzystaniu szesnastu kierunków propagacji, wartość hmap(w) 

odczytana z mapy kosztu heurystycznego jest równa wartości transformaty 

odległości distT(w, bwez) dla szesnastu kierunków propagacji a dla pozostałych 

kierunków jest nieco większa. Został wprowadzony współczynnik hopt 

zdefiniowany jako najmniejsza wartość ilorazu transformaty odległości 

distT(w,bwez) przez hmap(w).  
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Przykładowo dla rastra (5,4) z mapy z rys. 6.1 odległość od źródła wynosi 17 a 

wartość hmap(w) 72/17 czyli wartość . Jeżeli teraz wartość kosztu 

heurystycznego h(w) zostanie zdefiniowana jako:  

 h(w)= hopt hmap(w) (6.18) 

to 

    bwezwdistwh T

w
,  (6.19) 

i warunek (6.15) będzie spełniony. 

Dodatkowo została wprowadzona linearyzacja kosztu hmap(w) wewnątrz 

cel mapy kosztu heurystycznego. Polega ona na tym, że wartość kosztu hmap(w) 

nie jest stała wewnątrz celi lecz modyfikuje się ją (w zależności od położenia 

węzła wewnątrz celi i kierunku propagacji) tak, by na granicach pomiędzy 

celami nie było skokowej zmiany kosztu hmap(w). Dzięki temu spełniony jest 

również warunek lokalnej zgodności [71]: 

     skokgwhojwh .  (6.20) 

Można również wprowadzić dodatkowy współczynnik hglob, za pomocą 

którego można wpływać na sposób działania algorytmu: 

 h(w)=0,97 hglob hmap(w) (6.21) 

Dla hglob równego jeden algorytm działa optymalnie, to znaczy znajduje 

ścieżkę możliwie najszybciej przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

optymalności znalezionej ścieżki (spełnione jest równanie 6.15). Dla hglob 

mniejszego od jeden czas działania algorytmu wydłuża się, przy hglob równym 
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zero algorytm działa analogicznie do algorytmu Dijkstra, dla hglob większego od 

jeden algorytm zbliża się do metody „najlepszy najpierw”. W dalszej części 

pracy współczynnik ten będzie jednak pominięty czyli będzie obowiązywało 

równanie (6.18). 

Koszt f(w) jest liczony z następującego wzoru: 

 f(w)=g(w)+h(w) (6.22) 

W algorytmie są wykorzystywane oprócz obiektu węzeł dwa inne obiekty 

(typy danych): lista OP i tablica VIS. Lista OP jest listą, na której znajdują się 

wszystkie już utworzone węzły, których następniki nie zostały jeszcze 

utworzone (węzły te są nazywane węzłami otwartymi). Lista OP jest 

posortowana względem wartości kosztu f węzłów znajdujących się na niej. 

Funkcja first(OP) pobiera z OP węzeł o najniższym koszcie f a jeżeli lista OP 

jest pusta zwraca zero. Tablica VIS jest macierzą odzwierciedlającą dyskretną 

przestrzeń konfiguracyjną zawierającą wskaźniki do wszystkich utworzonych 

węzłów i inicjowaną zerami. Jeżeli algorytm utworzył węzeł w jakiejś 

konfiguracji dyskretnej to wskaźnik do tego węzła jest wpisywany do 

odpowiedniego rastra tej tablicy. Jeżeli algorytm dwa razy dotarł do tej samej 

konfiguracji dyskretnej, zapamiętywany jest ten węzeł który ma niższy koszt 

f(w). Funkcja VIS(w) zwraca zapamiętany w tablicy VIS wskaźnik do węzła 

znajdującego się w tej samej konfiguracji dyskretnej co węzeł w. 

Inne typy danych (mapa kosztu heurystycznego hmap i mapy do 

sprawdzania kolizyjności) zostały omówione wcześniej.  

Algorytm tworzenia grafu i znajdywania ścieżki w przypadku gdy robot 

stoi jest następujący: 

1. Na podstawie mapy przestrzeni roboczej tworzone są mapy potrzebne do 

sprawdzania kolizyjności  i mapa kosztu heurystycznego, 

2. na listę OP i do tablicy VIS wstawiany jest węzeł cel , 

3. pobierany jest z listy OP węzeł w o najniższym koszcie f i wywoływana jest 

procedura tworzenia następników tego węzła, 

4. w oparciu o dyskretną przestrzeń sterowania tworzona jest tymczasowa lista 

w.N wszystkich możliwych następników węzła w (w sposób opisany w 

rozdziale 6.2). 

5. dla każdego następnika w’: 

A. sprawdzana jest kolizyjność: jeśli w’ koliduje z przeszkodami jest 

kasowany, 

B. wyznaczane są wartości kosztów g, h i f, 

C. jeżeli VIS(w’)=0 (algorytm pierwszy raz dotarł do tej konfiguracji 

dyskretnej) to w’ jest wstawiane w odpowiednie miejsca tablicy VIS i 

listy OP i dopisywany do listy w.SUC następników węzła w, 
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D. w przeciwnym wypadku znajduje się węzeł st=VIS(w’) i porównuje się 

koszt f  węzłów w’ i st, 

i. jeżeli węzeł st ma niższy koszt f to w’ jest kasowany a łuk pomiędzy st 

i w jest zapisywany w odpowiednich listach SUC i PRE tych węzłów, 

ii. w przeciwnym wypadku węzeł w’ zastępuje st i jest wstawiany w 

odpowiednie miejsce listy OP, przejmuje również jego listy SUC 

następników i PRE poprzedników dodając do nich łuk pomiędzy w i 

w’, 

6. jeżeli lista OP jest pusta algorytm kończy pracę zwracając wynik negatywny 

(zmienna jest_przej równa 0)- nie ma ścieżki łączącej bwez i cel, 

7. jeżeli istnieje VIS(bwez) to tworzona jest ścieżka przez znajdywanie 

kolejnych najtańszych poprzedników poczynając od węzła VIS(bwez) a 

kończąc na węźle cel, potem algorytm kończy pracę zwracając ścieżkę oraz 

przypisując zmiennej jest_przej wartość 1. 

8. ponawiana jest pętla począwszy od punktu 3. 

Tablica 6.1. Wykaz oznaczeń stosowanych na schematach blokowych.  

Symbol Przykład oznaczenia Opis 

U U(X)    utwórz obiekt X 

S S(X)    skasuj obiekt X 

 x y    podstaw y za x 

 Y{x}   wstaw obiekt x do Y (Y Y{x}) 

\ Y \{x}   usuń obiekt x z Y (Y Y\{x}) 

 xY    x należy do Y 

first(OP)   węzeł z listy OP o najniższym koszcie f 

f,g,h,gskok f(x), g(x), h(x), gskok    funkcje kosztu 

w,w’,st,ojciec   wskaźniki do węzłów 

bwez    węzeł reprezentujący bieżącą pozycję 

robota 

VIS(x)     miejsce w VIS odpowiadające węzłowi x 

x.SUC     Lista następników węzła x 

x.N     tymczasowa lista następników węzła x 

x.PRE     lista poprzedników węzła x 

x.oj    najtańszy poprzednik węzła x 

 

Niestety, nie jest możliwy precyzyjny opis słowny wszystkich procedur za 

pomocą których realizowany jest ten algorytm. Z tego też powodu podstawowe 

procedury zostaną przedstawione w sposób graficzny na schematach 
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blokowych, co pozwoli lepiej (choć jeszcze nie idealnie) oddać strukturę 

programu.  

6,7.

3.

8.

6.

7.

wfirst(OP)

UtwórzNastępniki(w)

Jeżeli

istn.VIS(bwez)

lub first(OP)=0

N

T

jest_przej=1

wVIS(bwez)

END

START

Jeżeli

istn.VIS(bwez)

T

N

jest_przej=0

Jeżeli

w.oj=0

N

T

ww.oj

Ścieżkaw

 

Rys.  6.5. Schemat blokowy procedury rozbudowy grafu i znajdywania ścieżki 

BudujGraf() 

Na rysunku 6.5 przedstawiony jest schemat blokowy procedury 

BudujGraf() rozbudowywania grafu i znajdywania ścieżki (punkty 3,6,7,8 

opisanego wcześniej algorytmu). Zastosowana w tym algorytmie procedura 

UtwórzNastępniki(w) tworzenia następników (punkty 4 i 5) jest przedstawiona 

na rysunku 6.6. Oznaczenia wykorzystywane w tych schematach są 

przedstawione w tablicy 6.1.  



 61 

4

5.

5.a.

5.b.

5.c.

5.d.

5.d.i.

5.d.ii.

U(w.N)

Dla

każdego

w’w.N

T

N

Jeżeli

w’ nie ma

kolizji
T

N

Jeżeli

istnieje

VIS(w’)

T

N

Jeżeli

f(st)>f(w’)

T

N

g(w’)g(w)+gskok

f(w’)g(w’)+h(w’)

w’.SUCst.SUC

w’.PRE st.PRE {st.oj}

w’.PRE\{w}

stw’

OP{st}

S(w’)

Jeżeli

stOP

N

T

S(w’)

VIS{w’}

OP{w’}

w.SUC{w’}

st.PRE{w}

S(w’)

w’.ojw

stVIS(w’)

w.SUC{st}

START

END

OP\{st}

 

Rys.  6.6. Schemat blokowy procedury UtwórzNastępniki(w) 
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Listy poprzedników i następników nie są konieczne podczas 

jednokrotnego poszukiwania ścieżki. Korzysta się z nich tylko podczas 

przebudowywania grafu w chwili wykrycia zmian przestrzeni roboczej w celu 

powtórnego znalezienia ścieżki. Sposób korzystania z nich będzie opisany w 

następnym rozdziale.  

Na rysunku 6.7 został przedstawiony fragment grafu tworzonego za 

pomocą tego algorytmu. Siatka cienkich linii obrazuje podział przestrzeni 

konfiguracyjnej na dyskretną przestrzeń konfiguracyjną w kierunkach x i y. By 

rysunek był bardziej czytelny pokazane są na nim tylko niektóre łuki, w 

większości te, które prowadzą w kierunku bieżącego położenia robota. Niektóre 

łuki są zaznaczone na rysunku liniami przerywanymi. Są to łuki które nie należą 

do dendrytu rozpinającego D.  

CEL

START

 

Rys.  6.7. Przykładowy fragment grafu G 

Jak widać na rysunku 6.7 graf rozbudowując się tworzy w końcu 

wierzchołek w tej samej konfiguracji dyskretnej co bwez, jednak nie jest to 

dokładnie ta sama konfiguracja. Czasami może się zdarzyć, że algorytm 

„przeskoczy” nad konfiguracją dyskretną odpowiadającą bwez, to znaczy nie 

utworzy żadnych węzłów w tej konfiguracji tylko w konfiguracjach sąsiednich. 
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Wynika to z faktu, że długość skoku jest dłuższa od długości boku konfiguracji 

dyskretnej. By uniknąć błędów spowodowanych tym faktem, w punkcie 

siódmym algorytmu sprawdzana jest nie tylko konfiguracja bwez ale także 

sąsiednia do niej. 

Jeżeli algorytm zakończył działanie z wynikiem pozytywnym, to zwraca 

ścieżkę w postaci sekwencji węzłów łączących bwez i cel. Na rysunku 6.8 

przedstawiona jest ścieżka będąca wynikiem poszukiwań przedstawionych na 

rysunku 6.7. 

CEL

START

 

Rys.  6.8. Ścieżka z przykładu z rysunku 6.7 

6.5. Algorytm przebudowy grafu 

Jak to zostało już powiedziane w rozdziale 5 generator ścieżki jest 

odpowiedzialny nie tylko za pierwsze planowanie ścieżki ale również za jej 

każde następne planowanie w chwili wykrycia zmian w przestrzeni roboczej. By 

proces ten przebiegał w jak najkrótszym czasie wykorzystuje on częściowo graf 

zbudowany podczas wcześniejszego poszukiwania ścieżki. W grafie tym muszą 

być jednak wprowadzone zmiany uwzględniające różnice pomiędzy przestrzenią 
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roboczą aktualnie znaną a tą, która była wykorzystywana w poprzednim 

planowaniu ścieżki. Różnice te mogą być dwojakiego rodzaju: rastry mapy 

przestrzeni roboczej W mogą zmieniać swój stan z wolnego na zajęty lub 

odwrotnie. Jeżeli jakiś raster był wolny a teraz jest zajęty to jest możliwe, że 

niektóre z węzłów które do tej pory nie kolidowały z przeszkodami zaczynają 

kolidować z tym rastrem. Należy wobec tego powtórnie utworzyć mapy do 

sprawdzania kolizyjności i zbadać które węzły kolidują z przeszkodami. Aby nie 

sprawdzać wszystkich węzłów wystarczy zauważyć, że kolidować z tym rastrem 

mogą tylko te węzły które są oddalone od niego o nie więcej jak rmax . Na 

schemacie blokowym zbiór wszystkich takich węzłów jest oznaczony O01. Jeżeli 

jakiś węzeł należy do tego zbioru to należy sprawdzić czy koliduje z 

przeszkodami i jeżeli tak to należy go usunąć. Usunięcie węzła pociąga za sobą 

usunięcie wszystkich węzłów będących jego następnikami w dendrycie 

rozpinającym D. Dzięki temu jeżeli jakieś przejście zostało zablokowane to ta 

część grafu która jest za przejściem zostanie usunięta. Oczywiście usuwając 

węzeł należy również usunąć go z list SUC i PRE jego poprzedników i 

następników. Wszystkie węzły które są nieusuniętymi poprzednikami 

usuniętych węzłów należy wstawić do listy OP gdyż od nich może być 

odbudowany usunięty fragment grafu G. Również do listy OP należy wstawić 

wszystkie węzły, które są w pobliżu rastrów, które były zajęte a teraz są wolne. 

Wynika to z faktu, że węzły te mogą mieć następniki które dawniej kolidowały z 

przeszkodami a teraz nie kolidują. Dzięki temu jeżeli jakieś przejście zostało 

odblokowane to graf może być rozbudowywany przez to przejście. Węzły te są 

oznaczone na schemacie blokowym przez O10. Kolejną rzeczą jaką należy zrobić 

jest powtórne wyznaczenie mapy kosztu heurystycznego i powtórne wyliczenie 

kosztu f(w) każdego węzła uwzględniając nowy koszt h(w). Później należy od 

nowa posortować listę OP. Po takim skorygowaniu danych opisujących graf 

powtórne wywołanie procedury BudujGraf() gwarantuje znalezienie optymalnej 

ścieżki lub zgłoszenie niepowodzenia jeżeli żadna ścieżka nie łączy węzłów 

bwez i cel. Oczywiście wynik działania procedury BudujGraf() jest prawdziwy 

dla aktualnego stanu wiedzy robota o otoczeniu. Ścieżka optymalna w chwili 

wyznaczania okazuje się nieoptymalna po wykryciu nowych przeszkód 

stojących na drodze.  

Ten sposób postępowania został opisany w trzech schematach 

blokowych. Na rysunku 6.9 jest przedstawiony schemat blokowy generatora 

ścieżki. Z pilotem oraz czujnikami generator ścieżki komunikuje się za pomocą 

zmiennych jedzie, zmiana, bwez i ścieżka. Z czujników otrzymuje zawsze 

bieżącą pozycję robota (bwez), informację o zmianie przestrzeni roboczej 

(zmiana=1) oraz jej mapę rastrową W (CZYTAJ: mapa W).  
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zmiana=1

jedzie=0

jest_przej=1

OP{cel}

VIZ{cel}

Jeżeli

jest_przej=0 lub

bwez=cel

N

T

jedzie=1

END

START

U(mapy kolizji)

Korekta Danych()

BudujGraf()

Jeżeli

zmiana=1

T

N

CZYTAJ:

zmiana

bwez

Jeżeli

jest_przej=1

T

N
jedzie=0

CZYTAJ:

Mapa W

 

Rys.  6.9. Schemat blokowy generatora ścieżki 

Po otrzymaniu tej informacji rozpoczyna się procedura Korekta Danych() 
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przedstawiona w postaci schematu blokowego na rysunku 6.10. 

Wykorzystywana tam procedura kasowania węzła Usuń(x) jest przedstawiona 

na schemacie 6.11. Przykład korekty grafu przez procedurę Korekta Danych() 

został dodatkowo przedstawiony na rysunku 6.12. Po znalezieniu ścieżki 

generator ścieżki przesyła do pilota informację że może jechać (jedzie=1) oraz 

trasę po której ma jechać (Ścieżka). Jeżeli czas poszukiwań jest dłuższy niż 

pewna zadana wartość (na przykład 0,4 s) to pilot zatrzymuje robota (jedzie=0) i 

czeka na znalezienie ścieżki. 

Jeżeli

istnieje

VIS(x)

T

N

OP{VIZ(x)}

Dla

każdego

xO10

T

N

START

Jeżeli

x ma kolizję

T

N

Usuń(x)

Dla

każdego

xO01

T

N

U(hmap)

f(x)=g(x)+h(x)

Dla

każdego

xOP
T

N

Sortuj OP

END

 

Rys.  6.10. Schemat blokowy procedury Korekta Danych() 
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(x.oj).SUC\{x}

Jeżeli

pOP

T

N
OP{p}Jeżeli

s.oj=x

T

N

Dla

każdego

sx.SUC
T

N

Dla

każdego

px.PRE
T

N

Usuń(s);

s.PRE\x

VIS\{x}

S(x)

END

START

p.SUC\{x}

Jeżeli

xOP

N

T
OP/{x}

 

Rys.  6.11. Schemat blokowy procedury Usuń(x) 
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Cel

Aktualna

pozycja

bwez

Usunięta

przeszkoda

Nowa

Przeszkoda

Węzły

dodane do

listy OP

Usunięte

węzły

 

Rys.  6.12. Przykład korekty grafu przez procedurę Korekta Danych() 
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7. Badania symulacyjne i analiza czasochłonności 

generatora ścieżki 

7.1. Analiza czasochłonności dla różnych funkcji kosztu 

heurystycznego 

Najistotniejszym parametrem pozwalającym ocenić wydajność 

algorytmów jest czas ich działania. Decyduje on o możliwościach 

wykorzystania algorytmu w poszczególnych zastosowaniach. Niestety parametr 

ten jest zależny od danych wejściowych i nie można określić jego wartości w 

ogólnym przypadku. Jedyną możliwością jest oszacowanie tego czasu. 

Typowym podejściem jest określenie złożoności obliczeniowej programu. Dla 

typowych rozwiązań algorytmu A*, z listą OP przedstawioną w postaci kopca, 

pesymistyczna złożoność obliczeniowa programu wynosi O(nc log nc) (co 

oznacza jest co najwyżej rzędu nc log nc ) gdzie nc jest maksymalną ilością 

wszystkich węzłów [9, 71]. Wynika to z faktu, że zewnętrzna pętla algorytmu 

może być wykonywana co najwyżej nc razy a wewnątrz tej pętli czas dostępu do 

listy OP jest proporcjonalny do logarytmu z jej długości. Szacowanie czasu 

działania programu w zależności od nc jest mocno nieprecyzyjne i w większości 

przypadków znacznie zawyżone. W związku z tym w dalszej części tego 

rozdziału czas ten zostanie dokładniej oszacowany, przy założeniu, że robot jest 

robotem typu samochód, a wielkość dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej jest 

tak dobrana, że czas obliczeń jest poniżej minuty. To ostatnie założenie wynika 

z celu pracy: dłuższy czas obliczeń wyklucza praktyczne zastosowanie 

programu do sterowania robotem w czasie rzeczywistym. Podobnie jak to 

zostało przedstawione w [97, 105] złożoność obliczeniowa będzie określana w 

zależności od danych wyjściowych z programu, to znaczy od długości 

znalezionej ścieżki i ilości manewrów.  

Istotny z punktu widzenia użytkownika jest czas od chwili wykrycia 

zmian w przestrzeni roboczej do chwili znalezienia ścieżki. Można go podzielić 

na trzy okresy: krok początkowy, pętla główna procedury BudujGraf() oraz krok 

końcowy w którym zapisywana jest ścieżka. Podczas kroku początkowego 

rezerwowana jest pamięć oraz tworzone są mapy do sprawdzania kolizyjności i 

mapa kosztu heurystycznego. Czas potrzebny na wykonanie tego kroku jest 

proporcjonalny do wielkości przestrzeni roboczej. Jest on jednak na tyle krótki 

(0,02s dla mapy 100x100) że można go pominąć. Czas potrzebny na wykonanie 

kroku końcowego jest również pomijalnie krótki. Czas działania pętli głównej 

zależy od ilości iteracji n tej pętli oraz od czasu trwania jednej iteracji. 
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Czas trwania jednej iteracji zależy od czasu trwania operacji na liście OP. 

Jak wykazały doświadczenia długość nop listy OP rośnie znacznie wolniej od n. 

Można było dzięki temu zastosować w prezentowanym tutaj algorytmie jej 

reprezentację w postaci tablicy z haszowaniem [23]. W reprezentacji tej tworzy 

się tablicę w której każdej pozycji przypada pewien przedział wartości funkcji 

haszującej. Dla każdego węzła wyznacza się wartość tej funkcji i umieszcza się 

go na odpowiedniej pozycji tablicy.  W przypadku gdy kilka węzłów trafia na 

jedną pozycję zapisywane są w postaci listy (metoda łańcuchowa). Jako funkcja 

haszująca jest wykorzystany koszt f pomnożony przez stałą. Wartość tej stałej 

jest dobierana tak, by współczynnik zapełnienia był bliski jedności dla 

wykorzystywanego zakresy kosztu f. Powoduje to, że czas dostępu do listy OP 

jest praktycznie stały dla wykorzystywanego zakresu jej długości. W związku z 

tym, czas wykonywania jednej iteracji pętli głównej procedury BudujGraf() jest 

również stały i wynosi około 0,0002s (wszystkie czasy obliczeń podawane są 

dla komputera Intel PentiumTM 133MHz). Zatem złożoność obliczeniowa 

algorytmu jest równa  n  (jest dokładnie rzędu n). Dodatkowo reprezentacja 

ta pozwalana szybkie (proporcjonalne do ilości węzłów nop) sortowanie listy w 

procedurze Korekta Danych(). 

Dzięki temu, że funkcja kosztu heurystycznego jest lokalnie zgodna 

(spełniony jest warunek (6.20)) możemy przyjąć, że jeżeli jakiś węzeł jest 

pobierany z listy OP to algorytm znalazł już optymalną ścieżkę do tego węzła i 

nie będzie on więcej wstawiany na listę OP. Wynika z tego, że ilość iteracji n 

wykonywanych w pętli głównej jest równa ilości węzłów, których następniki 

zostały już utworzone. Dodatkową konsekwencją lokalnej zgodności funkcji 

kosztu heurystycznego jest fakt, że koszt f dla danego węzła jest zawsze nie 

mniejszy od kosztu f jego poprzednika. Dzięki temu rozpatrywane są tylko te 

węzły w których koszt f zawiera się w przedziale: 

      bwezfwfcelf   (7.1) 

Ponieważ    celhcelf   i    bwezgbwezf   to 

      bwezgwfcelh   (7.2) 

Koszt g(bwez) jest równy rzeczywistemu kosztowi ścieżki z bwez do cel 

podczas gdy h(cel) jest równy heurystycznemu przybliżeniu kosztu tej ścieżki. 

Im h(cel) jest bliższe g(bwez) tym mniejsza liczba węzłów ma koszt f znajdujący 

się w granicach opisanych równaniem (7.2). W dalszej części tego rozdziału 

będzie przeprowadzona przybliżona analiza trzech typów funkcji kosztu 

heurystycznego:  

 Koszt h(w) tożsamościowo równy zeru. 

 Koszt h(w) równy odległości euklidesowej z węzła w do bwez 
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   bwezwdistwh , .  

 Koszt h(w) liczony metodą propagacji szesnastokierunkowej.  

Analiza ta ma na celu pokazanie, że w większości przypadków 

korzystniejsze jest stosowanie trzeciej funkcji (przedstawionej w rozdziale 6.1) 

niż typowych funkcji 1 czy 2.. Analizę będzie przeprowadzana dla trzech 

podstawowych typów przestrzeni roboczej W: 

  Przestrzeń robocza bez przeszkód, 

  Przestrzeń robocza z małymi przeszkodami rozrzuconymi losowo, 

  Przestrzeń robocza typu labirynt, z korytarzami i ślepymi zaułkami. 

Oczywiście rozgraniczenie to jest bardzo umowne i mogą istnieć 

przestrzenie robocze zawierające wszystkie trzy typy jak i ułożenia pośrednie. 

Przestrzeń bez przeszkód nie jest typowym obszarem zastosowań dla 

prezentowanego algorytmu. Jest ona jednak dobrym punktem wyjścia do analizy 

przestrzeni roboczej z przeszkodami. Na rysunkach 7.1-7.3 pokazane są wyniki 

poszukiwań dla przestrzeni bez przeszkód i poszczególnych typów funkcji 

kosztu heurystycznego. Znalezione ścieżki są zaznaczone na czarno, a obszar 

poszukiwań na szaro. Węzły bwez i cel znajdują się na wprost siebie, mają 

jednak przeciwną orientację. Robot ma wymiary 83 a jego promień skrętu 

wynosi 10 jednostek, mapa ma wymiar 300x300 jednostek. Wartości 

współczynników w równaniu (6.14) wynoszą 0. Jak łatwo zauważyć, obszar 

poszukiwań dla pierwszego typu funkcji kosztu heurystycznego zawiera się w 

kole o promieniu g(bwez). Liczba węzłów n jest zatem ograniczona do nm: 

   20 bwezgnnn m   (7.3) 

gdzie  

 
20

c

k
n   (7.4) 

jest wynikającą z podziału dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej maksymalną 

liczbą konfiguracji dyskretnych na jednostkę powierzchni. Niech ww oznacza 

współczynnik gęstości wypełnienia obszaru poszukiwań. 

 
m

w
n

n
w   (7.5) 

Dla drugiego typu funkcji kształt obszaru poszukiwań wynika z równania 

(7.2). Po przekształceniu równanie to przyjmuje postać: 

      bwezgbwezwdystwg  ,  (7.6) 

Ponieważ 

    wceldystwg ,  (7.7) 

to obszar poszukiwań zawiera się w elipsie o ogniskach w węzłach bwez i cel i 
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długości długiej osi równej g(bwez). W związku z tym liczba węzłów n (a co za 

tym idzie ilość iteracji) jest ograniczona do: 

        22
025.0 celhbwezgbwezgnnn m    (7.8) 

Dla trzeciego typu funkcji kosztu heurystycznego kształt obszaru 

poszukiwań jest również zbliżony do elipsy, jest jednak trochę większy niż w 

przypadku drugiej funkcji. Wynika to ze współczynnika hopt zawartego w 

równaniu (6.18). Konsekwencją tego faktu jest, że koszt h(cel) jest nieco niższy 

dla trzeciego typu funkcji niż dla drugiego, a co za tym idzie ilość iteracji i czas 

trwania obliczeń są większe (choć bardzo zbliżone) dla trzeciego typu funkcji. 

Można przyjąć na podstawie eksperymentu, że również dla trzeciego typu 

funkcji obowiązuje ograniczenie (7.8).  

W przypadku gdy manewr zawracania nie jest konieczny czas obliczeń 

pozostaje prawie taki sam dla pierwszego typu funkcji kosztu heurystycznego a 

bardzo się skraca zarówno dla drugiego jak i dla trzeciego typu funkcji (rysunki 

7.4 i 7.5).  

Tabela 7.1. Wartości niektórych parametrów dla przykładów z pustą 

przestrzenią roboczą 

 h(w) W M Czas n nop ww h(cel) g(bwez) Rys. 

1 1 1 + 22,6 113337 10452 0,75 0,0 98,2 rys.7.1 

2 1 1 - 21.0 105040 9920 0,75 0,0 94,2 - 

3 2 1 + 1,2 6338 4361 0,396 99,0 106,5 - 

4 2 1 + 4,2 21191 9553 0,511 183,8 192,3 - 

5 2 1 + 7,1 35520 16336 0,472 282,8 290,8 rys.7.2 

6 3 1 + 1,5 7854 4572 0,419 96,9 107,2 - 

7 3 1 + 5,0 24873 9217 0,485 179,4 192,4 - 

8 3 1 + 9,9 49508 15048 0,483 275,6 290,6 rys.7.3 

9 2 1 - 1,5 7694 6886 0,225 282,8 284,6 rys.7.4 

10 3 1 - 3,6 18067 10974 0,225 275,6 285,3 rys.7.5 

W tabeli 7.1 przedstawione są dane dla pustej przestrzeni roboczej dla 

przypadków przedstawionych na rysunkach 7.1-7.5 oraz innych, różniących się 

od nich tylko odległością węzłów bwez i cel. W tabeli tej (podobnie jak i w 

następnych ) podany jest rodzaj funkcji kosztu heurystycznego h(w), typ 

przestrzeni roboczej W, informacja czy znaleziona ścieżka wymagała manewrów 

oraz czas obliczeń w sekundach. Oprócz czasu obliczeń zamieszczona jest 

liczba iteracji n co uniezależnia podany opis od klasy komputera i jakości 

procedur realizujących algorytm. Podana jest również długość nop listy OP, 
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wartość współczynnika ww oraz wartości kosztów h(cel) i g(bwez). 

Jak widać z powyższej tabeli wartość współczynnika ww zmienia się w 

stosunkowo niewielkim zakresie. Zmiany te wynikają przede wszystkim z 

wypełnienia dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej na obszarze poszukiwań. W 

przypadku gdy manewry nie są konieczne analizowane są tylko te orientacje 

kątowe które są zbliżone do orientacji węzłów bwez i cel i wartość 

współczynnika ww jest niższa niż w sytuacji, gdy manewry są konieczne.  

Długość nop listy OP trudno jest oszacować w prosty sposób. Można 

jedynie zauważyć, że jest ona proporcjonalna do długości brzegu obszaru 

poszukiwań i do gęstości wypełnienia tego obszaru ww.  

W dalszej części będzie porównana jedynie druga i trzecia postać funkcji 

kosztu heurystycznego.  

 

Rys.  7.1. Obszar poszukiwań dla   0wh  
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Rys.  7.2. Ścieżka z zawracaniem dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

 

Rys.  7.3. Ścieżka z zawracaniem dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 
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Rys.  7.4. Ścieżka bez zawracania dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

 

Rys.  7.5. Ścieżka bez zawracania dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 



76 

Drugim rozpatrywanym typem przestrzeni roboczej jest przestrzeń 

zapełniona losowo rozrzuconymi małymi przeszkodami. Przykładem takiej 

przestrzeni może być las. Charakteryzuje się ona tym, że długość drogi jest tylko 

trochę większa od odległości od startu do celu. Na rysunkach 7.6-7.9 

przedstawiony jest wynik poszukiwań ścieżki dla tej przestrzeni roboczej a w 

tabeli 7.2 zamieszczone są dane dotyczące wyników poszukiwań.  

Tabela 7.2. Wartości niektórych parametrów dla przykładów z losowo 

rozrzuconymi przeszkodami 

 h(w) W M Czas n nop ww h(cel) g(bwez) Rys. 

11 2 2 + 5,9 29579 9803 0,199 287,1 312,8 rys.7.6 

12 3 2 + 3,4 17379 10114 0,134 293,8 313,2 rys.7.7 

13 2 2 - 3,7 18671 9263 0,139 282,8 305,2 rys.7.8 

14 3 2 - 1,3 6656 5119 0,060 290,6 307,5 rys.7.9 

 

 

Rys.  7.6. Ścieżka z zawracaniem dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 



 77 

 

Rys.  7.7. Ścieżka z zawracaniem dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

 

Rys.  7.8. Ścieżka bez zawracania dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 
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Rys.  7.9. Ścieżka bez zawracania dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

Jak widać z porównania ilości węzłów n już dla tego typu przestrzeni 

roboczej trzeci typ funkcji kosztu heurystycznego daje lepsze wyniki niż drugi 

typ. Wyniki są jednak tego samego rzędu, co należy tłumaczyć niewielkimi 

różnicami pomiędzy wartościami tych funkcji dla tego typu przestrzeni 

roboczej.  

Do szacowania z góry czasu działania algorytmu można również i w tym 

przypadku użyć równania (7.8). Potwierdzają to również wartości 

współczynnika ww podane w tabeli 2. Wartości tego współczynnika są jednak 

mniejsze dla tego typu przestrzeni roboczej, co wynika z tego, że niektóre z nm 

konfiguracji kolidują z przeszkodami. Dodatkowo można zauważyć, że wartość 

współczynnika ww dla trzeciego typu funkcji kosztu heurystycznego jest niższa 

niż dla drugiego typu funkcji. Wynika to z faktu, że dla trzeciego typu funkcji 

tworzenie gałęzi w bok, pomiędzy przeszkody powoduje wzrost zarówno kosztu 

g jak i h, podczas gdy dla drugiego typu funkcji wzrasta tylko koszt g. 

Trzeci typ przestrzeni roboczej - przestrzeń typu labirynt, jest najczęściej 

spotykany w praktyce. Występuje on w budynkach (korytarze, pokoje), w 

halach fabrycznych i magazynowych jak i w większej skali w aglomeracjach 

miejskich. Trzy przykłady takiej przestrzeni roboczej są przedstawione na 

rysunkach 7.10-7.13, 7.14-7.15 i 7.16-7.17. Pierwsza z nich ma wymiar 

300300 a druga i trzecia 100100. Na przykładach z rysunków 7.10, 7.11, 7.14 
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i 7.15 przedstawione są wyniki poszukiwań ścieżki przy takim ułożeniu startu i 

celu, że manewry nie są konieczne. Na przykładzie z rysunków 7.12 i 7.13 

konieczny był jeden manewr a na przykładzie z rysunków 7.16 i 7.17 kilka. W 

tabeli 7.3 przedstawione są dane liczbowe dotyczące tych przykładów. 

Tabela 7.3. Wartości niektórych parametrów dla przykładów z przestrzenią 

roboczą typu labirynt 

 h(w) W M Czas n nop ww h(cel) g(bwez) Rys. 

15 2 3 - 37,2 184702 8304 0,385 296,3 420,5 rys.7.10 

16 3 3 - 5,5 27467 11891 0,170 404,8 417,3 rys.7.11 

17 2 3 + 38,2 191620 9438 0,388 296,3 424,5 rys.7.12 

18 3 3 + 7,2 36014 9496 0,204 405,3 420,0 rys.7.13 

19 2 3 - 3,5 17600 1794 0,150 99,0 189,4 rys.7.14 

20 3 3 - 0,2 988 735 0,035 177,7 182,3 rys.7.15 

21 2 3 ++ 4,0 19807 274 0,086 82,1 252,4 rys.7.16 

22 3 3 ++ 0,9 4735 843 0,38 220,0 255,0 rys.7.17 

 

 

Rys.  7.10. Ścieżka bez zawracania dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 
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Rys.  7.11. Ścieżka bez zawracania dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

 

Rys.  7.12. Ścieżka z zawracaniem dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 
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Rys.  7.13. Ścieżka z zawracaniem dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

 

Rys.  7.14. Ścieżka bez zawracania dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 
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Rys.  7.15. Ścieżka bez zawracania dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

 

Rys.  7.16. Ścieżka z manewrami dla drugiego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 
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Rys.  7.17. Ścieżka z manewrami dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego 

Aby oszacować z góry czas działania algorytmu w którym użyty jest drugi 

typ funkcji kosztu heurystycznego należy użyć równania (7.8). Wynika to w 

oczywisty sposób z definicji elipsy. Dla trzeciego typu funkcji należy jednak 

posłużyć się następującym sposobem: jeżeli przekształcono by przestrzeń 

roboczą tak, by „wyprostować” ścieżkę robota, zachowując jednak położenie 

przeszkód względem tej ścieżki to sytuacja byłaby analogiczna do tej z 

poprzednich typów przestrzeni roboczych. Pozwala to również i w tym 

przypadku użyć równania (7.8) do szacowania czasu działania algorytmu. 

Potwierdzają to również wartości współczynnika ww podane w tabeli 7.3. 

Wartości tego współczynnika wahają się jednak w dość dużych granicach. W 

przypadku ścieżki bez manewrów i trzeciego typu funkcji heurystycznej jego 

wartość wyraźnie się zmniejsza. Drugą przyczyną niskich wartości tego 

współczynnika jest ograniczenie przestrzeni roboczej i gęste wypełnienie jej 

przeszkodami. Widać to dobrze na przykładzie z rysunku 7.16, gdzie 

przeszukana została prawie cała przestrzeń robocza.  

Jak widać z tabeli 7.3 a także z rysunków, liczba przebadanych węzłów 

(jak również obszar poszukiwań) jest dla trzeciego typu funkcji kosztu 

heurystycznego znacznie mniejsza niż dla drugiego. W zależności od ustawienia 

przeszkód i konfiguracji bwezel i cel różnice te są od pięciu do dwudziestu razy. 

W niektórych jednak sytuacjach przewaga trzeciego typu funkcji nad drugim nie 
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jest tak duża. Jeżeli kształt przestrzeni roboczej i położenie węzłów bwezel i cel 

są takie, że ścieżka przechodzi praktycznie przez całą wolną przestrzeń roboczą 

to dla obydwu funkcji będą przeszukane prawie wszystkie wolne konfiguracje 

dyskretne. Na rysunkach 7.18 i 7.19 pokazany jest przykład takiej przestrzeni 

roboczej. Druga sytuacja, gdy czasy działania algorytmu dla obydwu typów 

funkcji są podobne, występuje wtedy, gdy trzeci typ funkcji kosztu 

heurystycznego daje mylną informację przez to, że nie uwzględnia ograniczeń 

nieholonomicznych. Typowym przykładem takiej sytuacji jest wąski korytarz 

zagięty pod kątem prostym (rys.7.20-7.21). Choć ilość przeszukanych wówczas 

węzłów dla trzeciego typu funkcji kosztu heurystycznego zwiększa się, to i tak 

jest ona mniejsza niż dla drugiego typu funkcji. W tabeli 7.4 podane są dane 

liczbowe dotyczące przykładów z rysunków 7.18-7.21. 

 

Rys.  7.18. Ścieżka wypełniająca większość wolnej przestrzeni roboczej, drugi 

typ funkcji kosztu heurystycznego 
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Rys.  7.19. Ścieżka wypełniająca większość wolnej przestrzeni roboczej, trzeci 

typ funkcji kosztu heurystycznego 

 

Rys.  7.20. Przestrzeń robocza z korytarzem nie do pokonania, drugi typ funkcji 

kosztu heurystycznego 
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Rys.  7.21. Przestrzeń robocza z korytarzem nie do pokonania, trzeci typ funkcji 

kosztu heurystycznego 

Tabela 7.4. Wartości niektórych parametrów dla przykładów z nietypową 

przestrzenią roboczą 

 h(w) W M Czas n nop ww h(cel) g(bwez) Rys. 

23 2 3 + 1,6 8257 86 0,004 66,0 730,0 rys.7.18 

24 3 3 + 1,4 7358 571 0,011 681,5 723,0 rys.7.19 

25 2 3 - 2,3 11498 1590 0,084 22,6 189,5 rys.7.20 

26 3 3 - 1,1 5697 1194 0,042 30,0 189,0 rys.7.21 

Na podstawie przedstawionych przykładów oraz analizy 

czasochłonności można stwierdzić, że w sytuacji, gdy przestrzeń pomiędzy 

konfiguracjami bwezel i cel jest pusta, czyli gdy koszt heurystyczny h(cel), 

wyliczony metodą propagacji szesnastokierunkowej, jest niższy od 

odległości pomiędzy tymi konfiguracjami drugi typ funkcji kosztu 

heurystycznego daje lepsze rezultaty. Jest to jednak przypadek mało istotny 

z praktycznego punktu widzenia. Natomiast w przestrzeni roboczej 

zawierającej przeszkody zastosowanie metody propagacji 

szesnastokierunkowej do wyznaczania kosztu heurystycznego skraca (do 

kilkunastu razy) czas poszukiwania ścieżki przez generator ścieżki. 

Uzasadnia to wykorzystywanie trzeciego typu funkcji kosztu 



 87 

heurystycznego do poszukiwań ścieżki metodą A* a także potwierdza 

słuszność pierwszej części tezy. 

Na podstawie przedstawionych przykładów stwierdzono również, że 

znalezione ścieżki odbiegają kształtem od ścieżek globalnie optymalnych. 

Najczęściej różnice pojawia się w miejscach, gdzie ścieżka globalnie optymalna 

wiodłaby wzdłuż linii prostej. W takich miejscach, jeżeli we wzorze (6.14) 

współczynnik gs równy jest zero, ścieżka znaleziona przez generator ścieżki 

wykazuje czasami drobne oscylacje. Przykłady takich różnic można znaleźć na 

większości przedstawionych rysunków i dla wszystkich typów funkcji kosztu 

heurystycznego. Przyczyną takiego działania programu jest to, że operuje on na 

dyskretnych zbiorach danych: przestrzeni konfiguracyjnej i przestrzeni 

sterowania. Powoduje to, że optymalna w grafie (najkrótsza z możliwych do 

utworzenia w grafie) ścieżka jest różna od globalnie optymalnej ścieżki. Różnic 

tych nie można dokładnie przedstawić w sposób ilościowy, gdyż nie istnieje 

numeryczna metoda pozwalająca znalezienie ścieżki globalnie optymalnej. 

Należy jednak zauważyć, że różnica w długości ścieżki globalnie optymalnej i 

wygenerowanej przez generator ścieżki jest bardzo mała (we wzrokowej ocenie 

poniżej 1%), tym bardziej, że długość ścieżki jest mierzona wzdłuż toru ruchu 

punktu dyferencjału, gdzie oscylacje są znacznie mniejsze niż wydają się one w 

ocenie wzrokowej. W trakcie jazdy wzdłuż ścieżki oscylacje te są w znaczny 

sposób wytłumione przez procedurę pilota, tak że robot porusza się praktycznie 

po linii prostej. Dodatkowo wprowadzenie współczynnika gs=0.1 we wzorze 

(6.14) powoduje, że ścieżka znaleziona przez generator ścieżki jest pozbawiona 

takich oscylacji. Ponieważ z praktycznego punktu widzenia różnice  pomiędzy 

ścieżkami: globalnie optymalną i optymalną w grafie są pomijalne, dlatego 

ścieżkę optymalną w grafie nazwano w pracy ścieżką optymalną. 

Kolejną cechą znalezionych ścieżek jest to, że graf rozbudowując się od 

celu do bwez wyznacza ścieżkę przechodzącą przez bwez z dokładnością równą 

rozdzielczości dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej. Z tego powodu robot 

musi wykonać kilka drobnych skrętów zanim znajdzie się dokładnie na ścieżce. 

Rozwiązanie to jest jednak znacznie korzystniejsze niż budowanie grafu od 

bwez do celu, gdyż wtedy to cel byłby osiągany z dokładnością równą 

rozdzielczości dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej. Dokładność ta mogłaby 

być niewystarczająca z uwagi na zastosowanie.  

7.2. Analiza czasochłonności przy zmianie ułożenia 

przeszkód 

Przedstawiona do tej pory analiza generatora ścieżki dotyczyła sytuacji, 

gdy poszukiwania ścieżki są prowadzone od początku. Taka sytuacja występuje 
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w chwili zadania robotowi celu do którego ma dojechać. Gdyby przestrzeń 

robocza była niezmienna i w pełni znana to robot poruszałby się po tej ścieżce 

aż do momentu dotarcia do celu. Jeżeli jednak w trakcie jazdy robot wykryje, że 

przestrzeń robocza ma kształt niezgodny z dotychczasowymi informacjami na 

jej temat, to musi on na nowo zaplanować trasę. Możliwe sposoby postępowania 

w takiej sytuacji zostały opisane w rozdziale piątym przy omawianiu 

sterowników ruchu. W tym rozdziale będą porównane czasy działania 

generatora ścieżki przy ponownym planowaniu ścieżki dla dwóch sposobów 

postępowania: 

1.  w przypadku planowania ścieżki od nowa, 

2.  w przypadku zastosowania inteligentnego sterownika ruchu (korekta 

ścieżki).  

W przypadku planowania ścieżki od nowa czasochłonność nie zależy od 

rodzaju zmian w przestrzeni roboczej. Sposób jej szacowania został 

przedstawiony w poprzednim rozdziale. W przypadku inteligentnego sterownika 

ruchu rodzaj zmian przestrzeni roboczej ma bardzo istotny wpływ na 

czasochłonność powtórnego planowania ścieżki. Można wyróżnić trzy 

podstawowe typy zmian: 

1.  drobne zmiany powodujące konieczność lokalnej korekty trasy, 

2.  zmiany polegające na zablokowaniu przejścia (na przykład zamknięte drzwi), 

którym robot miał przejechać, 

3.  zmiany polegające na pojawieniu się dodatkowego przejścia (na przykład 

otwarte drzwi) umożliwiającego dotarcie do celu inną niż pierwotnie 

zaplanowana, bardziej optymalną trasą. 

Podobnie jak i w przypadku planowania ścieżki od początku czas 

powtórnego planowania można podzielić na trzy etapy: krok początkowy, pętla 

główna procedury BudujGraf() oraz krok końcowy w którym zapisywana jest 

ścieżka. Podczas kroku początkowego usuwana jest część węzłów, inne są 

dodawane do listy OP, wyznaczana jest na nowo mapa kosztu heurystycznego 

oraz sortowana lista OP. Podczas testów okazało się, że czas trwania tego kroku 

jest stosunkowo niewielki i wynosi od 30 do 60 ms dla mapy 100100. Jest on 

dłuższy od czasu kroku początkowego dla planowania ścieżki od początku, ale 

różnica jest bardzo mała. Czas trwania kroku końcowego jest pomijalnie mały. 

W związku z tym na czasochłonność powtórnego planowania ścieżki główny 

wpływ ma ilość iteracji procedury BudujGraf(). Po zakończeniu powtórnego 

planowania trasy w grafie będą się znajdowały wszystkie te węzły, które byłyby 

w nim gdyby ścieżka była planowana od początku. Ilość iteracji będzie więc 

zależała od tego, ile z tych węzłów znajdowało się w grafie i nie wymagało 
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korekty. Istotnym jest fakt, że ilość iteracji jest co najwyżej równa tej przy 

planowaniu ścieżki od początku. 

W pierwszym przypadku drobnych zmian przestrzeni roboczej korekta 

grafu następuje stosunkowo daleko od korzenia. Ilość węzłów nie 

wymagających poprawek jest więc stosunkowo duża. Powoduje to, że czas 

ponownego znajdywania ścieżki jest bardzo krótki. Na rysunku 7.22 

przedstawiona jest wstępnie znaleziona ścieżka robota, a na rysunku 7.23 tor 

ruchu robota oraz kolejne wersje planowanej ścieżki w sytuacji gdy korekta 

ścieżki jest tylko lokalna. Czas pierwszego planowania wynosił 2s a czasy 

trwania kolejnych 112 korekt ścieżki wynosiły od 0,04 do 0,13 s. Ograniczenie 

zasięgu systemu identyfikacji przeszkód spowodowało, że przeszkody były 

wykrywane po kawałku, stąd tak duża ilość korekt. Gdyby za każdym razem 

ścieżka była planowana od nowa to czas potrzebny na takie planowanie 

zmniejszałby się od 2s do 0,2 s wraz ze zbliżaniem się robota do celu. 

Przykład dotyczący drugiego z rozważanych przypadków został 

przedstawiony na rysunkach 7.24-7.26. Pierwotnie zaplanowana ścieżka i jej 

korekta w chwili wykrycia, że korytarz kończy się ślepo są widoczne na 

rysunkach 7.24 i 7.25, a ścieżka zaplanowana od początku w chwili wykrycia 

przeszkody na rysunku 7.26. Jak łatwo zauważyć ścieżka zaplanowana przy 

 

Rys.  7.22. Pierwotnie zaplanowana ścieżka dla przypadku drobnych zmian 

przestrzeni roboczej 
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Rys.  7.23. Ostatecznie zrealizowana ścieżka po wykryciu drobnych zmian 

przestrzeni roboczej 

 

Rys.  7.24. Pierwotnie zaplanowana ścieżka przed wykryciem zamknięcia 

korytarza 
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Rys.  7.25. Korekta ścieżki po wykryciu zamknięcia korytarza 

 

Rys.  7.26. Ścieżka planowana od nowa po wykryciu zamknięcia korytarza 

korekcie trasy jest identyczna jak ta powstała przy planowaniu od początku co 

dodatkowo potwierdza poprawność wykonania korekty ścieżki. Czas 
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pierwszego planowania ścieżki wynosił 0,63s, czas korekty ścieżki po wykryciu 

przeszkody 0,29 s a czas zaplanowywania ścieżki od początku po wykryciu 

przeszkody 0,59s. Krótszy czas planowania ścieżki przy zastosowaniu 

inteligentnego sterownika ruchu wynika z wykorzystania części grafu 

utworzonego już wcześniej. Skrócenie czasu jest jednak nie tak duże, ze 

względu na to, że większość grafu jest budowana od nowa.  

Dla trzeciego przypadku, podobnie jak i dla drugiego, skrócenie czasu 

poszukiwań nie jest duże, gdyż większość grafu jest budowana od nowa. Na 

rysunkach 7.27 i 7.28 pokazany jest przykład, gdzie zaraz po pierwotnym 

zaplanowaniu ścieżki (rys. 7.27) robot wykrył otwarte drzwi i dokonał korekty 

ścieżki (rys 7.28). Czas pierwszego planowania ścieżki wynosił 3,8 s, czas 

korekty 0,76 s a czas potrzebny na wyznaczenie od początku ścieżki po 

wykryciu otwarcia drzwi wynosi 1.1 s. Również i w tym przypadku obydwie 

ścieżki znalezione po wykryciu otwarcia drzwi są identyczne.  

Jak łatwo zauważyć, mogą istnieć sytuacje, gdy po wykryciu zmian 

przestrzeni roboczej nowa część grafu nie pokrywa się wcale z grafem 

istniejącym wcześniej. Czasy korygowania grafu i budowania go od nowa są 

wówczas prawie identyczne. Na rysunkach 7.29 i 7.30 pokazany jest przykład 

takiej sytuacji. Czasy pierwszego planowania ścieżki, korekty ścieżki i 

wyznaczenia jej od początku po wykryciu przejścia wynosiły odpowiednio 5.72 

s, 1.12 s i 1.13 s. 

 

Rys.  7.27. Pierwsze planowanie ścieżki przed wykryciem otwarcia drzwi 
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Rys.  7.28. Korekta ścieżki po wykryciu otwarcia drzwi 

 

Rys.  7.29. Pierwsze planowanie ścieżki, dojazd do celu tyłem 
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Rys.  7.30. Korekta ścieżki po wykryciu otwarcia drzwi, dojazd do celu przodem 

Przedstawione przykłady potwierdzają przedstawiony wcześniej 

wniosek, że ilość iteracji potrzebnych do skorygowania ścieżki przy 

zastosowaniu inteligentnego sterownika ruchu jest mniejsza od ilości iteracji 

jaka była by potrzebna przy planowaniu ścieżki od początku. Mniejsza 

ilość iteracji wiąże się z krótszym czasem planowania ścieżki, co z kolei 

potwierdza drugą część tezy pracy.  

Wprowadzone na początku tego rozdziału rozróżnienie rodzaju zmian 

przestrzeni roboczej miało na celu pokazanie pewnych typowych reakcji 

inteligentnego sterownika ruchu. W algorytmie, co jest jego dużą zaletą, nie ma 

narzuconego tego typu podziału. Z zasady działania inteligentnego sterownika 

ruchu wynika, że wykona on minimalną ilość iteracji w celu znalezienia ścieżki 

oraz że znaleziona ścieżka jest zawsze optymalna (w sensie optymalności w 

grafie) z uwagi na narzucone kryteria (na przedstawionych przykładach 

kryterium była długość ścieżki). 

Należy podkreślić, że sytuacje analogiczne do drugiego i trzeciego z 

opisanych w tym rozdziale przypadków (wymagające globalnej zmiany ścieżki) 

zdarzają się stosunkowo rzadko, podczas gdy sytuacja drobnych zmian 

przestrzeni roboczej występuje w praktyce stale, na przykład na skutek 

niedokładności czujników. Potwierdza to celowość stosowania inteligentnego 

sterownika ruchu, gdyż właśnie w sytuacjach drobnych zmian przestrzeni 

roboczej zysk czasowy wynikający z jego zastosowania jest największy.  
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Kolejną cechą znalezionych ścieżek jest to, że graf rozbudowując się od 

celu do bwez znajduje ścieżkę przechodzącą przez bwez z dokładnością równą 

rozdzielczości dyskretnej przestrzeni konfiguracyjnej  

W trakcie testów stwierdzono również, że robot każdorazowo po 

znalezieniu ścieżki wykonuje drobne manewry mające na celu wjechanie na 

ścieżkę. Wynika to z opisanego w poprzednim rozdziale faktu, że ścieżka 

przechodzi przez bwez z dokładnością równą rozdzielczości dyskretnej 

przestrzeni konfiguracyjnej. Drugą przyczyną jest to, że czasami dwie leżące 

blisko siebie konfiguracje mają w grafie dwie różniące się ścieżki do celu.  
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8. Badania doświadczalne 
Jak to wykazano w poprzednim rozdziale na podstawie badań 

symulacyjnych prezentowany algorytm działa poprawnie w bardzo 

różnorodnych środowiskach. Wykazana została również prawdziwość przyjętej 

tezy. Tak przetestowany algorytm został zaimplementowany w rzeczywistym 

robocie i przeprowadzono serię testów potwierdzających poprawność jego 

działania.  

8.1. Budowa robota mobilnego 

W celu przeprowadzenia testów został zbudowany w Instytucie 

Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej trójkołowy robot mobilny o wymiarach 

0,8 x 1,3 m. Na rysunku 8.1 przedstawiony jest projekt tego robota a na rysunku 

8.2 jego zdjęcie. Robot ma dwa tylne koła obracające się swobodnie wokół osi 

prostopadłej do osi robota. Przednie koło jest zarówno napędzane jak i 

sterowane (obracane wokół pionowej osi). Do napędu i obrotu wykorzystano 

komutatorowe silniki prądu stałego PZTK 10-08 i PZTK 88-35 odpowiednio z 

przekładniami ślimakowymi o przełożeniach 1:20 i 1:51.  

 

Rys.  8.1. Szkic robota mobilnego 
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Maksymalny kąt obrotu przedniego koła wynosi blisko , ale w celu 

uwypuklenia ograniczeń nieholonomicznych został on programowo ograniczony 

tak, by minimalny promień skrętu robota (mierzony w punkcie dyferencjału) 

wynosił 1m.  

Silniki są sterowane za pośrednictwem karty UCNC 3 i sterowników 

25A8 i 50A8. W celu zamknięcia pętli sprzężeń zwrotnych wykorzystywane są 

zainstalowane na silnikach prądnice tachometryczne i przetworniki obrotowo-

impulsowe. Przed przednim kołem umieszczony jest skaner laserowy 

zabezpieczony sztywnym zderzakiem. Dodatkowo zamocowany jest z przodu 

zderzak podatny z wyłącznikami krańcowymi zatrzymujący awaryjnie robota w 

chwili zetknięcia z przeszkodą. Robot sterowany jest z zamontowanego na nim 

przenośnego komputera Toshiba Satellite Pro 440 z procesorem Pentium 

133MHz, a zasilany jest z sieci 220V lub z zestawu akumulatorów. 

 

Rys.  8.2. Wygląd robota mobilnego 
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8.2. System identyfikacji przeszkód i określania położenia 

robota 

Obydwa systemy: identyfikacji przeszkód i określania położenia robota 

bazują na skanerze laserowym SICK PLS. Mierzy on odległość od przeszkód w 

zakresie 0-180 stopni z rozdzielczością 0,5 stopnia, dokładnością 15 mm i 

częstotliwością 25 Hz. Pomiar jest dokonywany w płaszczyźnie równoległej do 

podłoża i odległej od niego o 0,25 m. Niestety, z powodu wolnej transmisji 

złączem szeregowym nie było możliwe wykorzystanie wszystkich skanów i 

praktyczna częstotliwość skanowania wynosiła 3 Hz. 

W każdej iteracji najpierw określane jest położenie robota na podstawie 

pomiarów odometrycznych czyli przez sumowanie przemieszczeń określonych 

za pomocą czujników na silnikach. Tak określone położenie jest następnie 

korygowane na podstawie sygnałów ze skanera. Zasada postępowania przy 

określaniu położenia jest następująca: z ostatniego skanu wylicza się położenie 

prostych kawałków ścian i porównuje się ich położenie z wcześniej stworzoną 

mapą takich ścian. Następnie określa się korektę położenia tak, by ściany 

pokrywały się jak najdokładniej. Ten system daje bardzo dużą pewność 

określania pozycji robota ale wymaga wcześniejszego obmierzenia terenu jak i 

pewnej jego specyfiki – istnienia płaskich ścian. Ograniczenia te istnieją jednak 

tylko w tym systemie określania położenia. Przy wykorzystaniu alternatywnych 

metod określania położenia (GPS, nawigacja bezwładnościowa) inteligentny 

sterownik ruchu może pracować w dowolnym , wcześniej nie obmierzonym 

terenie. 

Po ustaleniu położenia robota ten sam skan jest wykorzystywany do 

uaktualnienia rastrowej mapy przeszkód przez system identyfikacji przeszkód. 

Jeżeli promień skanera trafił na przeszkodę to w odpowiednim rastrze 

zwiększany jest poziom pewności istnienia przeszkody. Jeżeli wszystkie 

promienie przechodzące przez dany raster nie wykryły w nim przeszkody to 

zmniejszany jest poziom pewności istnienia przeszkody. Tak ustalona mapa 

poziomu pewności jest następnie przekształcana na mapę dwustanową: gdy 

poziom pewności jest większy od zadanego progu to przyjmuje się że w danym 

rastrze jest przeszkoda.  

Dużą wadą tego systemu identyfikacji przeszkód jest możliwość detekcji 

przeszkód tylko w kierunku do przodu (gdyż zastosowano tylko jeden skaner). 

Jeżeli na jakimś fragmencie trasy robot jadąc tyłem napotykał nieznaną 

wcześniej przeszkodę to trzeba było zatrzymywać go ręcznie. 
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8.3. Scena badań i przyjęte parametry 

Badania wykonywano w przedstawionym na zdjęciu (rys. 8.3) 

Laboratorium Robotyki Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. 

Położenia istniejących tam przeszkód nie zmieniano, dołożono jedynie kilka 

osłon tekturowych na przeszkody znajdujące się poniżej lub powyżej 

płaszczyzny w której dokonywany jest pomiar skanerem. Teren badań 

przedstawiono w postaci mapy rastrowej o wymiarze 128128 i o długości boku 

jednego rastra 0,1 m. Przed przystąpieniem do właściwych testów robot 

przejechał kilka razy po terenie badań i utworzył wstępną jego mapę (rys. 8.4) 

Oprócz zajętości poszczególnych rastrów na rysunku przedstawione są proste 

fragmenty ścian wykorzystywane przez system określania położenia.  

Testy przeprowadzano dla inteligentnego sterownika ruchu z 

wykorzystaniem funkcji kosztu heurystycznego utworzonej metodą propagacji 

szesnastokierunkowej. Podczas testów przyjęto 44 dyskretne położenia kątowe 

oraz dziesięcioelementową dyskretną przestrzeń sterowania. Długość c boku 

każdej konfiguracji dyskretnej wynosiła 0,2 m a wielkość skoku v0t była równa 

 

Rys.  8.3. Widok sceny badań 
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0,285 m. Współczynniki kosztu gtył, gnaw, gbli, gs decydujące o preferencjach 

użytkownika dotyczących kształtu znalezionej drogi wynosiły odpowiednio 0,5, 

2, 0, 0,1. Z uwagi na niską częstotliwość skanowania prędkość robota 

ograniczono do 0,25 m/s. Z tego samego powodu zmniejszyła się częstotliwość 

zewnętrznej pętli generatora ścieżki (rys 6.8) i odczytywania zmiennej zmiana.  

 

Rys.  8.4. Mapa obszaru badań 

8.4. Wyniki badań doświadczalnych 

Przeprowadzono kilkaset testów o łącznym czasie trwania ponad kilka 

godzin. Pierwsza część testów związana była z usuwaniem błędów 

programowych i dobraniem właściwych wartości parametrów planowania i 

śledzenia ścieżki. Później proces planowania przebiegał bezawaryjnie i 

działanie robota było prawidłowe. Jedynymi wyjątkami były sytuacje gdy robot 

napotykał na przeszkody których nie był w stanie wcześniej wykryć (na 

przykład podczas jazdy tyłem). Zmiany kształtu przeszkód w trakcie badań były 

dwojakiego rodzaju. Część wynikała z drobnych niedokładności systemów 

określania położenia i identyfikacji przeszkód powodujących czasami 

„pływanie” granic przeszkód. Inne były to celowo dostawiane lub usuwane 

przeszkody: kanister po oleju lub człowiek. 

Podobnie jak podczas badań symulacyjnych można było wyróżnić trzy 

podstawowe typy zachowań inteligentnego sterownika ruchu: 
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1. lokalna korekta trasy wynikająca z drobnych zmian przestrzeni roboczej, 

2. zmiany wynikające z zablokowania przejścia którym robot miał przejechać, 

3. zmiany wynikające z pojawienia się dodatkowego przejścia 

umożliwiającego dotarcie do celu bardziej optymalną trasą. 

Te trzy podstawowe sytuacje zostały zaprezentowane na rysunkach 8.5-

8.10. Na rysunkach 8.5, 8.7 i 8.9 jest przedstawiona pierwotnie zaplanowana 

ścieżka, a na pozostałych ostateczny kształt trajektorii.  

W pierwszym przypadku (rys. 8.5 i 8.6) czas pierwszego planowania 

ścieżki wynosił 0,66 s. a czasy 23 korekt ścieżki wynosiły od 0,07 do 0,4 s. 

Ponieważ były one krótsze od założonego progu 0,4 s. robot nie zatrzymywał się 

podczas jazdy. Położenie docelowe zostało osiągnięte z dokładnością 0,02 m. i 

0,02 rad. W drugim przypadku (rys. 8.7 i 8.8) czas pierwszego planowania 

ścieżki wynosił 1,5 s. a czasy 39 korekt ścieżki wynosiły od 0,09 do 0,4. 

Najdłuższy z tych czasów odpowiadał korekcie ścieżki po stwierdzeniu braku 

przeszkody, nie spowodował jednak zatrzymania robota. Położenie docelowe 

zostało osiągnięte z dokładnością 0,05 m. i 0,09 rad. W trzecim przypadku (rys. 

8.9 i 8.10) czas pierwszego planowania ścieżki wynosił 1 s. a czasy 32 korekt 

ścieżki wynosiły od 0,09 do 1 s. Po wykryciu zablokowania zaplanowanej 

ścieżki robot zatrzymał się na 0,6 sekundy i podjął jazdę już wzdłuż nowej trasy. 

Położenie docelowe zostało osiągnięte z dokładnością 0,06 m. i 0,14 rad. 

 

Rys.  8.5.Trasa zaplanowana przed lokalną korektą trasy 
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Rys.  8.6. Trasa po lokalnych  korektach 

 

Rys.  8.7. Trasa zaplanowana przed wykryciem zastawienia korytarza 
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Rys.  8.8. Trasa zrealizowana po wykryciu zamknięcia korytarza 

 

Rys.  8.9. Trasa zaplanowana przed wykryciem otwarcia korytarza 
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Rys.  8.10. Trasa zrealizowana po wykryciu otwarcia korytarza 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że choć przy każdym odczycie danych ze 

skanera występowały jakieś zmiany informacji o przestrzeni roboczej to w 

wymienionych przypadkach robot tylko raz musiał zatrzymać się by mieć czas 

na zaplanowanie nowej ścieżki. Podobnie rzadko robot zatrzymywał się w 

pozostałych nie opisanych przypadkach. 

W trakcie badań okazało się, że pierwsza wersja procedury pilota (bez 

punktu 6 algorytmu) jest bardzo wrażliwa na błędy określania położenia 

podczas zbliżania się do punktu nawrotu lub do celu. Błędy te powodowały, że 

wyznaczona równaniem 5.1 krzywa miała krzywiznę większą od Kmax. 

Konsekwencją tego faktu było to, że robot w ostatniej chwili próbując osiągnąć 

położenie np. o 20 mm w bok od swojego bieżącego położenia skręcał i 

przyjmował w punkcie nawrotu orientację różną od zaplanowanej. Czasami 

skutkiem takiej zmiany była konieczność korekty ścieżki gdyż robot startując po 

wyznaczonej ścieżce ze złą orientacją nie był w stanie jej śledzić. Błąd ten 

został skorygowany przez dodanie punktu 6 algorytmu pilota.  

Drugim skutkiem błędów określenia położenia było, że czasami robot 

nagle znajdował się w sąsiedniej do pierwotnej konfiguracji dyskretnej, gdzie 

optymalna ścieżka miała już zupełnie inny kształt. Skutkowało to czasami 

niestabilnością pracy robota. W przykładzie na rysunku 8.10 widać, że robot 

wykonuje kilka niepotrzebnych manewrów gdyż dla dwóch leżących blisko 

siebie konfiguracji optymalna ścieżka raz wiodła bez nawrotów do przodu, a raz 
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najpierw do tyłu.  

Poza uwypuklonym tu i raczej rzadkim przypadkiem niestabilnej pracy 

badania potwierdziły poprawność działania inteligentnego sterownika ruchu. 

Znaleziona przez niego ścieżka prowadziła robota po trasie bezkolizyjnej tak, że 

robot dojeżdżał do celu z dokładnością limitowaną jedynie dokładnością 

czujników. Na podstawie oceny wzrokowej można było stwierdzić, że ścieżka 

była optymalna bądź bliska optymalnej na tyle, że operator sterując robotem 

ręcznie nie pokierował by go lepiej. 

Podczas badań przeprowadzono również testy inteligentnego sterownika 

ruchu w sytuacjach z ruchomymi przeszkodami.  W sytuacjach, gdy ruchome 

przeszkody znajdowały się w polu widzenia robota i poruszały się na tyle 

wolno, że można je było uznać za chwilowo nieruchome sterownik działał 

poprawnie. Jeżeli jednak przeszkoda poruszała się w taki sposób, że robot w 

celu uniknięcia kolizji musiałby przewidywać jej ruchy, to następowało 

zderzenie robota z przeszkodą. 
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9. Podsumowanie 
Podczas projektowania robotów mobilnych należy rozwiązać bardzo 

wiele problemów z różnych dziedzin inżynierskich. Oprócz konstrukcji 

mechanicznej robota oraz jego systemów wykonawczych należy dobrać lub 

stworzyć właściwe dla planowanych zadań czujniki, opracować konieczne 

sterowniki i interfejsy elektroniczne łączące je z komputerem. Działania te 

jednak nie zapewniają robotowi mobilnemu możliwości autonomicznego 

poruszania się w swoim środowisku. Niniejsza praca miała na celu 

przedstawienie jednego z elementów systemu sterowania robotem mobilnym - 

algorytmu planowania trajektorii - dającego robotowi większą autonomię niż 

algorytmy dotychczas istniejące. Podstawowymi zaletami prezentowanego 

algorytmu są: szybkość działania, optymalność planowanej ścieżki, 

uwzględnienie więzów nieholonomicznych i możliwość reakcji robota na 

zmiany kształtu przestrzeni roboczej bez jego zatrzymania. Należy stwierdzić, 

że algorytm ten należy do nowej generacji algorytmów przeszukiwania grafu. 

Proces przeszukiwania grafu jest sterowany nie posiadającą minimów lokalnych 

funkcją heurystyczną utworzoną metodą propagacji szesnastokierunkowej, co 

powoduje jego wielokrotne przyspieszenie. Drugą cechą stanowiącą o 

oryginalności algorytmu jest to, że proces przeszukiwania grafu jest 

prowadzony od celu w kierunku bieżącego położenia robota. Umożliwia to 

wykorzystanie części utworzonego wcześniej grafu podczas korekty ścieżki i 

znacznie przyspiesza jej znalezienie. 

W celu podsumowania pracy, wyniki przedstawiono w trzech grupach: 

osiągnięte cele, wnioski z badań i kierunki dalszych badań. 

Osiągnięte cele: 

1. Opracowano algorytm generatora ścieżki uwzględniający więzy 

nieholonomiczne robotów mobilnych typu samochód i samochód z 

przyczepą. 

2. Przedstawiony algorytm został zaimplementowany dla robota typu 

samochód.  

3. Opracowano metodę szacowania czasu pracy algorytmów klasy A* 

pozwalającą na porównanie algorytmów z różnymi funkcjami kosztu 

heurystycznego pod kątem szybkości działania. Poprawność metody została 

potwierdzona badaniami symulacyjnymi.  

4. Opracowano algorytm inteligentnego sterownika ruchu, który znajduje 

ścieżkę po zmianach wyglądu przestrzeni roboczej. W celu przyspieszenia 

procesu poszukiwania ścieżki wykorzystuje on część wyznaczonego 
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wcześniej (w poprzedniej pętli programu) grafu zamiast budować go od 

początku.  

5. Dla potrzeb testów został skonstruowany robot mobilny, który będzie dalej 

wykorzystywany w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn do 

testów systemu identyfikacji przeszkód i dalszych badań nad systemami 

sterowania robotów mobilnych. 

Wnioski z badań: 

1. Porównanie generatora ścieżki wykorzystującego funkcję kosztu 

heurystycznego utworzoną za pomocą metody propagacji 

szesnastokierunkowej z innymi analogicznymi algorytmami wykazało 

przewagę opracowanego w pracy algorytmu.  

2. Opracowany w pracy generator ścieżki znajduje ścieżkę w krótkim czasie 

(do kilku sekund dla przedstawianych przykładów). 

3. Dzięki budowaniu grafu od celu w kierunku bieżącego położenia robota cel 

jest osiągany z dokładnością limitowaną jedynie dokładnością czujników. 

4. Dzięki zastosowanym w pracy algorytmom, korekta ścieżki po zmianach 

wyglądu przestrzeni roboczej jest na tyle szybka, że w większości 

przypadków nie jest konieczne zatrzymanie robota.  

5. Zarówno testy symulacyjne jak i na rzeczywistym robocie potwierdziły 

poprawność działania inteligentnego sterownika ruchu dla częściowo znanej 

przestrzeni roboczej i jego przewagę nad analogicznymi rozwiązaniami 

innych autorów [8, 9, 11, 12, 13, 37, 39, 40, 41, 42, 50, 111, 112, 114, 121, 

135]. 

6. Podczas testów na rzeczywistym robocie stwierdzono, że inteligentny 

sterownik ruchu działa poprawnie również w zmiennej przestrzeni roboczej, 

pod warunkiem, że zmiany te zachodzą w taki sposób, że przestrzeń roboczą 

można traktować jako chwilowo niezmienną. 

Z powyższych punktów wynika, że założone cele zostały osiągnięte a 

teza udowodniona.  

Przedstawione w tej pracy badania stanowią pewną zamkniętą całość. W 

trakcie ich wykonywania nasunęły się jednak pewne idee dotyczące dalszego 

doskonalenia tego typu sterowników robotów mobilnych i tworzenia nowych 

lepszych rozwiązań. W Instytucie Obrabiarek i TBM dalsze badania będą 

prowadzone w następujących kierunkach: 

1. Implementacja algorytmu dla robota typu samochód z przyczepą. 

2. Opracowanie takich metod nierównomiernej dyskretyzacji przestrzeni 

konfiguracyjnej, by ograniczyć ilość dyskretnych konfiguracji na dużych 

wolnych obszarach. 

3. Opracowanie sterownika ruchu dla zmiennej przestrzeni roboczej. 
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Summary 
 

This work presents the method of fast, optimal path planning for a car-

like mobile robot considering its nonholonomic constraints. Methods existing up 

to now either do not find the optimal path or do not consider nonholonomic 

constraints or are so slow that they are useless for on-line control. The method 

presented is a graph-searching one. The nodes of the graph are robot 

configurations in distributed (discretized) configuration space and its arcs are 

basic robot jumps under nonholonomic constraints. The graph is searched by A* 

class algorithm with heuristic cost determined by the cost propagation method. 

Additionally this method is equipped with a fast procedure for path replanning 

after detection of changes in workspace. Working speed of the procedure results 

from the use of a part of the previously constructed graph. The new path is 

optimal as well for the current state of knowledge, of course. The work presents 

the analysis of algorithm time consumption, structure of the programme and the 

results of simulations and experiments.  
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