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Abstract 
This dissertation thesis deals with a design of original control system and planning 

algorithm for a robot with differential drive suitable for real-time operation in non-structured 

environment. A method capable to design optimal velocity profile for trajectory, which is 

formed by segments of spline curves, and able to incorporate the velocity and acceleration 

constrains into designed profile is used as a basis of the proposed method. In this thesis, an 

algorithm of discrete velocity profile computation is proposed for this method. It allows the 

usage of the method in the real-time application. The cubic Hermite spline was chosen as the 

optimal spline curve for representation of trajectory segments. Its characteristics which are 

important for extension of the formulated problem into non-structured environment are 

determined and formulated. The algorithm for trajectory segment and final point elaboration 

is also devised. In the final part of design, a paradigm shift is performed and an original 

method of piecewise trajectory formation and corresponding velocity profile calculation in 

non-structured environment is proposed. The output trajectory and velocity profile fully 

respect the limitations of the used physical model of controlled robot during its advance in the 

unknown surroundings. 
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1. Úvod 

Roboty a jejich aplikace se staly v posledních desetiletích nedílnou součástí našeho 

okolí. Nacházejí nejrůznější uplatnění ve výrobních závodech, při průzkumu nebezpečných 

prostředí, pomáhají policistům, hasičům a v podobě automatizovaných sond jsou součástí 

kosmického výzkumu. Ve výrobě nahradily člověka na pozicích vyžadujících monotónní, 

mysl ubíjející činnosti, které jsou na rozdíl od něj schopny vykonávat bez unavení a s 

neuvěřitelnou přesností. Současně nahrazují lidskou práci na místech, kde akutně hrozí ztráty 

na životech, jako v případech zneškodňování výbušnin anebo při pracích v radioaktivitou 

zamořených prostředích. V kosmickém výzkumu nás pak zastupují při průzkumu vzdálených 

planet, kam ještě není člověka vzhledem ke stavu techniky bezpečné vyslat. 

Systémy plánování trajektorie a bezkolizního pohybu jsou základními součástmi 

každého robotického systému. Poslední desetiletí výzkumu přinesla spoustu poznatků 

především pro použití robotů ve strukturovaných prostředích, kde se podařilo vyřešit 

převážnou většinu problémů, důsledkem toho bylo ohromné rozšíření především robotických 

manipulátorů v továrnách.   

Při realizaci robotických systémů pro nestrukturovaná prostředí se však stále vyskytuje 

mnoho problémů. Bez jejich vyřešení se nebude možné v budoucnu na ulicích setkávat 

s automaticky řízenými vozidly, robotičtí pomocníci nebudou schopni pomáhat 

v nemocnicích nebo starým lidem, ale ani nemohou existovat výzkumné sondy schopné 

provádět základní úkony na cizích planetách samy bez pomoci vzdáleného operátora. 

1.1. Cíle práce 

Tato práce se zabývá návrhem plánovacího algoritmu pro robota s diferenciálním 

řízením respektujícím neholonomní omezení jeho pohybu. Z hlediska klasifikace se jedná o 

řešení tzv. problému běžce (the jogger’s problem). Takováto úloha stojí na splnění několika 

omezujících podmínek, které jsou ekvivalentní těm, které musí splnit běžec pohybující se 

v neznámém prostředí. Jedná se o: 

- SIM přístup k problému (pohyb v neznámém prostředí s využitím dat ze sensorů). 

- Fyzikální omezení pohybujícího se tělesa (nemožnost okamžité změny směru a 

rychlosti). 

- Aktivní vidění (dostupnost informace o nenulovém okolí robota ze sensorů). 

- Bezpečnost (existence bezpečné brzdné dráhy v každém okamžiku pohybu). 

Metoda plánování navržená v předložené práci a řešící výše zmíněný problém vychází 

z existující metody založené na konstrukci trajektorie pomocí splajn křivek a časově 

optimálního rychlostního profilu určené pro strukturovaná prostředí.  

Cíle disertační práce jsou formulovány následovně:  

 Zakomponovat nestrukturovanost prostředí přímo do algoritmu a tedy rozšířit 

existující metodu pro použití v nestrukturovaných prostředích. 

 Plánovat trajektorii respektující fyzikální omezení použitého robota. 

 Navrhnout algoritmus, který umožní výpočet trajektorie v reálném čase. 
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První bod má za cíl navrhnout implementaci plánovacího algoritmu za pomoci splajn 

křivek pro prostředí nestrukturovaná. Tento posun v paradigmatu má za následek neexistenci 

optimálního řešení a tedy nemožnost za pomoci optimalizačních funkcí definovat tvar 

trajektorie. Protože návrh za pomoci splajn křivek vychází z geometrických metod, je třeba 

vyřešit postup, jak do tohoto systému zakomponovat reakci na informace z prostředí. Tento 

problém je v práci rozdělen na dva případy. Zaprvé se jedná se o parametrické úpravy 

trajektorie, které jsou realizované pomocí metody přepočítávání na základě předchozího stavu 

a nových omezení. Tímto je umožněno provádět drobné korekce během provádění pohybu 

robota. Druhý případ pokrývající zásadní změny v požadavcích na trajektorii, je zabezpečen 

metodou jejího přeplánování a navázání na současně prováděnou.  

Druhým cílem je snaha rozšířit existující metodu pro výpočet rychlostního profilu, 

která je schopna na základě omezených akceleračních vlastností robota vypočítat na zvolené 

trajektorii časově optimální rychlostní profil, který zajistí minimální čas průjezdu trajektorie a 

současně bere do úvahy omezující podmínky pro realizaci akceleračních omezení, tak, aby 

byla použitelná v nestrukturovaném prostředí. Jedním z hlavních přínosů práce je tedy 

nalezení metody postupné konstrukce takovéhoto rychlostního profilu.  

Protože je problém řešen pro robota s diferenciálním podvozkem, jako omezující 

podmínky jsou brány pouze maximální rychlost, tečné a odstředivé zrychlení (a jejich 

vzájemná vazba). Diferenciální řízení žádné další omezující podmínky neklade, protože je 

schopné sledovat libovolnou navrženou dráhu, či dokonce změnit směr jízdy v jednom bodě 

trajektorie. Kvůli nenulovým fyzickým rozměrům robota je třeba hledat řešení 

v konfiguračním prostoru, který je doplňkem prostoru překážek včetně pásma bezprostředně 

obklopujícího tyto překážky o šířce rovné vzdálenosti osy otáčení robota od jeho 

nejvzdálenějšího bodu. 

Zvolená kombinace výpočtu části trajektorie dopředu společně s respektováním 

omezujících podmínek není obvyklé řešení tohoto problému a nese s sebou zvýšené výpočetní 

nároky. Naopak přináší i některé výhody, jako je možnost rozdělit plánování na více vrstev 

s odlišnou frekvencí zpracování (lze rozdělit nejen logicky, ale i fyzicky na jiné výpočetní 

stroje).   

A konečně posledním cílem je snaha o návrh algoritmu výpočetně nenáročného, který 

bude schopen poskytovat výsledky v reálném čase s využitím současné výpočetní techniky.  

V návrhu je popsáno komplexní řešení, od samotné úpravy a filtrování dat získaných 

ze senzorů, přes návrh trajektorie a její výpočet, rychlostní profil, až po samotnou realizaci 

patřičného řízení pro provedení naplánovaného pohybu. 

1.2. Zhodnocení stávajících metod 

Podle typu prostředí, ve kterém se robot nebo robotický manipulátor pohybuje, se 

rozlišují dvě skupiny algoritmů – plánovací algoritmy pro prostředí strukturovaná a 

nestrukturovaná. Toto rozdělení ovšem není černobílé a poměr strukturovanosti a 

nestrukturovanosti se liší podle typu konkrétního nasazení.  

Strukturovaná prostředí jsou prostředí, ve kterých jsou všechny informace, potřebné 

k naplánování trajektorie, dostupné předem. Na jejich základě robot může naplánovat a 

provést požadované činnosti. S rostoucí nestrukturovaností prostředí pak roste množství 

informací, které nejsou robotu před začátkem akce známy a na které robot musí být schopen 

patřičně reagovat až během provádění samotného úkonu. Tyto doplňkové informace získává 

ze svých senzorů.  
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Na základě těchto dvou druhů prostředí potom rozlišujeme dvě základní skupiny 

plánovacích algoritmů: 

a) Plánování pohybu s úplnou informací – bývá rovněž označováno jako piano mover’s 

model nebo off-line přístup k plánování. Jedná se o systém plánování pro 

strukturovaná prostředí, kdy je výpočet trajektorie proveden před započetím 

samotného pohybu. 

b) Plánování pohybu s neúplnou informací – nazývané taktéž jako sensor-based 

planning, plánování pohybu s nejistotou v prostředí, online přístup k plánování nebo 

SIM (Sensing – Intelligence – Motion). Jedná se o plánování pro nestrukturovaná 

prostředí, kdy veškeré informace potřebné k plánování nejsou známy předem a kdy 

robot získává potřebné dodatečné informace ze svých senzorů během provádění 

samotného úkonu. 

Řešený problém běžce spadá do druhé kategorie problémů. Nicméně přístup, na 

kterém je navržená metoda postavena, vychází z geometrických přístupů a spadá do první 

skupiny. Motivací založit řešení na strukturované metodě vychází ze snahy úplně naplánovat 

trajektorii v robotově nejbližším okolí. Což je odlišujícím prvkem od metod jako CVM 

(curvature velocity approach), LCM (lane curvature method), či přístupů používajících 

dynamické okno (local and global dynamic window approaches), které se používají k řešení 

tohoto typu problému. 

2. Návrh řešení problému 

2.1. Podstata navřené metody 

Podstatou navržené metody je rozšíření existujícího holonomního plánovacího 

algoritmu určeného pro nalezení trajektorie mezi počátečním a cílovým bodem v neznámém 

prostředí (maze searching algorithm) o vrstvu neholonomního plánování respektující 

fyzikální omezení robotova pohybu. Tato vrstva v jednotlivých krocích modifikuje na základě 

aktuálních stavových veličin robota, jeho pozice a dočasného cílového bodu lokální robotovu 

trajektorii takovým způsobem, aby byla splněna neholonomní omezení, která vyplývají 

z robotovy kinematiky nebo dynamických vlastností. Za tímto účelem navržená metoda 

využívá trajektorií zkonstruovaných za použití Hermitových splajn křivek a jim příslušných 

rychlostních profilů, které specifikují okamžitou rychlost v jednotlivých bodech těchto 

trajektorií a které respektují konečné hodnoty rychlosti a zrychlení, kterých robot může 

dosáhnout. 

Metoda tedy řeší způsob jakým tyto trajektorie za pomoci splajn křivky naplánovat a 

jak provádět navazování těchto lokálních trajektorií tak, aby došlo nejen k plynulému 

navázání jednotlivých úseků, ale také jim příslušných rychlostních profilů. K tomu jsou 

navrženy dva přístupy, které tento problém řeší. Jedná se o metodu navázání trajektorií 

s úpravou cílového bodu a o metodu navázání se změnou cílového bodu. 

První způsob řeší přechod na novou trajektorii z důvodu upřesnění nějaké informace 

ze sensorů. Tímto je myšleno např. případ upřesnění cílového bodu na novou pozici 

v bezprostředním okolí toho původního. Zde je využito poznatku, že malé změny v polohách 

řídicích bodů se projeví omezenými změnami ve tvaru výsledné křivky. V práci je popsán 

způsob, jakým lze upravit popis situace, kdy robot provádí pohyb na existující trajektorii tak, 
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aby byl z řešeného problému vyloučen úsek trajektorie, který robot už provedl, a tím došlo ke 

změně popisu scény do stavu umožňujícího aplikovat upřesněné informace o jejím popisu.  

Druhý případ řeší navázání dvou naprosto odlišných trajektorií. Jedná se tedy o situaci, 

kdy přijde z nadřazeného systému požadavek s novou hodnotou např. cílového bodu nebo 

směru dojezdu, které jsou zásadně odlišné od současných parametrů aktuálně prováděné 

trajektorie. V tomto případě je využito vlastností Hermitova splajnu, které umožňují vhodnou 

volbou řídicích bodů jednak plynule navázat novou trajektorií na existující, ale také umožní 

provést navázání příslušných rychlostních profilů. 

2.2. Definování trajektorie a určení rychlostního profilu 

Pro výpočet lokální trajektorie byl zvolen postup využívající splajn křivek. Jedná se 

křivky dobře známé např. z počítačové grafiky, které umožňují za pomoci několika řídicích 

bodů specifikovat požadovaný tvar.  

Jako nevhodnější pro definování trajektorie byla vybrána Hermitova splajn křivka. 

K realizaci je u této křivky použit polynom třetího řádu, což představuje vhodný kompromis 

mezi náročností výpočtu a dostupnými tvary trajektorie, které lze za pomoci tohoto splajnu 

zkonstruovat. Navíc jsou u tohoto typu křivky počáteční a koncové body splajnu stejně tak 

jako směry v nich přímo použity ke konstrukci splajnu, což umožňuje jejich jednodušší 

výpočet a interpretaci z hlediska návrhu algoritmu. 

Pro výpočet trajektorie je použit parametrický tvar kubické Hermitovy křivky (1). 

Parametr je uvažován v rozmezí   〈   〉. Takovou křivku je možné obecně zapsat: 
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Neznámé hodnoty parametrů lze získat vynásobením transformační matice M tvořené 

koeficienty Hermitových bázových funkcí s maticí řídicích koeficientů G (2), kde (x0; y0) jsou 

souřadnice počátečního bodu křivky pro parametr u = 0, (x1; y1) jsou souřadnice koncového 

bodu křivky pro parametr u = 1 a (cx0; cy0), (cx1; cy1) určují orientaci křivky v počátečním a 

koncovém bodě. 
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Pro navrženou trajektorii je potřeba vypočítat rychlostní profil. Jedná se o maximální 

hodnotu rychlosti (a zrychlení) pro každý bod trajektorie, kterou robot může vyvinout, aby 

dosáhl minimální doby jízdy a aby současně dodržel předepsaná fyzikální omezení svého 

pohybu. Pro výpočet je použit model limitující pohyb robota určením maximálních tečných a 

odstředivých zrychlení, současně s určením maximální tečné rychlosti robota. 
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Obr. 1. Uvažovaná trajektorie 

Prvním krokem výpočtu je určení maximální rychlosti podél uvažované trajektorie bez 

uvažování vlivu tečného zrychlení. Pro danou trajektorii je vypočtena její křivost odpovídající 

převrácené hodnotě poloměru trajektorie v daném bodě. Na základě křivosti trajektorie je 

možné vypočítat profil maximální rychlosti podél ní za podmínky, že v každém bodě křivky 

bude na robota působit maximální dovolená hodnota odstředivého zrychlení (hodnota tečného 

zrychlení je uvažována jako nulová). 

Pro další výpočet rychlostního profilu jsou důležitá minima tohoto profilu, která určují 

maximální rychlosti, kterých robot může dosáhnout v bodech, kde má křivka lokální 

maximum křivosti. Robot může tečně zrychlovat před a za těmito body, pokud bude 

respektovat akcelerační omezení. Výpočet je prováděn v diskrétním tvaru za předpokladu, že 

robot mezi body výpočtu vykoná rovnoměrně zrychlený pohyb. Profil je počítán vždy z bodů 

lokálního minima rychlosti a to vždy dopředu a zpět v čase. Výsledkem je obvykle několik 

profilů rychlosti odpovídajících příslušným lokálním minimům (pro uvažovanou trajektorii 

z obr. 1 jsou zobrazeny na obr. 2).   

 

Obr. 2. Rychlostní profily uvažované trajektorie 
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Profily VmaxKappa(u) odpovídají dvěma minimům rychlostního profilu a to pro u = 0 

a u = 0,92. Profil Vmax(u) limituje maximální dosažitelnou rychlost robota. Profily Vstart(u) a 

Vend(u) berou do úvahy požadované rychlosti robota v počátečním a koncovém bodě 

trajektorie. Výsledný rychlostní profil VfinalProfile(u) je poté profilem maximální rychlosti 

pro každý bod trajektorie, který respektuje všechna omezení. 

2.3. Navazování trajektorií  

Protože při plánování trajektorie v nestrukturovaném prostředí nejsou k dispozici 

všechny informace k plánování před zahájením pohybu, je třeba vyřešit postup jak reagovat 

na požadované změny během provádění samotného pohybu. Za tímto účelem byly v práci 

navrženy dvě metody navázání trajektorií. 

2.3.1.  Navazování trajektorií s úpravou cílového bodu 

V situaci navázání dvou trajektorií beze změny cílového bodu (případně s malou 

změnou polohy cílového bodu, kdy nová poloha se nachází v jeho nejbližším okolí) se 

nejedná o skutečné navázání dvou splajnů, ale pouze o přepočet současné trajektorie 

v závislosti na okamžité poloze robota.  

Pro odvození metody přepočtu je použit limitní případ, kdy cílový bod předchozí a 

nové trajektorie zůstává stejný a kdy nově vypočtená trajektorie musí být totožná mezi novým 

počátečním bodem a cílovým bodem, jako byl příslušný úsek staré trajektorie. Nová 

trajektorie je závislá na parametru p, kdy pro hodnotu p = 0 lze dostat nový počáteční bod a 

pro hodnotu p = 1 je výsledkem stejný koncový bod jako u původní trajektorie. Problém lze 

zapsat jako soustavu rovnic: 
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kde s je posun hodnoty parametru mezi původní křivkou s parametrem u a novou 

křivkou s parametrem p. Bod původní křivky parametru u pro u = s tvoří nový počáteční bod 

křivky pro p = 0. 
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Po vyřešení rovnic (3) lze obdržet převodní vztahy mezi novými a starými řídicími 

parametry Hermitova splajnu (4). Touto změnou je popis problému převeden vzhledem 

k aktuální pozici robota, což umožní následně aplikovat požadované korekce dráhy, jak je 

naznačeno na obrázku 3, kde dochází k postupnému upřesňování polohy cílového bodu. 
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Obr. 3. Upřesnění cílového bodu v deseti krocích během pohybu 

2.3.2. Navazování trajektorie se změnou cílového bodu 

Jedná se o navázání trajektorií tvořených dvěma Hermitovými splajny. Cílem je 

realizovat hladký přechod ze současné trajektorie (na které se robot pohybuje) na novou, která 

už může reflektovat nové informace získané z robotových sensorů (překážka na současném 

kurzu, zmapována další oblast a úprava cílového bodu) nebo požadavky na změnu cílového 

bodu z nadřazeného systému. 

V práci navržené řešení, které je pro navázání dvou trajektorií použito, využívá 

vlastnosti Hermitova splajnu, kdy směr trajektorie v počátečním a koncovém bodě je plně 

určen směrem řídicího vektoru. Pokud je dodrženo pravidlo, že směr koncového řídicího 

vektoru původní trajektorie je shodný se směrem počátečního řídicího vektoru nové 

trajektorie, dochází ke hladkému navázání trajektorií.  

Délka řídicích vektorů je následně použita k úpravě křivosti trajektorie tak, aby 

umožnila navázání na rychlostní profil trajektorie předchozí. Protože délku řídicího vektoru je 

nutné vždy uvažovat relativně k délce samotné trajektorie, je třeba upravit popis řídicí matice 
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kde proměnná dist je definována jako Eukleidovská vzdálenost počátečního a 

koncového bodu splajnu. Úhly φ0 a φ1 udávají požadovaný směr trajektorie v počátečním a 

cílovém bodě. Délky vektorů jsou tímto zápisem svázány se vzdáleností koncových bodů a 

pouhou volbou parametrů K0 a K1 lze volit části křivky, kde jsou umístěny oblasti s největší 

křivostí.  

Parametrů K je pak možné využít ke sladění rychlostních profilů původní a navazující 

trajektorie. Na obrázku 4 je naznačeno, jakým způsobem ovlivní velikost parametru K0 tvar 

výsledné křivky. Obdobná situace nastává taktéž u jednotlivých rychlostních profilů (obr. 5). 
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Obr. 4. Vliv hodnoty parametru K0 na tvar výsledné trajektorie 

 

Obr. 5. Vliv hodnoty parametru K0 na vypočtený rychlostní profil 

2.4. Neholonomní plánovač 

Neholonomní vrstva plánovacího algoritmu zpracovává data, která poskytuje 

holonomní plánovač. Ten v každém výpočetním kroku určí bod na hranici viditelnosti 

(modelována jako kružnice o poloměru r se středem v současné pozici robota). Tento bod 

společně s aktuální pozicí robota je použit jako koncový a počáteční bod nové splajn 

trajektorie. Koncový řídicí vektor je volen jako kolmice k hranici viditelnosti. Počáteční řídicí 

vektor je tečný k současné trajektorii, kterou robot vykonává v místě jeho současné pozice. 

Jeho výpočet je proveden ve dvou krocích. Nejdříve je původní trajektorie přepočtena tak, aby 

nový počáteční bod byl shodný s aktuální pozicí robota. V druhém kroku je takto získaný 
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řídicí bod použit k výpočtu směru počátečního řídicího vektoru. Tento postup je schematicky 

znázorněn na obrázku 6.  

1. 2.

3. 4.

Překážky v konfiguračním prostoru

Robot

Dosah viditelnosti

Předchozí trajektorie

Koncový bod aktuální trajektorie

Řídicí vektory  

Obr. 6. Základní koncept algoritmu neholonomního plánovače 

K úplnému definování splajn trajektorie pak chybí ještě určit délky řídicích vektorů. 

Délka koncového vektoru musí korespondovat s aktuální vzdáleností mezi počátečním a 

koncovým bodem. Pokud je použito značení podle (5), pak pro délku koncového vektoru je 

výhodné použít hodnoty 1 pro parametr K1. To zaručí uniformní rozložení jednotlivých bodů 

splajnu po celé křivce a současně druhá změna směru na splajnu je rozprostřena. 

Určení délky počátečního řídicího vektoru je nejkomplikovanější a současně 

výpočetně nejnáročnější část metody. Jeho velikost bezprostředně ovlivňuje tvar křivky, 

návaznost rychlostních profilů a také především fyzikální realizovatelnost výsledné 

trajektorie, která vznikne navázáním dvou splajn segmentů. Postup určení optimální nebo 

suboptimální hodnoty parametru K0 závisí na omezujících podmínkách prostředí, které musí 

daný úsek trajektorie splnit.  

Podstata spočívá ve variování hodnoty K0 tak, aby rychlostní profil nové dráhy 

navazoval na okamžitou rychlost v bodě změny trajektorie. Hledání hodnoty je prováděno 

pouze, dojde-li k nespojitosti rychlostních profilů pro nominální hodnotu K0. Současně 

dochází, pokud to poloha překážek vyžaduje, i k úpravám koncového bodu. Přesná sekvence 

se odlišuje podle situace, na kterou je třeba reagovat. Metoda používá následující klasifikaci 

pohybů: 

- Pohyb po přímkové trajektorii. 

- Vynucená změna směru trajektorie. 

- Úprava směru trajektorie na cíl. 

- Ztráta dočasného cíle, decelerace a návrat po předchozí trajektorii. 
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V následující části (obr. 7-9) jsou zobrazeny simulační výstupy navrženého 

neholonomního plánovače pro objezd překážky ve tvaru kříže. Navržená trajektorie je 

srovnána s výstupem neholonomního plánovače (dosah viditelnosti sensorů r = 200 mm, 

dráha přepočtena po uražení vzdálenosti d = 40 mm).  

 

Obr. 7. Navržené lokální trajektorie  

 

 

Obr. 8. Rychlostní profil výsledné trajektorie  
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Obr. 9. Srovnání navržené trajektorie s výstupem holonomního plánování  

2.5. Zhodnocení neholonomního plánovače 

V předcházející kapitole byly ukázány schopnosti navrženého algoritmu na objezdu 

překážky. Při srovnání s trajektorií navrženou za použití pouze holonomního plánovače je 

zřejmé, jaký vliv má zavedení neholonomního omezení na výsledný tvar dráhy. Vypočtené 

rychlostní profily na všech uvažovaných drahách jsou po částech spojité a lze je realizovat při 

řízení skutečného robota. V následující části je uvedeno několik vlastností uvedeného 

algoritmu, které si zaslouží explicitní vysvětlení. 

2.5.1. Nevynucená změna směru trajektorie 

Jak bylo uvedeno, naplánovaná trajektorie obvykle přejede hranu překážky, pokud ta 

náhle změní směr. Toto je chování čisté verze algoritmu, který pro tento případ nemá 

prostředky, jak s předstihem reagovat na tuto změnu hranice překážky. To způsobuje přejetí a 

následné zpomalení po přímkové trajektorii před vlastní změnou směru.  

Tento problém má řešení, ale toto řešení už není součástí vlastního algoritmu. Jedná se 

přidání soustavy pravidel, která jsou schopna anticipovat událost v okolí robota a začnou 

vyžadovat změnu v parametrech naplánované trajektorie už v době, kdy to není z hlediska 

plánování ještě nezbytně nutné. 

Takovým pravidlem může být například postupné snižování rychlosti v případě, že 

bod kolize s překážkou při hledání bezkolizní trajektorie se během přeplánování postupně 

přibližuje k aktuální pozici robota. To může znamenat, ale taky nemusí (v době rozhodnutí 

nejsou k dispozici potřebné informace pro správné rozhodnutí), že hrance překážky náhle 

změní směr a robot, který ji sleduje, bude muset adekvátně změnit svůj směr pohybu. 
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2.5.2. Poměr dosahu viditelnosti r a realizované části dráhy d  

Správné nastavení poměru dosahu viditelnosti r a velikosti realizované dráhy d 

z lokální trajektorie je důležitý parametr pro kvalitní výstup algoritmu. Velikost tohoto 

poměru navíc úzce souvisí s akceleračními schopnostmi použitého robota. 

Uvažujme situaci, kdy maximální hodnoty akcelerace a decelerace robota jsou shodné, 

lokální trajektorie je plánována na okolí o poloměru 120 mm a ke zrychlení na maximální 

rychlost robot potřebuje dráhu 100 mm. V takovémto případě robot vyžaduje ekvivalentní 

dráhu jako pro rozjezd i ke zpomalení na nulovou rychlost (požadavek existence bezpečné 

brzdné dráhy). Protože okolí, na kterém plánování probíhá, má poloměr pouze 120 mm, 

znamená to, že robot není schopen dosáhnout maximální rychlosti v žádném bodě své dráhy a 

navíc postupné přeplánování dráhy způsobí, že v realizované části lokální trajektorie robot 

nejdříve dočasně zrychlí a vzápětí je z důvodu bezpečného zastavení nucen opět snížit 

rychlost na počáteční hodnotu. Výsledkem jsou periodicky se opakující úseky akcelerace a 

decelerace na profilu rychlosti. 

Řešením tohoto problému je buď úprava velikosti realizované části trajektorie 

k dosahu viditelnosti (jako optimální se po testování jeví poměr 1:5), nebo omezení 

maximální rychlosti robota, která neodpovídá velikosti plánovacího okolí a jeho akceleračním 

schopnostem. 

Druhou oblastí, jejíž nastavení poměr r:d bezprostředně ovlivňuje, je počáteční 

hodnota parametru K0. Velikost parametru K0 bezprostředně řídí polohu hlavní oblasti změny 

směru na křivce. Tzn. pro malé hodnoty K0 je tato oblast posunuta blíže k pozici počátečního 

bodu, naopak s rostoucí hodnotou se tato oblast přesouvá ke středu křivky. Protože volba 

poměru r:d určuje počáteční část křivky, která bude použita pro výslednou trajektorii, musí se 

vzrůstající hodnotou tohoto poměru klesat minimální hodnota K0.  

Pokud by hodnota K0 nebyla snižována, systém bude trpět zhoršenou schopností 

změny směru jízdy (z trajektorie je použita pouze počáteční část, která ale neobsahuje hlavní 

oblast změny směru). Algoritmus tedy bude sám o sobě nucen častěji využívat jednu 

trajektorii pro více plánovacích kroků k realizaci potřebné změny směru. Toto chování ale 

není optimální, protože vícenásobné použití trajektorie a současná decelerace je krajní 

prostředek pro změnu směru a není příliš výhodné z časového hlediska jej systematicky 

využívat.  

2.5.3. Omezení tvaru trajektorie dané použitím Hermitova splajnu 

Hermitův splajn umožňuje modelovat pouze trajektorie obsahující maximálně dvě 

změny směru. To v kombinaci s plánováním trajektorie v dosahu viditelnosti sensorů způsobí, 

že Hermitův splajn nemusí být schopen namodelovat trajektorii především ve stísněných 

prostorách nebo pro úzké cesty s vícenásobnou změnou směru. Jednou z vhodných možností, 

jak překonat toto inherentní omezení navržené metody, je dynamická změna plánovacího 

okolí během provádění algoritmu. 

2.6. Implementace plánování trajektorie a sledování rychlostního profilu 

Navržený postup výpočtu lokální trajektorie a realizovatelnost jejího rychlostního 

profilu byl testován na existujícím systému s mobilními roboty s diferenciálním podvozkem. 

Použitý systém využívá stacionární kameru ke snímání scény. Získaný obraz je za pomoci 

systému zpracování obrazu vyhodnocen, jeho výsledkem jsou aktuální pozice robota a 
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překážek na scéně. Tyto informace jsou následně postoupeny vrstvě strategického řízení, které 

samo nebo na základě uživatelova vstupu určí cílovou pozici robota. Následuje vrstva 

plánování pohybu, která na základě požadavků vypočte dráhu do cíle a rychlostní profil 

robota na této dráze. A konečně požadované okamžité otáčky kol jsou za pomoci 

bezdrátového přenosu odeslány do mobilního robota.  

Kalmanův filtr a kinematický model robota jsou použity k filtraci a predikci pozice 

robota o 2-5 taktů dopředu. Protože robot s diferenciálním podvozkem tvoří nelineární 

systém, je nutné použít rozšířenou verzi Kalmanova filtru (EKF) pro filtraci dat a model 

systému musí být pro výpočet vždy linearizován v okolí aktuálního stavu. 

Soustava 

(řízený robot)

Rozšířený 

Kalmanův filtr

Regulátor

Dopředné 

řízení

Plánování 

trajektorie
–

+ +

+

 

Obr. 10. Schéma řídicího systému  

Řízení robota je realizováno pomocí zpětnovazebního regulátoru a řízení v otevřené 

smyčce (obr. 10). Jedná se o převzaté řešení, které bylo adaptováno pro použitý testovací 

systém. Otevřená smyčka využívá vypočítaného rychlostního profilu. Požadovaná rychlost 

pro dané souřadnice na trajektorii je odečtena z rychlostního profilu a převedena na tečnou a 

úhlovou rychlost. Tečnou rychlost je možné přímo odečíst z rychlostního profilu, úhlovou 

rychlost lze vypočítat ze znalosti křivosti trajektorie. Zpětnovazební regulátor poté 

kompenzuje případné odchylky od navrženého rychlostního profilu a trajektorie. Převod 

rozdílů mezi referenčními hodnotami a skutečně naměřenými hodnotami (pozice a úhel 

natočení) na odchylky, které jsou použity jako vstup do zpětnovazebního regulátoru, ukazuje 

rovnice (6). 
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Použitý zpětnovazební regulátor pak má tvar:  
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        (7) 

Konstrukce regulátoru reaguje na fakt, že odchylka v relativní souřadnici x má za 

následek změnu tečné rychlosti. Naopak odchylky v souřadnici y a v úhlu natočení je možné 

kompenzovat jen změnou směru jízdy, protože robot není schopen pohybu do strany tj. v 

souřadnici y. 

Výstup otevřené smyčky řízení a zpětnovazební části je následně zkombinován 

dohromady (8). Stabilita řízení se dále zlepší, pokud je referenční hodnota tečné rychlosti 

snížena pro velké odchylky v robotově orientaci.  
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3. Dosažené výsledky 

Protože jedním z cílů práce bylo navržení algoritmu, který umožní plánování 

trajektorie v reálném čase. Bylo provedeno měření a vyhodnocení časové náročnosti 

jednotlivých částí algoritmu na dvou dostupných výpočetních systémech. Výkon algoritmu 

byl vyhodnocen pro různé hodnoty dosahu viditelnosti r a velikosti realizované dráhy d.  

Jak vyplývá z návrhu metody, lze za nejkritičtější krok z hlediska časové odezvy 

systému považovat část přeplánování trajektorie při změně cílového bodu, neboť se zde 

v závislosti na aktuální konfiguraci iterativně hledá vhodná trajektorie a rychlostní profil. Tato 

část byla pro analýzu dále rozdělena na dvě úlohy. První je problém nalezení bezkolizní 

trajektorie a druhou výpočet rychlostního profilu. Počty opakování těchto podúloh v rámci 

jednoho taktu byly zvoleny jako metrika a použity k určení výpočetní náročnosti, protože 

jejich výpočetní složitost pro jednu iteraci zůstává konstantní (počet bodů, ve kterých jsou 

trajektorie i rychlostní profil počítány se nemění). Navíc pro analýzu je rozlišován výpočet 

rychlostního profilu úplného a částečného. 

Toto poslední rozdělení zohledňuje použitou optimalizaci algoritmu, která byla 

implementována. Výpočet rychlostního profilu je nejsložitější část výpočtu a vysoký počet 

jeho iterací je hlavním limitujícím faktorem pro real-time nasazení.  

Průměrné časy potřebné k výpočtu rychlostního profilu a trajektorie na dvou 

testovaných konfiguracích jsou zobrazeny v tabulce 2.  

  Počet iterací výpočtu 

  

Bezkolizní dráha Rychlostní profil 
(předběžný) 

Rychlostní profil 
(úplný) 

  Průměr Maximum Průměr Maximum Průměr Maximum 

Překážka tvaru kříže, 
r = 200mm, d = 40mm  

17,14x 102x 1,61x 23x 1,23x 7x 

Překážka tvaru kříže, 
r = 150mm, d = 22mm  

17,78x 107x 2,19x 25x 1,32x 8x 

Tab. 1. Počet výpočetních iterací jednotlivých částí algoritmu (průměrné a maximální 
hodnoty) 

Tabulka 1 obsahuje počty iterací jednotlivých částí algoritmu. Udány jsou průměrné a 

maximální hodnoty. V případě maximálních hodnot jsou uvedeny absolutní maxima v 

rámci jednoho kroku během celého výpočtu (tedy hodnoty pro jednotlivé podúlohy nemusí 

být získány v rámci jednoho kroku výpočtu). 
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Athlon II Neo K325 
@1,3GHz 

Core i5-2540M 
@2,6GHz 

Bezkolizní dráha  0,067ms 0,016ms 

Rychlostní profil, předběžný  0,114ms 0,033ms 

Rychlostní profil, úplný  0,357ms 0,082ms 

Překážka tvaru kříže, r = 200mm, 
d = 40mm, průměr  

1,771ms 0,421ms 

Překážka tvaru kříže, r = 200mm, 
d = 40mm, maximum 

11,960ms 2,923ms 

Překážka tvaru kříže, r = 150mm, 
d = 22mm, průměr  

1,913ms 0,457ms 

Překážka tvaru kříže, r = 150mm, 
d = 22mm, maximum 

12,880ms 3,149ms 

Tab. 2. Časová náročnost částí algoritmu a celková doba potřebná pro výpočet dráhy 
v jednom kroku (průměrné a maximální hodnoty) 

Časově kritické části navrženého algoritmu byly implementovány v prostředí MS 

Visual C++ 2010 a byla změřena jejich časová náročnost. Hodnoty uvedené v tabulce 2 jsou 

průměrné hodnoty ze tří měření. Trajektorie a rychlostní profil byly počítány vždy ve 300 

bodech. Na základě takto zjištěných časů byla vypočtena doba potřebná pro výpočet 

uvažovaných trajektorií. V tabulce 2 jsou opět uvedeny průměrné a maximální časy potřebné 

k výpočtu v rámci jednoho kroku. 

Z hodnot je patrné, že doba potřebná k naplánování trajektorie po změně cílového 

bodu na výkonnějším systému nepřevyšuje u všech uvažovaných trajektorií čas 3,2ms. Pro 

reálné nasazení je sice třeba počítat s určitou režií navíc, nicméně i v případě trojnásobného 

navýšení je stále možné navržený algoritmus bez problémů provozovat na systémech s taktem 

vyšším než je 100Hz. Navíc testovaná implementace byla čistě jednovláknová a nevyužívala 

tedy plně v současné době běžných vícejádrových procesorů, úloha je přitom pro 

vícevláknové zpracování velmi vhodná. 

4. Závěr  

V předložené práci byla navržena, softwarově realizována, experimentálně a 

simulačně ověřena původní metoda pro plánování trajektorie robota s diferenciálním řízením 

pro nestrukturované prostředí za pomoci Hermitových splajn křivek v reálném čase.  

Přínosem práce je zjištění a formulování vlastností Hermitova splajnu a jejich 

konkrétní využití pro naplánování trajektorie. V tomto případě se jedná o dvě původní řešení. 

Prvním je metoda přepočítávání dané trajektorie během provádění samotného pohybu, která 

umožňuje pružně reagovat na drobné změny v okolí robota a přizpůsobovat jim aktuálně 

prováděnou trajektorii. Druhým je kompletní metoda přeplánování, která využívá unikátních 

vlastností použitého splajnu a je schopna plynule navázat na aktuálně prováděnou trajektorii 

v libovolném jejím bodě. Metoda je schopna zajistit respektování nehomonomních omezení 

použitého modelu a tudíž nedochází při přechodu na novou trajektorii ke skokové změně v 
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rychlosti. Výsledkem je tedy rozšíření původně strukturované metody pro použití 

v nestrukturovaném prostředí, kdy je trajektorie postupně vytvářena během postupu robota 

neznámým prostředím.  

Druhým přínosem je důraz na jednoduchost výpočtu a snadnost implementace 

navržené metody a tedy i možnost ji zakomponovat do systémů s omezeným výpočetním 

výkonem jako jsou embedded systémy. V tomto bodě se jedná jak o způsob diskrétního 

výpočtu rychlostního profilu na základě předpokladu rovnoměrně zrychleného pohybu mezi 

dvěma bezprostředně následujícími body výpočtu, tak i samotná metoda navrženého 

neholonomního plánovače, kdy je možné vhodnou volbou parametrů a optimalizací, které 

jsou v práci popsány, dosáhnout doby výpočtu jedné trajektorie i pro nejhorší případy za čas 

pohybující se pouze v řádu jednotek milisekund a to na v současné době průměrné výpočetní 

technice. Tato skutečnost umožňuje nasazení takovéhoto systému v real-time aplikacích 

s taktem vyšším než je 100Hz. 

Do budoucna by bylo zajímavé dále prozkoumat možnosti dynamické změny velikosti 

plánovacího okolí, jak je zmíněno v závěrečné části práce a jak je v tuto chvíli demonstrováno 

pouze na statickém příkladu. To by metodu umožnilo nasadit taktéž v prostředích vyžadující 

komplexnější tvary uskutečnitelných trajektorií, kde jsou současné možnosti omezené 

v důsledku použití kubického Hermitova splajnu, který fundamentálně limituje možný počet 

změn směru na plánované trajektorii vzhledem k velikosti plánovacího okolí.  

Jednotlivé části disertační práce byly publikovány na konferencích a v odborných 

časopisech. Publikace [3, 5, 8, 9] se zabývají návrhem a realizací komplexního řídicího 

systému pro skupinu robotů obsahující mimo jiné systém plánování a realizace pohybu 

robota. Publikace [1, 4, 7] řeší problematiku plánování a optimalizace trajektorie využívající 

splajn křivek a konečně publikace [2, 6] se zabývají výlučně využitím Hermitova splajnu pro 

plánování trajektorie. 
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